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Λένα Μαντά
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και 
ήρθε στην Αθήνα σε μικρή ηλικία. 
Έζησε στο κέντρο της Αθήνας μέχρι και 
την ενηλικίωσή της. Σπούδασε νηπιαγω-
γός, αλλά ποτέ δεν άσκησε το επάγγελμα. 
Παντρεύτηκε σε νεαρή ηλικία και έχει 
δύο παιδιά. Ζει μόνιμα στο Καπανδρίτι 
για περισσότερα από 30 χρόνια. 
Είναι πρώτη σε πωλήσεις στην Ελλάδα 
από το 2007, όταν και έγινε γνωστή στο 
ευρύ αναγνωστικό κοινό με το 4ο κατά 
σειρά βιβλίο της με τίτλο 
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ.
Της άρεσε πάντα να ασχολείται με τη συγγραφή κει-
μένων και τον Μάιο θα κυκλοφορήσει το 17ο βιβλίο 
της με τίτλο ΖΩΗ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ.
Έχει χαρακτηριστεί «ροζ», έχουν γραφτεί αμφιλε-
γόμενα άρθρα για εκείνη και δε θα μπορούσε να χα-
ρακτηριστεί η αγαπημένη των βιβλιοκριτικών. Έχει, 
όμως, κατακτήσει τις καρδιές των αναγνωστών ,
–κυρίως το γυναικείο φύλο, που αναμένει κάθε Μάιο 
το νέο της μυθιστόρημα.
Διατηρεί επαφή με το αναγνωστικό κοινό, επισκε-
πτόμενη βιβλιοφιλικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα, 
αλλά και την Κύπρο, ενώ συχνά βρίσκεται στη Γερ-
μανία και πρόσφατα επισκέφθηκε και την Αλβανία. Η 
παρουσία της στα social media είναι καθημερινή και 
απαντάει η ίδια σε όλα τα μηνύματα που λαμβάνει.
Δε γράφει ποτέ κατά παραγγελία, αν και πολλοί της 
το έχουν ζητήσει.
Όλα της τα βιβλία κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις ΨΥ-
ΧΟΓΙΟΣ. 
Το ΒΑΛΣ ΜΕ ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΟΥΣ και ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΛΕΙΔΙΑ 
έχουν μεταφερθεί στη μικρή οθόνη με μεγάλη επιτυ-
χία, αν και η ίδια δεν πιστεύει ότι αποδόθηκαν με τον 
καλύτερο τρόπο.
Πολλά βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε διάφορες 
γλώσσες, ενώ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ έχει κατα-
γραφεί ως το πρώτο ελληνικό βιβλίο που επέλεξε να 
μεταφράσει η AMAZON. Η μεγάλη επιτυχία πωλήσεων 
που σημείωσε, αλλά και τα διθυραμβικά σχόλια που 
απέσπασε από τους αγγλόφωνους αναγνώστες εξα-
σφάλισαν και τη μετάφραση του μυθιστορήματός της 
ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟ, που σύντομα θα ανοίξει τα φτερά 
του στην παγκόσμια αγορά βιβλίου.
Ενημερώνεται σε σταθερή βάση για τη λογοτεχνική 
παραγωγή και διαβάζει αδιάκοπα, στηρίζει τις νέες 
συγγραφικές απόπειρες που την ταξιδεύουν, ενώ 
ακόμη και τώρα, αν τη ρωτήσει κάποιος ποιο είναι το   

επάγγελμά της, δε θα λάβει την απάντηση: «Συγγρα-
φέας».
Έχει χαρακτηριστεί εκδοτικό φαινόμενο και πολλοί 
έχουν ζηλέψει τη δόξα της. Όμως, όπως η ίδια δηλώ-
νει, κανείς δεν κοιτάζει από πού ξεκίνησε και πόσο 
κοπίασε, πόσες απογοητεύσεις γεύτηκε και πόση δύ-
ναμη χρειάστηκε για να συνεχίσει και να φτάσει εδώ 
όπου είναι σήμερα.
Βραβεύτηκε δύο φορές «Συγγραφέας της Χρονιάς» 
από το περιοδικό Life & Style. Έχει εμφανιστεί δεκά-
δες φορές στην τηλεόραση και έχει κάνει πολ-
λές φωτογραφίσεις σε περι-
οδικά. Η ζωή της 

είναι ανοιχτό βιβλίο και λατρεύει την επαφή με το 
αναγνωστικό κοινό. Της αρέσει να πλέκει, και κάνει 
ψυχοθεραπεία παρακολουθώντας ελληνικές ταινίες 
και σειρές. Αγαπημένο της βιβλίο είναι η Λωξάντρα 
της Μαρίας Ιορδανίδου και λατρεύει το θέατρο. Κα-
πνίζει αρειμανίως και προτιμάει να ταξιδεύει με το 
αυτοκίνητό της πάντα συντροφιά με τον σύζυγό της. 
Το σπίτι της είναι γεμάτο φίλους για τους οποίους μα-
γειρεύει η ίδια. Μισεί τη ζέστη και αγαπάει τη βροχή. 
Είναι η Λένα Μαντά και το νέο της βιβλίο ΖΩΗ ΣΕ ΠΟ-
ΛΕΜΟ. 
Eίναι ο δικός της αποχαιρετισμός στη μητέρα της, 
που έφυγε από τη ζωή πριν από ενάμιση χρόνο.




