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Σννένιενξη

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

MO άνθρωπος έχει την ανάγκη να ονειρεύεται))
Ο συγγραφέα* γιορτάζει ra 30 ΧΡΟΝΙΑ
του βιβλίου και προσφέρει ΠΟΛΥΤΙΜΑ

του στο χωρο
ΔΩΡΑ

i ΤηβΕΣΠΟΙΝΑΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ε γραφή ποιητική, λυρική, αισιόδοξη, ο
Μάνος Κοντολέων έχει μοναδική i και
νότητα να επικοινωνεί μετους μικρούς,
I αλλά και τους ενήλικες αναγνώστες

Μιϊνχχ ΚΰνΤιΑεων

Πολύτιμα 8ώρα •'m.

του Συγγραφέας βιβλίων για παιδιά, αλλά και
μυθιστορημάτων, έχειτιμηθεί και μετο Κρατικό
Βραβείο Μυθιστορήματος, καθώς και με πολλά ύ.λλι
i βραβεία και διακρίσεις, ενώ τα βιβλία του
έχουνταξιδέψει και στο εξωτερικό. Αρα έχει
κάύί λόγο να γιορτάζει φέτος. Κλείνει τα τριάντα
χρόνια του στο χώρο του βιβλίου και διατηρί" i
την ίδια νεανική φρεσκάδα στη γραφή, το ίδιο
σφρίγος στη διήγηση του. Κιόταν καλείται να
κάνει απολογισμό, με αφορμή αυτή την επέτειο,
εκείνος προτιμά να κοιτάζει μπροστά...
«Τριάνταχρόνια είναι στ' αλήθεια μεγάλο
διάστημα. Μια ζωή... Αν το δεχόμουν όμως '. i
έμοιαζε πωςέκλεισεοκύκλοςτηςσυγγραφικής
μου πορείας. Αντιθέτως, δεν αισθάνομαι έτοι.
Νιώθω πωςέκλεισα μια περίοδο i ηι, ζωής μι n.·
ως συγγραφέας, αλλά αρχίζω μια νέα. Μέσα ΟTO
2009 συμπλήρωσα 30 χρόνια συγγραφής με την
κυκλοφορία τριών νέων βιβλίων - του μυθιστορήματος
Λεβάντα τηι,Άτκινσον[εκδ. Πατάκης)
άγγελος, με το οποίο ξεκινώ ΓηδεΰΤϊρη cptci
του παιδικού διηγήματος Ελίτου ή Παπαρούνα;
κονταί i ια... Και να σας πω κατι: Μην γελάσετε
(ίκδ Αγκυρα) και ίων παραμυθιών Πολύτιμα
ομωι:!...Λοιπον. μίτο απθ τριάντα χρόνια θα
ν - ,·'ίχκδ.Πατάκης: -, αλλά παράλληλα τέλειωσα
είμαι ύ3ετων... Εφικτός στόχος!»
και ένα νέο μυθιστόρημα μ;; τίτλο Ανίσχυρος

.ιτί2Γ.-

limit eivm ut «ηοβνιιμα δώρα »
αον ηρσαφέρειν μέσα a.no ip Ομώνυμο
βιββίο οας;
To βιβλίο αυτό tivai κατι σαν δώρο αχοχχ,
αναγνώστεςμου, αυτούς που τριαν ra xjjovii!

μιλήσω για διαχρονικές αξίες και να αφηγηθώ τις
ιστορίες μου, έτσι που να ενώνονται οι διαφορετικές
ηλικιεςιωναναγνωστων μου.

1Ιών κερϋίζνιι-1 ο σημερινό οΟγχρονυ
μικρό»αναγνώστη ιυν Λιαδικινον και liu;
ιεχνρβογία,ς;
Ο άνθρωπος έχει τηνα ναγκη να ονειρεύεται
και να φαντάζεται/Ενας μαγικός τρόπος για να
το πετυχαίνει είναι η λογοτεχνία, μέσα από την
οποία ανακαλύπτει τον εαυτό του και τους άλλους.
1-1
τεχνολογία ασφαλώς και προχωρά, ί λ tui
δεν μπορεί να αντικαταστήσει μήτε το όνειρο
μήτε τη φαντασία, Μπορεί να μην είμαι ιδιαίτε
ρα αισιόδοξος για το μελλον του βιβλίου, αλλά
πιστεύω πωςπόντο θα υπάρχουν - άσχετα αν η
μορφή του θα είναι όπως τη γνωρίζουμε τώρα ή
θα έχει πάρει αλλο σχήμα η θα φτιάχνεται από
άλλο υλικό.To περιεχόμενο πάνια to ίδιο θα
είναι - λέξεις που θα περιγράφουν όνειρα και
φόβους, ελπίδες και έρωτας...

Exete γράφει n οftfta βιββια για παιδιά,
aftfttt και για evnfitKfX και για εφήβαιχ;.
Υπάρχει καθοβική γραφή για of)cs i . v
njit κi'ί*ν/»ηραιιαρμόιξί-ΐϊ tuv tpano Hol·
γράφια:;
Η γραφή προσαρμόζεται Οχι ο συγγραφέας
Είτε γράφω για παίδια η για ενήλικες, παραμύθι,
διήγημα ή μυθιστόρημα, παντα ο ίδιος napa μι
νω. Πάντα είμαι ο Μάνος Κοντολέων που θέλει
να εκφράσει την αλήθεια του και άλλοτε νο i η
μοιραστεί με έναν συνομήλικο του m αλλοτεμε
άτομο που έχει πια μικρή ηλικία, κάποια απ αυ

με συντροφεύουν και αυτούς που με γνώρισαν
τες που at προΓίγσυμενάχρόνιαεΙχακιεγω.
εφέτος. Πρόκειται για τρία παραμυθία - ή φανταστικά
διηγήματα - που απευθύνονται τόσο
οε μικρούς οοο και οε μεγάλους. Με το καθένα
από on ra προσπαθώ να συνδυάσω ένα μεγάλο
συναίσθημα με μια πολύτιμη πέτρα. Τη γονική
αγάπη με διαμάντια, τη χαρά της δημιουργίας με
μαργαριτάρια, τον έρωτα με σμαράγδια. Μπορεί
ακόμα να διαβασιουν τα τρία αυτά κείμί vh και
ως ένα είδος αυτοβιογραφίας - αυτά που μου
έδωσαν οι γονείς μου είναι τα διαμάντια, οοα εγώ
μόνος μου κατάφερα είναι τα μαργαριτάρια, όλα
όσα προσφέρω Οε εκείνους που με αγαπούν και
αγαπάω είναι τα σμαράγδια. Στόχος μου ήταν να

Tt Ονβνιν vh run χΐΊΐ· κάΟν φορά παν γραφεία
iva παιδικό βιββίο;

Ολι και όταν γράφω ενα βιβλίο για μεγάλους
Την επικοινωνία. Ξάφνιαζαν ra i πολλοίπώςγίνεται
ο ίδιας συγγραφέας να γράψει τόσα διαφορετικά
με αφοριιή i ην ηλικία των αναγνωστών στους
οποίουςαπευθύνεται. Υπήρξαμε όλοι παιδιά και
tip ηβ ο i..Φτ ciνε i νο ΟεΚη σου μ ε να συνο μιλήσουμε
i ii i άι rcτότε εαυτούς μας και να...Επικοινωνούμε
με ένα σημερινό παίδι η Εφηβο.Είναιπολύ οπλο,
Αρκεί να έχειςτο θάρρος να επιστρέφεις σε ηλικίας
που ήξερες κα i να μη v φο β aσα i τα όνε i ρa. Β

i
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