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εσα σε ενα
τέτοιο κλίµα
πώς θα
µεγαλώσουν
τα παιδιά µας,
οι έφηβοι
µας; Φοβάµαι τη βία που θα ακολουθήσει
κάθε µορφή πίεσης και στέρησης»: από τους
πιο δηµοφιλείς αλλά και πολυβραβευµένους
Έλληνες συγγραφείς, ο Μάνος Κοντολέων
δίνει πολλές αφορµές για να συζητήσει κανείς
µε θέµα τα παιδιά µας. Έχει µια πλούσια
βιβλιογραφία -πάνω από 40 βιβλία- για την
οποία έχει τιµηθεί µε το Κρατικό Βραβείο
Λογοτεχνίας, βρίσκεται στον Τιµητικό Πίνακα
της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για Παιδιά
(ΙΒΒΥ), προτάθηκε για το ∆ιεθνές Βραβείο
Άντερσεν, και είναι και αντιπρόεδρος του
ελληνικού τµήµατος της UNICEF.
Στο ξεκίνηµα της συζήτησης µας θα ήθελα
να µου πείτε κατά πόσο έχει ταράξει την
ψυχολογία των παιδιών µας η απότοµη
µετάβαση από την υπερκατανάλωση
στη
µέγιστη µείωση καταναλωτικών προϊόντων
και ποιους τρόπους αντιµετώπισης του
προβλήµατος προτείνετε; Με κάθε ειλικρίνεια
σας απαντώ: ∆εν ξέρω! Ξέρω τι φοβάµαι και τι
εύχοµαι. Φοβάµαι τη βία που θα ακολουθήσει
κάθε µορφή πίεσης και στέρησης. Και εύχοµαι,
ελπίζω σε µιαν επανάσταση. Αλλά την ίδια τη
στιγµή που εύχοµαι κάτι τέτοιο, την ίδια στιγµή
το φοβάµαι. Τώρα µέσα σε ένα τέτοιο κλίµα πώς
θα µεγαλώσουν τα παιδιά µας, οι έφηβοι µας;
Τι να πω; Σκέφτοµαι πάντως πως τα τελευταία
µου µυθιστορήµατα σε τέτοιες κοινωνικές
αναταραχές στηρίζονται. Άρα κάποιο λόγο
προσπαθώ κι εγώ να αρθρώσω. Αδύναµος ο
λόγος της λογοτεχνίας; Μπορεί· αλλά είναι ο
µόνος που εγώ ξέρω. Και ο µόνος τρόπος για να
κάνω εγώ την επανάστασή µου.
Ποιος είναι ο µεγαλύτερος εχθρός των
παιδιών και των νέων σε παγκόσµιο επίπεδο
στις µέρες µας; Ότι οι µόνες αξίες που
προβάλλονται είναι όσες έχουν να κάνουν
µε το χρήµα.
Μιλήστε µου για τις τρέχουσες
προτεραιότητες
στις δραστηριότητες
της
UNICEF και αν ανταποκρίνονται
οι'Ελληνες
στο κάλεσµά σας; Η UNICEF έχει το πιο
µεγάλο µέρος των προσπαθειών της στραµµένο
στα παιδιά χωρών που έχουν προβλήµατα
επισιτισµού, υγιεινής διατροφής, µητρικής
µέριµνας. Εµείς στην Ευρώπη, εµείς στην υπό
πτώχευση Ελλάδα, όσο κι αν ζούµε το δικό
µας δράµα, δεν πρέπει να ξεχνάµε πως είµαστε
και θα είµαστε σε πολύ καλύτερη µοίρα.
Είναι λοιπόν και ένδειξη αντίστασης σε µια
νοοτροπία, που όλα τα µετρά µε οικονοµικούς
όρους, να εκφράζουµε την ανθρωπιά µας και
τη συµπαράστασή µας σε συνανθρώπους
µας που δεν τους απασχολεί το επιτόκιο
δανεισµού, αλλά η ύπαρξη καθαρού νερού και
εµβολιασµών. Με ρωτάτε αν ανταποκρίνονται
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Ονειρεύοµαι
µιαν επανάσταση
της ∆ώρας Αµαραντίδου

οι Έλληνες. Απαντώ µε ένα ξεκάθαρο ναι. Και το χαίροµαι αυτό το ναι,
ίσως γιατί σηµαίνει πως ως λαός αντιστεκόµαστε.
Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής ενός λογοτεχνικού βιβλίου
για τα παιδιά ώστε να µάθουν να αγαπούν το βιβλίο και στη µετέπειτα
ενήλικη ζωή τους; Για να µάθει ένας νέος άνθρωπος να αγαπά το βιβλίο
πρέπει κατά τη διάρκεια όλης της ηµέρας του να το ανακαλύπτει δίπλα
του. ∆εν έχει πάντα σηµασία το να διαβάζουµε ένα βιβλίο. Έχει αξία
να το έχουµε έστω και δίπλα µας, µέσα στο σπίτι µας, µέσα στην τάξη
του σχολείου µας. Έτσι εξοικειώνεται ο νέος άνθρωπος και µπορεί µετά
να κάνει τις επιλογές του. Μόνο µε τηλεόραση και «σερφάρισµα» θα
περνάει ο νέος; Η συνήθεια της ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων είναι
πλέον αναγκαία. Αξίζει να τη µάθουµε στα παιδιά µας. Αλλά θα πρέπει
πρώτα εµείς να την αποκτήσουµε.
Ποιο θέµα πραγµατεύεται το πρόσφατο µυθιστόρηµά σας για
νέους Αε µε λένε Ρεγγίνα... Αλεχ µε λένε; Θέµα του η σεξουαλική
εκµετάλλευση των εφήβων σε κοινωνίες όπου οι δηµοκρατικές αρχές
έχουν καταπατηθεί ή απλώς υποχωρήσει. Μέσα από τις ιστορίες ενός

κοριτσιού κι ενός αγοριού προσπάθησα
να αναφερθώ σε κάτι που συµβαίνει
δίπλα µας. Πηγή έµπνευσής µου η
πολυετής ενασχόλησή µου µε τους
στόχους της UNICEF αλλά και η επίσης
πολυετής παρακολούθηση του ∆ιεθνούς
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου για Νέους,
που διοργανώνεται στον Πύργο και όπου
η Ελληνική Επιτροπή UNICEF δίνει
το δικό της βραβείο σε µια ταινία που
στηρίζεται και υποστηρίζει τους στόχους
της. Μέσα από αυτές τις δύο µεγάλες
εµπειρίες µου -εµπειρίες ζωής θα τις
έλεγα- οι συγγραφικές εµπνεύσεις µου
έχουν σπάσει το κλειστό περιβάλλον
της δικής µου και µόνο κοινωνίας και
αναζητούν τρόπους επικοινωνίας µε
τους ανθρώπους όλου του κόσµου. Για
µένα, ξέρετε, παγκοσµιοποίηση δεν είναι
µόνο τα spreads, αλλά και ο ανθρώπινος
πόνος, όπως και το δικαίωµα κάθε
ανθρώπου στο όνειρο.
Μιλήστε µου και για τα βραβευµένα
µε το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας
παραµύθια σας Πολύτιµα ∆ώρα.
Μέσα από αυτά ποια πορτούλα της
παιδικής ψυχής ανοίγετε; Και σε
αυτά για τα ίδια θέµατα µιλώ. Την
ανθρωπιά, τη συµπαράσταση, την
ειρήνη, τη δηµιουργία, το δικαίωµα
στον έρωτα. Προσπάθησα να τα
γράψω µε τέτοιο τρόπο ώστε να
επικοινωνούν και µε µικρής ηλικίας
αναγνώστες και µε µεγαλύτερης.
Χρησιµοποίησα µια γλώσσα λυρική για
να κάνω πιο έντονη τη σκληράδα των
περιγραφών. Χρησιµοποίησα σύµβολα
για να δείξω πιο έντονα τα µεγάλα, τα
διαχρονικά πάθη και όνειρα. Ανοίγω,
άραγε, πορτούλες και παραθύρια; ∆εν
είµαι εγώ εκείνος που θα το πει αυτό.
Μπορώ πάντως να δηλώσω πως και
τα Πολύτιµα ∆ώρα µου ευαγγελίζονται
εκείνη την επανάσταση που πιο πριν σας
περιέγραψα.

Για να µάθει ένας νέος
άνθρωπος να αγαπά το βιβλίο ά
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