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Σήμερα πήγαμε στο ΚΠΙΣΝ και είδαμε
τα στολισμένα δέντρα και την τεράστια
Βιβλιοθήκη· το καλύτερο είναι ότι επάνω
στην Βιβλιοθήκη υπήρχε ένα μεγάλο
πάρκο. Είδαμε και το κανάλι που έχει
βάλει ο αρχιτέκτονας εκεί και τώρα έχει
ένα μεγάλο παγοδρόμιο. Στους πανύψηλους τοίχους κρέμονται κάτι τεράστια
αστέρια από καθρέφτη τα είδαμε καθώς
ερχόμασταν. Το φανζίν μας έχει τίτλο
«Ο Κουκουλωμένος Χιονάνθρωπος».
Απολαύστε το.
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ΟΠΕΡΑ
Η ΒΡΟΧΉ ΖΩΓΡΑΦΊΖΕΙ ΤΑ ΤΡΑΠΈΖΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ

ΒΡΟΧΉ ΚΑΙ ΚΡΎΟ!

ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΈΡΑ!

ΧΟΡΕΎΩ, ΧΟΡΕΎΩ, ΧΟΡΕΎΩ!

ΣΤΟΝ ΜΑΓΙΚΌ ΚΌΣΜΟ ΤΟΥ ΚΠΙΣΝ ΑΡΚΟΎΔΕΣ ΚΑΙ
ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΦΊΛΟΙ!

ΤΡΑΒΆΩ ΤΑ ΜΟΥΣΤΆΚΙΑ ΤΗΣ

ΤΕΡΆΣΤΙΕΣ ΚΟΛΌΝΕΣ

ΑΚΟΛΟΎΘΗΣΈ ΜΕ!

ΨΆΧΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΗΣΑΥΡΌ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ,
ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΟ ΧΆΡΤΗ!

Η ΠΑΡΆΣΤΑΣΗ ΑΡΧΊΖΕΙ!

ΧΟΡΕΎΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΊΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΆΓΟ.
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Ιστορίες από το σπίτι του Νιάρχου!

Ο αέρας θα σηκώσει
τα δέντρα...

Το στοιχειωμένο κάστρο.

Το στραβό σπίτι της Πίζας

Φύγαμε για παγοδρόμιο!

Ένα δώρο για αρχή...
και τα υπόλοιπα έρχονται!

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;

Ποια λέξη ή φράση χρησιμοποιείτε πολύ συχνά;

Όταν ήμουν στα γενέθλιά μου.
Τι ή ποιος είναι η μεγαλύτερη αγάπη της
ζωής σας;

Eίμαι χαρούμενος!
Χρησιμοποιώ συχνά τη φράση “πού θα πάμε
σήμερα;” γιατί έχω ανυπομονησία για το πού
θα πάμε.

Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου.
Η μαμά.

Ποια είναι η αγαπημένη σας ασχολία;

Ποιο ταλέντο θα θέλατε να είχατε;
Να έχω ταλέντο στη ρυθμική.
Να είμαι καλός στα ντραμς.
Αν μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα στον
εαυτό σας, ποιο θα ήταν αυτό;
Τίποτα!
Να είμαι πιο σταθερός στα ντραμς.
Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο επίτευγμά σας;
Ότι πάω τάε-κβο-ντό και είμαι πολύ καλή!
Να παίξω ντραμς με έναν άλλον που έπαιζε
κιθάρα.
Πού θα θέλατε να ζείτε;
Στη Γερμανία επειδή εκεί ζει η θεία μου.
Στην Αμερική επειδή εκεί ζει μια ξαδέρφη
μου.
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σας;
Οι κατσαρίδες.
Ο εθισμός στα ηλεκτρονικά.
Τι αντιπαθείτε περισσότερο;
Τα κορίτσια.
Τα ποντίκια γιατί είναι βρώμικα και δεν είναι
εμβολιασμένα.
Τι θεωρείτε ως τη μεγαλύτερή σας σπατάλη;
Τον χρόνο μου πηγαίνοντας αγγλικά.
Όταν παίζω ηλεκτρονικά.
Ποιο είναι το αγαπημένο σας ταξίδι;
Στην Ισπανία, τη χώρα του Δον Κιχώτη.

Το FORTNITE.
Μάινκραφτ.
Μου αρέσει το βόλει.
Ποιοι είναι οι ήρωές σας στην πραγματική
ζωή;
Ο Κολοκοτρώνης γιατί ήταν γενναίος.
Οι στρατιώτες και οι αστυνόμοι που μας
φυλάνε από τους κακούς και τα τέρατα.
Πώς φαντάζεστε την τέλεια ευτυχία;
Να παίζω ηλεκτρονικά.
Να είμαι με τους φίλους μου και να παίζω.
Όταν παίζω με τον σκύλο και τη γάτα 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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