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Χανιά



Μάνοσ Κοντολζων

Ο ςυγγραφζασ και το ζργο του



Θ αρχι …

• Γεννικθκε ςτθν Ακινα 
από Μικραςιάτεσ γονείσ .

• Ξεκίνθςε να δθμοςιεφει 
κείμενα ωσ ζφθβοσ ςτο 
περιοδικό «Διάπλαςισ των 
παίδων» 



Σπουδζσ..

• Σποφδαςε Φυςικι ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακινασ

• Αςχολικθκε με τθν λογοτεχνία και είναι 
πολυγραφότατοσ.



Γράφει :

Για παιδιά..

• Μυκιςτοριματα

• Διθγιματα

• Ιςτορίεσ 

• Ραραμφκια 

Για ενιλικεσ …

• Μυκιςτοριματα 

• Διθγιματα

• Θεωρθτικά Κείμενα για τθν 
Τζχνθ



Ο ίδιος ο συγγραφέας λέει :

“ Όταν είμαι ή θέλω να είμαι αισιόδοξος,  

τότε γράφω για τα παιδιά .

Όταν ονειρεύομαι μια επανάσταση, τότε 

γράφω για τους εφήβους .

Όταν φοβάμαι , τότε  είναι που γράφω 

για τους ενήλικες ...”



Το ξεκίνθμα τθσ ςυγγραφικισ 
καριζρασ του 

• Ο Μάνοσ Κοντολζων εμφανίηεται ςτα 
γράμματα το 1969, ςυμμετζχοντασ ςε μία 
ανκολογία νζων πεηογράφων,

• Το πρϊτο του βιβλίο (1981),είναι το 
μυκιςτόρθμα για ενιλικεσ «Ζνα κι ζνα κάνουν 
όςα κεσ» , ςε ςυνεργαςία με τθν Τιτίνα 
Δανζλθ



Θ παιδικι λογοτεχνία…

• Το πρϊτο παιδικό του 
βιβλίο ιταν το «o Εε
από τ’ άςτρα» , που 
κζρδιςε το βραβείο τθσ 

Εταιρείασ Λογοτεχνϊν .



Ρολυβραβευμζνοσ και αγαπθμζνοσ 
ςυγγραφζασ 

• Τα βιβλία του 
αγαπικθκαν από 
μικροφσ και μεγάλουσ .

• Ριρε πολλζσ τιμθτικζσ 
διακρίςεισ για αυτά.



«Ο Φωκίων ιταν ελάφι»

Το 1979 πιρε Ζπαινο Εταιρείασ 
Λογοτεχνών



«Οι δυο τουσ κι άλλοι δυο»

Το 1987 πιρε Βραβείο Κφκλου και 
Βραβείο Ελλθνικοφ Παιδικοφ βιβλίου



«Μαηί κα περάςουμε το χειμϊνα είπε 
το ζλατο»

Το 1986 πιρε Βραβείο Κφκλου του Ελλθνικοφ παιδικοφ 
βιβλίου και κρατικό βραβείο Εικονογράφθςθσ



«Ο Δομινικοσ»

Το 1992 ειςιλκε ςτον τιμθτικό πίνακα Διεκνοφσ 
Οργάνωςθσ Βιβλίων για τθν Νεότθτα ΙΒΒΧ



«Μάςκα ςτο φεγγάρι»

Το 1997 πιρε 1ο κρατικό βραβείο 
μυκιςτοριματοσ .



«Μια ιςτορία του Φιοντόρ»

Το 2004 πιρε Βραβείο Κφκλου και 
Ελλθνικοφ Παιδικοφ Βιβλίου .



Αγαπικθκε πολφ και διαβάηεται 
ιδιαίτερα από παιδιά και εφιβουσ



Η επικοινωνία με το παιδί…

«Η επικοινωνία με ένα παιδί σε τίποτε δεν 
μοιάζει με την προσπάθεια να φορέσεις 
ένα παπούτσι σε νούμερο που φορά ένας 
δεκάχρονος … αφού θέλεις να 
επικοινωνήσεις με ένα παιδί , δεν έχεις 
παρά να σκύψεις ,να φτάσεις στο ύψος 
του…»

«Γράφω για τα παιδιά ή τους εφήβους , γιατί 
εξακολουθώ να ακούω το παιδί και τον 
έφηβο που κάποτε υπήρξα εγώ…» 



Ο κόςμοσ των παιδιϊν και οι 
ανθςυχίεσ των εφιβων

• Τα κζματα του είναι παρμζνα από τθν 
κακθμερινότθτα τθσ ηωισ

• Θ αναηιτθςθ ταυτότθτασ, οι διαπροςωπικζσ 
ςχζςεισ, ο ζρωτασ ςτο κατϊφλι τθσ ηωισ, ο 
ςκοτεινόσ και δαιδαλϊδθσ διάδρομοσ τθσ 
εφθβείασ κυριαρχοφν  ςτα βιβλία του



Στθν αρχι τθσ 
ωριμότθτασ…

« Είναι τα βιβλία του μια 
ϊκθςθ για το ξεκίνθμα τθσ 
ηωισ και τθ ςυνζχιςθ τθσ 
πορείασ που καταλιγει 
ςτθν ενθλικίωςθ, ςτθν 
αυτογνωςία, ςτθ 
ςυμφιλίωςθ με τα 
πράγματα, με τουσ άλλουσ 
και με τον εαυτό μασ»

Αλεξάνδρα Ηερβοφ κακθγιτρια λογοτεχνίασ, Ρανεπιςτιμιο  
Αιγαίου

«Θ λογοτεχνία 
του Μ. 
Κοντολζων 
μοιάηει ςαν 
χτφπθμα ςτον 
ϊμο, 
αφυπνιςτικό και 
ςυνκθματικό….»



Οι ήρωες του Μ. Κοντολέων

«θέλω να κάνω τη ζωή Τέχνη και την 

Τέχνη ζωή»

«Τους  ήρωες των βιβλίων μου θέλω να 

τους συναντώ μέσα στην 

καθημερινότητά μου….»



«Η λογοτεχνία δεν δίνει πλθροφορίεσ, αλλά 

προςφζρει αναλφςεισ»
Αντιπροςωπευτικοί οι ιρωεσ του αποτυπώνουν τθ ηωι ςτθν 

ποικιλία και το μεγαλείο τθσ…

Ο  αδελφόσ τθσ Αςπαςίασ 
τςαχπίνθσ , ευαίςκθτοσ κι 
απρόβλεπτοσ μασ ξαφνιάηει 
για τθν αυτογνωςία και τισ 
μεγάλεσ αποφάςεισ του.

Στο ταξίδι που ςκοτώνει ο 
Στζφανοσ, δειλό και 
άβγαλτο παιδί ,δεν ξζρει να 
λζει όχι και «μπλζκει» με 
τθν κόλαςθ των 
ναρκωτικϊν, ηει τθ ηωι 
χωρίσ χρϊματα , αλλά 
βρίςκει τθ δφναμθ να 
ξεκόψει, να γυρίςει  πίςω 
ςτο ταξίδι τθσ ηωισ.



Το ςκθνικό: θ ηωι ςτθν ποικιλία τθσ

«Οι δυο τουσ κι οι άλλοι δυο», 
αντιμετωπίηουν το ςκλθρό 
πρόςωπο τθσ ηωισ, το κάνατο  
τθσ Τίνασ ςε αυτοκινθτιςτικό 
δυςτφχθμα .Εκείνοσ, ο Μάρκοσ 
χάνει τθ γυναίκα του κι εκείνθ θ 
Ρθνελόπθ ςτθ δφςκολθ εφθβεία 
προςκολλάται με τρυφερότθτα 
ςτον «πατερομθτζρα», 
προςδοκϊντασ εγωιςτικά 
αποκλειςτικότθτα .Οι 
ςυγκροφςεισ κα οδθγιςουν ςτθν 
αμοιβαία κατανόθςθ μζςα απ’ 
τθν απαραίτθτθ πορεία 
αυτογνωςίασ.

«Το 33» με τολμθροφσ 
αφθγθματικοφσ τρόπουσ 
κζτει το πρόβλθμα  του 
διαηυγίου που 
διαταράςςει απρόςμενα 
τθσ βεβαιότθτεσ μικρϊν 
και μεγάλων ςτθν 
οικογζνεια. 



Ο ζρωτασ και θ τζχνθ

Στθ «Γεφςθ 
Πικραμφγδαλου» δυο 
νζα παιδιά περνοφν από 
τθ μαγεία του ζρωτα ςτθ 
βίωςθ του πόνου και 
ςτθν τραγικότθτα τθσ 
μάςτιγασ του aids.

«Η μάςκα ςτο 
φεγγάρι» δίνει τθν 
πορεία αυτογνωςίασ δυο 
ερωτευμζνων εφιβων 
που βιϊνουν τθ 
ςυγκίνθςθ τθσ υψθλισ 
τζχνθσ «Κι όμωσ, τελικά... 
Τίποτε από εμζνα δε 
φαίνεται…» φράςη 
παρμζνη από το Σαίξπηρ 
δίνει άλλη διάςταςη ςτη 
ςκζψη τουσ.



Το δράμα του ξεριηωμζνου

Μια ιςτορία του Φιοντόρ είναι το βιβλίο που περιγράφει το 
δράμα τθσ προςφυγιάσ και του ξεριηωμοφ. Θ Λιοφμπα, θ 
μικρι ωςίδα προςφυγοποφλα, μεταναςτεφει ς’ ζνα 
ορεινό ελλθνικό χωριό. Πταν προςπακεί να κρατιςει τθ 
δικι τθσ ταυτότθτα, διατθρϊντασ τθν ψευδαίςκθςθ ότι ο 
κόςμοσ που αγάπθςε δεν χάκθκε,  βιϊνει τθν κακία και τον 
κοινωνικό αποκλειςμό,  καταντά ξωτικό. Απομονϊνεται απ’ 
όλουσ μζχρι που ο Μιτια, ζνα νεαρό αγόρι κα τθν ςτθρίξει 
και κα νικιςει τθ ςκλθρότθτα και το κακό. Θα διαβάςει ςτα 
παιδιά μια ιςτορία του Φιοντόρ Ντοςτογιζφςκι και κα τα 
βοθκιςει να νιϊςουν το ςφάλμα τουσ .Τα ίδια τα παιδιά, 
που προξζνθςαν πόνο, κ’ αλλάξουν τθ ηωι τθσ Λιοφμπα.  



Θ μαγεία τθσ αλθκινισ αγάπθσ

Στο βιβλίο «Δομινικοσ» , ζνα αγοράκι 
παρακινοφμενο από τθν βακιά κι αλθκινι 
αγάπθ για τον πατζρα του κάνει ζνα περίεργο 
και μαγικό ταξίδι , για να βρει το φάρμακο 
που κα τον ςϊςει από το κάνατο. Μζςα από 
αυτό ο Δομινικοσ ωριμάηει και καταλαβαίνει 
τθν δφναμθ τθσ αγάπθσ.



Συμπεραςματικά…

Στα βιβλία του Μ. Κοντολζων ςκιαγραφείται με 
δφναμθ και κακαρότθτα θ ψυχι παιδιϊν και  
εφιβων, διαγράφονται με ρεαλιςμό τα ςφνκετα 
κοινωνικά προβλιματα τθσ νεοελλθνικισ 
κοινωνίασ. Δυναμικι και πρωτότυπθ θ γραφι 
του , ςυναρπάηει. Κατορκϊνει ο ςυγγραφζασ  
να« ςυνυπάρχουν γωνίεσ όραςθσ και 
αφθγθματικζσ δομζσ» που ξεπερνοφν τα όρια 
του εφθβικοφ κοινοφ και απευκφνονται ς’ όλουσ  
που κζλουν να διατθριςουν ςτθ ματιά τουσ το 
νεανικό ςτοιχείο.  



Αντί επιλόγου…

«Αν λατρζψεισ αυτό το γαλάηιο τθσ κάλαςςασ ι τθν 
πολφχρωμθ αρμονία των λουλουδιϊν , τθ 
μυρωδιά του νοτιςμζνου χϊματοσ , τότε 

αποκλείεται ν’ αφεκείσ δίχωσ όπλα αντίςταςθσ. Αν 
μπεισ μζςα ςε τοφτεσ τισ ςελίδεσ , αποκλείεται να 
μθ ςυναντιςεισ ζνα ςυμπαραςτάτθ .Αν αφεκείσ 

ςτθν κυριαρχία των ιχων, δε γίνεται να μθν 
πιςτζψεισ ςτθ δφναμι ςου . Κι ακόμα, υπάρχει θ 
ςιγουριά τθσ επιςτιμθσ κι είναι κάποια παιδιά,  

παιδιά τθσ θλικίασ ςου ,που βροντοφωνάηουν τθν 
απόφαςι τουσ να φτιάξουν ζνα δικαιότερο 

κόςμο.»



7Ο Γυμνάςιο Χανίων

Επιμζλεια : Μπικάκθ Σταυροφλα,Τάξθ Β3


