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ΛΕΝΑ ΜΑΝΣΑ: Η αιεζηλή δωή...αξρίδεη εθεί πνπ 
ηειεηώλεη ην ρεηξνθξόηεκα  

 
 
“Αθαηάζρεηνο δαλεηζκόο, πιαζηηθό ρξήκα, παηρλίδηα ζην ρξεκαηηζηήξην όηαλ δελ 
κηιάκε γηα … Μνλόπνιε θαη ηώξα θαινύληαη όινη λα πιεξώζνπλ. ην κέηξν πνπ 
κπνξνύζε ν θαζέλαο έρνπλ γίλεη ηεξάζηηα ιάζε. Σν κόλν ζεηηθό ήηαλ όηη ελώζεθαλ θαη 
πάιη νη Έιιελεο γηαηί κόλν ελωκέλνη ζα πάκε κπξνζηά. Ελωκέλνη θαη 
ζπλεηδεηνπνηεκέλνη γηα λα κελ γίλνπλ ηα ιάζε ηνπ παξειζόληνο”. 
“Κπλεγήζακε κηα ππνηηζέκελε πνηόηεηα δωήο πνπ δελ κπνξνύζακε λ’ αληέμνπκε 
όκωο. Αθήζακε θιεηζκέλεο ζ’ έλα ληνπιάπη αμίεο όπωο ε θηιία, νη νηθνγέλεηα, ε αγάπε 
θαη ηώξα καο εθδηθνύληαη γηαηί δεηνύλ ηα… δηθαηώκαηα ηνπο. Ζνύκε «ζηνηβαγκέλνη» ζε 
απξόζωπα ζπίηηα, ηξέρνπκε αζηακάηεηα λα πξνιάβνπκε θαη ε ίδηα ε δωή καο 
μεπεξλάεη” 
“ηα λέα παηδηά, δελ ρωξάλε από εκάο ζπκβνπιέο γηαηί όπωο ιέεη ν Υαιίι Γθηκπξάλ, 
κπνξνύκε λα ξωηάκε κόλν ηα παηδηά καο, γηαηί απηά θαηνηθνύλ ζην ζπίηη ηνπ αύξην, 
πνπ εκείο νύηε ζηα όλεηξά καο δελ ζα δνύκε πνηέ”. 
πλέληεπμε ζηνλ Λεπηέξε Υ. Θενδωξαθόπνπιν 
Υξόληα πνιιά είρα λα δηαβάζσ έλα ηόζν θαιό κπζηζηόξεκα...Υσξίο λα ην θαηαιάβσ από ηηο 
πξώηεο ζειίδεο, ε ζθέςε κνπ θαη ε αγσλία κνπ “θπιαθίζηεθε” ζηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ πνπ 
θξαηνύζα ζηα ρέξηα κνπ. Ο ηίηινο ηνπ “Υσξίο ρεηξνθξόηεκα” ηεο Λέλαο Μαληά ησλ εθδόζεσλ 
Φπρνγηνύ. Όηαλ είπα ζε γλσζηνύο κνπ, πσο δηάβαδα ην βηβιίν ηεο, κνπ είπαλ θαη εθείλνη κε 
ηε ζεηξά ηνπο πσο ε Μαληά είλαη εμαηξεηηθή. Σν δηαπίζησζα θαη εγώ...Γηάβαδα κε αγσλία, κε 
αλππνκνλεζία θαζώο ζηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ, πέξλαγαλ από κπξνζηά κνπ, ζε ζπλλεκέλε 
κνξθή, επνρέο, πξόηππα, ζηεξεόηππα, όλεηξα, βιέςεηο θαη όια απηά από ηα κάηηα κηαο κηθξήο 
θνπέιαο, πνπ γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζε έλα απνκαθξπζκέλν -από ηα αζηηθά θέληξα- ρσξηό 
ζηα Εαγνξνρώξηα θαη έθηαζε ζηελ Αζήλα, λα γίλεη ηξαγνπδίζηξηα θαη λα αληηκεησπίζεη ηα 
αδεθάγα Μέζα Δλεκέξσζεο, αιιά θαη ηελ λύρηα κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη.  
Θπκάηαη πάληα ηε γηαγηά ηεο πνπ ηεο έιεγε πσο ην νπξάλην ηόμν είλαη ζθάια πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ νη ςπρέο γηα λα θηάζνπλ ζηνλ νπξαλό.. 
Απηή ε θξάζε ινηπόλ εκέλα κνπ έθαηζε...Καη δηαβάδνληαο ην βηβιίν αλαξσηηόκνπλ πόζν 
έρνπκε ράζεη ηελ αίζζεζε ησλ απιώλ...ζε κηα επνρή πνπ ε ππεξθαηαλάισζε θαη ν 
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ππεξδαλεηζκόο γύξηζε κπνύκεξαλγθ θαη αλαδεηάκε ηα ρακέλα θνκκάηηα ηνπ εαπηνύ καο ζε 
πιαηείεο. 
Σν “Υσξίο Υεηξνθξόηεκα” ηεο Λέλαο Μαληά, επίθαηξν όζν πνηέ θαη γη' απηό ην ιόγν αδξάμακε 
ηελ επθαηξία θαη ηεο δεηήζακε ζπλέληεπμε.  
Δίλαη κεγάιε ηηκή γηα ην ΠΗΝΑΚΗΟ πνπ “θηινμελεί” ζπλέληεπμε κίαο ζπγγξαθέαο κεγάινπ 
βειελεθνύο.  
Ζ θα. Μαληά καο κηιάεη γηα ην λέν ηεο βηβιίν, γηα ηελ πξσηαγσλίζηξηα ηεο, γηα ηελ αιεζηλή 
δσή πνπ αξρίδεη εθεί πνπ ζηακαηά ην ρεηξνθξόηεκα, γηα ηε θπιαθή πνπ δνύκε όινη θαη 
μεράζακε ηελ αιεζηλή έλλνηα ηεο δσήο. Μαο παξνηξύλεη λα δηαβάζνπκε ην”Υσξίο 
ρεηξνθξόηεκα”, γηα λα γιπθάλνπκε ηε ςπρή καο.  
Σελ ηδηα ώξα καο απνθαιύπηεη πσο θάπνην από ηα παηδηά πνπ είλαη ζηηο πιαηείεο απηή ηε 
ζηηγκή ζα κπνξνύζε λα είλαη ν βαζηθόο ηεο πξσηαγσληζηήο ζε θάπνην επόκελν κπζηζηόξεκα 
ηεο.  
Μαο είπε επίζεο θαη γηα ηνπο αγαλαθηηζκέλνπο πσο ήηαλ ε αηηία λα ελσζνύλ νη Έιιελεο μαλά, 
ρσξίο λα βξίζθνληαη θάησ από ηελ ζθέπε παξαηάμεσλ, θνκκάησλ θαη ρξσκάησλ.  
ε απηό ην ζεκείν ζα ήζεια λα γλσζηνπνηήζσ ζηνπο αλαγλώζηεο ηνπ ΠΗΝΑΚΗΟΤ, πσο 
κπνξνύλ λα ζηείινπλ e-mail ζην ΠΗΝΑΚΗΟ, γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ θιήξσζε γηα δύν βηβιία 
ηεο θ. Μαληά, “Υσξίο ρεηξνθξόηεκα”, κηα πξνζθνξά ησλ εθδόζεσλ ΦΤΥΟΓΗΟ. 
 
Σελ πεξίνδν απηή ρηιηάδεο πνιίηεο δηεθδηθνύλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο, ζηηο πιαηείεο 
νιόθιεξεο ηεο ρώξαο θαη θπξίωο ζε απηή ηνπ πληάγκαηνο. Εζείο ωο άλζξωπνο ηεο 
ηέρλεο, πωο εξκελεύεηε ηελ ηάζε απηή; 
“Δίλαη ίζσο ε αλζξώπηλε θύζε πνπ ςάρλεη λα ξίμεη παληνύ αιινύ ηηο επζύλεο, εθηόο από ηνλ 
εαπηό ηεο. Πνιίηεο κε ηα πέληε δάθηπια αλνηγκέλα πξνο ηελ Βνπιή, ίζσο ζα έπξεπε λα ηα 
ζηξέςνπλ θαη ζηνλ εαπηό ηνπο γηαηί έρνπλ ίζν κεξίδην ηεο επζύλεο θαη γηα ηηο πνιηηηθέο ηνπο 
επηινγέο, αιιά θαη γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηινγέο. Όινη καο, ράζακε ηνλ δξόκν ζηελ 
πνξεία, όινη καο, θάλακε ην ρξήκα ππέξηαην αγαζό, όινη ζεσξήζακε ηνλ πινπηηζκό ζθνπό 
δσήο. Αθαηάζρεηνο δαλεηζκόο, πιαζηηθό ρξήκα, παηρλίδηα ζην ρξεκαηηζηήξην όηαλ δελ κηιάκε 
γηα … Μνλόπνιε θαη ηώξα θαινύληαη όινη λα πιεξώζνπλ. ην κέηξν πνπ κπνξνύζε ν 
θαζέλαο έρνπλ γίλεη ηεξάζηηα ιάζε. Σν κόλν ζεηηθό ήηαλ όηη ελώζεθαλ θαη πάιη νη έιιελεο 
γηαηί κόλν ελσκέλνη ζα πάκε κπξνζηά. Δλσκέλνη θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη γηα λα κελ γίλνπλ ηα 
ιάζε ηνπ παξειζόληνο. Δύρνκαη επίζεο ν αγώλαο λα παξακείλεη πέξα θαη καθξηά από 
θόκκαηα θαη παξαηάμεηο”. 
“Απηό ην βηβιίν είλαη έλα ηαμίδη ζηελ λύρηα, ζηα ΜΜΔ θαη ζηα παηρλίδηα ηνπο. Ζ εξσίδα κνπ 
μεθηλάεη από ην ρσξηό ηεο γηα λα θηάζεη ζηελ Αζήλα κεηά από θάπνηεο πεξηπέηεηεο θαη λα 
ππνηαρζεί ζηελ κνίξα ηεο πνπ ηελ ζέιεη κεγάιε θαη πεηπρεκέλε ηξαγνπδίζηξηα. Γηα λα ηελ 
παξαιάβνπλ νη δεκνζηνγξάθνη θαη λα δεη ηελ δσή ηεο λα γίλεηαη πξσηνζέιηδα, ρσξίο έιενο. 
Αθόκα θη όηαλ έξζεη ν έξσηαο ζηελ δσή ηεο, ην ηίκεκα ζα είλαη πνιύ κεγάιν”. 
Σειηθά αμίδεη κηα δωή ρωξίο ρεηξνθξόηεκα; 
“Ζ πξαγκαηηθή δσή αξρίδεη εθεί πνπ ηειεηώλεη ην ρεηξνθξόηεκα. Όηαλ είζαη κπξνζηά από ηα 
θώηα, δεηο ηελ δσή πνπ ζέινπλ νη άιινη γηα ζέλα. Άγεζαη θαη θέξεζαη από ηα ζέισ ηνπ 
θόζκνπ. Καη όηαλ ην θπλήγη γηα ην ρεηξνθξόηεκα γίλεη απηνζθνπόο, ηόηε αξρίδεη ε θαηεθόξα. Ζ 
επεπθεκία έξρεηαη γηαηί έθαλεο θαιά ηελ δνπιεηά ζνπ. ηελ θαιή δνπιεηά θπλεγάο θαη όρη ην 
ρεηξνθξόηεκα”. 
ην νπηζζόθπιιν ηνπ βηβιίνπ αιιά θαη ζηελ αξρή αλαθέξεηαη πσο ε Δηξήλε (ε βαζηθή 
πξσηαγσλίζηξηα ζαο) πάληα πίζηεπε απηό πνπ έιεγε ε γηαγηά ηεο: «Σν νπξάλην ηόμν είλαη ε 
ζθάια πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ςπρέο γηα λα θηάζνπλ ζηνλ νπξαλό…».. Δκείο, γηαηί δελ 
θπλεγάκε πιένλ ηα νπξάληα ηόμα, ζεσξείηε πσο νη ςπρέο καο είλαη θπιαθηζκέλεο ζε έλα 
αζηηθό απξόζσπν θαη ζθνηεηλό ιαβύξηλζν; 
“Οιόθιεξνη είκαζηε θπιαθηζκέλνη θαη δελ ην βιέπνπκε. Όπσο είπα θαη πην πάλσ, εκείο 
αιιάμακε, εκείο μεράζακε πώο είλαη λα δεηο πξαγκαηηθά, πσο είλαη λα δηαζθεδάδεηο, λα 
πεξλάο θαιά κε ηα ιίγα. Κπλεγήζακε κηα ππνηηζέκελε πνηόηεηα δσήο πνπ δελ κπνξνύζακε λ’ 
αληέμνπκε όκσο. Αθήζακε θιεηζκέλεο ζ’ έλα ληνπιάπη αμίεο όπσο ε θηιία, νη νηθνγέλεηα, ε 
αγάπε θαη ηώξα καο εθδηθνύληαη γηαηί δεηνύλ ηα… δηθαηώκαηα ηνπο. Ενύκε «ζηνηβαγκέλνη» ζε 
απξόζσπα ζπίηηα, ηξέρνπκε αζηακάηεηα λα πξνιάβνπκε θαη ε ίδηα ε δσή καο μεπεξλάεη. Γελ 
έρνπκε ρξόλν γηα θίινπο, γηα ηα παηδηά καο, γηα ηνπο γνλείο καο, γηα ηνλ ζύληξνθό καο, γηα 
καο ηνπο ίδηνπο”. 
Η αξρή ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ζαο αιιά θαη ε θαηάιεμε, έρεη ηνπνζεζία ζηελ Ήπεηξν, 
ζηα Ζαγνξνρώξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Πάπηγθν. Απηά ηα κέξε είλαη μεραζκέλα από 
ηελ ειιεληθή πνιηηεία; 



“Μόλν απηά; Όηη δελ είλαη κεγαινύπνιε αξγνπεζαίλεη. Τπάξρεη κηα εθπνκπή ζηε ΝΔΣ θάζε 
άββαην κεζεκέξη γηα αλζξώπνπο πνπ επηπρώο θαηάιαβαλ πόζα πεξηζζόηεξα ηνπο πήξε 
ηειηθά ε ιαρηάξα γηα «πνιηηηζκέλε» δσή θαη …πήξαλ ηα βνπλά. Δπέζηξεςαλ ζηελ επαξρία 
θαη επηηέινπο έγηλαλ πάιη επηπρηζκέλνη. Ννκίδσ όηη είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα 
επαλαπξνζδηνξίζνπκε όινη ηνπο ζηόρνπο καο, ηελ ίδηα ηελ δσή καο. Όηαλ ληώζεηο όηη όινη νη 
δξόκνη είλαη θιεηζηνί, ίζσο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηο δηθνύο ζνπ. Γελ ιέσ όηη είλαη απιό ή 
εύθνιν, αμίδεη όκσο κηα πξνζπάζεηα θαη θαηαινγίδσ ζηελ πνιηηεία εδώ θαη δεθαεηίεο ην 
άδεηαζκα ηεο ειιεληθήο επαξρίαο, όπσο θαηαινγίδσ ζε όινπο όζνπο δνύζαλ από ηνλ 
ηνπξηζκό, όηη έθαλαλ ηα πάληα γηα λα λεθξώζνπλ ηελ «βαξηά βηνκεραλία» ηεο Διιάδαο πνπ 
ζα έδηλε αλάζα θαη δσή ζηελ πεξηθέξεηα”. 
Γηαηί δηαιέμαηε ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο γηα ηε δηαδξακάηηζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ζαο; 
“Γελ ππάξρεη αηηία, δελ εμεγνύληαη όια από έλαλ ζπγγξαθέα. Ίζσο γηαηί ην Πάπηγθν είλαη 
αγαπεκέλνο πξννξηζκόο γηα κέλα, όπσο θαη ηα Γηάλλελα πνπ ηα’ αγαπώ όπσο αμίδεη λ’ 
αγαπάο κηα πόιε ηόζν θνξησκέλε ηζηνξία θαη παξάδνζε”.  
Σν θεληξηθό ζαο πξόζωπν ε Εηξήλε, είλαη έλα θνξίηζη πνπ από ηελ επαξρία θηάλεη 
ζηελ Αζήλα γηα λα απνθύγεη έλαλ γάκν πνπ δελ ήζειε πνηέ θαη έλαλ βάλαπζν παηέξα 
θαη όκωο εθεί βξίζθεηαη αληηκέηωπε κε κηα δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε εμίζνπ δύζθνιε κε 
απηή ηνπ ρωξηνύ. Πόζα θνξίηζηα αληηπξνζωπεύεη ε Εηξήλε αθόκε θαη ζήκεξα; 
“Δπηπρώο όρη πνιιά. Ζ επνρή πνπ ν γάκνο ήηαλ ππόζεζε γνλέσλ έρεη πεξάζεη αλεπηζηξεπηί. 
Όκσο, ππάξρνπλ ζήκεξα γνλείο πνπ πξνζπαζνύλ από ηόηε πνπ ην παηδί ηνπο αξρίδεη λα 
θαηαιαβαίλεη, λα ην θάλνπλ όηη δελ έγηλαλ νη ίδηνη θαη έηζη βιέπνπκε κηα ζπζζώξεπζε παηδηώλ 
ζηα Παλεπηζηήκηα, ππεξπιεζώξα επηζηεκόλσλ πνπ είλαη άλεξγνη, ηερληθά επαγγέικαηα λα 
εμαθαλίδνληαη θαη πνιύ ρξήκα λα θεύγεη εθηόο Διιάδνο ζηα μέλα Παλεπηζηήκηα, ελώ ν 
νηθνγελεηαθόο πξνϋπνινγηζκόο λα ηηλάδεηαη ζηνλ αέξα ζηα θξνληηζηήξηα πνπ ζα βνεζήζνπλ 
γηα λα βγεη έλαο αθόκα δηθεγόξνο, ελώ έρνπκε έμη θνξέο επάλσ από απηνύο πνπ πξαγκαηηθά 
ρξεηαδόκαζηε, πξνρζέο ην δηάβαζα θη απηό! Μ’ απηή ηελ έλλνηα ινηπόλ, ππάξρεη αθόκα κηα 
«Δηξήλε» ζηνλ ηόπν καο….” 
Γηαηί πξέπεη θάπνηνο λα δηαβάζεη ην “Υωξίο ρεηξνθξόηεκα”; 
“Γηα λα πεξάζεη θαιά. Σίπνηα ιηγόηεξν θαη ηίπνηα πεξηζζόηεξν. Σν έρσ πεη πνιιέο θνξέο, 
γξάθσ γηα όζνπο ζέινπλ λα θάλνπλ δηαθνπέο ζην κπαιό ηνπο! Να μεθνπξαζηνύλ, λα 
μεραζηνύλ, λα ηαμηδέςνπλ, λα γιπθάλνπλ ηελ ςπρή ηνπο, λα απνκαθξπλζνύλ γηα ιίγν απ’ όηη 
ηνπο πξνβιεκαηίδεη θαη λα επηζηξέςνπλ μεθνύξαζηνη θαη δπλαηνί λα δώζνπλ ηελ ιύζε ζε όηη 
ηνπο βαζαλίδεη”. 
Θα επαλέιζω ιίγν ζην ζέκα ηωλ “αγαλαθηηζκέλωλ”.. εζείο πωο αληηδξάηε ζηα κέηξα 
πνπ πξνζπαζνύλ λα πεξάζνπλ; 
“Γελ είκαη νηθνλνκνιόγνο, δελ έρσ γλώζεηο γηα λα έρσ άπνςε γηα ηα πάληα. Ννκίδσ όκσο όηη 
ήξζε θαη γηα καο, γηα όινπο καο ε ώξα ηεο πιεξσκήο. Κη όηαλ επί δεθαεηίεο δεηο κε δαλεηθά, 
ήξζε ε ώξα λα θάλεηο ηα πάληα γηα λα μερξεώζεηο θαη επηπιένλ λα βεβαηώζεηο ηνπο δαλεηζηέο 
ζνπ όηη παίξλεηο πνιύ ζνβαξά ηηο ππνρξεώζεηο ζνπ. Κάπνηε δνπιεύακε πνιύ, κεηά κάζακε 
λα δνπιεύνπκε ιίγν αιιά γηα πνιιά ρξήκαηα. ηελ δσή κνπ έρσ κάζεη όηη όια πιεξώλνληαη 
θαη θπξίσο γα ιάζε…” 
Πνιιά λέα παηδηά, πνπ ζήκεξα είλαη ζηηο πιαηείεο, δειώλνπλ θαλαηηθνί αλαγλώζηεο 
ζαο, ηη ζα ηνπο ζπκβνπιεύαηε; 
“Γελ είκαη νύηε δαζθάια, νύηε ζπκβνπιεύσ πνηέ θαλέλαλ. ηα λέα παηδηά, δελ ρσξάλε από 
εκάο ζπκβνπιέο γηαηί όπσο ιέεη ν Υαιίι Γθηκπξάλ, κπνξνύκε λα ξσηάκε κόλν ηα παηδηά καο, 
γηαηί απηά θαηνηθνύλ ζην ζπίηη ηνπ αύξην, πνπ εκείο νύηε ζηα όλεηξά καο δελ ζα δνύκε πνηέ. 
Δμάιινπ πξώηα ηνπο νθείινπκε κηα κεγάιε ζπγλώκε γηα ηα ιάζε καο πνπ θαινύληαη λα 
πιεξώζνπλ. Εήζακε πνιύ θαιύηεξα θαη πινύζηα απ’ όηη καο άμηδε θαη ηώξα δεηάκε ππνζήθε 
ην κέιινλ ηνπο. Πνηεο ζπκβνπιέο ινηπόλ; πγλώκε, κόλν απηό….” 
Θα κπνξνύζε θάπνηνο από ηηο πιαηείεο λα γίλεη ν πξωηαγωληζηήο ζαο ζε επόκελν 
ζαο κπζηζηόξεκα; 
“Όηαλ γξάθεηο γηα αλζξώπνπο, θάζε ήξσαο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, είλαη ελ δπλάκεη θαη ήξσαο 
ηνπ επόκελνπ ή ηνπ κεζεπόκελνπ βηβιίνπ ζνπ. Ο Μηράιεο από ην Σειεπηαίν ηζηγάξν, είλαη 
έλαο από καο, όπσο θαη όινη νη ήξσεο ηνπ Βαιο, όπσο ε γηαγηά Ηνπιία από ην πνηάκη, πνπ 
ζπκβόιηδε ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ειιεληθήο επαξρίαο, ηηο γηαγηάδεο θαη ηνπο παππνύδεο πνπ 
πεξηκέλνπλ έλα Πάζρα γηα λ’ αγθαιηάζνπλ ηα εγγόληα ηνπο. Όινη ινηπόλ είλαη ππνςήθηνη!” 
Η ηαπηόηεηα ηνπ βηβιίνπ «Υωξίο Υεηξνθξόηεκα» θαη ηεο ζπγγξαθέαο ηνπ Λέλαο Μαληά 
Ζ Δηξήλε πάληα πίζηεπε απηό πνπ έιεγε ε γηαγηά ηεο: «Σν νπξάλην ηόμν είλαη ε ζθάια πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ νη ςπρέο γηα λα θηάζνπλ ζηνλ νπξαλό…» Έηξεραλ καδί θαη αλαδεηνύζαλ ηελ 
άθξε ηνπ, κηθξό θνξίηζη εθείλε ζην ρσξηό ηεο θνληά ζηα ζύλνξα. Όλεηξό ηεο λα γίλεη δαζθάια, 



αιιά ε κνίξα είρε άιια γξακκέλα. Γηα λα απνθύγεη έλα γάκν πνπ ηεο θαλνλίδεη ν παηέξαο 
ηεο, ε Δηξήλε ζα βξεζεί ζηελ Αζήλα, θαη δίπια ζηε ζεία ηεο, ηε κεγάιε ηξαγνπδίζηξηα Βέληα, 
ζα γλσξίζεη ηε ιάκςε ηεο ζόνπκπηδ… αιιά θαη ην ζθνηάδη ηεο. 
Ο έξσηάο ηεο κε ηνλ Μάμηκν ζα γίλεη βνξά ζηα ζεξία ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θη 
εθείλε ζα ηξαβήμεη πάλσ ηεο όια ηα ππξά· θαη όρη κόλν ηα ηειενπηηθά… 
Ίζσο ήξζε ε ζηηγκή λα ηα αθήζεη όια πίζσ. Αμίδεη όκσο κηα δσή ρσξίο ρεηξνθξόηεκα; 
ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΔΑ 
Ζ ΛΔΝΑ ΜΑΝΣΑ γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε αιιά ήξζε ζηελ Διιάδα ζε κηθξή ειηθία 
. πνύδαζε λεπηαγσγόο ρσξίο πνηέ λα ζειήζεη λα αζθήζεη ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Γηα 
ηξία ρξόληα είρε δηθό ηεο ζίαζν θνπθινζέαηξνπ, κε έξγα δηθήο ηεο ζπγγξαθήο. Έρεη 
δεκνζηεύζεη άξζξα ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη γηα δύν ρξόληα δηεηέιεζε δηεπζύληξηα 
πξνγξάκκαηνο ζε ξαδηνθσληθό ζηαζκό ησλ βνξείσλ πξναζηίσλ. Δίλαη παληξεκέλε, έρεη δύν 
παηδηά θαη κέλεη κόληκα ζην Καπαλδξίηη. Βξαβεύηεθε «πγγξαθέαο ηεο Υξνληάο 2009» από ην 
πεξηνδηθό LIFE & STYLE. Σν βηβιίν ηεο ΘΔΑΝΧ, Ζ ΛΤΚΑΗΝΑ ΣΖ ΠΟΛΖ, πνπ θπθινθνξεί 
από ηηο Δθδόζεηο ΦΤΥΟΓΗΟ, έρεη κεηαθξαζηεί θαη ζηα ηνπξθηθά. Από ηηο Δθδόζεηο 
ΦΤΥΟΓΗΟ θπθινθνξνύλ επίζεο ηα βηβιία ηεο ΒΑΛ ΜΔ ΓΧΓΔΚΑ ΘΔΟΤ, ΣΟ ΠΗΣΗ ΓΗΠΛΑ 
ΣΟ ΠΟΣΑΜΗ, ηνπ νπνίνπ νη πσιήζεηο έρνπλ μεπεξάζεη κέρξη ζήκεξα ηα 200.000 αληίηππα, 
Ζ ΑΛΛΖ ΠΛΔΤΡΑ ΣΟΤ ΝΟΜΗΜΑΣΟ, ΔΡΧΣΑ ΑΝ ΒΡΟΥΖ θαη ΣΟ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ 
ΣΗΓΑΡΟ, ελώ εηνηκάδεηαη θαη ην επόκελν κπζηζηόξεκά ηεο. 
 

 


