Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Ο Χρήστος Δημόπουλος απαντά, στο
«κουτσομπολιό»… της αυλής!!!

Έχοντας καλά φυλαγμένες τις αναμνήσεις του στο...
θησαυροφυλάκιο της ψυχής του, ο «αγαπημένος» συγγραφέας των μικρών μας φίλων μας
ανοίγει την καρδιά του…

Τι σας έχει λείψει από τα παιδικά σας χρόνια;
Η μυρωδιά του φθινοπώρου.
Ο αγαπημένος ήρωας των παραμυθιών, ποιος ήταν;
Ο Φιλέας Φογκ.
Θα συγχωρούσατε κάποιον που σας έχει πικράνει;
Χωρίς συζήτηση.
Ποιο θεωρείτε ως Θείο δώρο στο χαρακτήρα σας;
Την υπομονή.
Ποιο είναι το βασικό σας ελάττωμα;
Η τελειομανία.

Αν η μοίρα σας γύριζε την πλάτη, τι θα κάνατε για να την καλοπιάσετε;
Δεν πιστεύω στη μοίρα.
Πως εκδηλώνετε την αγάπη σας;
Με έργα.
Η αισιοδοξία, υπάρχει στο λεξικό της ζωής σας;
Υπήρχε έως πριν λίγο.
Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό;
Με το γράψιμο.
Τι δεν θα θέλατε να σας κλέψουν από το θησαυροφυλάκιο της ψυχή σας;
Τις αναμνήσεις μου.
Ποια είναι η αγαπημένη σας ελληνική ταινία;
Κωμωδία: Οι Κυρίες της Αυλής.
Δράμα: Λόλα
Ποιο είναι το αγαπημένο σας αντικείμενο, το «γούρι» σας;
Δεν έχω.
Ποια είναι η αγαπημένη σας ατάκα;
Του Γούντυ Άλλεν: «Εάν υπάρχει Θεός, ελπίζω να έχει μια καλή δικαιολογία.»
Πως φαντάζεστε το μέλλον των ΜΜΕ μέσα από την κρίση που βιώνουμε;
Όλο και πιο ζοφερό.
Η εξουσία πιστεύετε, φιμώνει τις τέχνες από φόβο ή από ανικανότητα να τις
στηρίξει;
Η εξουσία πάντα φοβάται τις ελεύθερες φωνές.
Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος που ο Έλληνας αφήνει την τύχη του στα
χέρια των άλλων;
Η απαιδευσία και η αποχαύνωσή του.
Αν σας όριζαν για λίγα λεπτά της ώρας «νομοθέτη», ποιο νόμο θα θέτατε σε
εφαρμογή;

Αυτόν που θα επέβαλε την απαρέγκλιτη εφαρμογή των νόμων!
Τι φοβάστε περισσότερο, από τους ανθρώπους;
Την υποκρισία.
Αν μια κακιά μάγισσα σαν έκανε με το ραβδί της ζώο, τι θα θέλατε να είστε;
Αετός.
Πιστεύετε στα όνειρα;
Όχι.
Αν σας ζητούσε ένα παιδί μια συμβουλή, τι θα του λέγατε;
Να διαβάζει όσα περισσότερα βιβλία μπορεί.

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ γεννήθηκε στην Αθήνα. Εργάστηκε ως μεταφραστής,
γραφίστας, κειμενογράφος, επικοινωνιολόγος, συντάκτης, σεναριογράφος, εκφωνητής και
τηλεπαρουσιαστής.
Από το 1986 ως το 1989 κι από το 2001 ως το 2013 παρουσίαζε από την ΕΡΤ την
εκπομπή ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ, που τιμήθηκε δυο φορές με το Βραβείο Καλύτερης
Ελληνικής Παιδικής Εκπομπής. Το πρώτο του βιβλίο με κατασκευές, Καλοκαίρι με τον
Χρήστο, εκδόθηκε το 2004, ενώ το 2010 ακολούθησε η έκδοση τεσσάρων σειρών
βιβλίων του με ήρωα τον Μπίλη Μπιζέλη.

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα βιβλία του: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ, ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΣΑΝ ΠΟΙΗΜΑ, ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΣΑΝ ΠΟΙΗΜΑ,
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΑΝ ΠΟΙΗΜΑ, ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ ΣΑΝ ΠΟΙΗΜΑ, ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΑΝ
ΠΟΙΗΜΑ και τα παραμύθια του Η ΓΟΡΓΟΝΑ ΕΛΙΣΣΩ και Ο ΔΡΑΚΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ.

(Για τον ΑΥΛΟΓΥΡΟ και τον Παύλο Ανδριά)

