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«Το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον, η εφηβεία, η δημιουργία, ο έρωτας είναι οι πιο 
αγαπημένες μου αξίες»1, όπως προγραμματικά έχει δηλώσει στη βιογραφία του ο 
Μάνος Κοντολέων. Πραγματικά, μια από τις θεματικές στις οποίες επανέρχεται ο 
συγγραφέας στη διαδρομή του συγγραφικού του έργου επικεντρώνεται γύρω από 
ζητήματα και προβλήματα των εφήβων και των νέων της εποχής μας. Στη συνάφεια 
αυτή αναφέρω τα ακόλουθα βιβλία: «Μάσκα στο φεγγάρι», «Γεύση πικραμύγδαλου», 
«Οι δυο τους και άλλοι δυο», «Ροκ Ρεφρέν», « Το 33»,  «Το ταξίδι που σκοτώνει». 
Η αγωνία του ανθρώπου να βρει την ταυτότητά του, να υπάρξει μέσα απ’ αυτήν, να 
νικήσει η ίδια η ζωή το θάνατο, είναι διάσπαρτα στην εργογραφία του. Για τον 
Κοντολέων τούτη η αγωνία δεν είναι τίποτα άλλο από μια διαρκή παιδική ηλικία, 
σκοτεινή και ακατάληπτη, γεμάτη χυμούς και σκίασμα θανάτου2. 

Καταπιάνεται με το μυθιστόρημα ωρίμανσης ή μαθητείας3, όπου ο ήρωας από 
την ανέμελη και ανέφελη παιδική ζωή, περνά μέσα από δοκιμασίες σωματικές και 
ψυχικές, από προσωπικά πάθη στην ωρίμανση, όπου την παιδική ηλικία διαδέχεται η 
ωριμότητα. Ο κόσμος της αθωότητας εναλλάσσεται με τον κόσμο της 
πραγματικότητας. 

Οι ήρωες μέσα από τις προσωπικές αναζητήσεις τους είτε αυτές αφορούν την 
ταυτότητά τους την ανακάλυψη του εγώ τους είτε μέσα από τις συγκρούσεις τους με 
το κοινωνικό περιβάλλον ευρύτερο και στενό οικογενειακό - από την αμφισβήτηση, 
την αυτοκαταστροφική διάθεση, τη μελαγχολία, την τάση για απομόνωση4- 
οδηγούνται τελικά στο μακρύ ταξίδι της αυτογνωσίας, της επίγνωσης και του 
συμβιβασμού με το κατεστημένο ή με αυτό που κάθε φορά θεωρείται κατεστημένο. 

"Στο ταξίδι που σκοτώνει" ο Μάνος Κοντολέων περιγράφει με τόλμη και 
υπευθυνότητα, με ρεαλισμό και αμεσότητα τους εσωτερικούς κραδασμούς του ήρωα 
που πηγάζουν από εξωτερικές καταστάσεις (περιβάλλον, συναναστροφές) αλλά και 
από την ίδια τη σύγκρουση και το διχασμό ανάμεσα στις εσωτερικές δυνάμεις του 
εγώ. 

1 Μάνος Κοντολέων, Η Βιογραφία μου, από Δικτυακό τόπου του ιδίου. Αρχείο συγγραφέων ΕΚΕΒΙ. 
2 Θανάσης Τριαρίδης, Ο εξόριστος, αληθινός χρόνος: Ο Μ. Κοντολέων και η παιδική ηλικία. Από 
κείμενο ομιλίας που εκφωνήθηκε στις 2 Απριλίου 2009 στο βιβλιοπωλείο «Ελευθερουδάκης» στη 
Θεσσαλονίκη. Από Δικτυακό τόπου του Μ. Κοντολέων. Αρχείο ΕΚΕΒΙ. 
3 Π. Χαντ. Κριτική, Θεωρία και Παιδική Λογοτεχνία, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1996 και Νένα Ι. 
Κοκκινάκη, Το μυθιστόρημα της μαθητείας και η ελληνική σύγχρονη εκδοχή του, στο συλλογικό 
τόμο: Το Σύγχρονο Ελληνικό Παιδικό – Νεανικό Μυθιστόρημα, επιμ. Τασούλα Τσιλιμένη, εκδ. 
Σύγχρονοι Ορίζοντες, Αθήνα  2004 σ. 51-60. 
4 Ι. Παρασκευόπουλος, Εξελικτική Ψυχολογία, Εφηβ. Ηλικία, τόμ. Δ, Αθήνα, χ.χ. σ.σ. 145-178. 
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Από τη μια η θέληση για πρωτοβουλία και η ανάγκη για χειραφέτηση, από την 
άλλη η κοινωνία και τα όρια που θέτει στην ατομική εξέλιξη5. 

Είναι ένα μυθιστόρημα – εικόνα μιας πραγματικής  κατάστασης που μπορεί να 
συμβεί στην κάθε οικογένεια και γι’ αυτό απευθύνεται, τελικά, όχι μόνο σε μεγάλα 
παιδιά και εφήβους, αλλά και στον κάθε ενήλικα αναγνώστη. 

Απαλλαγμένος από συναισθηματικές εξάρσεις και μελοδραματισμούς αποδίδει 
με νηφαλιότητα και καθαρή ματιά τον εσωτερικό κόσμο του Στέφανου (ανησυχίες, 
ζυμώσεις, σκέψεις, φόβους), αλλά και τις εξωτερικές συνθήκες που αυτές προκαλούν 
και  δημιουργούν συγκεκριμένες συμπεριφορές και στάσεις. 

«Κι ακόμα είναι άλλες φορές που προσπαθεί να φανταστεί τον εαυτό του μετά 
από δέκα χρόνια. Και τότε λες και χωρίζεται στα δυο – ολάκερος γίνεται δυο 
κομμάτια. Το ένα πανηγυρίζει, οραματίζεται ένα εικοσιπεντάχρονο άντρα, 
τελειωμένο φοιτητή, με μια κοπέλα να κάθεται δίπλα του στο αυτοκίνητο – κόκκινο, 
σπορ αυτοκίνητο που τρέχει στην παραλιακή λεωφόρο. Αλλά το άλλο κομμάτι είναι 
συνέχεια απαισιόδοξο. Σε δέκα χρόνια ίσως και να μη ζει. Τόσα ακούς… μολύνσεις, 
πόλεμοι, ατυχήματα, τρομοκρατικές ενέργειες. Αλλά κι αν ζει … αν ζει, έλα τώρα 
που θα έχει καταφέρει να τελειώσει το πανεπιστήμιο! Μα ούτε που θα έχει μπει! 
Υπαλληλάκος σε καμιά επιχείρηση θα είναι και οι γυναίκες ούτε που θα γυρίζουν να 
τον δουν. Όλες οι γυναίκες ή τουλάχιστον, αυτές που ονειρεύεσαι να τις έχεις δίπλα 
σου και να τους λες και να σου λένε…», σελ. 10-11. 

«Μετά από όλ’ αυτά θα έχει ν’ αντιμετωπίσει τις συμβουλές της μητέρας για 
το πώς θα πρέπει να ντυθεί. «Μα πάνε με τζιν σε πάρτι;» θα του μουρμουράει και, για 
να το χωνέψει, θα προσθέσει: «Τουλάχιστον να σου το σιδερώσω λίγο». Ε, είναι να 
μη γίνεσαι Τούρκος από τα νεύρα σου, όταν ακούς κάτι τέτοια! Να σιδερώσει το τζιν, 
λες και είναι κασμιροφανέλα», σελ. 18. 

Στο ταξίδι που σκοτώνει ο Κοντολέων, συγκροτεί τη δομή της αφήγησής του 
με άξονα αναφοράς τον ετεροδιηγητικό αφηγητή.  

Ο συγγραφέας δεν περιορίζεται μόνο στην περιγραφή των εξωτερικών 
χαρακτηριστικών του βασικού πρωταγωνιστή της ιστορίας  αλλά μας αποκαλύπτει 
τον εσωτερικό του κόσμο, τις ενδόμυχες σκέψεις του, τις βλέψεις για το μέλλον 
ακόμη και το υποσυνείδητό του, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τα όνειρά του6. 

Ο Στέφανος εκφράζει τη γενιά του, έχει τους προβληματισμούς και τις αγωνίες 
της ηλικίας του, είναι ευαίσθητος δέκτης των εξωτερικών καταστάσεων, είναι 
τρυφερός και ρομαντικός, απογοητεύεται εύκολα, κάνει όνειρα και φαντασιώνεται 
μελλοντικές εικόνες από τη ζωή του. 

«Ο Στέφανος βλέπει τον εαυτό του δίπλα σε μια κοπέλα που έχει μελιά μάτια 
και μακριά μαλλιά – μαλλιά που θέλει ο Στέφανος να τ’ αγγίξει – και τρυφερά χείλια 
έτοιμα να συλλαβίσουν το «σ’ αγαπώ», σελ. 21. 

Το ταξίδι ξεκινά σαν μια περιπέτεια, σαν ένα λαχείο. Συνεχίζεται όμως ως μία 
οδυνηρή δοκιμασία για το βασικό ήρωα, αφού εμπλέκεται στο σκληρό κόσμο των 

5 Νένα Κοκκινάκη, Το μυθιστόρημα μαθητείας και η ελληνική σύγχρονη εκδοχή του, .....,ό.π.,  σ. 52. 
6 Ελένη Ηλία, Ο Αναγνώστης και η Λογοτεχνική Δημιουργία του Ηλία Βενέζη, εκδ. Αστήρ, Αθήνα 
2000, σελ. 177. 
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ναρκωτικών. Γίνεται φίλος και σύμμαχος απαραίτητος στην αντιμετώπιση των 
δυσκολιών για να καταλήξει δεσμώτης και κυρίαρχος. Στο τέλος του ταξιδιού 
καραδοκεί ο  θάνατος ως  φυσικό επακόλουθο. Υπάρχει όμως και η ελπίδα, το αύριο, 
η αισιόδοξη πλευρά της ζωής με την ομορφιά της φύσης, τον έρωτα κινητήρια 
δύναμη για τα όνειρα, το μέλλον. 

Ο  ήρωας παρουσιάζεται αδύναμος παροδικά να καθορίσει τις συνθήκες της 
ζωής του. Κατορθώνει όμως να ορθώσει το ανάστημά του, να προβάλλει αντίσταση 
στις σειρήνες των ναρκωτικών. Έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασής του, ψυχικής 
και σωματικής. Αποδεικνύεται μαχητής με γενναιότητα και ψυχικό σθένος. Το τέλος 
της δοκιμασίας του σηματοδοτεί μια καινούργια αρχή. 

Από τις πρώτες γραμμές ο συγγραφέας καταφέρνει να γίνει ο ήρωάς του 
συμπαθής είτε αποδίδοντας την ψυχική του κατάσταση, τον εσωτερικό του κόσμο 
είτε προβάλλοντας τα ψυχικά και πνευματικά του χαρίσματα, επενδύοντας τις 
προθέσεις και τις πράξεις του με θετικές αξιολογικές κρίσεις. 

«Ο Στέφανος έκλαιγε. Και είχε μπουκώσει το στόμα του με την άκρη του 
μαξιλαριού του για να πνίγει τους λυγμούς, να μη τους ακούν οι άλλοι μέσα στο 
σπίτι. 

Ο Στέφανος έκλαιγε. Είχε κάμποσα χρόνια να κλάψει. Έκλαιγε. Ήταν γιατί 
φοβόταν – α, πόσο πολύ φοβόταν! Έκλαιγε. Μα τι σημασία είχαν οι λυγμοί, ποιο 
νόημα, τι τάχα του χάριζαν. Μήτε καν μια ανακούφιση», σελ. 59-60. 

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το στοιχείο της υποβολής για να εντείνει 
δραματουργικά την αγωνία της ανάγνωσης. Όχι όμως λεκτικά με μια λεπτομερή 
περιγραφή στο δρώμενο, αλλά χρησιμοποιώντας ποιητικές αλληγορίες, όπως το 
συσχετισμό φύσης – ψυχικής διάθεσης7 για να κορυφώσει το ίδιο το γεγονός αλλά 
και να εντείνει την αγωνία του αναγνώστη. 

Το τοπίο και τα στοιχεία που το συνθέτουν αποτελούν σύμβολα που 
ενεργοποιούν τις αισθήσεις και επηρεάζουν τις διαθέσεις, διαμορφώνοντας  έναν 
εσωτερικό ρυθμό που διατρέχει το κείμενο8. 

«Η φλόγα στο καμινέτο έχει μια σταθερή λάμψη. Να φύγει!... Ποιος ο λόγος 
να φύγει; Το μόνο που θέλει είναι να διώξει από το μυαλό του όλους αυτούς τους 
βαθμούς, τις αγωνίες, τις φωνές… τη Νότα. Κι εδώ, στο δωμάτιο του Πέτρου, όλα 
έχουν μια γλυκιά ηρεμία. Σαν τη μικρή φλόγα του καμινέτου. 

Ένα ξαφνικό μπουμπουνητό τραντάζει τα τζάμια των παραθυριών. Και η 
βροχή δυναμώνει. Η αφρικάνικη μουσική υπενθυμίζει το πρωτόγονο δέος σε 
άγνωστες θεότητες, δαινομικά της ζούγκλας», σελ. 14. 

Ο συγγραφέας μας δίνει συνέχεια ενδείξεις που μας επιτρέπουν να 
αντιληφθούμε, όσα δεν κατονομάζονται9.  

Αποκτάμε μια φευγαλέα εικόνα της μυστικότητας μέσα από το κειμενικό 
περίβλημα10 ενδεδυμένο με ενδείξεις, υπαινιγμούς,, υποδηλώσεις. Καταφέρνει ο 

7 Κατερίνα Γεωργοπούλου, Το σύγχρονο εφηβικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα, στο συλλογικό τόμο: Το 
Σύγχρονο Ελληνικό Παιδικό – Νεανικό Μυθιστόρημα, επιμ. Τ. Τσιλιμένη, εκδ. Σύγχρονοι Ορίζοντες, 
Αθήνα 2004, σελ. 208. 
8 Κατερίνα Γεωργοπούλου, ό.π.,  σελ. 208. 
9 W. Jser,   The Implied Reader, σελ. 34. 
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συγγραφέας να κρατά αμείωτο το αναγνωστικό ενδιαφέρον, να εντείνει την 
αναγνωστική δραστηριοποίηση με αποτέλεσμα την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή 
μας. 

«Θέλω κι εγώ» είπε στον Πέτρο. «Αυτή τη φορά, όμως θα πληρώσεις!». Τα 
γένια του Πέτρου ήταν άγρια, αχτένιστα, λιγδωμένα. «Δεν έχω». Αυτό ήταν κάτι που 
ο Στέφανος δεν το είχε υπολογίσει. 

«Τότε λυπάμαι». 
«Σε παρακαλώ». 
«Κοίτα… Υπάρχει τρόπος. Προσπάθησε να βρεις πελάτες, να τους 

πουλήσεις… Με τη διαφορά του κέρδους θα βγάλεις τη δικιά σου δόση. 
Κατάλαβες;». 

Στις άκρες των χειλιών του Πέτρου είχε κολλήσει το σάλιο του. Πηχτό, 
κιτρινωπό. Μια βλέννα! 

Ο Στέφανος έσκυψε το κεφάλι. 
Ναι, καταλάβαινε», σελ. 61. 
Οι προσδοκίες που δημιουργούνται από σχετικές ενδείξεις του κειμένου, είναι 

ενάντιες στις επιθυμίες μας, οπότε κορυφώνουν την αγωνία μας, τη συναισθηματική 
και ψυχική μας ένταση και εμπλοκή. 

Καθώς οι προσδοκίες του αναγνώστη επιβεβαιώνονται, η τραγική έκβαση δε 
συνιστά απρόοπτο γεγονός, αλλά κάτι που είναι προβλέψιμο και αναμενόμενο από 
την εξέλιξη της δράσης11. 

«Και τότε έρχεται ο πρώτος σπασμός, μετά ο δεύτερος. Και το κορμί 
τραντάζεται, το κεφάλι τεντώνεται προς τα πάνω. Ο αέρας είναι τόσο αφόρητα 
πηχτός. Ο αέρας… Οι σπασμοί… Κάποιοι ήχοι – βογκητά; Το μυρμήγκι αφήνει το 
παπούτσι. Τρόμαξε. Χώνεται ανάμεσα σε πευκοβελόνες, τους σβόλους από χώμα… 
Αλλά δεν προλαβαίνει να πάει πιο πέρα. Ο τελικός σπασμός οδηγεί το παπούτσι πάνω 
του. Και το μυρμήγκι πεθαίνει. Λιωμένο», σελ. 88. 

Ο Booth κάνει λόγο για τον αφηγητή που αφήνει ακαθοδήγητο τον αναγνώστη 
του12 στην κρίση που θα σχηματίσει για τους ήρωες. 

Εντούτοις η απουσία αφηγηματικού σχολιασμού δεν συνεπάγεται την 
ουδετερότητα του συγγραφέα. 

Άλλωστε πίσω από τον ήρωα κρύβεται ο αφηγητής, δηλ. ο συγγραφέας. 
«Σε κάθε βιβλίο μου υπάρχει ένα μέρος του ίδιου μου του εαυτού»13. 
Η αναγνωστική διαδικασία οδηγεί σε εμπλοκή μας στα αφηγηματικά δρώμενα, 

καθώς το κείμενο είναι μια αποκάλυψη του ίδιου μας του εαυτού, των προσωπικών 
βιωμάτων μας. 

10 Frank Kermode, The Genesis of Secrecy: on the interpretation of narrative, Harvard University Press, 
London, 1979, σελ. 144 (από Πήτερ Χαντ, Κριτική Θεωρία και Παιδική Λογοτεχνία,  εκδ. Πατάκη, 
Αθήνα 1996). 
11 Ελένη Ηλία, ό.π. σελ. 177. 
12 Wayne C. Booth,  The Rhetoric of Fiction, 2nd. Ed. Harmondsworth: Penguin, 1987   ό.π., σελ. 76. 
13 Μ. Κοντολέων, Η Βιογραφία μου, Συνέντευξη από Δικτυακό τόπο του ιδίου, Αρχείο Συγγραφέων 
ΕΚΕΒΙ. 
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Ο Κοντολέων κινητοποιεί την αντιληπτική δραστηριοποίηση του αναγνώστη 
χρησιμοποιώντας ποικίλες τεχνικές, όπως την τραγική ειρωνεία, τις αοριστίες, την 
εμπλοκή φυσικών στοιχείων. 

Το ζητούμενο για τον ίδιο είναι ο αναγνώστης να ξεκλειδώσει το κάθε κείμενο 
και σ’ αυτό να εγγράψει στοιχεία του δικού του ψυχισμού και της ιδεολογίας του14. 

Ο Στέφανος μυείται στη ζωή μέσα από δοκιμασίες ψυχικές και σωματικές.  
Συγκρούεται πρώτιστα με τον εαυτό του, έχοντας αυτοσυνειδησία των 

πράξεών του, προβαίνει σε παραπτωματικές πράξεις15, όπως η κλοπή, για να φτάσει 
μετά από μια μακρά διαδρομή στην ωρίμανση, στη γνώση, στην πραγματικότητα. 
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