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"α τριάντα του χρόνια ογπ ΜΕ
συγγραφή κλείνειο Μάνος
JL Κοντολέων και γιορτάζει.
Πώς; Μα γράφοντας βιβλία, επινοώντας
νέους ήρωες και ιστορίες
τις οποίες στέλνειογπ συνέχεια ως
«Πολύτιμαδώρα» στους αναγνώστες
του, μικρούςκαι μεγάλους.Με
το ομώνυμοβιβλίοπου κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Πατάκη,ο διακεκριμένος
συγγραφέας βιβλίων για
παιδιά,αλλά και μυθιστορημάτων,
κλείνειτις τρεις πρώτες δεκαετίες
συγγραφής και βάζειπλώρπ για τις
επόμενες τρεις: «Θα σας πω κάτι,
αλλά μη χαμογελάσετε»λέει με το
χιούμορ που τον διακρίνει.«Μετά
από τριάντα χρόνια θα είμαι 93
ετών... Εφικτός στόχος!».Εμείς δεν
έχουμε napa να του το ευχηθούμε.
Κάνοντας ωστόσο έναν απολογισμό
της πρώτης 30ετίας λέει στον
«ΕΤ.»:
«Toνα μετράς το χρόνο με τα βιβλία
δεν είναι ίσως και ό,τι πιο ζωντανό
μπορείνα κάνεις.Αλλά όταν
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«Εχω το Oapposνα μη
φοβάμαι τα όνειρα»

Εφικτόςστόχος
n επόμενη
τριακονταετία
όταν θα είμαι...
93 ετών

ΟΜ&νϊ

έώναγΛβλίί

ο του καιυπόσχεταιάλλαx;

τΐςτου.
ήεξιάτα δύο τελευταίαβιβλίατου συγγραφέα.

έχεις συμπληρώσει 30 χρόνια παρουσίας
Στόχος μου ήταν να μιλήσω για δημιουργίας με μαργαριτάρια,τον υποταγή του στο εγώ του άλλου.Ο
[ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΒΒΟΠΟνΛΟνΊ
στο χώρο της λογοτεχνίας,
διαχρονικέςαξίες και να αφηγηθώ έρωτα με σμαράγδια.
έρωτας είναιένα παιχνίδι.Καιόλατα
dsavopoulou@e-typos.comI
Φέτος εκδόθηκε και το μυθιστόρημα
τότε ρόδιναπρόσωπαδεν έχεις πια...
τις ιστορίες μου με τέτοιο τρόπο
σημαντικάπράγματα που ο άνθρωπος
Λεκέδες στο δέρμα, μικρά αυλάκια
σας «Λεβάντα της
που να ενώνονταιοι διάφορες ηλικίες
βιώνει και με αυτά εκφράζεται
καιεκείνητην έλλειψηυγρασίαςπου με την κυκλοφορία τριών βιβλίων
των αναγνωστώνμου.To βιβλίο
Ατκινσον», όπου θέμα ήταν
ένα παιχνίδιείναι.Κάτιτέτοιονομίζω
υπενθυμίζειπως το δροσερότης νιότης -ιου μυθιστορήματος«Λεβάντατης αυτό είναικάτισαν δώρο στους αναγνώστες
ο έρωτας. Τι είναι για σας ο
πως υποστηρίζεικαι n «Λεβάντατπς
έχει χαθεί. Αλλά στη θέση του Ατκινσον»,του παιδικούδιηγήματος
έρωτας;
μου, αυτούς που τριάντα
Ατκινσον».
n πείρα, n γνώση, n απόσταση από «Ελίτσαή παπαρούνα;»καιτων παραμυθιών
χρόνιαμε συντροφεύουνκαιαυτούς
Μπορείπολλάαπό τα έργα μουνα
Τι θέλετε να πετύχετε κάθε
τους πόθους...Συντροφιάπιατο πάθος.
«Πολύτιμαδώρα»- αλλά που φέτος με γνώρισαν. Πρόκειται στηρίζονταιπάνω στις ερωτικέςσυμπεριφορές
φορά που γράφετε ένα παιδικό
Ολα αυτά τα κάνω βιβλία...». Θεωρείτε
παράλληλα τελείωσα και ένα νέο για τρία παραμύθια -ή φανταστικά
των πρώων μου, αλλά
βιβλίο;
ότι τώρα κλείνει
μυθιστόρημα με τίτλο «Ανίσχυρος διηγήματα-που απευθύνονταιτόσο στηνουσίαβλέπωτον έρωτα ως κάτι
Μα αυτό που θέλω να πετύχω
ένας κύκλος;
άγγελος» με το οποίο ξεκινώ τη οε μικρούςόσο καισε μεγάλους.Με πιο βαθύ από μια μάζωξηερωτικών και όταν γράφω ένα βιβλίογια μεγάλους.
Πράγματι νιώθω πως έκλεισα δεύτερητριακονταετία...
το καθένα από αυτά προσπαθώ να συγκινήσεων. Ο έρωτας πιστεύω
Τηνεπικοινωνία.Είναιαπλό.
μια περίοδο της ζωής μου ως συγγραφέας,
Με το τελευταίο βιβλίο σας, τα
αντιστοιχίσωένα μεγάλοσυναίσθημα πως είναι n δημιουργία, n αμφισβήτηση
Φτάνει να έχεις το θάρρος να επιστρέφεις
«Πολύτιμα δώρα», τι θέλατε
αλλά αρχίζω μια νέα. Συμπλήρωσα
με μια πολύτιμηπέτρα. Τπ γονική
της φθοράς, μια έκφραση
σε ηλικίεςπου ήξερες να
3O χρόνια συγγράφειν
να προσφέρετε;
αγάππ με διαμάντια,τπ χαρά τπς προβολής του εγώ και συνάμα μια μη φοβάσαιτα όνειρα...a
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