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Είμαστε μαθητές του 8ου Δημοτικού
Αγ. Παρασκευής και με το που ήρθαμε
στο ΚΠΙΣΝ, αμέσως το λατρέψαμε!
Οι ξεναγοί μάς εξήγησαν για τα κτήρια
και ύστερα διασχίσαμε τη Βιβλιοθήκη και
μπήκαμε σε μια αίθουσα. Όπως είχαμε
ξεκινήσει το μάθημα, ακούσαμε από τα
μεγάφωνα πως πρέπει να βγούμε έξω
γιατί κάτι είχε συμβεί. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!
Όμως εμείς δεν θέλαμε να φύγουμε
ποτέ! Τελοσπάντων βγήκαμε χωρίς
πανικό και μετά ξαναμπήκαμε μέσα κι
έτσι, συνεχίσαμε να δημιουργούμε το
δικό μας φανζίν! Να θυμάστε πως όποτε
έρχεται στο ΚΠΙΣΝ το ΣΤ1 χτυπάει...
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!

ΣΤ1

CREDITS

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΊΑ

ΚΕΊΜΕΝΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ

Ναταλία Ν., Κωνσταντίνα Οι.

Μελίνα Α., Νίκος Α., Δήμητρα Ευ.,
Ελπίδα Κ., Ερικέτη Χρ.

Σπύρος Γ., Λυκούργος Μ., Δημήτρης Π.,
Πηνελόπη Χ., Λορέντζο Χ.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΆΦΗΣΗ

ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΚΕΙΜΈΝΩΝ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΉ

Θεολόγος Α., Μελίνα Α., Δήμητρα Ευ.,
Σταύρος Κ., Ζέτα Μ., Λευτέρης Ξ.,
Ανδρέας Π., Ερικέτη Χρ.
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ΟΠΕΡΑ
Ο ΧΑΡΤΟΦΆΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΎΡΟ ΓΆΝΤΙ.

ΓΝΏΣΗ ΣΤΟ ΡΆΦΙ.

ΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ ΠΟΥ ΜΟΙΆΖΕΙ ΜΕ ΠΑΙΔΌΤΟΠΟ!

ΤΟ ΚΠΙΣΝ ΚΟΥΚΛΌΣΠΙΤΟ

Η ΒΙΒΛΙΟΧΏΡΑ!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌΦΟΥΞΙΟΤΟΎΝΕΛ

ΟΙ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΆΦΟΙ ΤΟΥ ΦΑΝΖΊΝ!

ΟΙ ΣΚΙΤΣΟΓΡΆΦΟΙ ΤΟΥ ΦΑΝΖΊΝ!

ΟΙ ΓΡΑΦΊΣΤΕΣ ΚΆΝΟΥΝ EDITING!

ΠΟΛΥΏΡΟΦΗ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΚΑΝΑΠΈΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΆΖΟΥΜΕ ΑΡΑΧΤΟΊ ΚΙ
ΆΝΕΤΟΙ ΤΑ ΒΙΒΛΊΑ ΜΑΣ
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Συναγερμός: Το περιβάλλον κινδυνεύει

ΜΑΡΣΈΛ ΠΡΟΎΣΤ

Στα τέλη του 19ου αιώνα,
όταν ακόμη ο Μαρσέλ
Προυστ ήταν έφηβος,
απάντησε ένα ερωτηματολόγιο στην αγγλική
γλώσσα, το οποίο ανήκε
στη φίλη του Αντουανέτα,
κόρη του μετέπειτα
Προέδρου της Γαλλίας,
Φελίξ Φορέ. Την εποχή
εκείνη, ήταν συνήθεια
ανάμεσα στα μέλη των
αγγλικών οικογενειών
ν’ απαντούν σε λίστα
ερωτήσεων που αποκάλυπταν τις προτιμήσεις
και τις αντιλήψεις του
ερωτηθέντος. Ο Προυστ
απάντησε στο ερωτηματολόγιο περισσότερες
από μία φορές. Το
αρχικό χειρόγραφο του
1890 βρέθηκε το 1924
και δημοπρατήθηκε το
2003 αντί του ποσού των
102.000 αγγλικών λιρών.
Ο Γάλλος τηλεοπτικός
παρουσιαστής Μπερνάρ
Πιβό υπέβαλε τους
καλεσμένους του στη
δοκιμασία του ερωτηματολογίου για μια ολόκληρη
δεκαετία, ενώ ο Τζέιμς
Λίπτον, παρουσιαστής του
προγράμματος Inside the
Actors Studio , έκανε το
ίδιο, αποδίδοντας ωστόσο
λανθασμένα το ερωτηματολόγιο στον ίδιο τον
Προυστ. Το Vanity Fair
ξεκίνησε να δημοσιεύει
το ερωτηματολόγιο το
1993 στην πιο διάσημη
τελευταία σελίδα περιοδικού του 20ού αιώνα και
συνεχίζει μέχρι σήμερα.

Bios

TΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΤΟΥ
ΜΑΡΣΈΛ ΠΡΟΥΣΤ

Ο Μαρσέλ Προυστ (Marcel
Proust, 1871–1922) ήταν Γάλλος
συγγραφέας, δοκιμιογράφος
και κριτικός. Είναι περισσότερο
γνωστός για το μυθιστόρημά του
Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο , το
οποίο κυκλοφόρησε σε επτά μέρη
από το 1913 έως το 1927.

Πότε και πού υπήρξατε ευτυχισμένος;

Τι θεωρείτε ως τη μεγαλύτερή σας σπατάλη;

Όταν γεννήθηκε η μικρή μου ξαδέρφη!
Όταν πήγα διακοπές γιατί γνώρισα νέους
ανθρώπους και είδα νέα πράγματα.

Το χαρτζιλίκι άθελά μου.
Ποιο είναι το αγαπημένο σας ταξίδι;

Ο γάτος μου που τον λένε Κρακ.
Η οικογένειά μου και οι φίλοι μου.

Όταν πήγα στη Νάξο με την οικογένειά μου.
Στην Τήνο που πήγα πέρσι. Σε ένα μικρό
χωριό όπου οι γονείς αφήνουν τα παιδιά να
κάνουν μόνα τους βόλτες και να παίζουν στα
δρομάκια.

Ποιο ταλέντο θα θέλατε να είχατε;

Ποια λέξη ή φράση χρησιμοποιείτε πολύ συχνά;

Θα ήθελα να είχα ταλέντο στο παρκούρ!
Να κάνω πολλά ακροβατικά και να γίνω
πρωταθλήτρια Ελλάδος.

Χρησιμοποιώ τη φράση “Oh my God!”.
Λέω πολύ συχνά “Ι am sorry”.

Τι ή ποιος είναι η μεγαλύτερη αγάπη της
ζωής σας;

Ποια είναι η αγαπημένη σας ασχολία;
Αν μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα στον
εαυτό σας, ποιο θα ήταν αυτό;

H κολύμβηση γιατί αγαπώ τη θάλασσα.
Nα γράφω βιβλία.

Θα άλλαζα να ήμουν πιο τακτικός!
Δεν θα άλλαζα τίποτα, γιατί πιστεύω ότι
ο καθένας μας είναι μοναδικός και δεν θα
ήθελα να ήμουν τέλεια.

Ποιοι είναι οι ήρωές σας στην πραγματική
ζωή;

Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο επίτευγμά σας;
Να σώσω 4 γατάκια που είχαν πέσει στο
υπόγειο!
Όταν είχα βοηθήσει ένα γατάκι που παραλίγο
να το πατήσει ένα αυτοκίνητο.
Πού θα θέλατε να ζείτε;
Θα ήθελα να ζω στη Ν. Υόρκη γιατί θα είμαι
δίπλα στη θάλασσα και στο Άγαλμα της
Ελευθερίας!
Σε ένα νησί γιατί εκεί ο τρόπος ζωής είναι
ήρεμος και ήσυχος και δεν υπάρχει φόβος.
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας;
Η Άναμπελ, μια κούκλα που υπάρχει σε ένα
μουσείο στη Ν. Υόρκη και την έχουν μέσα σε
ένα γυάλινο κουτί.
Τα θρίλερ και οι πυρκαγιές.
Τι αντιπαθείτε περισσότερο;
Αντιπαθώ τους ανθρώπους που δεν είναι
ειλικρινείς.
Τα πολλά μαθήματα για το σπίτι.

Οι γονείς μου γιατί μας αγαπούν και μας
προστατεύουν όσο κανείς άλλος.
Πώς φαντάζεστε την τέλεια ευτυχία;
Να μεγαλώσω και να γίνω γιατρός και να
γνωρίσω κάποιον ξεχωριστό στη ζωή μου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ένα Φανζίν για το ΚΠΙΣΝ” διοργανώνεται από
το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο των σχολικών του
προγραμμάτων και υλοποιείται με δωρεάν συμμετοχή χάρη στην αποκλειστική
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
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