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ΟΠΕΡΑ

ΟΙ ΤΗΛΕΟΡΆΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΆΣ

ΆΜΕΤΡΗΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΆΣΕΙΣ ΜΕΤΆΔΙΔΟΥΝ ΦΡΕΣΚΆ ΝΕΆ!

ΘΕΆ ΣΤΟ ΛΙΜΆΝΙ ΆΠΟ ΤΟΝ ΦΆΡΟ 

Η ΓΟΡΓΟΝΆ ΠΆΙΡΝΕΙ ΠΟΖΆ

ΤΙ ΤΕΛΕΙΆ Η ΘΕΆ ΤΟΥ ΛΥΚΆΒΗΤΤΟΥ



ΟΙ ΠΆΡΆΤΗΡΗΤΕΣΕΝΆ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΠΛΟΙΟ
...ΆΛΛΆ ΕΓΏ ΠΟΛΕΜΏ ΓΙΆ ΤΗ ΧΏΡΆ ΜΟΥ 
ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΆΝΆΚΆΤΕΜΕΝΟΣ ΠΟΤΆΜΟΣ

Η ΤΡΕΛΗ ΠΆΡΆΣΤΆΣΗ ΤΏΝ ΤΕΧΝΏΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΙΖΕΙ ΆΝΆΠΟΔΆ

Η ΣΕΙΡΗΝΆ ΜΆΓΕΨΕ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΜΟΥ
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TΟ ΕΡΏΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ 
ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΟΥΣΤ

Πότε και πού υπήρξατε ευτυχισμένος;
Στο Πάρκο γιατί ήταν τεράστιο με εξωγήινους.
Στις 26/10/2010 στο μαιευτήριο, όταν 
γεννήθηκα, γιατί χάρηκε πολύ η αδερφή μου.

Τι ή ποιος είναι η μεγαλύτερη αγάπη της 
ζωής σας;
Το “starwars” γιατί έχει πόλεμο.
Η μεγαλύτερή μου αγάπη είναι ο εαυτός μου 
γιατί είμαστε ίδιοι.

Ποιο ταλέντο θα θέλατε να είχατε;
Να ξέρω να κάνω μαγικά για να εκπλήσσω 
τους άλλους.

Άν μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα στον 
εαυτό σας, ποιο θα ήταν αυτό;
Να είμαι γίγαντας για να πατάω τα πάντα.
Να έχω μαγική δύναμη για να βοηθάω τους 
άλλους.

Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο επίτευγμά σας;
Να κάνω ορειβασία για να βουτήξω από 400μ 
ύψος.
Να βάλω το πρώτο μου καλάθι.

Πού θα θέλατε να ζείτε;
Στην Αγγλία γιατί ο θείος μου μένει εκεί.
Στο διάστημα για να γνωρίσω εξωγήινους.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας;
Τα ζόμπι γιατί είναι πράσινα.
Οι κλόουν γιατί γελάνε παράξενα.

Τι αντιπαθείτε περισσότερο;
Τα πετρόψαρα γιατί είναι σαν πέτρα.
Το σπίτι μου, γιατί βαριέμαι να μένω εκεί 
μέσα.

Τι θεωρείτε ως τη μεγαλύτερή σας σπατάλη;
Το φαγητό γιατί το τρώμε.
Χρήματα, γιατί αγοράζω τα πάντα συνέχεια.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, 
όταν ακόμη ο Μαρσέλ 
Προυστ ήταν έφηβος, 
απάντησε ένα ερωτη-
ματολόγιο 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 αποκά-
λυπταν τις προτιμήσεις 
και τις αντιλήψεις του 
ερωτηθέντος. Ο Προυστ 
απάντησε στο ερωτη-
ματολόγιο 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 ερωτηματο-
λογίου για μια ολόκληρη 
δεκαετία, ενώ ο Τζέιμς 
Λίπτον, παρουσιαστής του 
προγράμματος Inside the 
Actors Studio, έκανε το 
ίδιο, αποδίδοντας ωστόσο 
λανθασμένα το ερωτη-
ματολόγιο στον ίδιο τον 
Προυστ. Το Vanity Fair 
ξεκίνησε να δημοσιεύει 
το ερωτηματολόγιο το 
1993 στην πιο διάσημη 
τελευταία σελίδα περιο-
δικού του 20ού αιώνα και 
συνεχίζει μέχρι σήμερα. 

Ποιο είναι το αγαπημένο σας ταξίδι;
Στην Κρήτη.
Στη Γαλλία, γιατί πήγα στη Disneyland.

Ποια λέξη ή φράση χρησιμοποιείτε πολύ συχνά;
«Βαριέμαι».
«Σταμάτα» είναι η λέξη γιατί με ενοχλεί όλη 
η οικογένειά μου.

Ποια είναι η αγαπημένη σας ασχολία;
Το παιχνίδι.
Το μπάσκετ γιατί είναι το αγαπημένο μου 
άθλημα. Το τέννις γιατί πάω με παρέα.

Ποιοι είναι οι ήρωές σας στην πραγματική 
ζωή;
Εγώ.
Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου διότι με 
βοηθάνε πολύ.

Πώς φαντάζεστε την τέλεια ευτυχία;
Να έχω ένα σπίτι με τα πάντα επί εκατό.
Με δέκα πισίνες στο σπίτι μου.

ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΟΥΣΤ

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

Σχεδιασμός, Εικαστική Επιμέλεια: Αλέξανδρος Ψυχούλης  
Υλοποίηση εργαστηρίου: Very Young Contemporary Art (VYCA)

Γραφιστική επιμέλεια: Γιώργος Ρυμενίδης 
Τυπογραφία: backpacker.gr
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Με αποκλειστική δωρεά:


