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Μάνος Κοντολέων 

 
Γεννήθηκε στην Aθήνα το 1946 από γονείς που κατάγονταν απ' τη Σμύρνη. 
Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, αλλά ασχολείται με τη 
λογοτεχνία από τα παιδικά του χρόνια δημοσιεύοντας κείμενα του στο 
περιοδικό "Διάπλαση των Παίδων". Tην πρώτη του εμφάνιση στα Γράμματα 
την κάνει το 1969 συμμετέχοντας σε ανθολογία νέων πεζογράφων και μετά 
από δέκα χρόνια κυκλοφορεί το πρώτο του βιβλίο. O M...Περισσότερα... 
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Διονύσης Λεϊμονής 

Συγγραφέας. 

Βιβλίο Ατυχες και τυχερές ιστορίες 
Συγγραφέας Μάνος Κοντολέων 
Κατηγορία Παιδικό - Εφηβικό 

Εκδότης Ψυχογιός 
Συντάκτης-ρια Διονύσης Λεϊμονής 

Αγορά τού βιβλίου από το Δίκτυο Βιβλιοπωλείων Bookia 

 

Δυο ιστορίες για την τύχη και την ατυχία, ένα διπλό βιβλίο για μικρούς και μεγάλους 
θα κερδίσει τις καρδιές των αναγνωστών  σπάζοντας τα ηλικιακά όρια της καλής 
λογοτεχνίας, δοσμένες με την πένα ενός ανθρώπου που χρόνια τώρα επιμένει να 
γράφει απολαυστικά, δυνατά και εκφραστικά, αποτελώντας για εμάς τους νεώτερους 
έναν καλό δάσκαλο γραφής. 

Το καινούριο διπλό βιβλίο του Μάνου Κοντολέων που μόλις κυκλοφόρησε από 
τις Εκδόσεις Ψυχογιός, θα μας γνωρίσει από τη μια  ένα παιδί «γούρι» μιας 
προληπτικής θείας, μιας θείας με τρεις αδυναμίες, την εμμονή της στην καθαριότητα, 
την αγάπη της για τα ζώα και τις φοβίες της για τις προλήψεις. 

Με διακριτικό χιούμορ και λογοτεχνική καθαρότητα ο συγγραφέας ξεδιπλώνει 
καταστάσεις που μπορεί να έχουμε βιώσει όλοι, αναδεικνύοντας συμπεριφορές δικές 
μας ή δικών μας ανθρώπων οι οποίες συχνά δεν εξηγούνται λογικά, συμβαίνουν 
όμως γύρω μας. 

Με έξυπνο τρόπο ο Μάνος Κοντολέων περιγράφει την τυχερή επιτέλους μέρα της 
θείας Λιλής, αντικαθιστώντας το μέχρι τώρα  «σιγουράκι γούρι» της, από ένα γούρι 
που ίσως θα ήταν καλό να αποδεχτούμε όλοι μας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, 
που είναι ανάγκη να αφουγκράζεται, να αισθάνεται, να αγαπά… Μια ιστορία, 
απόκτημα-κληροδότημα προγενέστερων συγγραφέων, μιας γραφής, που κάποια 
στιγμή.  
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