Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Η Ειρήνη Καμαράτου-Γιαλλούση απαντά
στο Ερωτηματολόγιο του Προυστ...

(Επιμέλεια: Αληώλεο-Μάξηνο Παπαγηώηεο)
Γελλήζεθε ζηελ Θάξπαζν θαη κεγάισζε ζηνλ Ξεηξαηά. Δίλαη ζύδπγνο
ηνπ γηαηξνύ Βαζίιε Γηαιινύζε θαη κεηέξα δύν παηδηώλ. Γίδαμε Αγγιηθά
θαη ζπνύδαζε ηελ ηηαιηθή γιώζζα όηαλ δνύζε ζηελ Ηηαιία.
Είλαη ππεύζπλε ζην ηκήκα "Χαριζμαηικά παιδία" ηεο ΚΔΛΠΑ θαη
γξάθεη άξζξα γηα κηα ηνπηθή εθεκεξίδα. Δπίζεο, είλαη ηαθηηθό κέινο
ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ Ξξναγσγή ηεο Δθπαίδεπζεο ησλ Γεκηνπξγηθώλ /
Σαξηζκαηηθώλ /Ραιαληνύρσλ Ξαηδηώλ θαη Δθήβσλ (Γε.Σα.Ρα.Ξ.Δ) ηνπ
Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.
Μέζα από ηα βηβιία ηεο πξνζπαζεί λα θάλεη απιή θάζε δύζθνιε
έλλνηα πνπ ζπλαληά έλα παηδί ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ κύζν.
Ρν 1999 έθαλε ηελ είζνδό ηεο ζηελ ινγνηερλία γηα κεγάινπο κε ην
κπζηζηόξεκά ηεο "ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ".
Ξνιιά παξακύζηα ηεο έρνπλ γίλεη ζεαηξηθά από πνιιά ζρνιεία,
ελώ έρνπλ απνδνζεί θαη ζε ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο.
Τα βηβιία ηεο έρνπλ ηηκεζεί κε...
πνιιέο δηαθξίζεηο. Βξίζθνληαη ζε πνιιέο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο θαη
ζπρλά πξνηείλνληαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηνπο καζεηέο ηνπο.
(Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην Ιάηζεην Γηδαθηήξην ηνπ Θνιιεγίνπ
Τπρηθνύ: Ζ Πνθή Διηά θαη Ρν κνλνπάηη κε ηνπο γίγαληεο).
Η ίδηα δίλεη ζπρλά δηαιέμεηο ζε πνιιά ζρνιεία, εηδηθά πάλσ ζε
παηδαγσγηθά ζέκαηα.Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε ηειενπηηθέο θαη
ξαδηνθσληθέο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην παηδηθό βηβιίν θαη ηνλ ηξόπν κε

ηνλ νπνίν πξέπεη απηό λα πξνζεγγίδεηαη ηόζν από ηα παηδηά όζν θαη
από ηνπο γνλείο ηνπο.

Ο δηεζλώο θαηαμησκέλνο έιιελαο δσγξάθνο Αιέθνο Φαζηαλόο
έρεη ηηκήζεη κε ηελ ππέξνρε εηθνλνγξάθεζή ηνπ νξηζκέλα από ηα βηβιία
ηεο.
Ρν βηβιίν ηεο "Το δένηρο ηης εσηστίας" (εικονογράθηζη Αλέκος
Φαζιανός) έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζπιινγή ηνπ γεξκαληθνύ κνπζείνπ
KLINGSPOR κνληέξλνπ βηβιίνπ. Δπίζεο από ην 2004 βξίζθεηαη ζηελ
βηβιηνζήθε ηεο Αλσηάηεο Πρνιήο Θαιώλ Ρερλώλ *από ηα απνηειέζκαηα
αλαδήηεζεο* (βηβιηνγξαθηθό δειηίν 4/2004, γξαθηθέο ηέρλεο ζειίδα 2)
Σηα πιαίζηα ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ έγξαςε ηνπο "Αγώνες ηων
ζώων", δηεπθξηλίδνληαο γηα ηα παηδηά έλλνηεο όπσο ε άκηιια θαη ν
αληαγσληζκόο. Τν βηβιίν εθδόζεθε από ηηο εθδόζεηο Ρέζζεξα (2002)
θαη είλαη απζεληηθό πξντόλ ηεο Νιπκπηάδαο "Athens 2004".
Ρα βηβιία ηεο: "The nagging girl" , "Do I look like a monkey" , "The boy
with the big nose" , "Ν αηαθηνύιεο" θαη "Ζ ληξνπαινύια" δηαηίζεληαη
θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
1. Ρν Ξεξηζηέξη Γηθαζηήο (εθδ. Θέδξνο 1981, εθδ. Ισηόο 1991, εθδ.
Διιεληθά Γξάκκαηα 2000, Δθδόζεηο Άγθπξα 2010)

2.Ρν Ξαξάμελν Ξεξηβόιη (εθδ.. Ξεξγακελή 1984)
3.Ρν Ξέηξηλν Ξνπιί (εθδ. Αζελά 1991)
4.Ζ Σξπζή Φπιαθή (εθδ. Αζελά 1991)
5.Ρν Αγόξη θαη ε Διπίδα (εθδ. Αζελά 1991)
6.Ρν ηαμίδη ηνπ έμππλνπ θαη ηνπ Ξνλεξνύ (εθδ. Πύγρξνλε Δπνρή 1992)
7.«Λεπηαγσγείν» ηξία βηβιία εξγαζίαο (εθδ. Θαζηαληώηε 1993)
8.Ρα πνπιηά ηεο εμσγήηλεο (εθδ. Ισηόο 1995, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα
2000)
9.Ρν Μελνινύινπδν (εθδ. Πύγρξνλε Δπνρή 1996)
10. Ν θόθθηλνο θαξπόο (εθδ. Ισηόο 1997, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα
2000)
11. Αλνίγκαηα κπζηζηόξεκα (εθδ. Ισηόο 1999, εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα
2000)
12. Ρν Γέληξν ηεο Δπηπρίαο (εθδ. Ξεξίπινπο 2000) Δηθ.: Αιέθνο
Φαζηαλόο. Κέξνο ηεο ζπιινγήο Γεξκαληθνύ Κνπζείνπ Klingspor.
13. Ζ Καγηθή Ξαιέηα (εθδ. Θάζησξ 2001)
14. Ν Θύξηνο Πσζίβηνο Σαραρά (εθδ. Πύγρξνλε Δπνρή 2001)
15. Νη Αγώλεο ησλ Εώσλ (εθδ. Ρέζζεξα 2002) Κε επίζεκν ζήκα
Νιπκπηαθώλ Αγώλσλ.
16. Ρα Καγηθά Γάθξπα ηεο Αιεπνπδίηζαο (εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα
2003)

17. Ζ Θνύθια κνπ ε Λύθε (Δθδ. Τπρνγηόο 2004)
18. Ν Κπηόγθαο (Δθδ. Τπρνγηόο 2004) Βξαβείν Ξαηδηθήο Γηήγεζεο
20νπ Ξ. Π.
19. Κπνπκπνπθνκπηκπίθηα, εθεβηθό (Δθδ. Θέδξνο 2004)
20. Ρν Ονκπόη κε ην αιεζηλό Γηακάληη (εθδ. Κηθξή Κίιεηνο 2004)
21. Ν Θεξακηδόγαηνο(εθδ. Κηθξή Κίιεηνο 2004)
22. Ζ Γθξηληάξα (Δθδ. Τπρνγηόο 2005)
23. Ζ Ληξνπαινύια (Δθδ. Τπρνγηόο 2005)
24. Ζ Πνθή Διηά (Δθδ. Κηθξή Κίιεηνο 2006)
25. Ρν Κνλνπάηη κε ηνπο γίγαληεο (Δθδ. Κηθξή Κίιεηνο 2006)
26. Ν Θπκηνύιεο (Δθδ. Τπρνγηόο 2006),
27. Mήπσο κνηάδσ κε πηζεθάθη; (Δθδ.Τπρνγηόο 2006)
28. Ρa Βξαρηόιηα ησλ πνπιηώλ (Δθδ. Ραμηδεπηήο 2006) Δηθ. Αιέθνο
Φαζηαλόο
29. Ν Εειηαξνύιεο (Δθδ. Τπρνγηόο 2007)
30. Ν Ρεκπειάθνο (Δθδ. Τπρνγηόο 2007)
31. Ν Τεπηάθνο (Δθδ. Τπρνγηόο 2008)
32. Ν Αηαθηνύιεο (Δθδ. Τπρνγηόο 2008)
33. Αξηζηνηέιεο (Δθδ. Ραμηδεπηήο 2009)
34. Πσθξάηεο (Δθδ. Ραμηδεπηήο 2009)
35. Θεόθηινο Σαηδεκηραήι (Δθδ. Ραμηδεπηήο 2009)

36. Θαδαληzάθεο (Δθδ. Ραμηδεπηήο 2009)
37. Ν Ξνλεξνύιεο (εθδ. Τπρνγηόο 2009)
38. Ζ Ξεηζκαηάξα (εθδ. Τπρνγηόο 2009)
39. Ν πην έμππλνο θνπηόο (εθδ. κηθξή Κίιεηνο 2009)
40. Ρν πεξηζηέξη Γηθαζηήο, (εθδ. Άγθπξα 2010)
41. Ρα πνπιάθηα πνπ δελ έπξεπε λα γελλεζνύλ (εθδ. Άγθπξα 2010)
Η απόιπηε επηπρία γηα ζέλα είλαη;
Ζ ηθαλόηεηα λα αλαθαιύπηεηο ηελ επηπρία ζε θάζε ηη.
Τη ζε θάλεη λα ζεθώλεζαη ην πξσί;
Ν πξννξηζκόο.
Η ηειεπηαία θνξά πνπ μέζπαζεο ζε γέιηα;
Γηα λα αθαηξέζσ βάξνο από ηελ ιύπε. Ρν γέιην ήηαλ ην ζσζίβην.
Τν βαζηθό γλώξηζκα ηνπ ραξαθηήξα ζνπ είλαη;
Ζ έκπλεπζε.
Τν βαζηθό ειάηησκά ζνπ;
Ζ βηαζύλε.
Σε πνηα ιάζε δείρλεηο ηε κεγαιύηεξε επηείθεηα;
Πε απηά πνπ θαηόπηλ αλαγλσξίδνληαη.
Η ηειεπηαία θνξά πνπ έθιαςεο;
Όηαλ αληηκεηώπηζαλ ηελ εηιηθξίλεηά κνπ κε θαρππνςία.

Με πνηα ηζηνξηθή πξνζσπηθόηεηα ηαπηίδεζαη πεξηζζόηεξν;
Ζ κνλαδηθόηεηα είλαη έλα ζείν δώξν.
Πνηνη είλαη νη ήξσέο ζνπ ζήκεξα;
πάξρνπλ κόλν εξσηθέο πξάμεηο.
Πνηα είλαη ε ηαηλία πνπ ζε ζεκάδεςε;
Θακία.
Τν αγαπεκέλν ζνπ ηαμίδη;
Ρν ηαμίδη πξνο ηα κέζα.
Οη αγαπεκέλνη ζνπ ζπγγξαθείο;
E. Abbot
Πνηα αξεηή πξνηηκάο ζε έλαλ άληξα;
Ρελ πίζηε
…Καη ζε κηα γπλαίθα;
Ρελ πίζηε
Ο αγαπεκέλνο ζνπ ζπλζέηεο;
Β. Ξαπαζαλαζίνπ
Τν ηξαγνύδη πνπ ζθπξίδεηο θάλνληαο ληνπο;
Ζ θσλή κνπ δελ κε ελζαξξύλεη λα ηξαγνπδώ.
Τν βηβιίν πνπ ζε ζεκάδεςε;
Flatland
Ο αγαπεκέλνο ζνπ δσγξάθνο;
Renoir
Τν αγαπεκέλν ζνπ ρξώκα;
Ξξάζηλν

Πνηα ζεσξείο σο ηε κεγαιύηεξε επηηπρία ζνπ;
Ζ επηζπκία κνπ λα βειηησζώ.
Τν αγαπεκέλν ζνπ πνηό;
Σπκόο θξνύησλ
Γηα πνην πξάγκα κεηαληώλεηο πεξηζζόηεξν;
Όηαλ δελ έθθξαζα ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ.
Τη απερζάλεζαη πεξηζζόηεξν απ’ όια;
Γε ππάξρεη θάηη πνπ λα «απερζάλνκαη»
Πνηα είλαη ε αγαπεκέλε ζνπ αζρνιία;
Λα ζπκθηιηώλσ ηελ ηέρλε κε ηελ επηζηήκε.
Ο κεγαιύηεξνο θόβνο ζνπ;
Φνβάκαη ηνλ θόβν.
Σε πνηα πεξίπησζε επηιέγεηο λα πεηο ςέκαηα;
Γηα λα πξνζηαηέςσ.
Πνην είλαη ην κόην ζνπ;
Δηξήλε
Πώο ζα επηζπκνύζεο λα πεζάλεηο;
Πε έλα πεξηβάιινλ αγάπεο.
Εάλ ζπλέβαηλε λα ζπλαληήζεηο ην Θεό, ηη ζα ήζειεο λα ζνπ πεη;
Ξνπ λα ςάμνπκε γηα ηελ Δηξήλε.
Σε πνηα πλεπκαηηθή θαηάζηαζε βξίζθεζαη απηόλ ηνλ θαηξό;
Έκπλεπζεο.

