
1• ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ 
ΦΑΝΑΒΥΣΣΟ

ΣΤ1
#08





CREDITS

EDITORΕALITY
Ήρθαμε στο ΚΠΙΣΝ για να κάνουμε 
μια ωραία βόλτα στα κτίρια όμορφα 
που όμως για να τα περπατήσεις πρέπει 
να κάνεις πάντα πολύ ησυχία έχει στη 
Βιβλιοθήκη κυρίως για να συγκεντρώ-
νεσαι και να μπορείς να διαβάσεις το 
βιβλίο που διάλεξες να πάμε σε παρά-
σταση στη Λυρική; Καταπληκτικά, θα 
δούμε και τη μεγάλη σκηνή για όπερα 
ξόπερα εγώ πέρασα τέλεια σήμερα!. 
 
Κείμενο με τη μέθοδο του διπλωμένου χαρτιού, εμπνευσμένο από 
το παιχνίδι των σουρεαλιστών Το Εξαίσιο Πτώμα.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Παναγιώτης Α., Δέσποινα Π., 

Ρέι Π., Άντζελο Μ., Φοίβος Κ., 
Ευγενία Π.

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Φαίδρα Μ.

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ
Φαίδρα Μ.

ΚΕΙΜΕΝΑ
Ριάνθη Σ., Λάμπρος Μ.,  
Νικόλας Κ., Χρήστος Κ., 

Λεντιάνα Σ., Αλεξάνδρα Σ.

ΜΕΝΤΟΡΑΣ
Βαρβάρα Δούκα, 

Ελευθερία Κερεζίδου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Φωτεινή Α., Ιωάννα Ε.,  

Κωνσταντίνος Κ., Στέλιος Μ., 
Βίκυ Χ., Ραφαήλ Β.

1• ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΣΤ1





ΟΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΡΟΜΠΟ-ΥΠΕΡ-ΤΕΛΕΙΟΣ



1• ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΤ1

...Εικονίζοντας  
το μέλλον μας



ΜΑΖΙ
26/11/2021



ΑΝ
Αν έρθεις στο ΚΠΙΣΝ θα συναντήσεις έναν 
δράκο από ντόνατ.

Αν εκεί ανακαλύψεις την ιπτάμενη 
πεταλούδα,

Αν τον ακολουθήσεις θα βρεθείς σε 
ένα μαγικό δάσος με μονόκερους.

θα σε οδηγήσει στο χωριό με τα μανιτάρια για να τα κόψεις.



Εκτός κι αν συναντήσεις έναν 
πολύ ψηλό άντρα,

που μοιάζει με γάτα και μάθει το 
μυστικό σου, 

τότε θα φτάσεις σε έναν παραμυθένιο δρόμο με καπέλα.



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. 

ΜΑΡΣΕΛ 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.BI

O
SΟ ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΟΥΣΤ 

ΡΩΤΑ ΤΟ ΚΠΙΣΝ 
& 

ΤΟ ΚΠΙΣΝ ΑΠΑΝΤΑ...

Τι σας κάνει ευτυχισμένο;
Όταν φεύγουν οι επισκέπτες και 
νιώθουν ευχαριστημένοι.

Tι αγαπάτε πιο πολύ;
Να διατηρείται ο χώρος καθαρός.

Ποιο είναι το μεγαλύτερό σας 
ταλέντο;
Το παγοδρόμιο.

Aν μπορούσατε να αλλάξετε ένα 
πράγμα πάνω σας, ποιο θα ήταν 
αυτό;
Να είχα πάτωμα από γυαλί!

Ποιο θεωρείτε το πιο σπουδαίο 
πράγμα που έχετε καταφέρει;
Η Εθνική Βιβλιοθήκη.

Πoιο απόφθεγμα (motto) σας 
εκφράζει;
Η Σ Υ Χ Ι Α!

To ιδανικό επάγγελμα για εσάς ποιο 
είναι;
Τραγουδιστής, χορευτής, συγγραφέας.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος 
σας;
Να ξεραθούν τα φυτά και τα 
παρτέρια μου.

Με ποια ιστορική προσωπικότητα 
ταυτίζεστε;
Με τον Ελ. Βενιζέλο.

Ποια λέξη ή φράση χρησιμοποιείτε 
συχνά;
Φανζίν με μια λέξη!

Ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό 
γνώρισμά σας;
Έχω ένα τεράστιοοοο Πάρκο κ 
χορευτικά συντριβάνια λαλαλα!



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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