
Η Λένα Μαντά μιλά στο Alimos Online, λίγες ημέρες 

πριν την επίσκεψή της στον Άλιμο 
Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018, 17:46 

 

Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου στις 19:30, η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Αλίμου υποδέχεται τη συγγραφέα Λένα Μαντά. 

Με αφορμή το νέο της βιβλίο «Ζωή σε πόλεμο», θα συνομιλήσει με τους 
Αλιμιώτες και τις Αλιμιώτισσες και θα υπογράψει αντίτυπα των βιβλίων 
της. Με 16 μυθιστορήματα στη βιβλιογραφία της, η Λένα Μαντά είναι η 
πιο επιτυχημένη Ελληνίδα συγγραφέας. 

Τη συναντήσαμε και μας μίλησε για το νέο της βιβλίο που αφορά τη ζωή 
της μητέρας της, τον Άλιμο και φυσικά, τη λογοτεχνία. 

Στις 23 Νοεμβρίου θα έρθετε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλίμου για 
μία γνωριμία με το κοινό. Πείτε μας λίγα λόγια για το βράδυ της 
Παρασκευής 23 Νοεμβρίου. 



Ποτέ δεν ξέρω από πριν τι θα συμβεί σε μια παρουσίαση! Δεν κάνω 
καμιά προετοιμασία, το ίδιο το κοινό θα με καθοδηγήσει. Ακούγεται ίσως 
παράξενο, αλλά δεν μου αρέσουν τα στημένα πράγματα! 

Στο βιβλίο σας «Ζωή σε πόλεμο» αναφέρετε πως η μητέρα σας 
λάτρευε τα γλυκά του Palet που βρίσκεται στην πόλη μας. Τι άλλο 
σας αρέσει στον Άλιμο; 

Δεν ξέρω καθόλου την περιοχή, αλλά το γεγονός ότι βρίσκεται τόσο 
κοντά στην θάλασσα είναι κάτι που αγαπώ. Το κλίμα στο Καπανδρίτι 
που μένω, δεδομένου ότι είναι βουνό, είναι πιο σκληρό  γι αυτό και 
περιοχές σαν τον Άλιμο, ανήκουν στις προτιμήσεις μου! 

Πόσο δύσκολο ήταν για εσάς να γράψετε για τη ζωή της μητέρας 
σας. Να βρεθείτε και να «παρακολουθήσετε» από τόσο κοντά τη 
ζωή της και να την αποτυπώσετε στο χαρτί; 

Απεχθάνομαι να γράφω βιογραφίες και δεν είχα σκοπό να γράψω ούτε 
την δική μου, ούτε της μητέρας μου. Ο θάνατός της όμως το 2016, 
πυροδότησε μέσα μου την ανάγκη να της πω αντίο με τον δικό μου 
τρόπο και παράλληλα να αποτυπώσω στο χαρτί και κατά συνέπεια να 
αποφορτίσω με αυτόν τον τρόπο αναμνήσεις που πονούσαν εδώ και 
χρόνια. Γι αυτό και το έγραψα αυτό το βιβλίο. Σαν ψυχοθεραπεία τελικά. 
Δεν ήταν εύκολο, αλλά μου έκανε καλό…. 

Έχετε εκδώσει 16 μυθιστορήματα. Ξέρω πως είναι πολύ δύσκολο, 
έως αδύνατο, για έναν συγγραφέα να ξεχωρίσει κάποιο έργο του. 
Υπάρχουν όμως ιστορίες ή χαρακτήρες που τους έχετε ιδιαίτερη 
αδυναμία; 

Για μένα δεν ήταν ποτέ δύσκολο να ξεχωρίσω τα βιβλία μου και καθένα 
από αυτά το αγάπησα για διαφορετικούς λόγους. Αδυναμία μου όμως 
και δεν το έκρυψα ποτέ, ήταν η Ντάτα και η Θεανώ. Τα πιο σκληρά και 
λίγο άδικα κορίτσια μου! 

Τι είναι αυτό που σας δίνει έμπνευση; 

Η έμπνευση είναι ένας μαγικός μανδύας που ενδύεσαι χωρίς να ξέρεις 
από πριν το πότε ή τι χρώμα θα έχει, ούτε την γεύση ή το άρωμα…. 
Είναι μια αστερόσκονη που κάνει το μυαλό σου να λάμπει… Το 
μυστήριο δε, που την καλύπτει και δεν μπορεί ν’ απαντηθεί μια τέτοια 
ερώτηση, είναι μέρος της μαγείας της! 

Έχετε δηλώσει πως ερωτεύεστε τα βιβλία σας, πως χάνεστε και 
ταξιδεύετε μαζί τους. Έχετε περάσει ποτέ τη φάση του «θέλω ένα 
διάλειμμα»; 

Μέχρι στιγμής όχι, ίσως γιατί το διάλειμμα γίνεται ούτως ή άλλως, αφού 
μόλις ολοκληρώσω ένα βιβλίο, περνούν μήνες και μήνες, σχεδόν 
χρόνος, μέχρι να γεννηθεί κάτι άλλο στο μυαλό μου! 

Εσείς τι είδος διαβάζετε; Ποια είναι τα αγαπημένα σας βιβλία; 

https://www.alimosonline.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CF%85/21450-h-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-palet-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CF%8E%CF%81%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B6%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B7


Είναι πλέον γνωστό ότι αγαπώ τους Έλληνες συγγραφείς και διαβάζω 
κατ’ αποκλειστικότητα τα βιβλία τους. Ξεχωρίζω τα ιστορικά 
μυθιστορήματα αλλά αγαπώ και τ’ αστυνομικά! 

Το αναγνωστικό ραντεβού μαζί σας είναι κάθε Μάιο. Να 
περιμένουμε την άνοιξη λοιπόν για τη νέα σας ιστορία και ταξίδι; 
Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια γι αυτό; 

Ο τίτλος του βιβλίου  που έχει ήδη παραδοθεί στις εκδόσεις Ψυχογιός, 
είναι Ταξίδι στην Βενετία, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για να 
μιλήσουμε γι αυτό! 

  

Μίλησε στην Τατιάνα Τζινιώλη 
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