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Η Αποκριά στη Νάουσα
Την περίοδο της αποκριάς,
διαφορετικής από τις άλλες
ημέρες του χρόνου, κυριαρχούν το κέφι, οι αστεϊσμοί, τα
πειράγματα και πάνω απ’ όλα
οι μεταμφιέσεις.
Στη Νάουσα η αποκριά χαρακτηρίζεται από τον αυθορμητισμό, τον ενθουσιασμό, τη
φιλόξενη διάθεση των Ναουσαίων, τα χωρίς ιδιαίτερη
προετοιμασία γλέντια τους,
τα σατιρικά καρναβάλια.
*Ιδιαίτερο και βασικότερο
στοιχείο είναι το έθιμο
«Μπούλες». Ένα έθιμο με
βαθιές ρίζες, που στο πέρασμα της μακραίωνης ιστορίας
του ενσωμάτωσε στοιχεία της
τοπικής παράδοσης και των
ηρωικών αγώνων των Ναουσαίων.
Το έθιμο ξεκινάει την πρώτη Κυριακή της αποκριάς,
συνεχίζεται τη Δευτέρα, όπου
τα μπουλούκια επισκέπτονται τα σπίτια των άλλων
μελών και γλεντούν και επαναλαμβάνεται την Κυριακή
της αποκριάς στην πλατεία
των Αλωνίων που δίνουν την
ευκαιρία στον επισκέπτη να
δοκιμάσει τους νόστιμους
παραδοσιακούς μεζέδες και το
φημισμένο Ναουσαίικο κρασί. Το γλέντι του καρναβαλιού με τα μπουλούκια να
γυρίζουν στα στενά της πόλης
μας συνεχίζεται και τη Κ.
Δευτέρα.
Την επόμενη Κυριακή της
ορθοδοξίας όλα τα μπουλούκια συγκεντρώνονται στην
περιοχή «Σπήλαιο» όπου η
παράδοση θέλει πίτες, γλυκά
του ταψιού και φυσικά κόκκινο κρασί.
Από τις καλύτερες περιόδους για να επισκεφθεί κάποιος την όμορφη πόλη μας.
Μαρία Φουνταλή

Δίμηνη Έκδοση της πολιτιστικής ομάδας του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Μαρία Χατζάρα
Αποκριές ονομάζονται οι
τρεις εβδομάδες πριν από
τη Μεγάλη Σαρακοστή.
Σήμερα όμως, Αποκριά
ονομάζεται κυρίως η Κυριακή της πρώτης (μικρές
αποκριές, της Τυροφάγου)
και η Κυριακή της δεύτερης και τρίτης εβδομάδας.
Ονομάστηκε έτσι, επειδή
την περίοδο αυτή, συνηθίζεται να μην τρώνε κρέας
οι Χριστιανοί, δηλαδή να
«απέχουν από κρέας». Λέγεται επίσης Απόκρεω της
Τυροφάγου, γιατί την εβδομάδα αυτή τρώνε μόνο
γαλακτοκομικά και όχι
κρέας, για να προετοιμαστούν σιγά - σιγά για τη
νηστεία της Σαρακοστής.
Αντίστοιχη με την ελληνική λέξη Αποκριά είναι
και η λατινική λέξη Καρναβάλι από τις λέξεις
Carne = Κρέας και Vale =
περνάει.
Στην Ελλάδα τις μέρες
αυτές, γίνεται το έθιμο
του γλεντιού, της ψυχαγωγίας και του μασκαρέματος, δηλαδή της μεταμφίεσης, που έχει παραμείνει από παλιές γιορτές της
ρωμαϊκής εποχής, γιορτές
αφιερωμένες στην έκπτωση του θεού Σατούρνους
από τον Ήλιο, τα Κρόνια,
«Λουπερκάλια» και «Σατουρνάλια» που είναι από
τις αρχαιότερες «Διονυσιακές Γιορτές» των Ελλήνων, όπου οι άνθρωποι
μεταμφιέζονταν, χόρευαν,
τραγουδούσαν
πίνοντας
κρασί και το κέφι έφτανε
στο κατακόρυφο προς τιμή
του Διόνυσου.
Παλαιότερα το καρναβάλι γινόταν παντού στην Ελ
λάδα με χορούς, γλέντια,

σάτιρα και ιδιαίτερα έθιμα
σε κάθε μέρος. Ήταν ευκαιρία για ξεφάντωμα,
κρασί και χίλια δυο πειράγματα. Μεγαλύτερα κέντρα τέτοιου ξεφαντώματος ήταν, όπως και σήμερα, η Πάτρα με το περιβόητο Πατρινό Καρναβάλι,
που έχει τις ρίζες του στις
αρχές του 19ου αιώνα, η
Ξάνθη με το ξακουστό
πλέον Ξανθιώτικο Καρναβάλι, που γίνεται πόλος
έλξης αφού έχει το μεγαλύτερο καρναβάλι των
Βαλκανίων με πολλά λαογραφικά στοιχεία, η Πλάκα των Αθηνών, και η Θήβα με τον περίφημο «βλάχικο γάμο» της. Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι
γεμάτες από σατυρική αθυροστομία, κέφι, γλέντι
και χορό. Στην Κοζάνη
γίνεται το έθιμο του φανού, κατά το οποίο φωτιές
και υπαίθρια γλέντια στήνονται σε διάφορες γειτονιές της πόλης. Ένα από
τα πιο φημισμένα παραδοσιακά καρναβάλια στον
ελλαδικό χώρο είναι και οι

«Μπούλες» στη Νάουσα
Ημαθίας. Το έθιμο έχει τις
ρίζες του στην αρχαιότητα
και πιθανότατα έχει σχέση
με τελετές φυλετικής μύησης, όπως η τελετή ενηλικίωσης κατά την οποία ο
νέος, ντυμένος σε γυναικεία ρούχα και οδηγούμενος από ανύπανδρους άνδρες της φυλής, θα μυηθεί
με τη σειρά του στα μυστικά της, θα αποβάλλει τη
γυναικεία ενδυμασία και
θα μεταμορφωθεί σε άνδρα.
Διεθνώς, μόνο οι καθολικοί και οι ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουν τις απόκριες, ενώ στην προτεσταντική Βόρεια Ευρώπη
δεν υπάρχουν. Στην Κολωνία και άλλες πόλεις
του Ρήνου και στη Γερμανία, το καρναβάλι είναι
σημαντικό κομμάτι της
τοπικής παράδοσης και
της κριτικής εναντίον της
πολιτικής. Σύλλογοι και
οργανώσεις προετοιμάζονται όλο το χρόνο γι’ αυτές
τις ημέρες. Επίσης, σημαντικό καρναβάλι παρουσιάζουν η Βενετία και η
Νίκαια στη Γαλλία. Το
καρναβάλι του Ρίο Ντε
συνέχεια στη σελ. 4

Σελ. 2

… δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς …
Κουτσομπολιά
με τον καιρό τους
Οι βαθμοί για το 2ο τρίμηνο μπήκαν. Η αγωνία
μας και πάλι στα ύψη. Ας
ελπίσουμε να είναι μεγαλύτεροι από το 1ο τρίμηνο
και να είμαστε όλοι χαρούμενοι.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«ΝΕΑΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ»
της πολιτιστικής ομάδας
2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Τηλ. 2332 0 22754
Fax. 2332 0 21796

Διευθυντής Σχολείου
Τσανασίδης Αντώνιος
Υπεύθυνος
για την Εφημερίδα
Μπασιακούλης Κων/νος
Συντακτική Ομάδα
ΤΑΞΗ Γ΄
Ζήσης Αθανάσιος
Ιωαννίδου Θεοδώρα
Ράπτη Αναστασία
Σάββας Πέτρος
Φουνταλή Μαρία
ΤΑΞΗ Β΄
Γιούρου Βασιλική
Δεληχρήστου Νικολέτα
Αντρίμογλου Παυλίνα
Τσουκαλάς Θεοδόσης
Χατζάρα Μαρία
ΤΑΞΗ Α΄
Άντου Στέλλα
Ιωάννου Ιωάννα
Μπέσιου Δέσποινα
Μπιτέρνα Σοφία
Τσιάκος Σταύρος
Τασιώνας Αναστάσιος

Διευθυντής Σχολείου
Υπ.Παιδείας & Θρησκευμάτων
Μπασιακούλης Κων/νος
- Χρηματοδοτ. από την Επιτροπή
Έγκρισης Σχολικών Δρατηριοτήτων με Υπεύθυνη
το ποσό των 00 €
τηνέτος
Εφημερίδα
για τογια
σχολ.
2011 – 2012.
- Υπεύθυνος Πολιτιστικών ΘεμάΜώκα
Ανθούλα
των Δ/θμιας
Εκπ/σης
Ν. Ημαθίας
(καθηγ.Ελληνικής
Φιλολογίας)
Γούλας Χρήστος
Συνεργάτες
Νικολαΐδου Μαρία
Μπασιακούλης Κων/νος

Συντακτική Ομάδα

Οι απόκριες τελείωσαν
με πολλή χαρά. Από τις
9 η ώρα αρχίσαμε να
μαζευόμαστε οι μαθητές
και μαθήτριες του σχολείου, οι περισσότεροι
μασκαρεμένοι. Περίπου
11 η ώρα έφτασαν και τα
νταούλια τα οποία επί
δύο ώρες έπαιζαν

Γυναίκες ή άντρες είναι
οι πιο πολλοί καθηγητές
του σχολείου μας;
Οι Γυναίκες είναι 18 και
οι Άντρες 9. Μπορεί να
βγει κάποιο συμπέρασμα;
Μπα . . .

ασταμάτητα σκορπίζοντας το κέφι σε όλους
μας. Η μόνη περιγραφή
που μπορεί να δώσει
κάποιος για αυτή τη
γιορτή είναι ότι πέρασε
τέλεια. Χορέψαμε με
την ψυχή του. Μας έλλειψαν βέβαια τα περσινά σουβλάκια αλλά η
κρίση . . .

Το σχολείο μας έχει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ?
ΝΑΙ. Έχει. Και μπορείτε
να μπείτε.:

http://2gym-naous.ima.
sch.gr
Εκτός σχολείου
Μαθητές του Γ1 επισκέφτηκαν στη Βέροια, μέσω
του προγράμματος Αγωγή
Υγείας, το κέντρο πρόληψης «Πρόσβαση» και συζήτησαν για την αυτοεκτίμηση. Η ομάδα γύρισε
από τη Βέροια με τις καλύτερες εντυπώσεις και
από την επόμενη μέρα όλοι στα θρανία.
Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 η Β΄ και Γ΄ τάξη
του σχολείου μας επισκέφτηκαν το Δημοτικό Θέατρο και παρακολούθησαν
μια κινηματογραφική ταινία η οποία αναφερόταν σε
2 τυφλά κορίτσια.
Την ίδια ημέρα η Α΄ τάξη
πήγε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Λαογραφικό
Μουσείο της Θεσ/νίκης
και στο πλανητάριο.

Αν είχε και σουβλάκι . . .

Λίγα στοιχεία
για το σχολείο μας.
Το σχολείο μας είναι
πρωινό.
Bρίσκεται στην άκρη
της πόλης στην οδό
«Κασομούλη» στην περιοχή «Βρυσάκι» και
στεγάζεται σε κτίριο
που κατασκευάστηκε το
2000
και
καλύπτει
4.400 τ.μ..
Διαθέτει
σύγχρονες
εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκη, αίθουσα θεάτρου,
αίθουσα Η/Υ, ιατρείο,
γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ
και ποδοσφαίρου).
Το προαύλιο του σχολείου μας καλύπτει μια
έκταση 2.5 στρεμμάτων
από τα οποία το 1.5
στρέμμα είναι κήπος με
γκαζόν.

Διάκριση μαθητών μας
στον Πανελλήνιο
Μαθηματικό
Διαγωνισμό.
Επιτυχίες είχαμε και τη
φετινή χρονιά στον Πανελλήνιο Μαθηματικό
διαγωνισμό που διεξάγεται κάθε χρόνο από τη
Μαθηματική Εταιρία.
Από την Τρίτη τάξη διακρίθηκαν οι Θεοδωρίδης
Νικόλαος, και Ιωαννίδου
Θεοδώρα στο διαγωνισμό
«Ο Θαλής» και από την
Πρώτη τάξη ο Τσιάκος
Σταύρος στο διαγωνισμό
«Υπατία».
Ο διευθυντής του σχολείου και ο σύλλογος των
διδασκόντων
εκφράζουν
την ικανοποίησή τους και
τους εύχονται καλή επιτυχία και στους επόμενους διαγωνισμούς «Ευκλείδης» και «Καραθεοδωρής» αντίστοιχα.

Σελ. 3

… δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς …
Η Α΄ τάξη στο Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στο Πλανητάριο
Μοναδική εμπειρία ήταν
η εκδρομή της πρώτης τάξης στο λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης την
Παρασκευή 2 Μαρτίου
2012.

στησαν παίζοντας ρόλους
δύο καραβάνια που αποτελούνταν από τεχνίτες, ξυλοκόπους και ράφτες. Έπαιξαν παιχνίδια, έκαναν
δοκιμασίες και απάντησαν
αινίγματα
όπως : «Πώς θα περάσει
ένας βοσκός από τη μία
όχθη στην άλλη ένα λύκο,
ένα πρόβατο και χορτάρι,
χωρίς να φάει ο λύκος το
πρόβατο και το πρόβατο να
μη φάει το χορτάρι». Γίναμε για λίγο έμποροι και
ανακαλύψαμε πολλά για
την τεχνολογία και την
ενδυμασία γύρω στο 1800
μ.Χ. Θαμπωθήκαμε από το
Μέσα σε ένα μεγάλο χώρο πλούσιο στόλισμα των ενπου αποτελούνταν από
δυμάτων και από τη μεγάπολλές αίθουσες, τα παιλη ανάπτυξη της τεχνολοδιά γνώρισαν καλύτερα τη γίας στη Φλωρεντία. Με
χώρα μας και άλλες χώρες τις αναμνηστικές μας καρτης Ευρώπης. Αναπαρέ
τούλες που αντιπροσώ-

Η Ομάδα Αγωγής Υγείας στο Κέντρο Πρόληψης
«ΠΡΟΣΒΑΣΗ»
Οι μαθητές της ομάδας
Αγωγής Υγείας του 2ου
Γυμνασίου Νάουσας
πραγματοποίησαν στις
29/2/12 επίσκεψη στο κέντρο πρόληψης «Πρόσβαση», στη Βέροια.
Το θέμα του προγράμματος ήταν : «Στηρίζομαι στα

πόδια μου: Ταυτότητα και
Αυτοεκτίμηση-Συναισθήματα» .

Στην επίσκεψη συμμετείχαν εννέα μαθητές της
Γ΄ τάξης με τη συνοδεία
των εκπαιδευτικών Κλώνα
Αναστασίας και Παπαδοπούλου Κυριακής.
Αρχικά οι μαθητές ενημερώθηκαν για το έργο
που προσφέρει το κέντρο:

Βιωματικά σεμινάρια σε
μαθητές, Ομάδες Εφήβων,
Σεμινάρια Εκπαιδευτικών,
Ομάδες γονέων, Ημερίδες.
Στη συνέχεια με την καθοδήγηση της ψυχολόγου

κ. Μπασιούρη Φανής πήραν μέρος στις εξής βιωματικές δραστηριότητες με
θέμα «Αυτοεκτίμηση»
παιχνίδι γνωριμίας, βρες
το ψέμα, καταιγισμός ιδεών, καταγραφή των θετικών
χαρακτηριστικών
του εαυτού μας, εργασία
σε ομάδες σχετικά με τους
παράγοντες που συμβάλουν στην ενίσχυση ή
μείωση της αυτοεκτίμησης, παιχνίδι ρόλων, συμπεράσματα - κλείσιμο.
Η ομάδα έχοντας τις καλύτερες εντυπώσεις από
την επίσκεψη ευχαριστεί
θερμά τους ανθρώπους του
κέντρου για την τόσο χρήσιμη και ευχάριστη διαπραγμάτευση του θέματος.

πευαν το επάγγελμά μας
θα μας μείνουν όλα αξέχαστα. Όσο για το αίνιγμα
σκεφθείτε ακόμη λίγο !!!
Ευχαριστούμε πολύ την
κ. Μώκα, την κ. Γούπου
και τον κ. Ελευθεριάδη
που μας συνόδευσαν σ’
αυτήν την αξέχαστη εκπαιδευτική εκδρομή.

Μουσείο
Τεχνολογίας
(Πλανητάριο) της Θεσσαλονίκης, όπου – ταξιδεύο
ντας ακόμη πιο πίσω στο
χρόνο – παρακολουθήσαμε
την εντυπωσιακή τρισδιάστατη προβολή «Δεινόσαυροι 3D» και είδαμε να ζωντανεύουν τα μεγαλύτερα
και πιο τρομακτικά ζώα
που περπάτησαν ποτέ στη
Η δεύτερη επίσκεψη της Γη.
εκδρομής ήταν το Κέντρο
Πηνελόπη Ιωάννου
Διάδοσης Επιστημών και

«Μαθήματα στο σκοτάδι»
Τα «Μαθήματα στο Σκοτάδι»
είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του «Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους»
και περιλαμβάνει κινηματογραφικές προβολές και αναλύσεις ταινιών, επιμορφωτικές συναντήσεις, καθώς και
μια σειρά από κινηματογραφικά εργαστήρια για μαθητές
και εκπαιδευτικούς τα οποία
σχεδιάζονται και υλοποιούνται από επαγγελματίες του
κινηματογράφου. Με αυτό
τον τρόπο καλύπτουν ένα
μεγάλο κενό που υπάρχει στη
χώρα μας στον τομέα της οπτικοακουστικής παιδείας.
Την Παρασκευή 2 Μαρτίου
οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του 2ου Γυμνασίου Νάουσας παρακολούθησαν στην
αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Νάουσας την κινηματογραφική ταινία «Πετώντας
στα τυφλά» του Μπερντ Ζάλινγκ.
Πρόκειται για μια συγκινητική ιστορία για την εφηβεία

και την πρώτη αγάπη, για τη
φιλία και τη ζωή μέσα από τα
μάτια ενός τυφλού κοριτσιού
που μεγαλώνει σε οικοτροφείο. Ένας ύμνος στη δύναμη
της ανθρώπινης θέλησης, μια
ευαίσθητη αναφορά στο κουράγιο, στο πως να τραβάς το
δικό σου δρόμο κρατώντας
την αξιοπρέπειά σου. Κι ένα
μήνυμα για μας τους “ανοιχτομάτηδες” που υποτιμούμε
τον άλλο εξαιτίας του χρώματός του, της προέλευσης του
ή της σωματικής αναπηρίας
του.
Η ταινία προέρχεται από
την ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου, φορέα υπεύθυνου για το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Ολυμπίας
για παιδιά και νέους και
προβλήθηκε στα πλαίσια του
προγράμματος
«Μαθήματα
στο Σκοτάδι» σε συνεργασία
με το Σύλλογο για τη διάδοση
των Εικαστικών Τεχνών και
την Κ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Νάουσας .

Σελ. 4

… πολιτισμός … τέχνες … γράμματα
…
«Από την Εγώπολη
στην Εσύπολη»
(βιβλίο)

στο να σας διδάξει να σκέπτεστε θετικά. Διότι οι
θετικές σκέψεις είναι οι
«πρώτες ύλες» από τις οποίες πλάθονται οι θετικές
πραγματικότητες. Κι όταν
λέμε
πραγματικότητες
θετικές, εννοούμε απαλλαγμένες από προβλήματα: οποιαδήποτε προβλήματα. Το πόσο γρήγορα θα
κατορθώσετε να φτάσετε
σε αυτό το αποτέλεσμα,
εξαρτάται από εσάς. Ένα
να θυμάστε: ότι οπωσδήποτε θα φτάσετε, αρκεί
εσείς οι ίδιοι να το θελήσετε. Και τότε θα δείτε ότι,
όντως, λύση υπάρχει πάντα!
Μαρία Χατζάρα

Ο Πείσμονας είναι ένας
μικρός Εγωπολίτης, που
ξεκινά να βρει την Εσύπολη με μοναδικό του εφόδιο
τη συμβουλή της βασίλισσας της Εγώπολης, να βάζει πάντα μπροστά το ΕΓΩ
του. Με ποιον όμως τρόπο
θα μπορέσει τελικά από
την Εγώπολη να φτάσει
στην Εσύπολη; Τι κόσμο
θα συναντήσει σ’ αυτή την
τόσο διαφορετική από τη
δική του πολιτεία; Τι νόημα θα έχει το ταξίδι του
αυτό για όλους τους κατοίκους της Εγώπολης αλλά και για τον καθένα μας;
«Ο μικρός Νικόλας
Ας ταξιδέψουμε μαζί του!
σε νέες
Πρόκειται για ένα δρόμο
περιπέτειες»
που μπορούν να τον βαδί(βιβλίο)
σουν μικροί και μεγάλοι.
Χάρτη και οδοδείκτη για
την πορεία μας αυτή θα Ο μικρός Νικόλας ξαναέχουμε κάποια από τα λό- χτυπά!
για του μακαριστού γέρο- Το γέλιο συνεχίζεται: Οι
ντα
Παϊσίου. σκανταλιές της πιο απίθαΧατζάρα Μαρία νης τρελοπαρέας σε σαράντα πέντε νέες απολαυστι«Η Δύναμη
κές περιπέτειες, με το ανεπανάληπτο χιούμορ του
της Σκέψης»
Ρενέ Γκοσινί και τα μονα(βιβλίο)
δικά σκίτσα του Ζαν Ζακ
Το να λύσει κανείς προ- Σενπέ.
βλήματά του σε ελάχιστο Τα παιδιά ανακαλύπτουν
χρονικό διάστημα, ηχεί τον εαυτό τους και οι μεσαν ουτοπία. Κι όμως, εί- γάλοι ξαναθυμούνται διναι
δυνατόν! κές τους αγαπημένες ιστοΦυσικά, χρειάζεται προ- ρίες, γιατί κατά βάθος όλοι
σπάθεια. Αν ωστόσο εφαρ- κρύβουμε ένα μικρό Νιμόσετε σωστά τις αρχές κόλα μέσα μας!
Μαρία Χατζάρα
που αναπτύσσονται σ’ αυτό
το βιβλίο, θα εκπλαγείτε
με την ταχύτητα των συνέχεια από σελ. 1
προόδων
σας. Τζανέιρο θεωρείται το μεΒάση της μεθόδου αποτε- γαλύτερο και πολυπληθέλεί η αλλαγή του τρόπου στερο του κόσμου με μια
που σκέπτεστε η δυναμική φαντασμαγορική κάθε φοαπόρριψη των αρνητικών ρά παρουσίαση που συνλογισμών και η παράλλη- δυάζεται με παραδοσιαλη υιοθέτηση της δημι- κούς ξέφρενους χορούς
ουργικής
αισιοδοξίας. όπως
η
Σάμπα.
Το βιβλίο αυτό στοχεύει
Μαρία Χατζάρα

… ψάχνω … διαβάζω … μαθαίνω …
«Η δραστηριότητα στην Τρίτη ηλικία
και η αλληλεγύη μεταξύ των γενεών»
Το χάσμα μεταξύ νέων
και ηλικιωμένων είναι
ίσως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη
κοινωνία μας. Τα διαφορετικά ενδιαφέροντα, η ψυχοσύνθεση, οι ασχολίες, η
γοργά εξελισσόμενη εποχή, τα προβλήματα στην
αμοιβαία εμπιστοσύνη και
η λανθάνουσα προβολή
προτύπων οδηγούν στην
αποξένωση των γενεών.
Βέβαια, χάρη στην εξέλιξη των επιστημών και της
τεχνολογίας, η καθημερινή ζωή καθίσταται ευκολότερη, πράγμα που έχει
εν μέρει θετικό αντίκτυπο. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι παρόλο που ένα
πολύ μεγάλο ποσοστό του
πληθυσμού
αποτελείται
από άτομα μεγάλης ηλικίας, στην πλειονότητα συνεχίζει να παραμένει εξαιρετικά δραστήριο και
υγιές. Αυτή η διαπίστωση
δεν θυμίζει σε τίποτε σχεδόν παλαιότερες καταστάσεις, καθώς τώρα διαθέτουν την αποφασιστικότητα να ξεπεράσουν το αγεφύρωτο κενό το οποίο υπάρχει μεταξύ αυτών και
των νέων ανθρώπων. Είναι
σε θέση έτσι να γνωρίσουν
καλύτερα τα ενδιαφέροντα
που επικρατούν ώστε να
καταφέρουν να κερδίσουν
την αμοιβαία εμπιστοσύνη, να επιδιώξουν διαλόγους με στόχο την ουσιαστικότερη επικοινωνία και
τέλος να μεταδώσουν μέσω
της πείρας και των εμπειριών τους τις γνώσεις που
απέκτησαν. Από τη μεριά
τους ξέρουν ότι πρέπει να
παλέψουν για οτιδήποτε:
από το να αποφύγουν την
εγκατάλειψή τους από τις
νεότερες γενιές, μέχρι την
υποχρέωση που έχουν

απέναντι στην κοινωνία
στο να βοηθήσουν τα νέα
άτομα να ενηλικιωθούν
και να κοινωνικοποιηθούν
όσο το δυνατόν γίνεται
ομαλότερα. Οι νεότερες
γενιές από την άλλη δεν
θα δυσκολευτούν να ξεπεράσουν τον εγωισμό τους
και να έρθουν πιο κοντά σ’
αυτά τα άτομα. Μέσα από
την συνεργασία και την
παρέα τους μπορεί να δημιουργηθεί μια σχέση φιλίας και αλληλοϋποστήριξης. Μέσα από την επιρροή που δέχεται η μία
από την άλλη μέσω της
παρέας τους μπορούν να
οδηγηθούν σε μονοπάτια
που ούτε και οι ίδιοι θα
φανταζόντουσαν
ποτέ
τους.
Το να επιτευχθεί η ένωση των δύο «στρατοπέδων»
είναι μια δύσκολη και μακρόχρονη διαδικασία, αλλά όχι και ακατόρθωτη. Η
ψυχική και σωματική υγεία των ατόμων της «Τρίτης Ηλικίας» είναι τα
πρώτα βήματα σε αυτή τη
δύσκολη ανηφόρα. Ο καθένας έχει την υποχρέωση
να αγωνιστεί για τον κόσμο που θα παραδώσει και
τον κόσμο που θα λάβει,
ειδικά σε μια κοινωνία
που κυριαρχούν τα λάθος
πρότυπα και καταστάσεις.
Θεοδώρα Ιωαννίδου

Σελ. 05

… διάλειμμα για να σκεφθούμε …
ΓΡΙΦΟΙ

1. Ο τρόπος θανάτωσης
στην Αρχαία Ρώμη για
έναν εγκληματία εξαρτιόταν από την τελευταία
φράση του. Αν τα λόγια
του ήταν αλήθεια, τότε
τον έσπρωχναν από έναν
βράχο στο γκρεμό. Αν η
φράση του ήταν ψευδής,
τότε τον έβαζαν σε κλουβί με πεινασμένα λιοντάρια. Όμως ο εγκληματίας
είχε τη δυνατότητα να
σώσει τη ζωή του. Αν έλεγε μια φράση ύστερα
από την οποία δε θα μπορούσαν να τον σπρώξουν
στο γκρεμό, ούτε να τον
βάλουν στο κλουβί, τότε
θα τον άφηναν ελεύθερο.
Ακριβώς αυτή τη φράση
ξεστόμισε ένας από τους
εγκληματίες. Τι είπε;
2. Ήταν άγνωστος, δεν
τήρησε τις οδηγίες, πέθανε και έγινε διάσημος.
Ποιος είναι.
3. Στέκεται «αυτό». Δίπλα περνάει μια γρια και
του λέει: «ομορφούλα»,
Περνάει ένας στρατιώτης
και λέει: «Ναπολέοντας».
Περνάει και μια κοπέλα,
κοιτάει και του βγάζει τη
γλώσσα. Για τί μιλάμε;
4. Δυο πατέρες και δυο
γιοι βγήκανε για κυνήγι,
σκοτώσανε τρεις λαγούς
και πήραν από έναν, Πώς
συνέβη αυτό;
5. Ποια κτίρια στην Αρχαία Ελλάδα είχαν δίπλα
στην είσοδο την επιγραφή: «Εδώ ζούνε οι νεκροί
και μιλάνε οι βουβοί» ;
6. Τι είναι αυτό που κάνουν ταυτόχρονα όλοι οι
άνθρωποι πάνω στη γη;
7. Δυο ράχες, ένα κεφάλι,
έξι πόδια. Τι είναι;

Συμπληρώστε το σταυρόλεξο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ
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Οριζόντια
1.Ένωσε τις λέξεις «φαΐ + ποτό», σε σύνθε
τη.
4. Αντίθετο του «ανοιγμένο»
6. Αντίθετο του «ψηλά»
7. Το χρησιμοποιεί η μαμά στην κουζίνα, για
φαγητό
9. Αντίθετη λέξη του «γνωστός»
14. Νησί της Δωδεκανήσου
16. Αντίθετο του «διαφορετικό»
17. Αντίθετη λέξη του «άπλυτος»
18. Όχι «κοντός»
8. Υπάρχει κάτι που τα
μικρά παιδιά το έχουν περισσότερο από τους ενήλικους. Και ο πλουσιότερος
άνθρωπος δεν μπορεί να
αποκτήσει περισσότερο από
αυτό που ήδη έχει. Τι είναι
αυτό το κάτι;

Κάθετα
2. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
3. Ενεστώτας του «φίλησα»
5. Είναι και γιορτή …
6. Ενεστώτας του «αγάπησα»
8. Αντίθετο του «κλειστός»
9. Ενεστώτας του «αγάπησα»
10. Το ρήμα του ουσιαστικού «στρώσιμο»
11. Ο «δρόμος» με άλλη ονομασία
12. Μονάδα μέτρησης μήκους για στεριά και
θάλασσα
13. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
15. Νησί της Δωδεκανήσου

- Πώς κατάφερε το σύμβολο
της ειρήνης να καταστρέψει μια ολόκληρη πόλη;

(Συνέβη στο δέκατο αιώνα,
όταν η βασίλισσα Όλγα της
Ρωσίας ήρθε με την ακολουθία της και ζήτησε από
τους κατοίκους μιας πόλης
9. Τι είναι εκείνο που έχει να της πληρώσουν το φόρο
δυο χέρια, δυο φτερά, δυο υποτέλειας όμως οι κάτοιουρές, τρία κεφάλια, τρεις κοι αρνήθηκαν. Τότε η βα
κορμούς και οχτώ πόδια;
σίλισσα ζήτησε να της δώσει το κάθε σπίτι μόνο ένα
περιστέρι και μετά έδεσε
στα ποδαράκια τους κομματάκια άχυρου, τα έβαλε
φωτιά και τα άφησε. Τα
περιστέρια επέστρεψαν στα
σπίτια τους και έκαψαν
την πόλη.)

«ΓΡΙΦΟΙ» απαντήσεις
1. «Θα με κατασπαράξουν τα
λιοντάρια»
2. ( Ο Ίκαρος)
3. (καθρέφτης)
4. (Ήταν παππούς, γιος και εγγονός)
5. (οι βιβλιοθήκες)
6. (γίνονται πιο μεγάλοι στην
ηλικία)
7. (άνθρωπος που κάθεται στην
καρέκλα)
8. (χρόνος)
9. (ιππέας που κρατάει μια κότα)

Σελ. 6

… διάλειμμα για να σκεφθούμε …
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να γεμίσετε τα άδεια
τετράγωνα έτσι ώστε κάθε σειρά, κάθε στήλη και κάθε
3χ3 κουτί να περιέχει τους αριθμούς 1 έως 9 και …
αυτό ήταν!
Το puzzle το λύνεις με συλλογισμό και λογική. Είναι
διασκεδαστικό. Είναι προκλητικό. Ο χρόνος για τη
λύση είναι συνήθως 10 με 30 λεπτά ανάλογα με την
ικανότητα και την εμπειρία του καθενός.
Ο σκοπός του puzzle είναι να εισάγεις έναν αριθμό
από το 1 έως το 9 σε κάθε τετράγωνο.
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-Μερικά τετράγωνα περιέχουν εξ’ αρχής αριθμούς. Οι
ονομαζόμενοι «γνωστοί αριθμοί».
-Σκοπός είναι να συμπληρωθούν τα άδεια τετράγωνα–
ένας αριθμός σε κάθε τετράγωνο–έτσι ώστε κάθε στήλη (κάθετα), κάθε σειρά (οριζόντια) να περιέχουν στα
κουτάκια τους αριθμούς από 1 έως 9 μόνο μία φορά.
Επομένως κάθε αριθμός έχει μόνο μία σωστή θέση.
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