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μου, μου ερχόταν να της δώσω μια
μέσα στα μούτρα για να ξυπνήσει
επιτέλους. Με την Κλέη από το ‘έρω-
τας σαν βροχή’ παραήταν ρομαντική
ψυχή για εμένα. Αντίθετα η Ντάτα,
η Θεανώ, η Ελπίδα από το ‘Βαλς’, η
Μαρκέλλα από το ‘Τελευταίο τσιγά-
ρο’, ήταν ηρωίδες που τις δούλευα
με εξαιρετικό κέφι και έβαλα και
πάρα πολύ από εμένα».

«Π»: Σας έχει συμβεί να γνωρί-
ζετε ανθρώπους που να μοιάζουν
με τους χαρακτήρες σας; 

«Λ.Μ.»:  «Αυτό κυρίως γίνεται
μετά. Δηλαδή αφού δημιουργήσω
ένα βιβλίο μου λένε ‘αχ αυτό ταιριάζει
εκεί’. Θεωρώ ότι η Θεανώ πήρε
πολλά στοιχεία και γεγονότα από
την παιδική ηλικία της μητέρας μου.
Πολλές φορές μου λένε ‘να σου πω
την ιστορία μου να τη γράψεις’ η
απάντηση είναι πάντα όχι. Μου μπλο-
κάρει όλη μου τη δημιουργικότητα,
δεν γράφω βιογραφίες. Αρα δεν μπο-
ρώ να σταθώ, μπορεί να γνωρίσω
όμως έναν άνθρωπο που να με ιν-
τριγκάρει κάτι επάνω του, αυτό όμως
θα χρησιμοποιήσω -ένα στοιχείο-
και μετά θα πλέξω. Δεν πάει να αν-
τιγράψω, γι αυτό και λέω ότι τουλά-
χιστον τα δικά μου τα βιβλία κατά
90% είναι μυθοπλασία και όχι κα-
ταγραφή».

«Π»:  Εχετε  πει  πολλές  φορές
ότι η κακή κριτική δεν σας ενοχλεί. 

«Λ.Μ.»:  «Καθόλου. Κατά αρχάς
να πω κάτι, υπάρχουν κριτικές που
φαίνονται από την τοποθέτησή τους
ότι είναι εμπαθείς, το λένε για να το
πούνε. Ειδικά όταν μου στέλνουν
κριτικές ότι κανένα από τα βιβλία
μου δεν αξίζει. εκεί γελάω γιατί
έχουν μπει στη διαδικασία και έχουν
δώσει ένα σωρό λεφτά για να αγο-
ράσουν Μαντά όταν ξέρουν τι γράφει
η Μαντά. Αρα γιατί την αγοράζεις
τη Μαντά. Αφού διάβασες ένα, διά-
βασες δυο, φτάνει. Ομως αποδέχομαι
όταν υπάρχει μια κριτική που είναι
με επιχειρήματα σωστά δομημένα,
εκεί τις ρίχνω και δεύτερη και τρίτη
ματιά για να δω που άπτεται τις
πραγματικότητας. Αν δηλαδή αυτό
που λέει ο αναγνώστης έχει όντως
βάση ή έχει κάτι παρεξηγήσει ή μπο-

ρεί να διάβασε το βιβλίο σε λάθος
εποχή δική του. Γιατί και εγώ σαν
αναγνώστρια μου έχει τύχη να δια-
βάσω βιβλίο να μη μου αρέσει αλλά
ήμουν εγώ λάθος ψυχολογικά και
όταν κάποια στιγμή μετά από καιρό
και κάποιες συζητήσεις και ξαναγύ-
ρισα στο ίδιο βιβλίο τελικά έφταιγα
εγώ. Πρέπει όμως να καταλάβουμε
ότι δεν μπορούν όλα να αρέσουν σε
όλους. Εχω αγαπημένους συγγραφείς
που -έχει συμβεί- κάποιο από τα
δέκα βιβλία τους να μη μου άρεσε».

«Π»: Είναι  3 μήνες που  έχετε
ένα πρόβλημα με την υγεία σας,
και αναφέρομαι στο λέμφωμα.

«Λ.Μ.»:  «Το Φλεβάρη μετά τις
γιορτές το ανακάλυψα από μια αντι-
βίωση».

«Π»: Αντέδρασε ο οργανισμός
σε κάποια αντιβίωση που πήρατε,
όμως  εσείς  -σε  αντίθεση  με  την
κοινή τακτική- το δημοσιοποιήσα-
τε αμέσως και χωρίς ενδοιασμό...

«Λ.Μ.»: «...αλλά μετά από πολύ
σκέψη. Αν έπρεπε να το κάνω».

«Π»: Σ’ αυτό «βοήθησε» η αγάπη
του κόσμου; 

«Λ.Μ.»:  «Αυτό ήταν τρομακτικό
θα έλεγα. Βέβαια θα έπρεπε να το
περιμένω γιατί σε όλες τις φάσεις
τις ζωής μου το κοινό είναι δίπλα
μου. Εδώ έκανα μια ανάρτηση για
το στολισμό στο σπίτι μου, ή τα
γλυκά που έφτιαξα και έβλεπα τόσο
ενθουσιασμό. Επρεπε να το περιμένω
ότι μπροστά σε κάτι τέτοιο ο κόσμος
θα ορθωνόταν γύρω μου. Και αυτό
έγινε. Βεβαία να ξεκαθαρίσω ότι αι-
σθάνθηκα πάρα πολλές φορές άσχη-
μα γιατί τη δική μου περίπτωση είναι
πλήρως ιάσιμη, είναι κάτι το οποίο
θα αφήσω πολύ σύντομα πίσω μου,
τουλάχιστον αυτό με διαβεβαίωσαν
όλοι οι γιατροί. Υπάρχουν άνθρωποι
εκεί έξω που παλεύουν μέρα με τη
μέρα για μια ποιότητα ζωής, για να
μην πω για την ίδια τη ζωή, και δεν

τους αξιώνουμε αυτά. Δεν μου αρέσει
να φοράω φωτοστέφανα που δεν
μου ανήκουν. Η ηρωίδα τώρα, μην
τρελαθούμε. Θεωρώ πάντως ότι το
λέμφωμα που έχω δεν είχε καμία
ελπίδα με τόσες ευχές και προσευχές
από χιλιάδες κόσμο (γέλιο)».

«Π»: Το  «Βαλς με δώδεκα θε-
ούς» έγινε τηλεοπτική σειρά. Πως
αισθάνεστε που οι ήρωές σας απέ-
κτησαν σάρκα και οστά; 

«Λ.Μ.»: «Καταρχάς να πω ότι η
αλλαγή του βιβλίου ως προς την
σειρά ήταν τεράστια. Ηταν κάτι ανα-
μενόμενο από τη στιγμή που μιλάμε
για καθημερινή σειρά. Παρακολουθώ
τη σειρά αλλά όχι ως το βιβλίο μου,
την παρακολουθώ ως μια σειρά που
μου αρέσει η εξέλιξή της. Τους ήρωες
από κάπου τους ξέρω βέβαια, δεν
περιμένω πλέον να τους γνωρίσω,
απλά συνεχίζουν τη ζωή τους και
εγώ την παρακολουθώ».

«Π»:  Είχατε  κάποια  γυναίκα
στο μυαλό σας όταν γράφατε τη
«Ντάτα»;

«Λ.Μ.»:  «Οχι. Την Ντάτα απλά
όφειλα έπρεπε να ολοκληρώσει τον
κύκλο της γιατί υπήρχε ήδη στην
Ηρώ. Ουσιαστικά στην Ηρώ γεννή-
θηκε η Ντάτα εκεί έψαχνα να δημι-
ουργήσω τον αντίποδα της Ηρώς.
Την άλλη πλευρά του νομίσματος
της Ηρώς και έλεγα τότε στις πα-
ρουσιάσεις που έκανα στο ‘Οσα αν-
τέχει η ψυχή’, ότι η Ηρώ είναι μια
κοπέλα μια γυναίκα γονιδιακά καλή,
από την άλλη πλευρά έχουμε μια
Αλεξάνδρεια η οποία είναι γονιδιακά
κακή. Ηθελα αυτή την αντίθεση.
Οπότε η δημιουργία της Ντάτα στο
‘Οσα αντέχει η ψυχή’ ήταν και μο-
νόδρομος».

«Π»: Πιστεύετε ότι ο κάθε άν-
θρωπος είναι η καλός ή κακός ή
και τα δυο;

«Λ.Μ.»:  «Δεν υπάρχει μονοδιά-
στατος χαρακτήρας. Παίζει ρόλο το
DNA μας, οι καταβολές μας έχουν
ένα μικρό μερίδιο αλλά από εκεί
και μετά είναι και το πόσο θα τον
γνωρίσεις τον άλλο».

«Π»: Θεωρείται ότι η ομορφιά
είναι το εισιτήριο μιας γυναίκας;

«Λ.Μ.»:  «Δυστυχώς, η ομορφιά

είναι το εισιτήριο για όλους. Αυτό
που λέγανε παλιά ότι ‘τα ράσα δεν
κάνουν τον παπά’, όντως δεν τον
κάνουν όμως τον χαρακτηρίζουν. Η
πρώτη εντύπωση είτε μας αρέσει
είτε όχι είναι η εμφάνιση. Αυτό
ισχύει για ανθρώπους, πράγματα.
Οταν πας να ψωνίσεις κάτι π.χ. τσάν-
τα πρώτα σε κερδίζει η εμφάνιση
και μετά ψάχνεις αν έχει τσεπάκια,
φερμουάρ κ.λπ. πάντως η πρώτη εν-
τύπωση είναι η εμφάνιση. Δυστυχώς
ας είμαστε ρεαλιστές μια πρώτη εμ-
φάνιση ανοίγει ή κλείνει πόρτες, ρα-
τσιστικό αλλά πραγματικό. Απλά μέ-
νει στην ωριμότητα του απέναντι αν
θα σταματήσει στο προφανές ή θα
πάει παρακάτω».

«Π»:  Η  ομορφιά  δικαιολογεί
χαρακτήρες;

«Λ.Μ.»: «Οχι Οι δικαιολογίες δεν
υπάρχουν επειδή είσαι ωραίος. Δεν
μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις απλά
σου δίνει λίγο παραπάνω χρόνο να
δείξεις ότι υπάρχει και κάτι άλλο
παρακάτω. Τώρα αν εσύ έχεις στα-
ματήσει στην ομορφιά, και αυτό το
βλέπω συνήθως γύρω μου, άντρες ή
γυναίκες που είναι πάρα πολύ ωραίοι
έχουν μείνει εκεί. Καλλιεργούν μόνο
την εμφάνιση και το μυαλό... κενό».

«Π»: Εχετε πει ότι τη «Ντάτα»
δεν θα την δούμε σε μελλοντικές
δουλειές;

«Λ.Μ.»: «Ε, όχι φτάνει! Κατά αρ-
χάς εγώ δεν συνηθίζω να επιστρέφω
σε προηγούμενους ήρωες γιατί το
θεωρώ ευκολία. Δηλαδή θα ήταν
πολύ απλό για παράδειγμα να γράψω
την ιστορία από τη ζωή της κόρης
της Θεανώ και να ξαναγυρίσω εκεί.
Θα ήταν μια ευκολία που δεν τη κα-
ταδέχομαι».

«Π»:  Εσείς  επιστρέφεται  στα
βιβλία σας; Τα ξαναδιαβάζετε; 

«Λ.Μ.»: «Α ναι! Γιατί; Είναι αστείο
αλλά έχω έναν μηχανισμό που με
προστατεύει, και προστατεύει και
τους αναγνώστες, όταν ολοκληρώσω
ένα βιβλίο το ξεχνάω. Και υπάρχει
και ένα παράδειγμα. Εγώ προηγούμαι
κατά ένα βιβλίο. Οταν έχω παραδώσει
την ‘Αλλη πλευρά του νομίσματος’
και το δουλεύει η επιμέλεια στις εκ-
δόσεις Ψυχογιός εγώ γράφω το ‘Ερω-
τας σαν βροχή’. Εχω ξεχάσει τελείως
το ‘Αλλη πλευρά του νομίσματος’ το
οποίο επίκειται να εκδοθεί, όμως.
με παίρνει η επιμελήτρια τηλέφωνο
και μου λέει: ‘Λένα εκεί που γράφεις
για την Αρετή’ και της απαντάω
‘Ποια Αρετή το βιβλίο μου δεν έχει
Αρετή’ και μου απαντάει: ‘Βρε Λένα
μη με τρελαίνεις εγώ τι βιβλίο διορ-
θώνω τώρα;’, και τις απαντάω ‘συ-
γνώμη συγνώμη εγώ βρίσκομαι σε
αυτό που γράφω τώρα’. Αρα λοιπόν
έχω τελείως καινούργια και φρέσκια
ματιά μετά από 6 μήνες όταν γυρίσω
να διαβάσω το βιβλίο μου. Το βλέπω
πλέον σαν αναγνώστρια».

«Π»:  Σας  έχει  καθηλώσει  ως
αναγνώστρια;

«Λ.Μ.»: «Καλέ ναι, μου αρέσει»
(Γέλια). Γι’ αυτό πολλές φορές μου
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Της Μαρίας Παπανικολάου

Το πιο εύκολο έργο που έχει ένας
δημοσιογράφος είναι όταν βρίσκεται
απέναντι σε έναν πολύ γνωστό άν-
θρωπο του χώρου του. Το μόνο που
χρειάζεται είναι να είναι καλά δια-
βασμένος, καλά προετοιμασμένος
και να παρακολουθεί με μεγάλη προ-
σοχή αυτά που λέει. Από κει και
πέρα όλα είναι πολύ εύκολα, ιδίως η
παρουσίαση της συνέντευξης. Ενα
όνομα αρκεί: Λένα Μαντά. 

Η συγγραφέας πολλών και μεγά-
λων επιτυχιών, με βιβλία της που
συζητιούνται και διαβάζονται όσο
λίγα, με πάνω από ένα εκατομμύριο
αντίτυπα, με έργα που έχουν γίνει
τηλεοπτικές παραγωγές και πολλά
πολλά άλλα. 

Η κυρία Μαντά είναι αυτό που
λέμε «χείμαρρος» στη σκέψη της
αλλά και στον τρόπο που δουλεύει
τα έργα της. Από μικρή είχε μία
κλήση στη συγγραφή αφού από παι-
δάκι έγραφε... παραμυθάκια και όπως
λέει και η ίδια «είχα πάντα μία τρέλα
στο να γράφω» ίσως γιατί «η συγ-
γραφή είναι ένα ταξίδι της ψυχής»
αλλά και γιατί «ο συγγραφέας είναι
σαν ένας μικρός θεός και πάει τους
ήρωές του όπου θέλει». 

Η ίδια πάντως πάει τους ήρωές
της όπου θέλει αλλά δεν τους πάει
σαν μικρός... θεός αλλά ως Λένα
Μαντά. Στα βιβλία της που «η ηρωίδα
είναι απόλυτη, σκληρή, λέει τα σύκα
- σύκα αυτή» είναι η Μαντά, δεν αν-
τιγράφει καθημερινούς ανθρώπους
ή προσωπικότητες αλλά στηρίζεται
σε μυθοπλασία και όχι καταγραφή,
πάντα διαβάζει τα βιβλία που γράφει
ως μηχανισμός ...άμυνά της και προ-
ηγείται των έργων της με αποτέλεσμα
άλλο να κυκλοφορεί και άλλο να
...τελειώνει συγγραφικά. Αλλωστε το
είπε και η ίδια ότι έχει «μία τρέλα
στο να γράφω»...

Η κυρία Μαντά όμως δεν είναι
μόνο μία συγγραφέας που βλέπει τη
ζωή με τα μάτια, το μυαλό και την
ψυχή ενός ανθρώπου της τέχνης. Η
κυρία Μαντά είναι άνθρωπος καθη-
μερινός και κυρίως γυναίκα που δίνει
πολλά αλλά και εισπράττει πολλά
στους γύρω της και από τους γύρω
της. Και το πιο σημαντικό όλων αυτό
που όλοι θέλουμε, ελπίζουμε να
έχουμε ή και ...ζητιανεύουμε από
τους άλλους: Αγάπη. Και η ίδια την
εισέπραξε και την πρόσφερε απλό-
χερα. Το πρόβλημα υγείας της με το
λέμφωμα ήταν μία μεγάλη δοκιμασία
που δεν μπορούσε να μην βγει νι-
κήτρια. «Το λέμφωμα που έχω δεν
είχε καμία ελπίδα με τόσες ευχές
και προσευχές από χιλιάδες κόσμο»,
λέει η ίδια ευχαριστώντας με τον
τρόπο της τους χιλιάδες των ανα-
γνωστών και θαυμαστών της. 

Η Λένα Μαντά, όπως έχουμε δια-
πιστώσει μέσα από τη συγγραφή της
είναι άνθρωπος που δίνεται ολοκλη-

ρωτικά, ίσως και λόγω της... τρέλας
της ή και της... μανίας της να γράφει
συνέχεια. Ετσι δεν θα μπορούσε να
ακολουθήσει άλλο δρόμο από την
συνειδητή απόφαση να μην ασκήσει
κάποιο επάγγελμα προκειμένου να
δημιουργήσει μία πολύ καλή και
αγαπημένη οικογένεια. 

Το πετυχημένο τρίπτυχο σύζυγος
- μητέρα - συγγραφέας προσφέρει
ψυχική ηρεμία με αποτέλεσμα να
μπορεί να βλέπει ξεκάθαρα τους
γύρω της και μέσα από κει να γεμίζει
εικόνες για τα έργα της. Ετσι λοιπόν
θεωρεί ότι «τα ράσα δεν κάνουν τον
παπά», αλλά τον ...χαρακτηρίζουν,
αποδεικνύοντας ουσιαστικά ότι η
πρώτη εντύπωση για έναν άνθρωπο
έρχεται από την εξωτερική του εμ-
φάνιση, όμως συνήθως οι άνθρωποι
«που είναι πάρα πολύ ωραίοι έχουν
μείνει εκεί. Καλλιεργούν μόνο την
εμφάνιση και το μυαλό... κενό» (εί-
παμε λέει τα «σύκα - σύκα). Συγχαίρει
τους Κύπριους που δίνουν σημασία
και συνεχίζουν να δίνουν ελληνικές
κυπριακές σειρές, παραδέχεται γιατί
θεωρεί το «Βαλς με δώδεκα θεούς»
διαφορετικό από τα άλλα βιβλία της,
στέλνει μήνυμα στις 50άρες γυναίκες
και τέλος αποκαλύπτει ότι έχει τε-
λειώσει το επόμενο βιβλία της που
θα κυκλοφορήσει στα μέσα του 2014
πάντα από τις εκδόσεις Ψυχογιός,
με «λίγο ίντριγκα, λίγο αγωνία λίγο
πιο αστυνομική χροιά, λίγο ποιο έν-
ταση», αλλά πάντα με... μαντέικη

οπτική. 
Περιοδικό: Κυρία Μαντά, έχετε

σπουδάσει  νηπιαγωγός  παρόλα
αυτά δεν ασχοληθήκατε ποτέ με
το λειτούργημα του νηπιαγωγού.
Κατά επιλογή ή λόγω περιστάσε-
ων. 

Λένα Μαντά: «Οχι ήταν καθαρά
θέμα επιλογής. Αυτό το κατάλαβα
στο πρώτο... 3ωρο που πήγα στη
σχολή. Οι γονείς πολλές φορές θεω-
ρώντας ότι γνωρίζουν λίγο καλύτερα
το καλό των παιδιών τους τα προ-
ωθούν προς μια κατεύθυνση που
για τα δικά τους μέτρα φαίνεται λο-
γικό, όμως δεν είναι πάντα. Αυτό
απέφυγα να κάνω εγώ στα παιδιά
μου. Πρέπει να δεις τι θέλει να κάνει
το παιδί. Η μητέρα μου με μεγάλωσε
μόνη, θεώρησε πως το να γίνω νη-
πιαγωγός ήταν ένα καθαρό επάγ-
γελμα ένα καλό επάγγελμα και έτσι
με έστρεψε προς τα εκεί. Το πήρα
το πτυχίο όμως, αλλά από εκεί και
μετά... Στη σχολή είχα ήδη γνωρίσει
τον άντρα μου. Η απόφαση τού να
μην εργαστώ ήταν κοινή. Θέλαμε
να κάνουμε οικογένεια, θέλαμε να
την μεγαλώσουμε εμείς αυτήν την
οικογένεια οπότε ήταν πολύ συνει-
δητή η απόφαση τού να μην εξα-
σκήσω ούτε το επάγγελμα του νη-
πιαγωγού αλλά ούτε κάποιο άλλο
επάγγελμα».

«Π»:  Παρόλα  αυτά  όμως  στη
συνέχεια  ασχοληθήκατε  με  την
δημοσιογραφία...

«Λ.Μ.»:  «Κάποιες συγκυρίες με
έφεραν προς τα εκεί. Οταν ζεις σε
τοπικές κοινωνίες είναι πάρα πολύ
εύκολο να στραφείς προς κάποια
τοπικά έντυπα. Οταν τα έχεις καλά
με το χαρτί και το μολύβι είναι πάρα
πολύ εύκολο να στραφείς προς τα
εκεί και δεν θεωρώ ότι το έκανα
ποτέ επαγγελματικά απλά ήταν κάτι
το ερασιτεχνικό».

«Π»: Ετσι σας... μπήκε το συγ-
γραφικό μικρόβιο; 

«Λ.Μ.»:  «Το μικρόβιο της συγ-
γραφείς είχε μπει από μικρό παιδί.
Εγώ έγραφα από πολύ παιδί, παρα-
μυθάκια όταν ήμουν παιδί, διηγήματα
όταν μπήκα στην εφηβεία... Λίγο -
λίγο εξελίχθηκε. Βέβαια κάποια στιγ-
μή όταν ήρθαν τα παιδιά και η ενα-
σχόληση με την οικογένεια, αυτό
παραμερίστηκε. Πέρασαν πολλά χρό-
νια πριν ξαναθυμηθώ τις παλιές μου
αγάπες. Αλλά πάντα είχα μια ευκολία
στα κείμενα. Αρκεί να μου έλεγε ο
άλλος ‘μπορείς σε παρακαλώ να μου
γράψεις κάτι’ θα του έγραφα ένα
κατεβατό».

«Π»:  Μπορούσατε  δηλαδή  να
μεταφέρετε  εύκολα  τις  σκέψεις
σας στο χαρτί.

«Λ.Μ.»: «Πάρα πολύ εύκολα. Πρό-
σφατα ανακάλυψα ότι κρατούσα και
ημερολόγιο (τα οποία βεβαίως τώρα
είναι δερματόδετα) ως παιδί. Εχω
ακόμα τα ημερολόγιά μου τα εφηβικά
τα οποία βεβαίως ξεχειλίζουν από
τα πάθη της εποχής και το τέρας της
εφηβείας. Λέω πάντα ότι η εφηβεία
είναι ένας τεράστιος μεγεθυντικός
φακός. Ολα μας φαίνονται τραγικά
στην εφηβεία, όλα είναι μεγάλα.
Ετσι ήταν η αγάπη μου με το χαρτί
και το μολύβι. Είχα μια τρέλα πάντα.
Αγόραζα πάντα όταν π.χ. πήγαινα
για τα σχολικά των παιδιών μου
εκτός από τα δικά τους δεν υπήρχε
περίπτωση να μην αγοράσω στυλό
μπλοκ και πάντα είχα κάτι να γρά-
φω».

«Π»:  Με  την  τεχνολογία  πως
τα πάτε;

«Λ.Μ.»: «Η τεχνολογία ήρθε πολύ
αργότερα εκ των συνθηκών. Τα πρώ-
τα μου βιβλία τα έγραφα στο χέρι -
έχω ακόμα τα χειρόγραφα- μετά
όμως όταν έπρεπε να καταθέσω ο
εκδοτικός ζητάει να το καταθέσεις
σε ηλεκτρονική μορφή έτσι υπέκυψα
και στην τεχνολογία και αγόρασα
υπολογιστή. Τον οποίο για πολλά
χρόνια τον χρησιμοποιούσα μόνο ως
γραφομηχανή. Μετά από πολύ καιρό
ασχολήθηκα με το ίντερνετ. Ακόμα
και σήμερα μου στέλνουν mail και
εγώ τους παίρνω τηλέφωνο για να
τους απαντήσω».

«Π»: Στο blog σας  έχετε υπό-
τιτλο «πάμε να ταξιδέψουμε την
ψυχή μας». Το βιβλίο σας ταξιδεύει
και  κατά  τη  συγγραφή  ή  μόνο
κατά την ανάγνωση;

«Λ.Μ.»:  «Καταρχάς ξεκίνησα να
το δω ως αναγνώστρια, ήμουν και

συνεχίζω να είμαι φανατική ανα-
γνώστρια. Μετά όταν μπήκε και η
συγγραφή σε αυτό το επίπεδο, πλέον,
όταν γράφεις αναγκαστικά ταξιδεύεις
-είσαι εκεί που σε πάνε οι ήρωες
σου. Είναι ένα ταξίδι ψυχής είτε
είσαι από την μια πλευρά είτε από
την άλλη». 

«Π»: Στο «Με λένε Ντάτα» χρει-
άστηκε να κάνετε αρκετό «ψάξι-
μο». Αυτό το «ψάξιμο» σας ταξί-
δεψε; 

«Λ.Μ.»: «Ναι τρελάθηκα! Καταρ-
χήν το απόλαυσα. Είναι αυτό που
λέει ο Καβάφης απολαμβάνεις το
ταξίδι, δεν σε νοιάζει ο προορισμός.
Εμένα με ένοιαζε και ο προορισμός.
αλλά είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον το
ψάξιμο. Με βοήθησε πολύ το διαδί-
κτυο, έπεσα πάνω σε πολύ ωραία
αρχεία, που δεν είχα φανταστεί καν
ότι υπήρχαν. Το ωραιότερο αλλά και
αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ
ήταν η ‘Εφημερίδα των Κυριών’ το
οποίο υπάρχει αυτούσιο, όλα τα τεύ-
χη του, στο διαδίκτυο -είχε πολλές
πληροφορίες και για τα ήθη και
έθιμα της εποχής γιατί μην ξεχνάμε
ότι η εποχή αυτή είχε πολλά πάθη
και πολλές εντάσεις και σε πολιτικό
επίπεδο αλλά κυρίως σε πολιτικό.
Είχε όμως την πάλη της Δημοτικής
έναντι της καθαρεύουσας και πα-
ράλληλα είχε την πάλη των γυναικών
για να σταματήσουν να είναι πολίτες
δευτέρας κατηγορίας, οι λεγόμενες
σουφραζέτες. Εδινε ακόμα και πλη-
ροφορίες για την μόδα που σου είναι
απαραίτητες όταν γράφεις ένα βιβλίο,
όσο και αν φαίνεται περίεργο όταν
γράφεις για μια ηρωίδα αλλιώς θα
κινηθεί αν φοράει ένα μπλουτζίν
και αλλιώς όταν φοράει τους κορσέ-
δες τις δεκαετίας εκείνης, το μαλλί
κλπ. Λέω πάντα ότι όταν ένα βιβλίο
σε παίρνει από το χέρι σε τραβάει
και σε βάζει στον κόσμο του και νο-
μίζεις ότι είσαι εκεί, π.χ. όταν περι-
γράφεται μια δεξίωση, αυτός ο συγ-
γραφέας έχει κάνει πάρα πολύ καλή
δουλειά για να σε βάλει στον κόσμο
αυτό. Θέλει δουλειά για να ζωντα-
νέψει εικόνες.

Βεβαίως, έπεσα και σε ιστορικά
αρχεία, στο βιβλίο αναφέρεται ακόμα
και ο βομβαρδισμός του Πειραιά ο
οποίος δεν ήταν να μπει άλλα όταν
βρίσκεις ένα τέτοιο αρχείο θεώρησα
ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και
έτσι τοποθέτησα την ηρωίδα μου σε
λάθος τόπο, λάθος χρόνο. Αυτό είναι
το καλό του συγγραφέα πάει τους
ήρωες του όπου θέλει. Ενας μικρός
θεός». 

«Π»:  Εχετε  ταυτιστεί  ποτέ  με
κάποιο βιβλίο σας, με τον ήρωα; 

«Λ.Μ.»:  «Σε όλα τα βιβλία μου
που έχουν ηρωίδα απόλυτη, σκληρή,
λέει τα σύκα - σύκα αυτή είμαι εγώ.
Δεν τα πάω καλά με τις ηρωίδες τις
πολύ ρομαντικές τις πολύ αιθέριες.
Με την Ηρω ζορίστηκα απίστευτα,
το έλεγα και πέρσι στις παρουσιάσεις

Λένα Μαντά: Aς ταξιδέψουμε την ψυχή μας με ένα βιβλίο

Η συγγραφέας Λένα Μαντά υπογράφει το καινούργιο της βιβλίο.

Η ματιά της Λένας Μαντά είναι τόσο έντονη και διαπεραστική όσο
και της ηρωίδας της στο εξώφυλλο του βιβλίου της, «Με λένε Ντάτα».
Η ματιά αυτή ήταν και η αφορμή να προτιμήσει το εξώφυλλο που
διάλεξε για το τελευταίο της έργο.

Μ ε λένε Ντάτα… Χρόνια τώρα. Κον-
τεύω κι εγώ να ξεχάσω πως κάποτε
με βάφτισαν Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα

Σαλβάνου του Ροβέρτου και της Χαριτίνης.
Είμαι ένοχη για όλα τα αμαρτήματα που

μπορεί να φανταστεί η Εκκλησία ή η Αστυνο-
μία, κι όμως δεν αισθάνομαι ένοχη για τίποτα.
Ολα ήρθαν φυσιολογικά στο δρόμο μου ή σ’
εμένα φάνηκε έτσι. Δεν πέρασε καν από την
σκέψη μου ότι μέσα μου γεννιόταν πρώτα το
κακό, μετά το χειρότερο, και ποτέ το καλό.

Γεννήθηκα πολύ όμορφη και αυτό ήταν
ακόμη ένα όπλο, μια αόρατη παγίδα για τα
υποψήφια θύματά μου. Κανένας δεν περιμένει
η όψη ενός αγγέλου να κρύβει με τέτοια μα-

εστρία τη μαύρη ψυχή ενός σατανά που είναι
ταγμένος να σκορπά το θάνατο και τον όλεθρο.
Ισως μάλιστα ο θάνατος, που τόσο εύκολα
αποφάσιζα για κάποιους, να ήταν λύτρωση,
κάθαρση, εξαγνισμός.

Εχθρούς… Μόνο τέτοιους έκανα στη ζωή
μου. Φίλους δεν απέκτησα ποτέ, αλλά δεν αι-
σθάνθηκα και ποτέ την έλλειψή τους. Η φιλία
ήταν για μένα αδυναμία, ένα όπλο στα χέρια
του αντιπάλου, και δεν ήμουν από αυτές που
έδιναν τέτοια περιθώρια, κι ούτε ήθελα περιττά
βάρη. 

Με λένε Ντάτα. Ζω σε έναν άλλο κόσμο,
που μόνη μου έφτιαξα, με δικούς μου νόμους.
Με λένε Ντάτα και δε μετανιώνω…

Λίγα λόγια για το «Με λένε Ντάτα»
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λένε ‘θα αλλάζατε κάτι’ και λέω ‘όχι’
και πολλές φορές διαβάζω, το ξέρω
ότι είναι αστείο αλλά είναι μηχανισμός
άμυνας πάρα πολύ σπουδαίος, το να
τύχη να διαβάσω μια φράση από το
βιβλίο μου και να την υπογραμμίσω
γιατί μου άρεσε και να λέω κοίτα τι
ωραία που το εκφράζει και μετά να
συνειδητοποιώ ότι το έγραψα εγώ.
Τώρα με τη ‘Ντάτα’ έχω περιοδείες
ανά την Ελλάδα, όταν τελειώσει όλο
αυτό, τώρα παράλληλα διαβάζω άλλα
βιβλία, είναι η εποχή που παίρνω
ανάσα. Κάποια στιγμή μέσα στον Αύ-
γουστο - Σεπτέμβριο θα το διαβάσω
και θα το κάνω με ματιά αναγνώ-
στη».

«Π»: Υπάρχει περίπτωση να

πάτε την «Ντάτα» για γνωριμία
και στο εξωτερικό;

«Λ.Μ.»: «Οχι, τα ταξίδια με κου-
ράζουν πάρα πολύ. Είμαι σπιτόγατα.
Αλλο στην Ελλάδα».

«Π»: Την «Ντάτα» παρόλο που
την αγαπήσατε δεν την νοικοκυ-
ρέψατε. Την αφήσατε μόνη. 

«Λ.Μ.»: «Η ‘Ντάτα’ είναι ένα πε-
ρίεργο μείγμα με την έννοια ότι είναι
ένα βιβλίο το οποίο όταν τελειώσει
αν θέλεις να μάθεις τι έγινε πρέπει
να πας στο ‘Οσα αντέχει η ψυχή’ όχι
ότι είναι απαραίτητο ότι πρέπει να
το διαβάσεις. Δεν ήταν ένα πλάσμα
για νοικοκυριό η ‘Ντάτα’ και αυτό
φάνηκε από τις επιλογές της. Γιατί
αν ήθελε να νοικοκυρευτεί θα το
έκανε όταν ήταν μια δεσποινίς με
τρανταχτή περιουσία. Η ‘Ντάτα’ όμως

μην ξεχνάμε ότι βίωσε από πολύ
μικρή ηλικία την υποκρισία που είχε
η υψηλή κοινωνία στην οποία γεν-
νήθηκε. και ίσως γι’ αυτό υποσυνεί-
δητα στράφηκε στον υπόκοσμο. Οπου
εκεί όλα ήταν ξεκάθαρα».

«Π»: Θεωρείται ότι η «Ντάτα»
είναι ένα βιβλίο που θα έπρεπε
να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη;

«Λ.Μ.»: «Αν είναι κάποιο βιβλίο
μου να μεταφερθεί στην οθόνη ας
είναι το ‘Ερωτας σαν βροχή’ που το
έχουμε έτοιμο και το σενάριο και
τον σκηνοθέτη. Είναι μια δουλειά
που έχουμε κάνει μαζί με τον Τάκη
τον Μιχαηλίδη έναν πολύ καλό σκη-
νοθέτη γνώστη τηλεοπτικών σειρών,
δουλέψαμε μαζί με το σενάριο με
πάρα πολύ κέφι, όμως δεν είχε κέφι
η ελληνική τηλεόραση. Γενικά η ελ-
ληνική τηλεόραση δεν έχει κέφι για
κανέναν. Ισως γι’ αυτό βγάζω το κα-
πέλο στους Κύπριους γιατί αυτοί οι
άνθρωποι συνεχίζουν να δίνουν ελ-
ληνικές κυπριακές σειρές. Ολα τα
κανάλια έχουνε 2-3 κυπριακές σει-
ρές». 

«Π»: Εχετε ξεχωρίσει κάποιο
από τα βιβλία σας;

«Λ.Μ.»: «Νομίζω ότι ενώ για κάθε
βιβλίο έχω να πω κάτι διαφορετικό,
επιμένω στο ‘Βαλς με δώδεκα θεούς’
γιατί έχει πολλές συγκυρίες επάνω
του. Πρωτίστως γιατί ξεκίνησε η συ-
νεργασία μου με τις εκδόσεις Ψυχο-
γιός. Αυτό ήταν το πρώτο. Το οποίο
εξελίχθηκε σε σχέση ζωής. Το δεύ-
τερο είναι ότι είναι το πρώτο μου
βιβλίο το οποίο έγινε σίριαλ. Τρίτο
είναι ότι μεταφράζετε αυτή τη στιγμή
στα κινέζικα. Τέταρτο μετά την πε-
ριπέτεια της υγείας μου θεωρώ ότι
έχω πολλά περισσότερα κοινά με

αυτό το βιβλίο γιατί εγώ ήμουν ποιο
τυχερή από την Ελπίδα την ηρωίδα
μου στο ‘Βαλς’ γιατί εκείνη δεν ήταν
τυχερή. Ολα αυτά είναι τα νήματα
που με κάνουν να λέω το ‘Βαλς’».

«Π»: Τα μάτια σας μοιάζουν
αρκετά με το μάτια της κοπέλας
στο εξώφυλλο. 

«Λ.Μ.»: «Ολη θεώρησαν ότι κάτι
είναι. Ισως γι αυτό με το που είδα το
συγκεκριμένο εξώφυλλο ανάμεσα σε
πάρα πολλά είπα αυτό είναι! Για να
δημιουργηθεί ένα εξώφυλλο είναι
μια επίπονη διαδικασία. Με το που
είδα τα προσχέδια υπήρχαν διάφορες
γυναίκες που θα έμπαιναν στο εξώ-
φυλλο τους είπα ότι δεν υπήρχε πε-
ρίπτωση. Δεν με ένοιαζε τι άλλο θα
έκαναν, πάντως αυτή η γυναίκα θα
έμπαινε γιατί θεωρώ ότι αυτά τα
μάτια κάτι μου λένε. Κάτι μου θυμί-
ζουν. Κάτι οικείο έχουν».

«Π»: Το εξώφυλλο παίζει ρόλο; 
«Λ.Μ.»: «Λέω πάντα ότι η αγορά

ενός βιβλίου περνάει πολλά στάδια.
Πρώτα είναι το εξώφυλλο, μετά ο
τίτλος -όχι απαραίτητα-, μετά γυρίζεις
στο οπισθόφυλλο. Ο υποψιασμένος
αναγνώστης θα ξεφυλλίσει τις πρώτες
σελίδες. να δει αν του πάει η γραφή
γιατί είναι βασικά. Μου έχει τύχει
σαν αναγνώστρια να διαβάσω μια
μετάφραση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
και να μην μου πήγαινε το στυλ του
συγγραφέα. Θεωρώ πολύ ωραία κί-
νηση και μακάρι να γίνει αυτό στην
Ντάτα και σε άλλα βιβλία φέτος
βγήκε ένα 16σελιδο. Το οποίο μοι-
ραζόταν και είχε τις πρώτες 32 σελί-
δες του βιβλίου. Το θεωρώ ευφυέ-
στατο γιατί δεν είναι εποχές ποια
που ένας αναγνώστης να δώσει χρή-
ματα και να μη του αρέσει τελικά το

βιβλίο. Παίρνει την ιδέα και βαδίζει
εκ του ασφαλούς. Ξέρει αν του πάει
η όχι».

«Π»: Κλείσατε τα 49 πρόσφατα. 
«Λ.Μ.»: «Ναι ναι».
«Π»: Συναισθήματα...
«Λ.Μ.»: «Τα 50 για μια γυναίκα

είναι μια ωραία ηλικία γιατί πλέον
έχει επίγνωση των θετικών της και
των αρνητικών της οπότε πλέον μπο-
ρεί να τονίσει τα θετικά της και να
κρύψει επιμελώς τα αρνητικά. Εχει
μια σοφία που της δίνει η ηλικία και
η εμπειρία της και παράλληλα μπορεί
να απολαύσει την ζωή της λίγο ποιο
ξένοιαστα. Αν το δεις αυτό και το
συνειδητοποιήσεις εγκαίρως βλέπεις
ότι είσαι καλύτερα τώρα. Για όλα
στη ζωή θέλει λογική θέλει αυτο-
γνωσία θέλει να στέκεσαι και να
αφουγκράζεσαι λίγο τον εαυτό σου».

«Π»: Είπατε πριν ότι ξεκινήσατε
το επόμενο βιβλίο.

«Λ.Μ.»: «Το τελείωσα. Πάλι θα
είναι κάτι διαφορετικό. Το ύφος ενός
συγγραφέα δεν μπορεί να αλλάξει.
Ο τόνος με τον οποίο δίνει τα πράγ-
ματα δεν αλλάζει. Ποικίλει η θεμα-
τολογία. Θα κυκλοφορήσει το Μάιο
του 2014 πάλι από τις εκδόσεις Ψυ-
χογιός. Εχει λίγο ίντριγκα, λίγο αγω-
νία λίγο πιο αστυνομική χροιά, λίγο
ποιο ένταση. Υπολείπεται τόσο του
συναισθήματος και του ρομάντζου.
Πάντα όμως μέσα από τη δική μου...
μαντέικη οπτική. Απλά επειδή ήταν
δύσκολη αυτή η χρονιά γιατί είχα
τα προβλήματά μου με την υγεία
μου και λίγο με παίδεψε, όμως το
ολοκλήρωσα, το παρέδωσα και τώρα
ξεκουράζομαι. Διαβάζω».

«Π»: Κυρία Μαντά σας ευχαρι-
στούμε πολύ.
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Βιογραφικό
Η Λένα Μαντά γεννήθηκε στην

Κωνσταντινούπολη αλλά πήγε
στην Ελλάδα σε μικρή ηλικία.
Σπούδασε νηπιαγωγός χωρίς ποτέ
να θελήσει να ασκήσει το συγκε-
κριμένο επάγγελμα. Για τρία χρό-
νια είχε δικό της θίασο κουκλοθε-
άτρου, ενώ τα έργα που ανέβαζε
ήταν δικής της συγγραφής.

Για τις ανάγκες του θιάσου μά-
λιστα, διασκεύασε πολλά λαϊκά
παραμύθια.

Εχει δημοσιεύσει άρθρα σε το-
πικές εφημερίδες και για δύο χρό-
νια διετέλεσε διευθύντρια προ-
γράμματος σε ραδιοφωνικό σταθ-
μό των βορείων προαστίων.

Παράλληλα, είχε δική της κα-
θημερινή ενημερωτική εκπομπή
με μεγάλη ακροαματικότητα και
ήταν υπεύθυνη για την επιμέλεια
των διαφημιστικών σποτ του σταθ-
μού, ενώ πολλά από τα κείμενα
ήταν δικά της. Είναι παντρεμένη,
έχει δυο παιδιά και μένει μόνιμα
στο Καπανδρίτι.

Συγγραφικό έργο 
(Εκδόσεις Λιβάνη)

• Τη μέρα που σε γνώρισα,
2001

(Εκδόσεις Αθήνα)
• Βαλς με δώδεκα θεούς,

2005

(Εκδόσεις Ψυχογιός)
• Θεανώ, η λύκαινα της πό-

λης, 2006
• Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι,

2007
• Η άλλη πλευρά του νομί-

σματος, 2008 
• Ερωτας σαν βροχή, 2009 

• Το τελευταίο τσιγά-
ρο, 05/2010 

• Δεν μπορεί, θα
στρώσει, 11/2010 

• Χωρίς χειροκρότη-
μα, 2011

• Οσο αντέχει η ψυχή,
2012 

• Με λένε Ντάτα,
2013

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ»
ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ...

Για να παραγγείλετε τις τελευταίες 
ελληνικές εκδόσεις τηλεφωνήστε μας στο 

(718) 784-5255, ext. 100

a b

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ

www.ekirikas.com


