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Συγγραφέας ή λογοτέχνης; 
«Πολλές φορές αναρωτιέµαι γιατί έχει συµβεί 

αυτό µε τα βιβλία µου. ∆εν έχω την απάντηση. 

Ξέρω πως γράφω για ό,τι µου αρέσει να διαβάζω. 

Πρέπει να ξεκαθαρίσω δε πως πιοτεύω 

στο διαχωρισµό: συγγραφείς και λογοτέχνες. 

Εγώ ανήκω στην πρώτη κατηγορία. Οι κριτικοί 

µε κατατάσσουν στην παραλογοτεχνία. Εγώ 

περιµένω η ιστορία ν' αποδείξει αν είµαι ένα 

φαινόµενο των καιρών ή µια συγγραφέας µε 

διάρκεια. Μου λέτε πως παραλογοτεχνία είναι 

και η λογοτεχνία του παρά. Θα το δεχτώ, αλλά 

θα σας πω κάτι που είπε ο Τζούµας στην εκποµπή 

του: "∆εν καταλαβαίνω την επίθεση που 

δέχεται η Μαντά. Υπάρχει κανένας αναγνώστης 

που τον έχουν οδηγήσει µε το πιστόλι 

στον κρόταφο για να αγοράσει βιβλίο της;"». 

Η άλλη όχθη 
«Λένε πως υπάρχουν 2 όχθες. Από τη µια 

είµαστε εµείς... της παραλογοτεχνίας, και 

J 

Η συγγραφέας 
των 9θθ.οοο βιβλίων 
Ποια είναι η Λένα Μαντά, που µια έρευνα του ΕΚΕΒΙ (2010) την έβγαλε 

No Ί σύγχρονη Ελληνίδα συγγραφέα σε αναγνωρισιµότητα 
και τα βιβλία της πουλάνε τόσο πολύ (εκδ. Ψυχογιός); Η A.V. θέλησε 

να τη γνωρίσει. 

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΤΗ 

από την άλλη οι άλλοι. Είχα ανέβει καταχαρούµενη 

στην έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. 

Τι αντιµετώπισα; Επιδεικτικά γυρισµένες 

πλάτες - ούτε µια απλή καληµέρα. 

Γιατί αυτή η µικροψυχία; ∆εν σε χαιρετώ 

άρα δεν αναγνωρίζω εσένα, τα βιβλία και 

τους χιλιάδες αναγνώστες σου; Πιστεύουν 

πως τους κλέβω τους αναγνώστες; Μα είναι 

δυνατόν; Εγώ ξέρω πως φέρνω στα βιβλιοπωλεία 

κόσµο. Αν οι βιβλιοπώλες θελήσουν, 

Νίκος Νταής 

ας τους πάνε σιγά-σιγά και σε άλλα βιβλία. 

Οι συγγραφείς του Ψυχογιού έχουµε άριστες 

σχέσεις, αντίθετα µε πολλούς από τους άλλους 

συγγραφείς που µετην πρώτη ευκαιρία 

θα επιτεθεί ο ένας στον άλλο. Εµείς συζητάµε 

ακόµα καιτις ιδέες µας για µελλοντικά βιβλία, 

χωρίς να φοβόµαστε µήπως µας τις κλέψει ο 

άλλος. Ξέρετε τι µου λένε; "Πούλα, Λένα, να 

µπορούµε να παίρνουµε τα ποσοστά µας"». 

στο δρόµο του έρωτι 

Τα ευπώλητα και η ΕΡΤ 
«Ακόµα και αυτή την εποχή της κρίσης κατηγορούνται 

τα περισσότερα βιβλία που µπαίνουν 
στη λίστα των ευπώλητων - άρα και 

ΓυΖΓυΤτΙοΖυν ipmpmBB το υστέρηµα τους δίνουν "Πη^ Μαβάστεόλητη 

χρήµατα για να τα αγορά- w' συνέντευξη στο Site 

σουν! Στο πρόσφατο πα- 

θρωπος µε τη µεγάλη καριέρα σε Ελλάδα 

και εξωτερικό µού τηλεφώνησε για να µε 

ευχαριστήσει. Μιλάµε για δύο εκ διαµέτρου 

αντίθετες νοοτροπίες». 

Η ζάχαρη και ο συντηρητισµός 
«Ναι, δεν υπάρχει βαθιά ανάλυση στα βιβλία 

µου, µόνο η αλήθεια µου και η αλήθεια των 

διπλανών µου - το πώς αντιλαµβάνοµαι τον 

κόσµο. Ακόµα και οι πολλοί διάλογοι µοιάζουν 

περισσότερο µε τις κουβέντες που κάνουµε 

µεταξύ µας. Αυτό δηµιουργεί ένα αίσθηµα 

παρέας. Αλλά, όχι, δεν θα δεχτώ πως 

κολακεύω τους αναγνώστες. ∆έχοµαι µόνο 

πως όλα µου τα βιβλία έχουν happy end. 

Γιατί δεν θέλω να βλέπω ούτε ταινία χωρίς 

happy end. Με χαλάει.Όπως και δεν µπορώ 

αυτό που λένε "ανοιχτό τέλος". Ολα τα θέλω 

τακτοποιηµένα, όπως και στη ζωή µου. 

Μου αρέσει στο τέλος τα βιβλία µου να αφήνουν 

στον αναγνώστη τη γεύση της ζάχαρης. 

Κι αν µου λέτε πως µετην πολλή ζάχαρη 

κινδυνεύουµε να πάθουµε ζάχαρο, θα 

σας απαντήσω πως η έλλειψή της οδηγεί 

στη µιζέρια και στο µαρασµό. Όσο γι' αυτό 

που µου καταλογίζετε, πως υποθάλπω το 

συντηρητισµό, ναι, µπορεί. Γιατί γράφω αυτά 

που πιστεύω και κατά βάση είµαι ένα συντηρητικό 

άτοµο - είµαστε µια 

συντηρητική οικογένεια». 

Μίλα µου βρώµικα 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ¦ 

οελ.'ϋΟ, τιµή 12 ευρω 
Εκδόσεις Περίτεχνων. 210 8826392 

Πρακτορείο Χριστάκης, 210 3639336 
riikoda is@otenet.gr facebook 

ρελθόν είχαν γίνει δύο χωριστές προτάσεις 

από σκηνοθέτες στην ΕΡΤ για σίριαλ µε 2 

βιβλία µου - αφού τα ιδιωτικά κανάλια προτιµούν 

να προβάλλουν τούρκικα αντί για 

ελληνικά σίριαλ. Η απάντηση: "Πολιτική µας 

είναι να µην κάνουµε σίριαλ τα ευπώλητα βιβλία!". 

Νοµίζω πως πρόκειται για παγκόσµια 

πρωτοτυπία. Από την άλλη, όταν βγήκα 

στην εκποµπή του Βασιλικού στο κρατικό 

κανάλι, η εκποµπή του, που έκανε συνήθως 

3% θεαµατικότητα, έκανε 6%. Αυτός ο άν- 

«Οι ερωτικές σκηνές στα βιβλία µου έχουν 

µια σεµνοτυφία.Έχω θέµα... ∆εν µπορώ να 

βλέπω γραµµένες βωµολοχίες. Αν και το οµολογώ, 

στις προσωπικές µας στιγµές, όπως 

και όταν µε δυσκολεύει το γράψιµο, είµαι 

πολύ αθυρόστοµη. Τα "γαµώ το κέρατό 

µου" πάνε κι έρχονται. Τι πράγµα; To βρώµικο 

σεξ είναι το καλύτερο;...» (σ.σ. Πετάγεται 

ο σύζυγος της, που έχει έρθει και κάθεται 

δίπλα µας-ο έρωτας δεν κρύβεται) «Μπα, 

εµείς πλενόµαστε!» (γέλια) Η 

Η συγγραφέας 
των 9θθ.οοο βιβλίων 
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