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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Από τον Παναγιώτη ΜουλοΠουλο

Κ
ατ’ αρχάς, θα ήθελα να μου 
κάνετε έναν σύντομο απο-
λογισμό της σχεδόν 20ετούς 
πορείας σας...
Δύσκολο. Πώς να συνοψίσεις 

20 χρόνια, κάνοντας μάλιστα σύντομο 
απολογισμό; Επιγραμματικά, θα έλεγα 19 
βιβλία, μία ευτυχισμένη συνεργασία με τις 
εκδόσεις Ψυχογιός και μία ακόμα πιο ευτυ-
χισμένη σχέση με το αναγνωστικό κοινό!
τι σας γοητεύει στη συγγραφή και γι’ 
αυτό συνεχίζετε ακάθεκτη;
Η συγγραφή, όπως έχω πει πολλές φο-
ρές, είναι έρωτας! Δυνατός, σαρωτικός, 
ανατρεπτικός και απαιτητικότατος! Πώς ν’ 
αντισταθείς σ’ έναν έρωτα, πώς να ξεφύ-
γεις από τη σαγήνη του; Ζεις χίλιες ζωές, 
πεθαίνεις χίλιες φορές, για να ξαναγεννη-
θείς και ν’ αρχίσεις πάλι από την αρχή!
υπάρχει κάποια εσωτερική ανάγκη που 
σας καλύπτει;
Δεν μπορώ ν’ αναφέρω μόνο μία. Είναι 

πολλές! Για μένα είναι ψυχοθεραπεία, εί-
ναι η τάση φυγής που με κυριεύει πολλές 
φορές και που βρίσκει διέξοδο στα ταξίδια 
μυαλού και ψυχής που κάνω μαζί με τους 
ήρωές μου. Ακόμη, «ξορκίζει» το κακό 
μέσα μου, όταν αυτό γίνεται πιεστικό, και 
ικανοποιεί ίσως και την ανάγκη μου να 
αποτελώ τον από μηχανής θεό…
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος «δαίμονας» 
ενός συγγραφέα;
Ειλικρινά δεν ξέρω… Ίσως γιατί στη συγ-
γραφή καταφεύγω όταν με κυνηγούν δαί-
μονες! Νιώθω ασφαλής μέσα στα γραπτά 
μου! Εκεί τίποτα δεν ανατρέπεται, αν δεν 
το αποφασίσω εγώ…
Πριν ξεκινήσετε να γράφετε μια ιστορία, 
έχετε σκεφτεί ακριβώς τη ροή της και 
ποιο θα είναι το τέλος της;
Αυτό θα ήταν ο πρώτος και κύριος παρά-
γοντας πλήξης για μένα! Η γοητεία έγκειται 
ακριβώς στο μυστήριο που αποκαλύπτεται 
εντός μου λίγο λίγο, βήμα το βήμα, σελίδα 
τη σελίδα. Σαφώς και ξέρω τον σκελετό. 
Περίπου… Το τέλος έρχεται ξαφνικά!
Συνήθως πόσο διάστημα σας παίρνει να 
ολοκληρώσετε ένα βιβλίο;
Εξαρτάται το βιβλίο. Αν διαδραματίζεται σε 
άλλη εποχή, πρώτα μαθαίνω λεπτομέρει-
ες για τον τόπο και τον χρόνο. Απίστευτες 
λεπτομέρειες! Θέλω να ξέρω από τα τρα-
γούδια της εποχής, μέχρι τις ταινίες και τα 
θεατρικά, εκτός βέβαια από το ιστορικό 
πλαίσιο, που επίσης μελετώ συστηματικά. 
Κατά συνέπεια, αυτό με καθυστερεί. Γενι-
κά, πάντως, και άνευ απροόπτου, χρειάζο-
μαι 7-8 μήνες καθημερινής και πολύωρης 
δουλειάς μέχρι να ολοκληρώσω ένα μυθι-
στόρημα.
Έχει υπάρξει κάποιο που να σας... ταλαι-
πώρησε, βγάζοντάς σας από το σχετικό 
χρονοδιάγραμμα;
Αυτό που γράφω τώρα. Όχι επειδή έφται-
γε το θέμα, αλλά επειδή ο κορονοϊός επέ-
δρασε καταλυτικά πάνω μου! Ένα τεράστιο 
κενό ήρθε και εγκαταστάθηκε στο μυαλό 
μου κι ενώ έχω φτάσει στο τέλος σχεδόν 
και γνωρίζω πώς θα ολοκληρωθεί, όταν 
ξεκινώ να γράψω, το μυαλό σκορπίζε-
ται και… απεργώ! Συνήθως τέτοια εποχή 
κάνω τις τελευταίες διορθώσεις, τώρα θα 
καθυστερήσω λίγο.
Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος στον 
οποίο δίνετε το βιβλίο σας για να το δια-
βάσει;
Ο άντρας μου είναι ο πρώτος αναγνώστης! 
Σε καθημερινή βάση, διαβάζει τη δουλειά 
της προηγούμενης μέρας, αλλά ξέρει πως 
δεν συζητάω ποτέ τις εξελίξεις σ’ ένα βι-
βλίο πριν βγουν ολοκληρωμένες στο χαρτί 

κι έτσι καρτερικά αναμένει τη συνέχεια. 
Όπως λέει ο ίδιος, σκέτο μαρτύριο!
Ξεχωρίζετε κάποιο από τα βιβλία σας; 
Eίναι γνωστό ότι αγαπώ και ξεχωρίζω το 
«Βαλς με δώδεκα θεούς», γιατί το θεωρώ 
γούρι μου, αφού με αυτό ξεκίνησε η συ-
νεργασία μου με τις εκδόσεις Ψυχογιός. 
Ξεχωριστή θέση, όμως, κρατάει μέσα μου 
και το «Με λένε Ντάτα». Η ίδια η ηρωίδα το 
κάνει ξεχωριστό, έτσι κι αλλιώς.
αν μπορούσατε να επιλέξετε να ζήσετε 
τη ζωή μιας ηρωίδας σας, ποια θα ήταν 
αυτή και γιατί;
Έτσι που ταλαιπωρώ τις ηρωίδες μου, δεν 

είναι και να τις ζηλεύω, ώστε να θέλω να 
ζήσω τη ζωή τους. Προτιμώ να τις δημι-
ουργώ.
Σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει το 
νέο σας βιβλίο, «οι τρεις άσοι», από τις 
εκδόσεις Ψυχογιός. Δώστε μας μερικά 
στοιχεία γι’ αυτό...
Στον αντίποδα από το «Ταξίδι στη Βενε-
τία» που κυκλοφόρησε το 2019, «Οι τρεις 
άσοι» έχουν τρεις άντρες ήρωες, με εκ δι-
αμέτρου διαφορετικές ζωές και ακόμα πιο 
ποικίλους χαρακτήρες, που είναι φίλοι από 
παιδιά. Γνωρίζονται στα δέκα τους χρόνια 
και, μεγαλώνοντας, ο ένας θα γίνει ιερέας, 
ο άλλος αστυνομικός και ο τρίτος νονός της 
νύχτας. Οι πιθανότητες για να διατηρήσουν 
τη φιλία τους είναι όλες εναντίον τους.
οι ήρωες της ιστορίας δοκιμάζονται 
σκληρά σε κάθε τους βήμα. Είναι εύκο-
λο να αντέξουν μέχρι το τέλος;
Η αλήθεια είναι ότι οι δοκιμασίες και οι 

προκλήσεις είναι καθημερινές για τους 
τρεις φίλους. Ο τίτλος δεν είναι τυχαίος. 
Καθένας τους έχει κάνει τατουάζ έναν άσο. 
Στο πράσινο τραπέζι, όμως, μια ντάμα θα 
φέρει την ανατροπή και θα δυσκολέψει 
πολύ την κατάσταση μεταξύ τους και δεν 
μιλάω για ένα ερωτικό... τετράγωνο. Είναι 
πολύ περισσότερο περίπλοκο.
Ποια είναι τα συναισθήματα που βιώσα-
τε κατά τη συγγραφή του και θα τα νιώ-
σουν οι αναγνώστες;
Νομίζω ότι «μοίρασα» δίκαια... ερωτεύσιμα 
χαρακτηριστικά και στους τρεις άσους μου. 
Στο τέλος, ήθελα να ενώσω αυτούς τους 
τρεις, φτιάχνοντας ίσως τον τέλειο άντρα.
υπάρχει κάποιο μήνυμα που θέλετε να 
μεταδώσετε μέσα από αυτό το εγχείρη-
μα;
Ας πάρει ο καθένας ό,τι μπορεί, ό,τι χρειά-
ζεται, ό,τι αντέχει…
αλήθεια, εσείς πιστεύετε στη μοίρα;
Φυσικά και πιστεύω, και είναι αγαπημένη 
μου «μανιέρα» σε κάθε μυθιστόρημα. Μου 
αρέσει να φαντάζομαι πως όλοι πατάμε σε 
κοσμική σκακιέρα και κάποιος μας κινεί. Η 
διαφορά είναι ότι αγαπώ να πιστεύω πως 
έχουν τα πιόνια το δικαίωμα της επιλογής 
για το αν θα κινηθούν και προς τα πού…
η λένα έχει τραβήξει τρεις άσους από το 
μανίκι της; αν ναι, ποιοι είναι αυτοί;
Οι τρεις άσοι της ζωής μου είναι ο άντρας 
μου και τα δύο παιδιά μου. Και είναι τόσο 
καλό το φύλλο, που ό,τι κι αν έφερε η μοίρα 
που λέγαμε πριν, εγώ ήμουν έτσι κι αλλιώς 
κερδισμένη και μόνο γιατί τους είχα και 
τους έχω στη ζωή μου.
Είστε η συγγραφέας των μπεστ σέλερ. 
αυτός ο τίτλος σάς γεμίζει παραπάνω 
άγχος ή ευθύνη για καθετί που γράφε-
τε;
Θα μπορούσε… αλλά όχι. Ούτε άγχος ούτε 
ευθύνη. Αυτά είναι της λογικής κι όπως 
είπα η συγγραφή είναι έρωτας! Στον έρωτα 
δεν χωράει λογική!
Στο παρελθόν έχουμε δει δύο μυθιστο-
ρήματά σας να μεταφέρονται στην τηλε-
όραση. Έχει υπάρξει κάποια νέα κρού-
ση;
Μάλλον έχω τρομοκρατήσει παραγω-
γούς, σεναριογράφους και σκηνοθέτες. 
Δεν έκρυψα ποτέ ότι δεν με ικανοποίησε 
το αποτέλεσμα και έτσι δεν με πλησίασε 
κανείς ξανά. Πάντως, θεωρώ ότι δύσκολα 
ένα βιβλίο γίνεται σειρά, ακατόρθωτο αν 
προορίζεται για καθημερινή.
να υποθέσω ότι έχετε ξεκινήσει ήδη να 
γράφετε το επόμενο βιβλίο σας;
Όπως προανέφερα, είναι ζήτημα ημερών 
να το ολοκληρώσω πια. f

Η Λένα Μαντά ασχολείται με τη συγγραφή σχεδόν 20 χρόνια 
και τα βιβλία της έχουν αγγίξει τις καρδιές εκατομμυρίων 

αναγνωστών. Η αγαπημένη συγγραφέας με αφορμή το νέο της 
μυθιστόρημα, «Οι τρεις άσοι», που θα κυκλοφορήσει από τις 

εκδόσεις Ψυχογιός, εξομολογείται στο «MYtv» την εσωτερική 
ανάγκη που της καλύπτει η συγγραφή αλλά και πού έγκειται 

η γοητεία. Ακόμη, μας αποκαλύπτει αν ζηλεύει τη ζωή κάποιας 
ηρωίδας της και γιατί πλέον δεν μεταφέρονται τα βιβλία της 

στην τηλεόραση.

Λένα Μαντα

«Στη Συγγραφη 
καταφευγω 

όταν Με κυνηγόυν 
δαίΜόνεΣ»


