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Είμαστε το Δ3 από το 7ο Δημοτικό
Σχολείο Αλίμου. Ήρθαμε εκδρομή στο
ΚΠΙΣΝ και μας εντυπωσίασε η μεγάλη
Βιβλιοθήκη μετά εκατοντάδες βιβλία
της, το Κανάλι και ο μεγάλος κήπος. Το
φανζίν μας έχει τίτλο «Τα Χριστούγεννα
στο ΚΠΙΣΝ». Γιατί μας αρέσουν τα
Χριστούγεννα και ειδικά όταν πηγαίνουμε
εκδρομές.
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ΟΠΕΡΑ
ΈΝΑΣ ΠΡΆΣΙΝΟΣ ΚΉΠΟΣ ΜΈΣΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ.

ΨΆΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΏΣΗ

ΑΝΌΗΤΗ ΣΈΛΦΙ

ΚΑΛΩΣΟΡΊΣΑΤΕ ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ!

ΟΙ 2 ΧΆΡΙΤΕΣ

ΜΙΑ ΦΟΡΆ ΚΙ ΈΝΑΝ ΚΑΙΡΌ ΉΤΑΝ ΜΙΑ ΜΑΓΙΚΉ ΛΊΜΝΗ

ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΊ ΤΟΥ ΚΠΙΣΝ

ΌΤΑΝ ΤΟ ΒΛΈΜΜΑ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΆ

ΣΑ ΣΑΡΔΈΛΕΣ ΓΊΝΑΜΕ, ΟΎΤΕ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ ΈΤΣΙ!

Η ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ ΜΑΣ ΗΡΕΜΕΊ

ΤΡΕΛΌΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΌΣ ΑΓΏΝΑΣ ΣΤΗΝ ΟΘΌΝΗ!
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Ένας βακαλάος μιλάει ψητός!

Ο πολύχρωμος αυτοκινητόδρομος.

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 πήγα σε ένα ξενοδοχείο που ήταν πολύ
ωραία. Είχε φαγητό, πισίνες και πολλά μπαρ.
Στην παιδική χαρά που τραβούσα
φωτογραφίες με τη φίλη μου.
Όταν γεννήθηκε ο αδερφός μου.

Σπαταλώ τη ζωή μου όταν βαριέμαι και δεν
πάω να κάνω κάτι που μου αρέσει.

Τι ή ποιος είναι η μεγαλύτερη αγάπη της
ζωής σας;
Το κατοικίδιό μου και η οικογένειά μου.
Η μαμά μου.
Ποιο ταλέντο θα θέλατε να είχατε;

Ποιο είναι το αγαπημένο σας ταξίδι;
Να πηγαίνω στα νησιά
Όταν πήγα παλιά στην λίμνη Πλαστήρα.
Ποια λέξη ή φράση χρησιμοποιείτε πολύ συχνά;
Χρησιμοποιώ τη λέξη “φωτό φωτοτυπικό”,
έτσι φωνάζω μία φίλη μου.
Τη φράση “Άννα μπανάνα!”

Να ήμουν η καλύτερη χορεύτρια.
Να μαγείρευα τέλεια!
Να είμαι καλός μαθητής.

Ποια είναι η αγαπημένη σας ασχολία;

Αν μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα στον
εαυτό σας, ποιο θα ήταν αυτό;

Ποιοι είναι οι ήρωές σας στην πραγματική
ζωή;

Δεν θα ήθελα να αλλάξω τίποτα στον εαυτό
μου.
Θα ήθελα να αλλάξω το ότι θυμώνω εύκολα.
Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο επίτευγμά σας;
Το πιο σπουδαίο πράγμα ήταν στις διακοπές
του 2015 είχα κουβαλήσει για 20 λεπτά μέσα
στον ήλιο την σκηνή της παραλίας.
Πού θα θέλατε να ζείτε;
Στην Αγγλία ή στην Γαλλία γιατί είναι πολύ
ωραίες χώρες και έχουν πολύ ωραία τοπία.
Να ζω σε μια πόλη που θα είχε λίμνες από
σοκολάτα και σπίτια με γλειφιτζούρια, γιατί
μου αρέσουν τα γλυκά.
Σε ένα μεγάλο παλάτι, ο πατέρας μου θα
ήταν βασιλιάς και εγώ ο διάδοχος και όλοι θα
με σέβονταν.
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας;
Φοβάμαι λίγο το πυκνό, σκοτεινό σκοτάδι.
Να πάθει κάτι η οικογένειά μου.
Τι αντιπαθείτε περισσότερο;
Τις κούκλες Βarbie.

Nα κάνω τρέλες.
Η κολύμβηση και ο μοντέρνος χορός.

Οι φίλες μου γιατί ζωγραφίζουν πολύ ωραία.
Πολλοί άνθρωποι αλλά κυρίως οι φίλοι μου
τα καταφέρνουν στα καλλιτεχνικά.
Πώς φαντάζεστε την τέλεια ευτυχία;
Να κολυμπάω μέσα σε σοκολάτα.
Να γνωρίσω καινούργιους φίλους που θα
είναι αστείοι.

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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