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ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΩ. 
ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ, 
ΠΡΟΣΕΧΩΣ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ!

Λένα Μαντά

Μας σόκαρε η πρόσφατη δη-
μοσιοποίηση του προβλή-
ματος υγείας που είχατε.
Ξέρετε πόσες γυναίκες μου 
έστειλαν μηνύματα; Όλες 

μου λένε πως πήραν δύναμη από μένα.
Διαγνωστήκατε με λέμφωμα στο στομά-
χι. Καταρχήν, πώς έγινε η διάγνωση; Πώς 
ήταν εκείνες οι πρώτες στιγμές;
Δεν υπήρχε έδαφος κάτω από τα πόδια μου. 
Είναι όμως και η διαδικασία μέχρι να πά-
ρεις τη διάγνωση. Να γίνει η βιοψία. Πέρασα 
μία σειρά επώδυνων εξετάσεων. Μέχρι να 
βγουν οι απαντήσεις, δεν είχα ανάσα. Μου 
είπαν τη λέξη λέμφωμα. «Είναι καρκίνος;», 
ρώτησα. « Όχι», μου είπαν. Τότε, αφού δεν 
είναι, γιατί χρειάζεται χημειοθεραπεία; Είναι 
όμως ένα κατώφλι πριν από τον καρκίνο και 
δεν έχει συμπτώματα. Στάθηκα πάρα πολύ 
τυχερή. Οι περισσότεροι δεν έχουν τη δική 
μου τύχη. Είναι περίεργο το συναίσθημα. 
Μαζεύεις τα χειμωνιάτικα ρούχα και αναρω-
τιέσαι: «Θα τα ξαναβγάλω;».
Και επειδή είστε μητέρα, η πρώτη σκέψη 
θα πήγε στα παιδιά σας...

Εκείνες τις ημέρες ο γιος μου δεν ήξερε τί-
ποτε. Και μας έκανε μια έκπληξη. Αρραβω-
νιάστηκε. Και εκεί σκέφτηκα: «Θα ζήσω να 
δω το γάμο του;». Ξαφνικά αισθάνεσαι ευά-
λωτη. Και μετά ήρθαν οι χημειοθεραπείες. 
Και εκεί σκέφτεσαι για τα μαλλιά σου. Δεκα-
πέντε ημέρες μετά την πρώτη χημειοθερα-
πεία ετοιμαζόμουν να πάω σε μία τηλεοπτι-
κή εκπομπή. Πάω να χτενιστώ και εκεί πέ-
φτει η πρώτη τούφα. Από εκεί και πέρα άρ-
χισε ένας Γολγοθάς. Επί τέσσερις ημέρες, 
λοιπόν, αποφάσισα να τα αφαιρέσω μόνη 
μου και τα υπόλοιπα. Και από εκείνη τη 
στιγμή άλλαξε όλο το σύμπαν μέσα στο σπί-
τι. Θέλεις πίσω τον εαυτό σου και δεν τον 
έχεις. Βλέπεις την εικόνα σου και σε απωθεί. 
Και έχεις και ένα σύζυγο, που η δική μου 
η καλαισθησία δεν μου επιτρέπει να με δει 
χωρίς το σκουφάκι. Του επιβάλλεις πώς θα 
σου συμπεριφερθεί. Πώς θα σε αγγίξει. Δεν 
είναι μόνο τι περνάς εσύ, αλλά και τι περνά 
πλέον εκείνος.
Δεν ζητήσατε βοήθεια ψυχολόγου για να 
το αντιμετωπίσετε;
Αν πήγαινα σε ψυχολόγο, θα ντρεπόμουν 

πάρα πολύ για τον εαυτό μου. Δεν μπο-
ρώ να διανοηθώ εμένα, τη Λένα, με τέ-
τοιον άντρα, τέτοια παιδιά και τέτοιους φί-
λους αδέλφια να στραφώ σε έναν ψυχολό-
γο. Χωρίς να τους υποτιμώ. Τα κατάφερα 
όμως. Στην αρχή έκλαιγα οκτώ φορές την 
ημέρα, μετά έγιναν τρεις. Και, ευτυχώς, 
είχα τους γιατρούς, που μου είπαν πως εί-
ναι ιάσιμο. Το πρόλαβα. Και προσπαθώ να 
πω σε όλους πως η πρόληψη είναι το ση-
μαντικότερο πράγμα. Αν δεν πήγαινα στο 
γαστρεντερολόγο, λόγω μιας αντιβίωσης 
που έπαιρνα, δεν θα το είχαν διαγνώσει. 
Ήταν τυχαίο. Δεν πεθαίνω, δεν έχω καρκί-
νο. Είμαι καλά, προσεχώς καλύτερα! Πήρα 
ένα πολύτιμο μάθημα ζωής. Γι’ αυτό λέω 
ξανά, ναι στην πρόληψη! Να αφουγκραζό-
μαστε τον εαυτό μας. Μας στέλνει σημά-
δια, τα οποία δεν τους δίνουμε σημασία.
Η Αντζελίνα Τζολί, με τη διπλή μαστε-
κτομή που έκανε, κατακρίθηκε εν μέρει 
για την επιλογή της. Μίλησαν μερικοί 
ακόμα και για άσκοπο ακρωτηριασμό. Πα-
ρόλο που αρκετές γυναίκες παραδειγμα-
τίστηκαν από εκείνη και έσπευσαν προ-

Έχοντας ως «όπλα» την απίστευτη εσωτερική της δύναμη και το μόνιμο χαμόγελό 
της, η γνωστή συγγραφέας μιλά για την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία 
της, δίνοντας μήνυμα υπέρ της πρόληψης, για τις επιθέσεις εναντίον της Τζολί, το νέο 
της βιβλίο που λατρεύει, το σύζυγό της, την απόλυτη σιωπή που κάποιες στιγμές έχει 
ανάγκη, την άδικη επίθεση κατά της Κικής Δημουλά και θυμώνει επειδή δεν δίνονται 
ευκαιρίες στους Έλληνες δημιουργούς στην τηλεόραση! ΑΠΟ Την kateρινΑ μΠΟυσιΟυ

αισθανεσαι ευαλωΤη. Και 
μεΤα ηρθαν οι χημειοθε-
ραπειεσ. Και εΚει σΚεφΤε-
σαι Τα μαλλια σου. θελεισ 
πισω Τον εαυΤο σου Και Δεν 
Τον εχεισ. βλεπεισ Την ει-
Κονα σου Και σε απωθει.



τές και συγγραφείς;
Θέλω κάποιες φορές την απόλυτη σιωπή. 
Ακόμα και τα τζιτζίκια, το καλοκαίρι, μπο-
ρεί να με ενοχλήσουν. Γιατί, για να γράψεις, 
πρέπει όλα να τα βιώνεις σε υπερθετικό 
βαθμό. Σαν να έχεις μπροστά σου έναν κα-
θρέφτη. Άλλες φορές είναι παραμορφωτι-
κός, άλλες μεγεθυντικός.
Αν κάποιος σας πει ότι δεν του άρεσε το 
βιβλίο σας;
Δεν με ενοχλεί καθόλου! Δεν μπορούμε να 
αρέσουμε σε όλους. Κάποια στιγμή μου είχε 
πει κάποιος: «Διαβάζω κλασικούς συγγρα-
φείς. Πείτε μου ένα λόγο για να διαβάσω 
Μαντά». Ούτε έναν, του απάντησα. Μείνετε 
εκεί που είστε!
Τίποτε δεν σας στεναχωρεί;
Μόνο όταν υπάρχει άδικη επίθεση. Στην 
αρχή έκλαιγα κιόλας. Ήμουν άπειρη, όμως. 
Με στεναχωρεί όταν κάποιος μου κάνει «κόλ-
πα», επειδή είμαι η Μαντά. Με πλησιάζουν 
άνθρωποι και ξαφνικά τους πιάνει ο «πόνος», 
και εκεί βουλιάζω. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
απομακρύνομαι.

ληπτικά για εξετάσεις.
Όσοι το είπαν αυτό, ας δουν την περίπτωση 
της  Έλλης Λαμπέτη. Που είχε το ίδιο γονίδιο. 
Και στην εποχή της δεν υπήρχαν οι σχετικές 
εξετάσεις, όπως έκανε η Τζολί. Όταν πήγε να 
κάνει μαστεκτομή στο Λονδίνο, ο γιατρός της 
είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο και δεν την 
έκανε. Και λίγα χρόνια μετά εμφάνισε καρκί-
νο του μαστού. Είναι κουταμάρα να χάνεται 
μια ανθρώπινη ζωή, όταν μπορείς να το προ-
λάβεις. Κανείς δεν σκέφτηκε πόσο επώδυνο 
ήταν για εκείνη να το κάνει. Είχε ευθύνη απέ-
ναντι στα παιδιά της. Ας σκέφτονται λίγο πριν 
μιλήσουν κάποιοι.
Μα στην Ελλάδα, ακόμα και μια συνδικα-
λιστική οργάνωση, όπως είναι το ΠΑΜΕ, 
έβγαλε σχετική ανακοίνωση μιλώντας για 
υπερβολές.
Έξαλλη έγινα με αυτό.!Ας βελτιώσουμε πρώ-
τα τον εαυτό μας και έτσι θα βελτιωθεί και η 
κοινωνία μας. Δεν είχε δικαίωμα η Αντζελίνα 
Τζολί να διεκδικήσει τη ζωή της;
Ακόμη όμως και τώρα, που περάσατε μια 
δύσκολη στιγμή, είχατε όπως πάντα στή-
ριγμά σας το σύζυγο, με τον οποίο είστε 30 
χρόνια παντρεμένοι.
Χωρίς τον Ψυχογιό, δεν θα υπήρχε Μα-
ντά. Χωρίς τον άντρα μου, τον Γιώργο, δεν 
θα υπήρχε η Λένα. Όταν τον γνώρισα, στα 19 
μου χρόνια, στις φίλες μου φάνηκε περίεργο. 
Ήταν ένα παιδί από χωριό, χωρίς πτυχίο. Δεν 
απέκτησε όμως ποτέ το κόμπλεξ ότι η γυναί-
κα μου είναι γνωστή. Είναι ο «Ψινάκης» μου. 
Πρέπει να τον δείτε σε παρουσιάσεις των βι-
βλίων μου. Και μόνο να απλώσω το χέρι μου, 
ξέρει τι χρειάζομαι.
Έννοια. Πιο σημαντική και από τον έρωτα 
ενδεχομένως...
Ο έρωτας είναι φωτιά. Αν φύγει, θα μεί-
νει στάχτη ή κάρβουνο; Ποτέ δεν δήλωσα 
πως είμαι ερωτευμένη. Είμαι φύσει και θέ-
σει αντίθετη στη λέξη έρωτας. Και ας γράφω 
γι’ αυτόν. Προτιμώ τη λέξη αγάπη. Είναι πιο 
σημαντική.
Πάμε σε μία άλλη διάσημη Ελληνίδα. Πώς 
είδατε την άδικη, όπως αποδείχθηκε, επίθε-
ση κατά της κυρίας Κικής Δημουλά; Με τη 
διαστρέβλωση των δηλώσεών της;
Και σε μένα έχουν βάλει λόγια στο στόμα μου, 
τα οποία δεν έχω πει. Και όταν ο εκδότης μου 
ζήτησε από τη δημοσιογράφο να αποκατα-
στήσει την αλήθεια, αυτή γύρισε στην εφημε-
ρίδα της και έγραψε ακόμη χειρότερα. Όλοι 
κρίνουμε τους πάντες και πετάμε λάσπη. Άν-
θρωποι του μεγέθους της κυρίας Δημουλά εί-
ναι αδιάβροχοι, αλεξίσφαιροι, άφθαρτοι. Είναι 
διαμάντια. Δεν τους αγγίζει τίποτε!
Είστε ευχαριστημένη με την απόδοση 

ματα αυτών των βιβλίων. Εκατοντάδες πα-
ραδείγματα μπορώ να σας φέρω. Βρίσκω 
αδιάβαστους όσους τα λένε αυτά!
Εσείς τι διαβάζετε;
Ελληνικά βιβλία και μόνο. Προσπαθώ να 
προβάλλω τους  Έλληνες συγγραφείς, να 
τους μάθω και να τους διαβάσω όλους. Και 
είναι πολλοί. Και ας τολμήσουμε κάποια στιγ-
μή και στη μεγάλη οθόνη. Έχουν πετύχει σχε-
τικά εγχειρήματα.
Είστε ακούραστη, όμως. Κάθε χρόνο βγάζε-
τε και ένα καινούργιο βιβλίο.
Έχω ήδη τελειώσει το βιβλίο που θα κυκλο-
φορήσει το 2014! Και μέχρι τον Οκτώβριο, 
που θα ξεκινήσω, θα έχω χρόνο να διαβάσω 
και να ξεκουραστώ. Από την άλλη πλευρά, εί-
ναι και ένα πλεονέκτημα το γεγονός ότι δεν 
εργάζομαι, άρα έχω άπλετο χρόνο.
Με σχέδιο γράφετε;
Δεν μπορώ καθόλου έτσι, δηλαδή με πλάνο. 
Οι ήρωες είναι ζωντανοί οργανισμοί. Κάποια 
στιγμή σε πάνε και από μόνοι τους.
Το νέο βιβλίο σας «Με λένε Ντάτα», τι το δι-
αφορετικό έχει;

Δεν έχω αισθανθεί έτσι ξανά για βιβλίο. Το 
λάτρεψα. Δεν ήθελα να το βγάλω από το σπί-
τι. Ακόμα και όταν πήγα το χειρόγραφο στον 
εκδότη μου, το διάβασε και το πήρα ξανά 
πίσω! Την ηρωίδα, την Αλεξάνδρα, την είχαμε 
συναντήσει ξανά στο «Όσα αντέχει η ψυχή». 
Έβγαιναν κάποιες πληροφορίες για εκείνη, 
ότι δεν ήταν πολύ καθαρό πρόσωπο, αλλά 
δεν είχα ασχοληθεί τότε πολύ μαζί της. Κάνει 
τα πάντα, χωρίς πρόβλημα να σκοτώσει, με 
ένα δικό της κώδικα. Είναι όμως συνέχεια με 
το στιλέτο στο χέρι.
Σας έχω ακούσει ξανά να μιλάτε για τους 
ήρωες των βιβλίων σας σαν να είναι υπαρ-
κτά πρόσωπα. Σαν να ζουν μαζί σας στο 
σπίτι σας.
Τους έχω για 7 μήνες, για ένα χρόνο καθημε-
ρινά να βουίζουν στ’ αφτιά μου. Ζεις με αυ-
τούς. Σου μιλάνε. Και όταν έρχεται η στιγμή 
να γράψεις τη λέξη ΤΕΛΟΣ, κάθεσαι και τη 
βλέπεις στον υπολογιστή, δεν έχεις κάτι άλλο 
να κάνεις. Και αυτός είναι ένας μικρός θάνα-
τος. Απίστευτη μοναξιά!
Είστε μοναχικός τύπος, όπως όλοι οι ποιη-
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ειναι ΚουΤαμα-
ρα να χανεΤαι 
μια ανθρωπινη 
ζωη. Δεν ειχε 
ΔιΚαιωμα η 
ανΤζελινα Τζολι 
να ΔιεΚΔιΚησει 
Τη ζωη Τησ;

του βιβλίου σας «Βαλς με δώδεκα θεούς» 
ως σίριαλ;
Πάρα πολύ ευχαριστημένη. Έγινε ένα μικρό 
θαύμα, αν σκεφτείτε πως ξεκίνησε στην Κύ-
προ, όπου ήταν περιορισμένη η τηλεοπτι-
κή αγορά. Είναι αδύνατο να μεταφέρεις αυ-
τούσιο ένα βιβλίο στην τηλεόραση. Ο τηλε-
θεατής, όμως, πρέπει να το αντιμετωπίσει 
ως σειρά. Θα έχει γνωρίσει τους ήρωες από 
το βιβλίο, αλλά δεν θα ξέρει την πλοκή. Κά-
ποιες δε, καταστάσεις, που έχει βάλει η Μα-
ρία Γεωργιάδου στο σενάριο, θα μπορούσα 
να τις είχα βάλει κι εγώ στο βιβλίο. Αν ήξερα 
δε, ότι θα πρωταγωνιστούσε η Κάτια Δαν-
δουλάκη, θα είχα μεγαλώσει το ρόλο της 
ακόμη περισσότερο!
Με το που παίχτηκε όμως στην Ελλάδα, το 
κοινό δεν προσαρμόστηκε εύκολα στην κυ-
πριακή διάλεκτο.
Είναι ελληνικότατη διάλεκτος, όχι άλλη 
γλώσσα. Αν είχαν φροντίσει οι ιθύνοντες των 
καναλιών να είχαμε νωρίτερα κάποια τέτοια 
σίριαλ, θα είχαμε μεγαλύτερη εξοικείωση, 
παρά με την τουρκική γλώσσα.

Είστε κατά των τουρκικών σίριαλ;
Δεν έχω δει ούτε ένα. Υπάρχει στρατιωτι-
κός νόμος στο σπίτι. Ούτε είχα δει παλαιό-
τερα τα σίριαλ από τη Βραζιλία. Και αν στην 
Κύπρο κατόρθωσαν να κάνουν σίριαλ, σε μία 
τόσο περιορισμένη αγορά και με λίγα χρήμα-
τα, είναι ντροπή στα ελληνικά κανάλια που 
δεν επενδύουν στους  Έλληνες δημιουργούς. 
Έχουμε θαυμάσιους συγγραφείς.
Είμαστε τελευταίοι ως λαός στην Ευρώπη 
σε επίπεδο ανάγνωσης βιβλίων, αλλά παρ’ 
όλα αυτά, εμπορικά, όλα τα βιβλία που εκ-
δίδονται, πηγαίνουν πολύ καλά.
Αλήθεια είναι αυτό. Σε περιόδους κρίσεων η 
βιβλιοανάγνωση ανεβαίνει κατακόρυφα. Και 
στο Β  ́Παγκόσμιο Πόλεμο είχε συμβεί αυτό.
Λένε, όμως, πως επειδή οι γυναίκες είναι το 
δυναμικό κοινό, γι’ αυτό και τα θέματα των 
βιβλίων είναι αντίστοιχα.
Είναι αυτό που λένε γυναικεία λογοτεχνία. 
Είναι μύθοι όλα αυτά, με πιάνουν τα γέλια. 
Ας διαβάσουν τα βιβλία του Μένιου Σακελ-
λαρόπουλου, που είναι άντρας και αθλητι-
κογράφος. Και δεν είναι μόνο ερωτικά τα θέ-

to νέο της μυθιστόρημα 
«με λένε ντάτα», το 
οποίο κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις «Ψυχογιός», το 
λάτρεψε σε τέτοιο βαθμό, 
ώστε να μην μπορεί να 
αποχωριστεί το χειρόγραφο 
του έργου της! 

Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

ΑΦ
Ο

Σ:
 Ν

ΙΚ
Ο

Σ 
ΚΟ

ΚΚ
ΑΣ

, M
AK

E 
U

P:
 Π

ΕΤ
ΡΟ

ΥΛ
Α 

ΔΟ
ΥΡ

ΑΜ
Π

ΕΗ
 


