
Συνέντευξη: Σοφία Νικολαΐδου, Χρήστος Χωμενίδης και Λένα Μαντά μιλούν στην Athens Voice με 
αφορμή τα νέα τους βιβλία που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, Πατάκης και Ψυχογιός 

Μια πρωτιά και κάτι κοινό. Τρεις ευπώλητοι Έλληνες συγγραφείς με διαφορετική θεματολογία, 
πλοκή, ύφος και στιλ κυκλοφορούν με το ίδιο πρόσημο: τα βιβλία τους είναι τα πρώτα δυνατά 
χαρτιά που τυπώνονται υπό τη νέα συνθήκη της εκδοτικής ζωής μετά το λοκντάουν. Τους 
ζητήσαμε να μας δώσουν μια πρόγευση για τις ιστορίες που θα διαβάσουμε, αλλά και μια 
πρόγνωση για τη λογοτεχνία και τα εκδοτικά μετά την καραντίνα.  

 

Λένα Μαντά, «Τρεις Άσοι», Ψυχογιός  

«Ήμουν τυχερή διότι για το δικό 
μου βιβλίο υπήρξε μόνο μια 
μικρή αναβολή μιας εβδομάδας 
στην κυκλοφορία του. Ήταν κάτι 
που περίμενα να συμβεί, 
δεδομένου ότι τόσο εγώ όσο και 
οι εκδόσεις Ψυχογιός, θέλαμε ν’ 
ανοίξουν όλα τα ανεξάρτητα 
μικρά βιβλιοπωλεία, πριν 
βγούμε στις προθήκες. Τώρα 
που έγινε και αυτό, νιώθω όπως 
κάθε φορά… Ανυπόμονη να 
φτάσει στα χέρια των 
αναγνωστών!»  

Σχετικά με την ιστορία: «Τρεις 
άντρες. Φίλοι από παιδιά, 
γεννημένοι όλοι την 1η ενός 
μήνα. Αυτοαποκαλούνται 
λοιπόν οι “τρεις Άσοι” και 
κάνουν τατουάζ από έναν άσο 

της τράπουλας. Μεγαλώνοντας οι καριέρες τους γίνονται το πρώτο εμπόδιο 
για τη φιλία τους. Ο ένας, ακολουθώντας τη δουλειά του πατέρα του, γίνεται 
νονός της νύχτας, ο δεύτερος αναρριχάται ραγδαία στην ιεραρχία του 
αστυνομικού σώματος και ο τρίτος, στην ιεραρχία της εκκλησίας. Πόσες 
πιθανότητες έχει η φιλία τους, ειδικά όταν στο τραπέζι, με το φουλ του Άσου, 
πέφτει και μια Ντάμα;»  

 



Και μερικές σκέψεις για το μέλλον των 

εκδόσεων μετά την καραντίνα: «Στη 

διάρκεια της δεκαετούς κρίσης που 

περάσαμε ως χώρα, το βιβλίο δοκιμάστηκε 

πολύ σκληρά, αυτό είναι η αλήθεια, αλλά 

άντεξε, έστω και με απώλειες. Χωρίς να 

έχω τις γνώσεις, δεν θέλω να κάνω 

προβλέψεις ούτε άκυρα προγνωστικά για 

το μέλλον των εκδόσεων υπό τη νέα 

οικονομική συνθήκη της ζωής μετά το 

λοκντάουν. Μόνο να ελπίζω μπορώ ότι 

πάνω και πέρα απ’ όλα όσα περάσαμε, το 

βιβλίο, αυτό το ταξίδι μυαλού και ψυχής, 

θα συνεχίζει ν’ αρμενίζει! Το πρόβλημα με 

την καραντίνα δεν ήταν ότι δεν μπορούσα 

να διαβάσω (που δεν μπορούσα), ούτε ότι 

το μυαλό μου αρνιόταν να συγκεντρωθεί σ’ 

ένα κείμενο, (τέτοια απεργία δεν μου είχε 

ξανατύχει!), το πρόβλημα ήταν πως για ένα διάστημα δεν συνεργαζόταν ούτε η 

φαντασία μου και δεν μπορούσα να ολοκληρώσω το βιβλίο που είχα αρχίσει 

να γράφω προ κορωνοϊού! Το αντίδοτο λεγόταν και για μένα: ώρες μπροστά 

στην ανοιχτή τηλεόραση, με… σβησμένο τον εγκέφαλο! Δεκάδες σειρές που 

είχα σε dvd επιστρατεύτηκαν, ένα Τούρκικο (μέχρι εκεί έφτασα) στο Netflıx και 

κέντημα μέχρι τελική πτώσεως. Μετά από 10 μέρες, πήρε και πάλι μπροστά το 

σύστημα και ξαναβρήκα μια νέα καθημερινότητα που έγινε αγαπημένη 

ρουτίνα…» 


