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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΑ

υγεία - διατροφή

ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ,  
του 
JORGE BUCAY

Ένα βιβλίο που έχει διδακτικό χαρακτήρα εφόσον οι 
ιστοριούλες που περιέχει λειτουργούν σαν παραβο-
λές. Ο διάλογος και η ανταλλαγή εμπειριών και από-
ψεων  τοποθετούν το βιβλίο στην κατηγορία  των 
λογοτεχνικών βιβλίων , ασχέτως εάν παγκοσμίως το-
ποθετείται κάτω από την ετικέτα ‘’Βιβλία αυτογνωσί-
ας και αυτοβοήθειας ‘’. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα 
να διαβάσετε αυτό το βιβλίο γιατί έχετε να κερδίσετε 
πολλά μέσα από αυτές τις  εξαιρετικές  ιστορίες …

του Γιάννη Θανασούλη.

Το Νο 1 ελιξίριο υγείας
και μακροζωίας.
Από τα 8.000 τρόφιμα και βότανα, που 
είναι γνωστά στο Θιβέτ και την Κίνα και 
χρησιμοποιούνται από τη λαϊκή ιατρική 
εδώ και χιλιάδες χρόνια, τα θιβετιανά 
Goji θεωρούνται η νούμερο ένα τροφή. 
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους είναι 
ότι αντιστρέφουν τη διαδικασία της γή-
ρανσης σε μεγάλο βαθμό, αλλά για να 
γίνει αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται 
καθημερινά και σε ακατέργαστη, φυσι-
κή μορφή και όχι σε χάπια ή σε χυμούς 
του εμπορίου. Μπορείτε να φτιάξετε 
φρέσκο χυμό μόνοι σας στο μίξερ, προ-
σθέτοντας νερό, αφού οι συσκευασμέ-
νοι χυμοί βράζονται και τα Goji χάνουν 
μεγάλο μέρος των θρεπτικών 
Goji από το Θιβέτ: Θεωρούνται τα κα-
λύτερα παγκοσμίως, αφού το Θιβέτ 
είναι το πιο αγνό μέρος του κόσμου 

Γνωρίστε τα GOJI BERRIES,
 το θαύμα το φύσης

και τα Goji αναπτύσσονται σε μεγάλα 
υψόμετρα σε ένα καθαρό και αμόλυ-
ντο περιβάλλον με άφθονο ήλιο και 
μεγάλη διαφορά της θερμοκρασίας 
ανάμεσα σε ημέρα και νύχτα, σε καθα-
ρό αέρα και νερό που προέρχεται από 
το λιώσιμο των πάγων των Ιμαλαΐων, 
πλούσιο σε ανόργανα άλατα και ως 
εκ τούτου αλκαλικό χώμα. Δεν χρησι-
μοποιούνται φυτοφάρμακα κατά την 
καλλιέργειά τους. Στο Θιβέτ δεν υπάρ-
χει οργανισμός βιολογικής πιστοποί-
ησης, όπως δεν υπήρχε και στη Δύση 
πριν από 30-40 χρόνια, όπου όλα ήταν 
αγνά.

του Γιάννη Θανασούλη.

Οι Led Zeppelin ήταν Αγγλικό 
ροκ συγκρότημα, ένα από τα 
δημοφιλέστερα στην ιστορία 

της μουσικής. Αναδύθηκαν μέσα από 
τη βρετανική blues σκηνή και είναι 
ένα από τα δέκα πρώτα συγκροτή-
ματα σε πωλήσεις, στην ιστορία της 
παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Απο-
τελούνταν από τον Τζίμι Πέιτζ (κιθά-

ρα, μαντολίνο, θερεμίν), τον Ρόμπερτ 
Πλαντ (φωνητικά, φυσαρμόνικα), τον 
Τζον Πωλ Τζόουνς (μπάσο,πλήκτρα, 
μαντολίνο, φλογέρα ) και τον Τζον Μπό-
ναμ (τύμπανα). Θεωρούνται πρωτοπό-
ροι στην δημιουργία νεότερων ειδών 
μουσικής, όπως το χέβι μέταλ και το 
χαρντ ροκ (που κυριάρχησαν τις δεκα-
ετίες του ‘70 και του ‘80) και η μουσική 
τους είχε επιρροές από άλλα είδη, όπως 
η μπλουζ και το ροκ εντ ρολ.  

των Μπουκτάρη Αναστασίας 
& Πολύζου Μαριλένας.  

∆είτε - διαβάστε - ακούστε

ΤΑΙΝΙΕΣ

• Pacifi c Rim
Αμερικανική ταινία, 

σκηνοθεσία Γκιγιέρμο 
ντελ Τόρο με τους: Τσάρ-
λι Χάναμ, Ίντρις Έλμπα, 
Ρον Πέρλμαν, Τσάρλι 
Ντέι. Τεράστια πλάσμα-
τα –τα Καϊτζού– ξεπηδούν από τα βάθη του 
Ειρηνικού Ωκεανού σπέρνοντας τον πανικό. 
Η αμυντική απάντηση των ανθρώπων θα 
είναι η κατασκευή των γιγαντιαίων ρομπότ 
Γιάγκερ, τα οποία ελέγχονται ταυτόχρονα 
από δυο πιλότους μέσα από μια γέφυρα 
νευρώνων. Η αρχική επιτυχία των νέων αν-
θρώπινων υπερόπλων θα εξατμιστεί πολύ 
γρήγορα, αφού τα Καϊτζού εξελίσσονται με 
ταχύτατους ρυθμούς. Η μοίρα θα φέρει την 
τύχη της ανθρωπότητας να κρέμεται από 
τα χέρια δύο υποτιμημένων πιλότων που 
έχουν πληγωθεί ανεπανόρθωτα από την 
καταστροφική δράση των τεράτων.

• Η Συμμορία των Μάγων
Aμερικανική ταινία, 

σκηνοθεσία Λουί Λε-
τεριέ με τους: Μαρκ 
Ράφαλο, Μελανί Λο-
ράν, Τζέσι Άιζενμπεργκ, 
Γούντι Χάρελσον, Άιλα 
Φίσερ, Μόργκαν Φρίμαν.

Τέσσερις ταλαντούχοι μάγοι διαφορετι-
κών πνευματικών δεξιοτήτων ενώνουν τις 
δυνάμεις τους μετά από μια ανώνυμη πρό-
σκληση για να διοργανώσουν ένα σόου, το 
οποίο θα μείνει στην ιστορία.  Στο φινάλε 
αυτού του σόου, οι τέσσερις μάγοι θα κλέ-
ψουν μια τράπεζα η οποία βρίσκεται σε δι-
αφορετική ήπειρο. 

Τόσο το FBI όσο και η Interpol ενεργοποι-
ούνται για να τους συλλάβουν και να τους 
φέρουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Όμως το 
πρόβλημα είναι πως οι ταχυδακτυλουργοί 
βρίσκονται διαρκώς ένα βήμα μπροστά 
τους και πως εμφανίζονται μόνο και όταν 
εκείνοι το θελήσουν. Δυο ακόμα παραστά-
σεις θα δοθούν που θα τεστάρουν τα όρια 
της νοημοσύνης των αστυνομικών, καθώς 
η μαγεία των ιδιαίτερων αυτών ατόμων φα-
ντάζει σχεδόν αληθινή, ή τουλάχιστον ανε-
ξήγητη...

από την 
Ελιζαμπέτα 
Ναζάρεβιτς

Τα μέλη της συντακτικής ομάδας σας εύχονται 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 
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YΠΑΡΧΕΙ ΑΥΡΙΟ;

Από τα παιδικά μας χρόνια εκ-
παιδευόμαστε για ένα καλύτερο 
άυριο,ένα καλύτερο μέλλον.Αυτό 
όμως όσο περνάν τα χρόνια εξα-
φανίζεται.

Καθημερινά ακούμε γύρω μας 
από τους μεγαλύτερους «Δεν 
υπάρχει αύριο, τι θα απογίνουν 
τα παιδιά μας;» και αναρωτιέμαι 
θα είμαστε μία νεολαία που δε θα 
ονειρεύεται και δε θα σχεδιάζει 
το μέλλον της; Χωρίς στόχους και 
ελπίδες; Στις μέρες μας επικρατεί 
ένα αίσθημα φόβου για το τι θα 
αντιμετωπίσουμαι στη συνέχεια.

Το κράτος οδηγεί τους νέους 
στην ξενιτιά ενώ θα μπορούσαν 
να προσφέρουν στη χώρα τους 

Συναντήσαμε τον κ. 
Κώστα Καλδάρα, γιο του 
αείμνηστου  Απόστολου 
Καλδάρα, του μεγάλου 
συνθέτη, στη βιβλιοθήκη. 
Δέχτηκε με χαρά να απα-
ντήσει στις ερωτήσεις μας 
και τον ευχαριστούμε πολύ 
γι’ αυτό.

Κύριε Καλδάρα, σε τι σας 
ωφέλησε η ενασχόληση με 
τη μουσική;

Η ενασχόληση με την 
μουσική με ωφέλησε πάρα 
πολύ . Η μουσική είναι πο-
λιτισμός και ο πολιτισμός 
πηγή ζωής. Επιπλέον η μου-
σική είναι τέχνη. 
Η ενασχόληση 
με την μουσική 
σε κάνει να νιώ-
θεις αυτογνω-
σία, αγάπη και επικοινωνία 
με τους άλλους καθώς επί-
σης μέσα από αυτό καλλι-
εργείσαι ως άτομο. Υπάρχει 
όμως και η αντίθετη πλευ-
ρά. Η μουσική είναι επτά  
νότες και με τον κατάλληλο 
συνδυασμό γίνονται  χίλιες. 
Κάποιοι όμως παίρνουν 
την  όμορφη μουσική και 
κάνουν κάτι κακό. Ο κύριος 
λόγος που γίνεται αυτό είναι 
γιατί θέλουν να πλουτίσουν 

και όχι να  εμπνευστούν η 
να καλλιεργηθούν.

Πιστεύετε πως υπάρχει 
λαϊκή μουσική σήμερα;

Σήμερα δεν νομίζω ότι 
υπάρχει η λαϊκή μουσική 
γιατί δεν υπάρχει λαϊκή παι-
δεία. Έχει απαγορευτεί ο 
δρόμος προς την έκφραση. 
Παλιά όταν οι φυλακισμένοι 
ή οι εξόριστοι πήγαιναν σε 
ένα κελί ή στην εξορία ήθε-
λαν να τραγουδήσουν τον 
πόνο τους, για να πάρουν 
κουράγιο. Από αυτό μεγά-
λωσε το λαϊκό τραγούδι. 
Έτσι, μαζεύονταν συνήθως 

σε μια αυλή και εξέφραζαν 
τον πόνο, την λύπη και  την 
χαρά τους τραγουδώντας.

Ποια η γνώμη σας για το 
σημερινό τρόπο διασκέ-
δασης των νέων;

Η σημερινή διασκέδαση 
των νέων, δυστυχώς, δεν 
στηρίζεται στην έκφραση 
αλλά στην εκτόνωση. Τα 
μέσα μαζικής ενημέρω-
σης, τα δυνατά φώτα και η 
ρομποτική διάθεση σε κά-

νουν να μην σε ενδιαφέρει 
τι ακούς αλλά να υιοθετείς 
έναν τρόπο έκφρασης-
κίνησης τύπου «γιο μεν». 
Δυστυχώς, έχει αφαιρεθεί 
η διασκέδαση και η ομιλία 
μεταξύ μας. Τα τραγού-
δια που ακούγονται τώρα 
από τους νέους είναι μιας 
χρήσης, μιας στιγμής, γιατί 
πολύ απλά δεν μαρτυρούν 
ούτε τον πόνο, ούτε την 
λύπη, ούτε και την χαρά ή 
άλλα συναισθήματα του 
συνθέτη.

Γιατί επιλέξατε τη Νάου-
σα ως τόπο διαμονής ;

Που αλλού 
θα πήγαινα; 
Στη Νάουσα 
ερχόμουν από 
μικρός, δεν εί-

ναι τυχαίο ότι τη διάλεξα. 
Τη Νάουσα τη γνώρισα στις 
αρχές του ‘90 όταν συνερ-
γαζόμουν με την Τσαλιγο-
πούλου ,που είναι Ναου-
σαία. Ερχόμασταν εδώ με 
άλλους μουσικούς και δια-
σκεδάζαμε. Αγάπησα την 
πόλη και τους ανθρώπους 
της .Μετά τη γέννηση της 
κόρης μου δε μας συνέχεια 
στην σελ 4. 

Η συνέντευξή μας: o μουσικοσυνθέτης και 
συγγραφέας Κώστας Καλδάρας

“Η μουσική είναι πολιτισμός 
και ο πολιτισμός πηγή ζωής”[ ]

της Ιωάννου Πηνελόπης

«ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΠΑΙΔEΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ….»

Ως μαθητές έχουμε μάθει αυτό 
το σύνθημα αλλιώς. «ΨΩΜΙ-
ΠΑΙΔEΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». Αυτό ακού-
με κάθε χρόνο στις 17 Νοέμβρη, 
σε σχολικές γιορτές που γίνονται 
για το Πολυτεχνείο… Και ξαφνι-
κά το 2013 βγήκαμε σαν μαθητές 
στους δρόμους να φωνάξουμε το 
σύνθημα παραλλαγμένο σε «ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗ – ΠΑΙΔEΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει… 
Στην ιστορία διδάχτηκα για τους 
αγώνες των Ελλήνων…

Στην Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή διδάχτηκα για τα συνταγ-
ματικά δικαιώματα μου… Στα 
αρχαία διδάχτηκα για το μεγαλείο 
των αρχαίων προγόνων μου...

Αυτό που δεν διδάχτηκα όμως 
είναι πώς να πείθω έναν ενήλικα, 
ότι κρυώνω και δεν πρέπει να 
συμβαίνει αυτό! Πάντα μου έλε-
γαν είσαι παιδί και δεν  καταλα-
βαίνεις από  αυτά. Υπάρχει άραγε 
βιβλίο που να λέει σε ένα παιδί να 
αδιαφορεί για όσα συμβαίνουν 
γύρω του; Υπάρχει βιβλίο που να 
μου πει τι να κάνω; Είμαστε παιδιά 
και κρυώνουμε.

…..ΜΑΣ ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;...
της Φανής Καρανάτσιου

των Μπιτέρνα Σοφίας, Άντου Στέλλας, Ιωάννου Ιωάννας, Ιωάννου Πηνελόπης, Κουρουνιώτου Αντωνίας

Συνέχεια στην σελ. 3



ΝΕΑΝΙΚΗ
ΜΑΤΙΑ

Εφημερίδα του
2ου  Γυμνασίου

Νάουσας

Δ/νση:Κασομούλη - Βρυσάκι
Τηλ.: 23320 22754

email:
mail@2gym-naous.ima.sch.gr

Διευθυντής: 
Τσανασίδης Αντώνιος 

Επιμέλεια: 
Ζησιμάνου Μαρία

Συντακτική ομάδα:
Άντου Στυλιανή 
Δήμου Αναστασία 
Θανασούλης Ιωάννης 
Θωμά Παναγιώτα 
Ιωάννου Ιωάννα 
Ιωάννου Πηνελόπη 
Κιαγχίδου Ευανθία 
Κουρουνιώτου Αντ. 
Κυράνος Ιωάννης 
Λώλας Γεώργιος 
Μίσκος Γεώργιος 
Μπέσιου Δέσποινα 
Μπιτέρνα Σοφία 
Παπαπέσιος Ιωάννης 
Πέκαλης Σοφοκλής 
Πολυχρονίδης Προδρ. 
Σαϊνίδου Πηνελόπη 
Παπαϊωάννου Μαρία 
Λίγγου Αγάπη 
Νικολής Ηλίας 
Ναζάρεβιτς Ελιζ. 
Μπουτκάρη Αναστ. 
Πολύζου  Μαριλ. 
Καρανάτσιου Θεοφ. 

H εφημερίδα εκδίδεται 
στα  πλαίσια πολιτστικού 
προγράμματος.

Υπεύθυνη σχολικών δρα-
στηριοτήτων Ν. Ημαθίας:
Σκεντερίδου Νόπη

Εν συντομiα....

18α  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΕΙΑ 2013

ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

[Σελ. 2]

Οι αγώνες είναι αφιερωμένοι στον δωρητή 
του σταδίου Αντώνη Κωνσταντινίδη. Η μεγά-
λη συμμετοχή αθλητών και ο υπέροχος καιρός 
που επικρατούσε, συνέβαλαν στην επιτυχία 
των αγώνων. Οι 400 αθλητές από την Κεντρο-
δυτική Μακεδονία που συμμετείχαν στις 28.09 
έδωσαν  τον καλύτερό τους εαυτό για τη νίκη. 
Από τους αθλητές και τις αθλήτριες της Γ.Ε. 
Νάουσας που αγωνίστηκαν κάποιοι είναι μα-
θητές του σχολείου μας. Πραγματοποίησαν 
μια πολύ καλή εμφάνιση κατακτώντας πολλές 
πρώτες θέσεις και έφεραν τα παρακάτω απο-
τελέσματα : 
(1000μ) ΠΠΒ’: 
9oς Μάνος Στυλιανός (3΄23΄΄2)

(1000μ) ΠΚΒ΄: 
4η Λίγγου Ελπίδα (3΄30΄΄8), 7η Λίγγου Ευδόξια 
(3΄36΄΄),11η Μπιτέρνα Χριστίνα (3΄49’’)
(60μ) ΠΚΒ’: 
22η Παπαπέσιου Κατερίνα (9΄΄67)
(Σκυτ. 4x60 )ΠΚΒ΄: 
6η Γ.Ε ΝΑΟΥΣΑΣ Λίγγου Ελ., Λογδανίδου Ι.,
Παπαπέσιου Κ., Τιόγκα Α. 
(150μ)ΠΚΑ’: 
10η Ιωάννου Πηνελόπη (21΄΄9), 
13η  Μπέσιου Δέσποινα (22΄΄4)
(1000μ) ΠΚΑ’: 2η Μπιτέρνα Σοφία (4΄04΄΄)
(Μήκος) Κορασίδων: 
1η Ιωάννου Πηνελόπη (4.83), 
3η Μπέσιου Δέσποινα (4.48)

Στις 27 Νοεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε η ομι-
λία του κ. Κατσιούλη, του εξυπνότερου ανθρώπου πα-
γκοσμίως, με δείκτη ευφυΐας 187.Τα μέλη της σχολικής 
εφημερίδας του 2ου Γυμνασίου Νάουσας μαζί με την 
υπεύθυνη της εφημερίδας, Ζησιμάνου Μαρία, παρε-
βρέθηκαν εκεί.

Ο κ. Κατσιούλης μίλησε για την Ανάδειξη, μια εθε-
λοντική μη κυβερνητική οργάνωση που έχει την έδρα 
της στην Θεσσαλονίκη και το όραμα της είναι να συ-
ντελέσει σε μια καλύτερη ζωή. Επίσης μίλησε για την 

χαρισματικότητα, δηλαδή την ανάδειξη μιας ειδικής κλίσης, μιας δεξιοτεχνίας. Τα χαρισματικά 
παιδιά έχουν αυξημένη την παρατηρητικότητα, τη μνήμη, τη συγκέντρωση και την αντίληψη 
τους. Επιπλέον, τα χαρισματικά παιδιά είναι αρκετά ευαίσθητα, είναι τελειομανείς, και κατακλύ-
ζονται από χιούμορ.

Γνωστοποιήθηκαν επιπλέον οι διαφορές ανάμεσα στα έξυπνα και στα χαρισματικά παιδιά. 
Από την μια πλευρά, τα έξυπνα παιδιά απαντούν στις ερωτήσεις, δουλεύουν σκληρά και δίνουν 
ιδιαίτερη προσοχή στα διάφορα θέματα. Από την άλλη πλευρά, τα χαρισματικά παιδιά, κάνουν  
τις ερωτήσεις, ασχολούνται ψυχικά και σωματικά με τα διάφορα  θέματα και βαριούνται να 
διαβάσουν. 

Τέλος, έγιναν κάποιες διαδραστικές δοκιμασίες για να ακονίσουν οι θεατές το μυαλό τους 
και να βρούνε (σαν σύνολο) τον βαθμό ευφυΐας τους._               

Παναγιώτα Θωμά

Πλημμύρισε η αυλή του 9ου Δημοτικού 
Σχολείου  Νάουσας μετά από νεροποντή.
Ευρυματική πάντως η σκέψη των δασκά-
λων να μετατρέψουν τα παγκάκια σε... 
γέφυρες για να μπορέσουν οι μικροί μα-
θητές να πάνε στα σπίτια τους.

•	 Οι μαθητές της Α΄ τάξης Μάνου Στυλιανός και Θεοδοσιάδης Χρήστος  διακρίθηκαν στον 
Μαθηματικό Διαγωνισμό “Υπατία”. Η μαθήτρια της Β’ τάξης Καρανάτσιου Φανή διακρίθη-
κε στον Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό «ΘΑΛΗΣ». Καλή επιτυχία και στην επόμενη 
φάση του διαγωνισμού “Καραθεοδωρής” και «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» αντίστοιχα, που θα διεξαχθούν 
το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014 στη Βέροια.

•	  Μαθητές της Α΄ τάξης  διακρίθηκαν στους Αγώνες αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ σε ανώμαλο έδα-
φος Γυμνασίων Ημαθίας που έγιναν στο ΔΑΚ Βικέλας στις 4/12/2013: 
2000μ. Κοριτσιών: Μπιτέρνα Χριστίνα (2η),  Λίγγου Ευδοξία  (4η), Παπαπέσιου Κατερίνα 
(5η) Λίγγου Ελπίδα (6η) 

        3000μ.Αγοριών: Θεοδοσιάδης Χρήστος, Πετρακίδης Παναγιώτης, Τζιώνας Αστέριος

της Μπέσιου Δέσποινας



Σκέψεις - Αναζητήσεις
Ντιν Καρνάζης: “Ουσία της ζωής είναι η πάλη όχι οι ανέσεις”

[Σελ. 5]

Ο Ντιν Καρνάζης, παιδί Ελλήνων μεταναστών, γεννήθηκε  το 1962, στο Λος Άντζελες των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών φτάνοντας σε σημείο να συμπεριληφθεί το όνομα του στον κατάλογο του “Time” με 
τους 100 ανθρώπους που ασκούν με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο

Ο πατέρας του Ντιν Καρνάζη κατάγεται από το χωριό Σίλιμνα της Αρκαδίας, ενώ η μητέρα του 
από την Ικαρία.

Το Men’s Fitness τον χαρακτήρισε ως έναν από τους ανθρώπους με την αρτιότερη φυσική κατά-
σταση.

Ο διάσημος Αθηναίος δρομέας της αρχαιότητας, Φειδιππίδης ενέπνευσε τον “άνθρωπο-μηχανή”. 
Σύμφωνα με τον μύθο εστάλη από τους Αθηναίους στη Σπάρτη καλύπτοντας απόσταση 240 χιλιο-
μέτρων σε διάστημα δύο ημερών προκειμένου να ζητήσει την βοήθεια των Λακεδαιμονίων ενώ 
έτρεξε άλλα 40 χιλιόμετρα από την Αθήνα στο Μαραθώνα.

“Είναι θέμα ευθυγράμμισης του σκοπού της ζωής σου με τους στόχους που θέτεις.
Πιστεύω πως ο καθένας έχει ένα πνευματικό δώρο, αλλά δεν έχουν όλοι επίγνωση αυτού. Απαιτεί 

ενδοσκόπηση και αυτοανάλυση προκειμένου να βγάλεις έξω αυτό που αναφλέγεται στην εσωτερι-
κή φωτιά σου. Όταν αναγνωρίσεις ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου τότε θα πρέπει να ευθυγραμ-
μίσεις τους στόχους ώστε να είσαι συνεπής με αυτό το μοναδικό δώρο. Πολύ λίγοι άνθρωποι είναι 

σε θέση να το κάνουν αυτό, όμως όταν συναντήσετε κάποιον που μπορεί να το κάνει θα τον αναγνωρίσετε αμέσως. Αυτοί οι 
άνθρωποι διαθέτουν ενέργεια και ζωντανεύουν στο τέλος της ημέρας. Δεν έχουν εξαντληθεί, ούτε φθαρεί όπως συμβαίνει με 
τους περισσότερους ανθρώπους. Εργάζονται ακατάπαυστα προκειμένου να εκπληρώσουν τους στόχους τους, δίχως να έχουν 
αδειάσει ή να ηττηθούν έχοντας ατελείωτη αντοχή προκειμένου να κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα”. «Έχω περάσει  
μερικά από τα πιο ακραία και δύσκολα τεστ της ανθρώπινης αντοχής και σθένους στον πλανήτη συμπεριλαμβανομένου ενός 
μαραθωνίου στο Νότιο Πόλο. Επίσης έτρεξα 217 χιλιόμετρα στην Νεκρή Κοιλάδα με 55 βαθμούς θερμοκρασία. Έχω τρέξει επί-
σης 50 μαραθωνίους και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ μέσα σε 50 συνεχόμενες μέρες, κάτι που πολλοί άνθρωποι είπαν πως είναι 
αδύνατο. Έχω καταφέρει πολλά όμως έχω μπροστά μου νέες προκλήσεις. Το 2015 θα ξεκινήσω μία νέα παγκόσμια εκστρατεία 
για να τρέξω ένα μαραθώνιο σε κάθε χώρα του κόσμου σε διάστημα ενός έτους. Κύριος χορηγός μου είναι μία εταιρία που ονο-
μάζεται ‘North Face’ και έχει αυτό το καταπληκτικό σλόγκαν. ‘Ποτέ μην σταματάς να εξερευνείς’. Αυτές είναι πράγματι λέξεις για 
να ζήσεις».

Η αγωνιστική ιστορία Ντιν Καρνάζη αρχίζει την ημέρα των τριακοστών του γενεθλίων. Μέχρι τότε ζούσε μια φυσιολογική 
ζωή. Εκείνο το βράδυ ο Ελληνοαμερικανός Υπερμαραθωνοδρόμος γιόρταζε με φίλους σ’ ένα μπαρ.  Ήταν παντρεμένος με την 
παιδική του αγάπη, είχε πτυχίο σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, εργαζόταν σε πολυεθνική εταιρεία, παρόλα αυτά δεν απολάμβανε 
την ζωή του. Όπως ο ίδιος περιγράφει στο βιβλίο του, βγήκε από το μπαρ, κατευθύνθηκε στο γκαράζ του σπιτιού του και απλά 
άρχισε να τρέχει έχοντας σφηνώσει 20 δολάρια στην κάλτσα του για παν ενδεχόμενο. Ήταν η απαρχή μίας ξέφρενης πορείας 
για να φτάσει σήμερα το ανθρώπινο κοντέρ του να υπερβαίνει τα 200.000 χιλιόμετρα!

«Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ’. Θα πρέπει να είστε πρόθυμοι να τολμήσετε. Μπορεί να είναι μία τρομακτική πρόταση.
Αποφάσισα να μη ζήσω μια αντισυμβατική ζωή ακολουθώντας έναν εναλλακτικό δρόμο. Έχω συνειδητοποιήσει πως μου 

προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία και περισσότερη χαρά από ό, τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ.
Η φόρμουλα για να επιτευχθούν τα κατορθώματα μου είναι απλή. Σκληρή δουλειά, αφοσίωση και δέσμευση σε ότι κάνω και 

θυσίες.
Αν αγαπάς αυτό που κάνεις και είσαι παθιασμένος όλα θα έρθουν φυσικά χωρίς να αισθάνεται πως πρόκειται για εργασία.
Είναι καλό για τα νέα παιδιά στην Ελλάδα να κοιτάξουν μέσα στις ψυχές τους και να αναρωτηθούν. ‘Πως θέλω να ζήσω την ζωή 

μου’. Όταν έχουν την απάντηση τότε θα μπορούν να επιλέξουν ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν»._

Η βία στα σχολεία είναι ένα φαινόμενο 
που αντιμετωπίζουν πολλοί μαθητές.Η 
βία έχει πολλές μορφές:υπάρχει ο ενδο-
σχολικός εκφοβισμός,η λεκτική αλλά και 
η σωματική βία απέναντι στους αδύνα-
μους.Τελευταία εχει περάσει τις πύλες 
του σχολείου εξαιτίας της γενικότερης 
οικονομικής κρίσης. Το φαινόμενο αυτό 
παίρνει μεγάλες διαστάσεις επειδή οι νέοι 
νιώθουν αβεβαιότητα για το μέλλον.Όσο 
υπάρχει φτώχεια,κοινωνικός αποκλεισμός 
και διακρίσεις στο σχολείο το φαινόμενο 
αυτό θα μεγαλώνει. Πολλά παιδιά νιώθουν 
ανασφάλεια και αρνητισμό λόγω ίσως της 
προσωπικής τους ζωής. Τα παιδιά που 

έχουν υποστεί σωματική ή ψυχολογική 
βία στην παιδική τους ηλικία αργότερα 
επιδεικνύουν ιδιαίτερα σκληρή και επιθε-
τική συμπεριφορά στο χώρο του σχολεί-
ου,αλλά και γενικότερα,ή εγκλωβίζονται 
για πάντα στο ρόλο του θύματος,εκδηλώ-
νοντας εσωστρέφεια, απαισιοδοξία,ψυχο-
λογικές διακυμάνσεις ή διαταραχές. Για να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα πρέπει να 
υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί  και παι-
δοψυχολόγοι στα σχολεία.Η βία θα στα-
ματήσει ή θα περιοριστεί με την ύπαρξη 
της μόρφωσης ,του πολιτισμού και μιας 
κοινωνίας δίκαιης και ισότιμης._ 

Bullying τι σημαίνει αυτή η λέξη;         της Ιωάννου Ιωάννας

του Σοφοκλή Πέκαλη



ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 1  όλα όσα έχουν διδαχτεί  τα χρόνια της εκπαίδευσης,αποκτώντας και 
κάποιες ανώτερες γνώσεις προβάλοντας μέσα από τα προσόντα τους ακόμα περισσότερο 
την Ελλαδα, έτσι ώστε να φανεί αντάξια του παρελθόντος της.

Συμπεραίνουμε ότι η οικονομική κρίση στη χώρα μας γεννάει αρνητικά αποτελέσματα 
στην εργασία αλλά και στα συναισθήματα των νέων. Ονειρευόμαστε μια νεολαία δυναμική 
τολμηρή και πεισματάρα η οποία οραματίζεται, αναζητά και διεκδικεί. Εμείς οι νέοι απαιτού-
με από το κράτος να μας δώσει το χέρι του και να μας βοηθήσει να πορευτούμε το δρόμο 
μας με ειρήνη και δικαιοσύνη.

[Σελ. 3]

Ψυχαγωγία “Παίζων, δίδασκε τους παίδας, μή βία” Πλάτων, Πολιτεία

των Σαϊνίδου Πηνελόπη, Κουρουνιώτου Αντωνία, Μπέσιου Δέσποινα, Σεπιτάνου Μαριάμ, Κυράνου Γιάννη

 
- Πως λένε το νεκροταφείο στα 
τούρκικα;
- Καπούτ Μπαξέ!

- Πως λέγονται τα αυγά που νυ-
στάζουν;
- Αφγανιστάν!

Ο δάσκαλος ρωτάει τον Τοτό:
- Τοτέ, τί είναι η παύλα;
Και ο Τοτός:
- Το θηλυκό του Παύλου, κύριε!

Πηγαίνει ο Τοτός στο δάσκαλο 
και του λέει:
- Κύριε, αν δε μου βάλετε καλό 
βαθμό θα πέσω στη θάλασσα 
να πνίγω!
Και ο δάσκαλος απαντάει:
- Δεν πειράζει παιδί μου, τα κού-
τσουρα επιπλέουν!

Ο μικρός Νικόλας προσεύχε-
ται.
- Θεέ μου κάνε να γίνει η Θεσ-
σαλονίκη η πρωτεύουσα της 
Ελλάδας!
- Γιατί χρυσό μου; ρωτά η μαμά 
του.
- Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνι-
σμα της Γεωγραφίας!

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ

Βρείτε 10 λέξεις από την Ελληνική Μυθολογία

+ koza mostra

Όπως  γνωρίζεται οι περισ-
σότεροι από εσάς, στην 
πόλη μας εδώ και 10 χρό-

νια πραγματοποιείται το φεστιβάλ 
ταινιών μικρού μήκους(Naoussa 
International Film Festival). Φέτος, 
από τις 25 έως τις 29 Σεπτέμβρη 
είχαμε την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουμε τις δημιουργίες σπου-
δαίων ανερχόμενων ταλέντων. 
Δυστυχώς, λόγω φορτωμένου προ-
γράμματος δεν κατάφερα να παρα-
κολουθήσω όλες τις ταινίες.
Παραβρέθηκα όμως, με την παρέα 

μου στις προβολές τις 
28ης Σεπτεμβρίου. 
Οι ταινίες που παρα-
κολουθήσαμε ήταν οι 
εξής:Elephant in the 
room, Commemora-
tion, Cheating, Pashak 
(πρώτο πρόγραμμα) 
όπως επίσης και: 
Shhh! Lipstick, More 
than two hours και 
Between a rock and 
a hard place (δεύτερο 
πρόγραμμα).
Στις 20:40 τελείωσαν 
οι προβολές, το πρό-
γραμμα όμως δεν είχε 
λήξει.

Στις 23:15 οι Κoza 
Mostra εμφανίστη-
καν στην σκηνή και 

κυριολεκτικά έγινε χαμός.  
Παρά τις τεχνικές δυσκο-
λίες που αντιμετώπισαν 
τα μέλη του συγκροτήματος, κατάφεραν για περίπου δυο 
ώρες να κρατήσουν ζεστό αλλά ταυτόχρονα και βρεγμένο 
το κοινό, αφού ο Ηλίας Κόζας, ο τραγουδιστής του συγκρο-
τήματος, έλουσε το κοινό μ’ένα μπουκαλάκι νερό(κάτι ήξε-
ρα που έκατσα από την πλα’ι’νή πλευρά της σκηνής!!!) 
Χόρεψαν, τραγούδησαν και τρέλαναν την Νάουσα. Η ατμόσφαι-
ρα που δημιούργησαν ήταν υπέροχη και πραγματικά κανένας 
μας δεν ήθελε να τελειώσει αυτό το μοναδικό μουσικό θέαμα. 
   Ελπίζουμε να διοργανώνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις πιο 
συχνά στην πόλη μας.

της ‘Αντου Στέλλας



[Σελ. 4]

Ξέρετε ότι...

TO ΒΡΑΒΕΙΟ SAKHAROV ΣΤΗ MALALA YOUSAFZAI 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΔΑΡΑΣ Συνέχεια απο σελ. 1
κρατούσε τίποτα εμένα και 

τη γυναίκα μου  στη Αθήνα, 
η οποία μας είχε κάνει ζόμπι 
και  είχε συρρικνώσει τη ζωή 
μας σε ένα δωμάτιο. Έτσι 
είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι 
να φύγουμε από την Αθήνα 
και η πρώτη σκέψη ήταν η 
Νάουσα. Εδώ γεννήθηκε και 
η μικρή μου κόρη και ζούμε 
ευτυχισμένοι στο σπίτι μας 
με τα δύο σκυλιά μας.

Με τι ασχολείσθε αυτό το 
διάστημα κύριε Καλδάρα;

Λοιπόν, με τι ασχολούμαι..
Είμαι δημιουργικός κ λίγο 
ανήσυχος πάντα. Oπότε, θα 
ήταν ψέματα να έλεγα πως 
δεν ασχολούμαι με κάτι που 
δεν αφορά στην τέχνη. Τε-
λείωσα ένα βιβλίο το οποίο 
είχα ξεκινήσει πριν κάποια 
χρόνια. Aφορά σε ένα ταξίδι 
που είχα κάνει μόνος μου, με 
το αυτοκίνητο, στην Ευρώπη 
και τη Βόρεια Αμερική.

Ποιος είναι ο τίτλος του 
βιβλίου;

«Στη σκιά του ταξιδευτή»
Τι σας ώθησε να ασχολη-

θείτε με την μουσική;
Δύσκολο να πω, αλλά..

μέσα στην μουσική γεννήθη-
κα. Ήταν ο πατέρας μου μου-
σικός, η μητέρα μου ήταν  
καλλίφωνη. Δεν είναι αυτό 
όμως που με ώθησε,αυτό 
μάλλον ήταν το ορμητήριο 
μου. Ο πατέρας μου δεν ήθε-
λε να γίνω μουσικός. Έκανα 
την επανάστασή μου, εναντι-
ώθηκα.

Πιστεύετε πως αν δεν 
προερχόσασταν από μου-
σική οικογένεια θα γινόσα-
σταν μουσικός; 

Στο DNA χρωστάω πάρα 
πολλά, στην κληρονομικότη-
τα, στον Απόστολο(τον πα-

τέρα μου) και στη Λούλα(τη 
μητέρα μου).Θα μπορούσα 
να ακολουθήσω κάποιο άλλο 
επάγγελμα, οτιδήποτε. Πά-
ντως σίγουρα θα αφορούσε 
στην τέχνη! Είτε ζωγραφική, 
είτε συγγραφή, είτε μουσική. 
Το πρώτο μου επάγγελμα, 
για να φανταστείτε, ήταν 
αγιογράφος. Ήταν σχεδόν 
τυχαίο το να μπω μέσα στην 
δισκογραφία και να αρχίσω 
να δισκογραφώ και φυσικά 
έπαιξε ρόλο το επίθετο. Είναι 
σημαντικό να έχεις ένα καλό 
πάτερα στην υποδοχή από 
τους καλλιτέχνες αλλά άμα  
δεν γράφεις καλά τραγού-
δια; Μπορεί αυτοί που αγα-
πούσαν τα τραγούδια του 
Απόστολου Καλδάρα να μην 
αγαπούν τα τραγούδια του 
Κώστα Καλδάρα ή το ανάπο-
δο, έτσι; Πολύ σπάνιο!

Γιατί αγαπάτε τόσο πολύ 
τα ταξίδια; 

Μα και η ίδια μας η ζωή 
ένα ταξίδι δεν είναι; Άρα αγα-
πώντας τη ζωή, αγαπώντας 
και την τέχνη, αγαπάς και τα 
ταξίδια.

Τι είναι η «Διαρκής Πα-
ρέμβαση»;

Ένα ταξίδι είναι κι αυτό. 
Αλλά αυτό είναι ένα ταξίδι 
μέσα στα προβλήματα. Η 
«Διαρκής Παρέμβαση» έγινε 
για να υπηρετήσει το όνομά 
της, δηλαδή να παρεμβαίνει 
διαρκώς σε πράγματα και 
προβλήματα.

Εάν ήταν στο χέρι σας να 
αλλάξετε κάτι στην Ελλάδα 
ποιο θα ήταν αυτό;

Κατά την γνώμη μου τα 
μεγάλα προβλήματα στην 
Ελλάδα δεν είναι οικονομικά. 
Το κυριότερο είναι η αξιο-
πρέπεια των ελλήνων.  θυμά-

μαι απ’ τα παιδικά μου χρό-
νια, όταν έλειπε κάτι από το 
σπίτι, ας πούμε αυγά πήγαινα 
στη  γειτόνισσα και μου έδι-
νε, ή άλλες φορές όταν της 
δεν είχε αυτή κάτι ερχόταν 
και ζητούσε από εμάς και της 
το δίναμε αν βέβαια το είχα-
με. Αυτό είναι η κοινωνική 
συνοχή ή αλλιώς πολιτισμός, 
που υπήρχε στα παλιά χρό-
νια. Επομένως αν μπορούσα 
να κάνω κάτι στην Ελλάδα, 
για να έχει αποτέλεσμα είναι 
να στεριώσουμε πάλι τον 
πολιτισμό μας. Γι’ αυτόν πο-
λεμήσαμε και αυτόν έδιωξαν 
πρώτα απ’ όλα από τη ζωή 
και την καθημερινότητα μας, 
μετά, τον κοινωνικό μας ιστό. 
Τελευταίο βάζω το οικονομι-
κό πρόβλημα. Για παράδειγ-
μα πείτε ότι κάποιος κερδίζει 
πολλά λεφτά, χωρίς πολιτι-
σμό και κοινωνική συνοχή 
όμως θα θεωρεί τους πάντες 
ανταγωνιστές του. Δεν μπο-
ρούμε λοιπόν να ταυτίσουμε 
τον άνθρωπο με το κέρδος, 
γιατί αν το κάνουμε αυτό, 
θα βρεθούμε στην σημερινή 
κατάσταση που είναι χώρα 
μας. Να ξέρετε λοιπόν πως 
το θέμα δεν είναι το πόσο με-
γάλη ή πόσο μικρή θα είναι η 
τηλεόραση που θα πάρου-
με, ούτε το πόσο ακριβή ή 
φθηνή θα είναι, αυτό είναι το 
χρήμα. Το ζήτημα είναι τι θα 
προβάλει αυτή η τηλεόραση. 

Σε τι ελπίζετε;
Σε εσάς, στην νέα γενιά. Θα 

πρέπει να είστε αμείλικτοι 
και να μην συγχωρείτε. Μην 
δέχεστε οτιδήποτε και να 
σας πουν. Θα πρέπει να αμ-
φισβητείτε τα πάντα, ακόμα 
και τα δικά σας τα λεγόμενα.

1. Η καρδιά μας χτυπά του-
λάχιστον 31 εκατομμύρια φο-
ρές το χρόνο! Είναι μια Αντλία 
που αντλεί 2000 γαλόνια αίμα 
την ημέρα μέσω ενός δικτύου 
112000 χιλιομέτρων αγγείων! 
Δεν αξίζει λοιπόν να την προ-
σέχουμε και να την ξεκουρά-
ζουμε;  (αδυνάτισμα, κόψιμο 
τσιγάρου)

2. Η ανθρώπινη τρίχα είναι 
πιο δυνατή από ίσου πάχους 
σπάγκο.
 
3. Τα μαλλιά μας μακραίνουν 
1-2 εκατοστά τον μήνα.

4. Χάνουμε 100-150 τρίχες 
καθημερινά.

5. Οι αρχαίοι έλληνες  πί-
στευαν ότι το ξανθό χρώμα 
είναι το χρώμα των θεών 
και των ηρώων

6. Το μεσαίωνα οι γυναί-
κες δεν έπλεναν τα μαλλιά 
τους περισσότερο από δύο 
φορές τον χρόνο! Εξού οι  
περούκες!

7. Το μαύρο ψωμ έχει 50 θερ-
μίδες περισσότερες από το 
λευκό! Υπερέχει όμως σε θρε-
πτική αξία και έχει χαμηλότε-
ρο γλυκαιμικό δείκτη.

της Παναγιώτας Θωμά
H Malala Yousafzai είναι μια 15χρονη 

πακιστανή ακτιβίστρια, η οποία αγωνί-
ζεται για την επικράτηση των πιο βασι-
κών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις αρ-
χές του 2009, η Malala πριέγραψε σε ένα 
blog ,με ψευδώνυμο, λεπτομερώς τη 
ζωή της σύμφωνα με τον κανόνα των Τα-
λιμπάν, και τις απόψεις της για την προ-
ώθηση της εκπαίδευσης των κοριτσιών. 
  Οι Ταλιμπαν την πυροβόλησαν . Όμως 

σώθηκε και έγραψε με την βοήθεια 
της βρετανίδας δημοσιογράφου Κρι-
στίνα Λαμ, την αυτοβιογραφία της με 
τίτλο «Εγώ, η Μαλάλα: Μάχομαι για την 
εκπαίδευση και αντιστέκομαι στους 
Ταλιμπάν» Αναφέρεται στις δημόσιες 
μαστιγώσεις, την απαγόρευση της τηλε-
όρασης, του χορού και της μουσικής, κα-
θώς και στην απόφαση της οικογένειάς 
της να φύγει από την περιοχή το 2009. 

Η Malala κέρδισε το βραβείο Ζαχάρωφ, 
με το οποίο τιμάται η ελευθερία της σκέ-
ψης και απονέμεται κάθε χρόνο από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το βραβείο 
θεωρείται η ανώτατη ευρωπαϊκή διάκρι-
ση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο 
παρελθόν με το βραβείο έχουν τιμηθεί 
ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, 
Νέλσον Μαντέλα.


