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ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ 

«Κάποιοι με άγάπούν 
γι’ άύτο πού Κάνω
Κάι Κάποιοι άγάπούν 
νά με μισούν» 

Η Λένα Μαντά είναι σαν ένα  βιβλίο. Δίνει σημασία στο  περιεχό-
μενο και στον απέναντί της την ευκαιρία να το ρουφήξει με τη μια. 
Μια γυναίκα με χειμαρρώδη λόγο και πληθωρικό  ταμπεραμέντο. 

Aπό την Κωνσταντίνα Γεωργίου
Φωτογραφίες: Ρούλα Ρέβη

Τη βρίσκω καθισμένη στη βεράντα 
του ξενοδοχείου, χωμένη πίσω απ’ 
το laptop της. Κοιτάει την ώρα και 
της κάνει μεγάλη εντύπωση που 
δεν την έχω στήσει ούτε ένα λε-
πτό. «Απίστευτη ακρίβεια για μια 
Κύπρια ή μια Ελληνίδα, ε;», της 
λέω και γελάμε. Δεν χρειαζόταν 
όμως να πω και κάτι για να σπάσει 
ο πάγος, αφού η Λένα Μαντά σου 
δίνει αμέσως το μήνυμα πως δεν 
είναι απ’ τους ανθρώπους που ορ-

θώνει τοίχους γύρω του. Φύλακας άγγελός της, όση ώρα μιλάμε, 
ο σύζυγός της, που μας ακούει διακριτικά, χωρίς να επεμβαίνει, 
ακόμη κι όταν αναφερόμαστε στον ίδιο. «Δεν πάω πουθενά χωρίς 
τον Γιώργο. Κι αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο», τονίζει, κοιτώντας 
τον με νόημα. 
Να υποθέσω ότι «Τα πέντε κλειδιά», είναι αυτά που σας φέρ-
νουν στην Κύπρο; 
Ναι, πρόκειται για το καινούριο μου βιβλίο, το οποίο μετά την 
Κύπρο, θα το παρουσιάσω σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, για 

τους επόμενους δυόμισι μήνες περίπου. 
Προλάβατε να δείτε, έστω και λίγο, τον τόπο μας; 
Στην Κύπρο έρχομαι από το 2007. Μόνο τον πρώτο χρόνο, κα-
ταφέραμε να επισκεφθούμε τα Φυλακισμένα Μνήματα. Κάθε 
φορά, το πρόγραμμά μας είναι πολύ πιεσμένο και δεν γίνεται 
διαφορετικά. 
Γενικότερα, κρατάτε αναμνήσεις και μυρωδιές από έναν τό-
πο; 
Φροντίζουν γι’ αυτό οι αναγνώστες μου. Συνήθως, όσοι έρχονται 
στις παρουσιάσεις των βιβλίων μου, μου φέρνουν πράγματα που 
θα μου θυμίζουν την εκάστοτε παραμονή μου. 
Από την Πόλη, τόπο καταγωγής σας, τι θυμάστε; 
Έχω ελάχιστες αναμνήσεις γιατί έφυγα 5 ½  χρονών. Βέβαια, όλη 
η οικογένεια κράτησε ήθη, έθιμα και παραδόσεις, ακόμη και 
ιδιωματισμούς στις εκφράσεις. Οπότε, μπήκα και εγώ σε αυτό 
το κλίμα. 
Είστε, δηλαδή, η κλασική Πολίτισσα, που φροντίζει το σπίτι, 
τον σύζυγο και τα παιδιά; 
Σ’ αυτά, ναι, είμαι παραδοσιακή. Πλέον, βέβαια, έχω τη βοήθεια 
μιας κοπέλας, μερικές φορές την εβδομάδα, γιατί το σπίτι μας 
είναι αρκετά μεγάλο και σ’ αυτό μπαινοβγαίνει συνεχώς κόσμος. 
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Μένουν και τα παιδιά μας μαζί. Είναι γενικότερα ένα τρελοκομείο. Το μαγείρεμα 
όμως, το σιδέρωμα -που έχω μια ιδιοτροπία- και τα ψώνια του σπιτιού, είναι απο-
κλειστικά δικές μου ενασχολήσεις. Μόνο η κόρη μου και ο γιος μου μπαίνουν στην 
κουζίνα για να με βοηθήσουν, αλλά μέχρι εκεί. 
Ως μητέρα πώς ήσασταν; 
Εξαιρετικά αυστηρή. Μπορεί να ήμουν πολύ εκδηλωτική μαζί τους, να τους αγκά-
λιαζα, να τους φιλούσα, αλλά στις κατευθυντήριες γραμμές που θεωρούσα ότι 
έπρεπε να έχουν, ήμουν της στρατιωτικής πειθαρχίας. Στο σπίτι, όμως, παίζαμε 
ατελείωτες ώρες. Εξάλλου, όταν απέκτησα τον γιο μου, ήμουν 21 χρονών, παιδί 
ακόμη, οπότε μια χαρά παίζαμε.
Τους γκρινιάζετε για το πότε θα παντρευτούν και θα σας κάνουν εγγόνια; 
Ο γιος μου, που είναι 28 χρονών, είναι ήδη αρραβωνιασμένος και με έχει απαλ-
λάξει από την γκρίνια. Η κόρη μου, είναι 23 και παρόλο που θεωρώ ότι δεν είναι 
πολύ μικρή -εγώ στην ηλικία της είχα και ένα παιδί- αντιλαμβάνομαι πως έχουν 
αλλάξει οι εποχές. Ο σύζυγός μου, μου έμαθε μια πολύ όμορφη έκφραση: Άσε, τον 
Θεό προξενητή. Έτσι κι εγώ δεν επεμβαίνω και αφήνω τα πράγματα να έρθουν με 
το καλό. 
Αλήθεια, τι είναι αυτό που σας κρατά προσγειωμένη, αφού όπως έχετε δηλώ-
σει, πατάτε γερά στα πόδια σας ; 
Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα χαρακτήρα. Και δεύτερο, η επιτυχία ήρθε όταν είχα 
περάσει πια τα σαράντα. Δεν ήμουν κανένα κοριτσόπουλο, ώστε να με αγγίξει με 
λάθος τρόπο. Είχα μια οικογένεια, που με βοήθησε πολύ και η ζωή μας συνεχίστη-
κε χωρίς να αλλάξει κάτι. 
Οι γύρω σας, πώς αντιμετώπισαν αυτή την ξαφνική αναγνωρισιμότητά σας; 
Τα παιδιά μου, ήταν επίσης αρκετά μεγάλα, οπότε ήταν πολύ εύκολο να συνε-
χίσουν να ζουν φυσιολογικά, εφόσον εγώ τους έδειξα το δρόμο. Όταν είδαν ότι 
δεν ανεχόμουν το δήθεν και δεν δέχθηκα να έχω πίσω μου μια αυλή, που να μου 

χαϊδεύει τα αυτιά, ακολούθησαν την ίδια τακτική και στις δικές τους παρέες. 
Μάλιστα, όταν ρωτούσαν την κόρη μου, τι σχέση έχει με τη Μαντά τη συγγραφέα, 
απαντούσε: «απλή συνωνυμία». 
Μου δίνετε την αίσθηση πως είστε άνθρωπος έξω καρδιά. Ισχύει ή περιμένετε 
να διαβάσετε πρώτα εκείνον που έχετε απέναντί σας; 
Δεν είμαι έτσι με το καλημέρα σας. Προσπαθώ να διαπιστώσω, πρώτα, τι έχω 
απέναντί μου, αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχω επιφυλάξεις. Βρίσκομαι και σε 
μια ηλικία, πια, που οι εμπειρίες ζωής, με βοηθάνε στο να καταλάβω από πριν τον 
άλλο. Είμαι, όμως, ένας κεφάτος άνθρωπος. 
Για τους άλλους, είστε ανοιχτό βιβλίο ή πρέπει να ξέρουν τα κουμπιά σας για 
να σας χειριστούν; 
Είμαι ανοιχτό βιβλίο, μέχρι εκεί που το επιτρέπω. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που 
τα κρατώ για μένα. Όταν μπεις όμως στη μαύρη λίστα, δεν θα σου αρέσει. Και σε αυτό 
ταιριάζω πολύ με τους Κύπριους. Αν σε αγαπήσουν, όμως, σε αγκαλιάζουν μέχρι πνιγ-
μού, καμιά φορά. Αυτός που με ξέρει, απ’ έξω και ανακατωτά, είναι ο σύζυγός μου. 
Ένα από τα βιβλία σας, ονομάζεται: «Όσο αντέχει η ψυχή». Η δική σας, έχει 
μεγάλες αντοχές; 
Ου, τεράστιες! Όχι μόνο η δική μου, αλλά κάθε ανθρώπου. Απλά είναι καλό να 

«Έχω πάρΈι τόση άγάπη 
ΚΑΙ τΟσΟ χΕΙΡΟΚΡΟτημΑ, ΠΟΥ Αν ΕΡθΕΙ ΚΑΠΟΙΑ 
στΙγμη ΚΑΙ ληξΕΙ ΟλΟ ΑΥτΟ, θΑ φΥγω χΟΡτΑτη»
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μη χρειαστεί να τις ανακαλύψει. Να 
μη σου δώσει, δηλαδή, ο Θεός όσα 
μπορείς να αντέξεις. Γιατί όταν κλη-
θεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες, τότε 
διαπιστώνει ότι τα όρια του είναι ανε-
ξάντλητα. 
Είστε χορτασμένη από όσα σας πρό-
σφερε η ζωή; Υπήρξε, μέχρι στιγμής, 
γενναιόδωρη μαζί σας; 
Πάρα πολύ. Όποια επιτυχία ήρθε με 
τα βιβλία μου, ήταν το κερασάκι μιας 
πολύ γλυκιάς τούρτας. Είχα φτιάξει 
την οικογένεια που ονειρευόμουν από 
παιδί, είχα έναν σωστό σύντροφο και 
δυο πολύ καλά παιδιά. Ήμουν πλήρης. 
Ούτε καν μου περνούσε από το μυαλό, 
ότι μια μέρα θα γινόμουν συγγραφέας. Δεν το είχα όνειρο από 
παιδί. Απλά, είχα πολύ καλή σχέση με το χαρτί και το μολύβι. Εί-
μαι χορτάτη, λοιπόν, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και 
από την αγάπη που εισπράττω από το αναγνωστικό κοινό. 
Πώς και δεν εξασκήσατε ποτέ το επάγγελμα της νηπιαγωγού; 
Προσωπικά, μπορώ να σας φανταστώ σε αυτόν τον ρόλο.
Εγώ πάλι καθόλου. Για το καλό των παιδιών όλου του κόσμου. 
Πολλές φορές, οι 
γονείς ωθούν τα 
παιδιά τους στο 
να διαλέξουν έναν 
δρόμο, προβάλλο-
ντας τα δικά τους 
όνειρα, χωρίς να 
σημαίνει ότι αυτός είναι και όνειρο των παιδιών. Σε αυτή την 
κατηγορία, ανήκω και εγώ. Η μητέρα μου, θεωρούσε πως το συ-
γκεκριμένο, ήταν ένα επάγγελμα με μέλλον. Δεν ήταν όμως για 
μένα. Και αυτό το κατάλαβα από τον πρώτο μήνα που μπήκα στη 
σχολή. Ήθελα, όμως, να πάρω αυτό το πτυχίο. 
Για πέστε μου κάτι άλλο. Σας ενοχλεί που η wikipedia, σας χα-
ρακτηρίζει «συγγραφέα ελαφρών μυθιστορημάτων»; 
Δεν με ενοχλεί. Απλώς περίμενα ότι μια ηλεκτρονική εγκυκλο-
παίδεια, θα είχε περισσότερα τεκμηριωμένα στοιχεία, πριν βια-
στεί να βάλει μια ταμπέλα. Παρόλα αυτά, δεν θεωρώ ότι αυτό 
ακριβώς είναι τα βιβλία μου. Έχουν βιαστεί να με χαρακτηρίσουν, 
ενδεχομένως άνθρωποι που δεν τα έχουν διαβάσει. Σίγουρα, 
υπάρχει έντονο το αισθηματικό στοιχείο, αλλά αυτή είναι η κι-
νητήριος δύναμη στη ζωή. Τα περισσότερα απ’ αυτά έχουν και 
κοινωνικές προεκτάσεις.
Όλα αυτά που ακούγονται, κατά καιρούς, για εσάς, σας πλη-
γώνουν; 
Στις αρχές, πολύ. Έκλαιγα, κιόλας. Έλεγα: «Μα, ποτέ δεν πεί-
ραξα κανέναν, γιατί με πειράζουν όλοι»; Θεωρούσα αδικία να 
μου καταλογίζουν πράγματα που δεν υφίσταντο. Εγώ ποτέ δεν 
είπα ότι τα βιβλία μου είναι μιας βαριάς κουλτούρας. Γράφω 
βιβλία που είναι ταξίδια μυαλού και ψυχής. Όταν όμως, άρχι-

σαν οι εκδηλώσεις αγάπης προς 
το άτομό μου, σε συνδυασμό με τα 
email που λαμβάνω καθημερινά, 
από κόσμο που μου λέει ότι τα βι-
βλία μου αγγίζουν την ψυχή του, 
ορθώθηκε μέσα μου μια ασπίδα 
προστασίας. Κατάλαβα ότι δεν 
μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. 
Εγώ συνεχίζω να κάνω αυτό που 
έκανα πάντα. Κάποιοι με αγαπούν 
γι’ αυτό και κάποιοι αγαπούν να 
με μισούν γι’ αυτό. 
Απαντάτε σε όλα τα email που 
λαμβάνετε;
Σε όλα και σε όλα τα μηνύματα 
που δέχομαι και στα τέσσερα προ-

φίλ μου στο facebook. Όλα είναι τόσο προσωπικά, οι άνθρωποι 
μού ανοίγουν την ψυχή τους, που δεν θα μπορούσα να αφήσω 
άλλον να απαντήσει για μένα. 
Με όλα αυτά, δεν βλέπω να μένει χρόνος για εσάς. 
Αυτό είναι γεγονός. Ο ύπνος μου είναι αυτός που την πληρώνει, 
συνήθως. 
Ο σύζυγός σας, δεν παραπονιέται;

Όχι, έχουμε τις δικές μας 
ξεχωριστές ώρες. Ξέρει, 
όμως, ότι όταν δουλεύω, 
δουλεύω. Η πιο δύσκολη 
περίοδος είναι το χειμώ-
να, που πρέπει να ολο-
κληρώσω το εκάστοτε 

μυθιστόρημά μου. 
Το ότι ανήκετε στην παλιά σχολή και θέλετε ο σύζυγός σας, 
να σας βλέπει πάντα περιποιημένη, δεν είναι επίσης κουρα-
στικό; 
Πάρα πολύ. Για να είμαστε όμως δίκαιοι, γιατί όταν ξεκινάς μια 
σχέση, ο σύντροφός σου να σε βλέπει πάντα περιποιημένη και 
μετά από χρόνια να τον υποτιμάς και να τον θεωρείς δεδομένο; 
Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δεν σημαίνει ότι επειδή είστε 10, 20, 
30 χρόνια μαζί, πρέπει να ανέχεσαι να βλέπεις τον άλλον απερι-
ποίητο ή να σε ανέχεται. Σίγουρα, θα σε δει χωρίς μακιγιάζ, αλλά 
αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σε δει αχτένιστη, με την τσίμπλα 
στο μάτι. Αυτά πρέπει να τα ελαχιστοποιήσεις, γιατί η καθημε-
ρινότητα φέρνει τριβή και δεν χρειάζεται και εσύ να βάζεις επι-
πρόσθετα βαρίδια στη σχέση. Δεν το θεωρώ ωραίο αισθητικά να 
βάλω ό,τι κρέμα έχω και να ξαπλώσω δίπλα του ή να κυκλοφορώ 
με τα μπιγκουτί. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον άντρα 
που έχεις δίπλα σου, αλλά και με τη δικιά σου αξιοπρέπεια.
«Χωρίς χειροκρότημα», όπως ονομάζετε ένα άλλο βιβλίο 
σας, μπορείτε να ζήσετε; 
Άνετα. Έχω πάρει τόση αγάπη και τόσο χειροκρότημα, που αν έρθει 
κάποια στιγμή και λήξει όλο αυτό, θα φύγω χορτάτη. Θα αποσυρθώ, 
αλλά την επαφή με τον κόσμο, δεν πρόκειται να τη χάσω.

«Έιμάι άνόιχτό βιβλιό,
 μΕχΡΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ τΟ ΕΠΙτΡΕΠω. ΟτΑν μΠΕΙσ, Ομωσ, 
στη μΑΥΡη λΙστΑ, δΕν θΑ σΟΥ ΑΡΕσΕΙ. ΚΑΙ σΕ ΑΥτΟ 

τΑΙΡΙΑΖω ΠΟλΥ μΕ τΟΥσ ΚΥΠΡΙΟΥσ» 


