
Εφηµερίδα του Ε2    τεύχος 2
ο
      

Ο  πολυγνώστης 
 Νοέµβριος, ∆εκέµβριος 2012, Ιανουάριος 2013   

 

                            Καλό διάβασµα!!!! 
                                

 

   53o  φεστιβάλ 

κινηµατογράφου Θεσ/νικης 
 
   
 
    Κάθε χρόνο στα πλαίσια των 
«∆ηµητρίων», για τα οποία σας 
ενηµερώσαµε στο προηγούµενο 
τεύχος, το Νοέµβριο, γίνεται στη 
Θεσσαλονίκη ένα διεθνές φεστιβάλ 
κινηµατογράφου, όπου σκηνοθέτες 
από την Ελλάδα και από άλλες χώρες 
παρουσιάζουν πρωτότυπες ταινίες µε 
σύγχρονα θέµατα, που δηµιούργησαν 
τη χρονιά που πέρασε. 
      Οι κινηµατογραφικές αυτές ταινίες 
είναι ποιοτικές, προβάλλονται στον 
κινηµατογράφο της πόλης «Ολύµπιον» 
καθώς και σε χώρους στο λιµάνι 
Θεσσαλονίκης (Μουσείο 
κινηµατογράφου). Στο τέλος 
απονέµονται βραβεία. 
    Φέτος το 53ο φεστιβάλ 
κινηµατογράφου έκανε πρεµιέρα στις 2 
Νοεµβρίου 2012. Στο φεστιβάλ 
προβλήθηκαν 149 ταινίες από 54 
χώρες. Τα βραβεία απονεµήθηκαν 
στην αίθουσα του κινηµατογράφου 
«Ολύµπιον». Εµείς πληροφορηθήκαµε 
τα βασικότερα και σας ενηµερώνουµε: 
• Βραβείο καλύτερης ταινίας 
«Χρυσός Αλέξανδρος – Θ. 
Αγγελόπουλος» , αλλά και το βραβείο 
της ∆ιεθνούς Ένωσης Κριτικών 
(Fipresci) έλαβε η ταινία «Μια 
Πειρατεία» του Τοµπίας  Λίντχολµ. 
• Στην πολυσυζητηµένη ταινία 
«Μούχλα» του Τούρκου σκηνοθέτη 
Αλί Αϊντίν απονεµήθηκε ο «Αργυρός 
Αλέξανδρος». 
• Το 3ο βραβείο «Χάλκινος 
Αλέξανδρος» απονεµήθηκε στην ταινία 
«Επίλογος» του Ισραηλινού 
σκηνοθέτη Αµίρ Μανούρ. 

• Το βραβείο σκηνοθεσίας 
απονεµήθηκε στον Ισπανό Αντόνιο 
Μέντεθ Εσπάρθα για την ταινία του 
«Εδώ κι εκεί». 
• Το βραβείο γυναικείας ερµηνείας 
πήρε η Πολωνίδα Γιούλια Κίγιοβσκα, 
πρωταγωνίστρια στην ταινία 
«Αγάπη». 
• Το βραβείο ανδρικής ερµηνείας για 
τον ρόλο του στην ταινία του Έκτορα 
Λυγίζου, «Το αγόρι τρώει το φαγητό 
του πουλιού», πήρε ο Έλληνας 
Γιάννης Παπαδόπουλος. 
     Πολλά άλλα βραβεία και έπαινοι 
δόθηκαν, η πόλη µας κατακλύστηκε 
από ανθρώπους της 7ης τέχνης, έγινε 
γνωστή σε όλο τον κόσµο και ανέδειξε 
πολιτιστική ποιότητα δίνοντας τη 
δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να 
απολαύσουν τέτοιες ποιοτικές ταινίες. 
   Οι κινηµατογραφόφιλοι της 
Θεσ/νίκης ανανέωσαν το ραντεβού 
τους για τις 15 Μαρτίου 2013 για το 
15ο φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ. 

 
 

δηµοσιογράφος   Μαυρίδης Γιάννης 

αρχισυντάκτες 

 Τσαλταµπάση Μαρία                 
Παπαδόπουλος Β. 
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Γιατροί του Κόσµου 
   

 
 Οι Γιατροί του Κόσµου (Medecins Du 

Monde) είναι µια παγκόσµια µη 

κυβερνητική οργάνωση. 

∆ηµιουργήθηκε για την παροχή 

περίθαλψης και ανθρωπιστικής 

βοήθειας σε χώρες 

που πλήττονται από φυσικές 

καταστροφές, πολέµους κλπ. 

   Αποτελείται κυρίως από γιατρούς .Οι 

Γιατροί Του Κόσµου ιδρύθηκαν 

στη Γαλλία το 1980. ∆έκα χρόνια 

µετά, µία οµάδα 150 µελών 

συγκεντρώθηκαν στο Πανεπιστήµιο 

Αθηνών και ίδρυσαν το Ελληνικό 

παράρτηµα των Γιατρών Του Κόσµου. 

   Σηµαντικό στοιχείο της δράσης των 

Γιατρών Του Κόσµου είναι η 

Μαρτυρία: δεν αρκούνται στο ρόλο 

του απλού παρατηρητή, ή του 

θεραπευτή του ανθρώπινου πόνου. 

Καταγράφουν και ανακοινώνουν, 

καταγγέλλουν και διαµαρτύρονται. Η 

µαρτυρία τους έχει το κύρος εκείνων 

που ζουν την κατάσταση από πρώτο 

χέρι. Ζουν κοντά στους πληθυσµούς 

που τους έχουν ανάγκη, µοιράζονται 

τα προβλήµατά τους, 

σέβονται τα ήθη και τα έθιµά τους. 

 

 

 
Ιεραποστολή 

 
Οι ιεραπόστολοι διακονούν το 
θέληµα του Θεού. Πώς  όµως; 
Με την αγάπη που γίνεται πράξη. 
Βοηθάνε τους συνανθρώπους µας 
δίνοντάς τους φαγητό, ρούχα, 
καθαρό νερό, και φάρµακα. 

   Οι ιεραπόστολοι βοηθάνε τους 
ανθρώπους στην Αφρική αλλά και 
όλο τον κόσµο, πνευµατικά αλλά 
και πρακτικά. Πνευµατικά τους 
µιλούν για το θεό και την   
χριστιανική πίστη και µετά τους 
βαπτίζουν. 
 

Βασίλειος Τροµπέτας   
 

 
 

 

 

ΕΡΥΘΡΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
  Είναι ένα ανθρωπιστικό κίνημα με 

πολλές οργανώσεις και κοινούς σκοπούς. 

Αρχικά ιδρύθηκε το 1863 από τον Ερρίκο 

Ντυνάν ως «διεθνής επιτροπή για την 

ανακούφιση των τραυματιών». Υιοθέτησε 

το σήμα του κόκκινου σταυρού  σε λευκό 

φόντο. Σήμερα εκτός από την περίθαλψη 

των τραυματιών και την προστασία των 

αιχμαλώτων πολέμου, ασχολείται και με 

τους πρόσφυγες καθώς και σ΄ όλο τον 

κόσμο σε περιπτώσεις καταστροφών. 
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Καλλικάτζαροι 

(παράδοση) 
   Οι καλλικάτζαροι είναι δαιµόνια τα 

οποία σύµφωνα µε τις νεοελληνικές 

δοξασίες παρουσιάζονταν την περίοδο 

του δωδεκαήµερου και ενοχλούσαν ή 

έβλαπταν τους ανθρώπους. 

    Κατά τις σχετικές παραδόσεις ,οι 

καλλικάτζαροι «έρχονται  από τη γη 

από κάτω».  Όλο τον χρόνο πολεµούν 

µε  τσεκούρια να κόψουν το δέντρο 

που βαστάει τη γη, όταν όµως 

πλησιάζει η στιγµή που θα το κόψουν 

τελείως, γεννιέται ο Χριστός και 

αµέσως το δέντρο ξαναγίνεται. Τότε οι 

καλλικάτζαροι ορµούν πάνω στη γη και 

πειράζουν τους ανθρώπους. 

   Οι καλλικάτζαροι παριστάνονται µε 

ποικίλες µορφές : Είναι ψηλοί σαν τους 

ανθρώπους, όµως µαύροι και άσχηµοι 

και φορούν σιδεροπάπουτσα ή είναι 

µαυριδεροί, µε κόκκινα µάτια , τράγινα 

πόδια, µε χέρια σαν της µαϊµούς και µε 

τριχωτό όλο το σώµα  ή  µονόµατοι, 

µονοπόδαροι και πολύ κουτοί, 

µπαίνουν στα σπίτια από την 

καπνοδόχο και λερώνουν τη φωτιά, 

καβαλικεύουν στους ώµος τους 

διαβάτες, τους πιάνουν στο χορό κλπ. 

 

Παπαδοπούλου Κατερίνα 

 

 

Γερµανικό έθιµο 
Στη Γερµανία τα Χριστούγεννα, 

φτιάχνουν πολλά και διάφορα γλυκά 

π.χ µπισκότα, κέικ. Στις 6η 

∆εκεµβρίου γιορτάζει ο άγιος 

Νικόλαος. Οι Γερµανοί δίνουν πολύ 

προσοχή στην διακόσµηση εκτός και 

εντός σπιτιού. Επίσης στη Γερµανία 

έχουν το έθιµο adventskraz: είναι 

ένα κηροπήγιο από τα κλαδιά του 

έλατου και σχηµατίζει ένα στεφάνι 

που χωράει 4 κεριά. 

4 εβδοµάδες πριν τα Χριστούγεννα, 

κάθε εβδοµάδα σβήνεις ένα κερί. 

Επίσης στη Γερµανία έχουν ένα 

ηµερολόγιο το adventskaleder. 

Είναι ένα ηµερολόγιο που γράφει τις 

24 µέρες πριν τα Χριστούγεννα. Σε 

κάθε αριθµό υπάρχει κρυµµένο ένα 

σοκολατάκι. Τα παιδιά εκεί τρώνε 

ένα σοκολατάκι κάθε µέρα. 

 

Βασίλειος Παπαδόπουλος  

 

Ηπειρώτικα Κάλαντα 
Ελάτε δω γειτόνισσες και σεις 

γειτονοπούλες µου τα σπάργανα να 

φτιάξουµε και το Χριστό ν αλλάξουµε. 

Τα σπάργανα για το Χριστό, ελάτε 

όλες σας εδώ (2) 

Να πάµε να γυρίσουµε, τα µάγια να 

σκορπίσουµε, να δούµε και την 

Παναγιά, όπου µας φέρνει τη χαρά. 

Τα σπάργανα για το Χριστό, ελάτε 

όλες σας εδώ(2) 
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      Η Παλίρροια του 

πορθµού του Ευρίπου 

 
 

 

 

 

 

  Ο πορθµός του Ευρίπου έχει πλάτος 
39 µέτρα, µήκος 40 µέτρα και βάθος 
8,5 µέτρα. Σε αυτόν παρουσιάζεται το 
εξής περίεργο φαινόµενο: τα νερά 
του κινούνται συνεχώς, ενώ 
ταυτόχρονα αλλάζουν φορά 
κινήσεως. Άλλοτε κατευθύνονται 
προς τον Βόρειο και άλλοτε προς 
τον Νότιο Ευβοϊκό. Μετά από 
συστηµατικές παρατηρήσεις 
διαπιστώθηκε ότι 22 - 23 ηµέρες κάθε 
µήνα το ρεύµα παρουσιάζει µια 
κανονικότητα και αλλάζει φορά κάθε 
6 ώρες περίπου, µε αποτέλεσµα να 
συµπληρώνει τέσσερις εναλλαγές 
κάθε 24 ώρες και 50 λεπτά όπως 
ακριβώς η παλίρροια. 
 
Που οφείλεται όµως το φαινόµενο 

αυτό; 

   Το κύµα της παλίρροιας γεννιέται 
από την έλξη της Σελήνης στην 
Ανατολική Μεσόγειο και κατευθύνεται 
προς τα δυτικά. Όταν φθάνει στο 
νότιο Αιγαίο προχωρεί προς τα βόρεια 
και φθάνει στις ανατολικές ακτές της 

Εύβοιας τρεις ώρες περίπου µετά τη 
στιγµή που κατά την οποία η Σελήνη 
διέρχεται από το µεσηµβρινό της 
Χαλκίδας. 

Εντούτοις το κύµα που µπαίνει στο 
Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο φθάνει στο 
στενό του Ευρίπου 1 ώρα και 15 
λεπτά νωρίτερα από το κύµα που 
φθάνει από το βορρά γιατί η 
διαδροµή που ακολουθεί είναι 
µικρότερη. 

Μετά 6 ώρες αντιστρέφονται οι 
συνθήκες γιατί εν τω µεταξύ φθάνει 
στο στενό το κύµα που µπήκε στο 
Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο και έτσι 
ανεβαίνει η στάθµη στο βόρειο µέρος 
του στενού µε αποτέλεσµα να 
αντιστρέφεται το ρεύµα. Κατά την 
Πανσέληνο και τη Νέα Σελήνη, οπότε 
οι παλίρροιες είναι περισσότερο 
έντονες, έχουµε µεγαλύτερη διαφορά 
στάθµης µεταξύ Βορείου και Νοτίου 
Ευβοϊκού Κόλπου και  εποµένως 
ισχυρότερο ρεύµα. 

Κατά την εποχή του πρώτου και 
τελευταίου τετάρτου της Σελήνης οι 
παλίρροιες δεν είναι έντονες και 
εποµένως και τα κύµατα που 
εισέρχονται στους δύο κόλπους είναι 
εξασθενηµένα. Όλα αυτά συν η 
µορφολογία των ακτών, του βυθού 
και η φορά των ανέµων συµβάλλουν 
ώστε η ροή των υδάτων να είναι 
εντελώς ακανόνιστη. 

Γιατί ονοµάζεται Εύριπος; 
Το τοπωνύµιο «Εύριπος» (εύ + 
ριπή) παραπέµπει στην ορµητική 
φορά την οποία εµφανίζει στο 
σηµείο αυτό, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, η παλίρροια. 

 

∆ηµοσιογράφος: Γιώργος 
Ράλλης 
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΨΥΧΑΓΩΓΙΨΥΧΑΓΩΓΙΨΥΧΑΓΩΓΙ

ΑΑΑΑ    

 

 

 

Εξυπνάδες  
 

1.Ποιo δέντρο είναι και πόλη της 

στερεάς Ελλάδας ; 

 

 2.Ποια πόλη της στερεάς 

Ελλάδας έχει το µέσο στην αρχή; 

 

   3.Ποια πόλη της Ελλάδας σε 

ρωτά αν θέλεις άλλο νοίκι; 

 

 

 Κατερίνα 

Παπαδοπούλου 
 

 
 

 

 

1.Η Ιτέα 2.Το Μεσολόγγι 3.Η Θεσσαλονίκη 

(θες άλλο νοίκι).  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ 
    

 

Η δασκάλα έβαλε στα παιδιά να 

γράψουν µια έκθεση, που να 

τελειώνει µε τη φράση ¨Μάνα 

είναι µόνο µία¨ 

Όλα τα παιδάκια έγραφαν «η 

µαµά µου µε αγαπάει, µε 

φροντίζει και στο τέλος ¨Μάνα 

είναι µόνο µία¨» 

Ο Τοτός έγραψε:¨ 

Μια µέρα ήρθε στο σπίτι µια 

φίλη της µαµάς µου. Η µαµά 

µου, τη ρώτησε τι θα πιει και η 

φίλη της απάντησε, «µια κόκα 

κόλα». Τότε η µαµά µου µού είπε 

να φέρω δύο. Όταν πήγα στο 

ψυγείο είδα ότι υπήρχε µόνο µία 

κόκα κόλα και φώναξα 

 ¨Μάνα, είναι µόνο µία!¨ 

 

 

Στέκα Θεοδώρα 
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Επίσκεψη στην εφηµερίδα         
«Μακεδονία» και εκποµπή 
στον «αέρα» 
 

    Στις 13 ∆εκεµβρίου οι µαθητές των 
Ε1 και Ε2 τµηµάτων του σχολείου µας 
επισκεφθήκαµε τις εγκαταστάσεις της 

εφηµερίδας 
«Μακεδονία» καθώς 
και τον ραδιοφωνικό 
σταθµό, όπου πήραµε 
µέρος στην εκποµπή 
που µεταδόθηκε στον 
«αέρα» την ίδια 
στιγµή. Η επίσκεψη 

προγραµµατίστηκε στα πλαίσια 
εκπαιδευτικού πολιτιστικού 
προγράµµατος  µε την έκδοση της 

δικιάς µας 
εφηµερίδας.  
 
 
 
 
 
Ενθουσιαστήκαµε 

και γράψαµε σχόλια: 
» -στο υπόγειο 
ήταν ο υπεύθυνος 
του ραδιοφωνικού 
σταθµού και 
πήγαµε στην 
αίθουσα που είχε 
ηχοµόνωση. Εκεί 

είχε µικρόφωνα και µιλήσαµε 
ζωντανά «στον αέρα». Στον 4ο 
όροφο ήταν οι εγκαταστάσεις και τα 
γραφεία της εφηµερίδας, όπου ένας 
κύριος µας εξήγησε τη διαδικασία 
έκδοσης µιας εφηµερίδας. Μας 
έδωσε µια εφηµερίδα τους κι εµείς 
δώσαµε το 1ο τεύχος της δικής µας 
εφηµερίδας. Μας άρεσε πολύ που 
πήγαµε εκεί!» 

 

          

 

 

 

 

 

 

 Ευχαριστήρια επιστολή 
σε γονέα 
 

    Νιώθουµε την ανάγκη να 
ευχαριστήσουµε τον κ. 
Παπαδόπουλο Γεώργιο, πατέρα 
του µαθητή Παπαδόπουλου 
Βασιλείου του Ε2, για την 
εθελοντική βοήθεια που προσέφερε 
στην έκδοση του πρώτου τεύχους 
της εφηµεριδούλας µας. Ο κ. 
Παπαδόπουλος εκτός από τη 
βοήθεια στην εκτύπωση, 
προσέφερε και την έγχρωµη 
εκτύπωση και των 25 αντιτύπων 
για όλους τους µαθητές µε δικά του 
έξοδα.  Η εθελοντική αυτή πράξη 
µας έδειξε  βιωµατικά την αξία της 
προσφοράς του εθελοντισµού. Τον 
συγχαίρουµε και τον  ευχαριστούµε 
θερµά! 
Οι µαθητές του Ε2 και η δασκάλα 
τους Λιόλιου Ανθούλα         

                

Χριστουγεννιάτικο παζάρι 
 

   Με µεγάλη επιτυχία 
ολοκληρώθηκε το 
Χριστουγεννιάτικο 
παζάρι του Σχολείου 
µας. Τα παιδιά 

δηµιούργησαν µε κέφι 
απίθανες κατασκευές και 
διασκέδασαν πολύ µε το 
παιχνίδι των κρίκων που 
εµπνεύστηκε ο δάσκαλος 

 του ΣΤ3. 
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 UNICEF ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
 

 
 

    Στις 11 ∆εκεµβρίου του 1946 ιδρύθηκε η 
unicef, η οργάνωση των Ηνωµένων 
Εθνών, η οποία αποσκοπούσε να 
βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της 
Μέσης Ανατολής και της Κίνας µετά το 
τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου 
στέλνοντας τρόφιµα, νερό, φάρµακα κ.λ.π. 
Σε 3 χρόνια βοήθησε 10000000 παιδιά. 
Τότε οι άνθρωποι κοίταξαν ολόγυρα στον 
κόσµο και είδαν ότι υπάρχουν 
εκατοµµύρια άλλα παιδιά σε πολλές χώρες 
του κόσµου, που επίσης χρειάζονταν 
βοήθεια. Από τότε στέλνουν κάθε χρόνο 
τις προσφορές των ανθρώπων όλου του 
κόσµου, ώστε όλο και περισσότερα παιδιά 
να είναι υγιή και να έχουν τα 
στοιχειώδη(νερό, φαγητό, στέγη, ιατρική 
φροντίδα, εκπαίδευση κ.ά.). 

 
   Έτσι µάθαµε πως 
δεν ισχύουν για  
όλα τα παιδιά του 
κόσµου τα δικά µας 
δικαιώµατα. Τα 
Ηνωµένα Έθνη 
αποφάσισαν το 

Σεπτέµβριο του 1990 τη ∆ιεθνή Σύµβαση 
για τα ∆ικαιώµατα των παιδιών, τα οποία 
ισχύουν σήµερα σε 191 χώρες. Στην 
Ελλάδα ισχύουν από το 1992. Έτσι 
σήµερα γιορτάζεται και η Παγκόσµια 
Ηµέρα των Παιδιών. Από τα 50 άρθρα της 
σύµβασης των δικαιωµάτων εµείς σας 
αναφέρουµε µερικά. 
 -∆ικαιούµαι να µαγαλώσω σε έναν 
κόσµο χωρίς βία και φτώχεια 
 -∆ικαιούµαι µόρφωση και γνώση 
-∆ικαιούµαι να έχω ελεύθερο χρόνο για 
παιχνίδι 
 -∆ικαιούµαι να έχω σωµατική και 
ψυχική υγεία του, να έχουν όλα τα παιδιά 

ένα χαµόγελο.            
 -∆ικαιούµαι να έχω αγάπη και 
φροντίδα  
-∆ικαιούµαι να ζήσω σε έναν κόσµο 
ανθρώπινο, δίκαιο, ειρηνικό, που 
σέβεται και προστατεύει το φυσικό 
περιβάλλον, όπως και τα προσωπικά 
µου δεδοµένα.   

          Εµείς αφιερώσαµε σε αυτά τα 
παιδιά που υποφέρουν, την αγάπη µας 

µέσα από ζωγραφιές 
και συνθήµατα. 
Μάθαµε πως όλοι 
µπορούµε να 
βοηθήσουµε είτε 
στέλνοντας χρήµατα 
είτε αγοράζοντας 
κάρτες, τετράδια, 

ηµερολόγια κ.λ.π. από τα κινητά 
καταστήµατα της unicef. Ενηµερώσαµε και 
άλλα τµήµατα του σχολείου, για να 
ευαισθητοποιήσουµε περισσότερους. 
 

  ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ  

 ΟΛΟΙ 
ΕΧΟΥΜΕ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΤΗ 
ΜΟΡΦΩΣΗ  

 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  

 ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ 
ΑΝΑΓΚΗ  

 
Οι µαθητές του Ε2  

 
 

Εθελοντικές οργανώσεις που 

βοηθούν                                    

όσους έχουν ανάγκη 
Το χαµόγελο του παιδιού άρχισε το 1997. Πριν 

από 15 χρόνια. 

        ∆ράσεις  

• Ιδρύει παγκόσµιες πηγές εύρεσης 

εξαφανισµένων παιδιών.  

  

• Χτίζει ένα παγκόσµιο δίκτυο 

φωτογραφιών και πληροφοριών 

εξαφανισµένων παιδιών. 

               Προσφορές και 

εθελοντισµός 

 Ο εθελοντικός οργανισµός για 

τα παιδιά «Το χαµόγελο του 

παιδιού» από την ίδρυση του 

βασίζεται στην προσφορά του 

κόσµου για να καλύψει τις 

ανάγκες που καθηµερινά 

προκύπτουν 

 

Πλιάκος ∆ηµήτρης 
Τογγουσίδη Χρυσάνθη 
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Ζητούνται Μαµάδες στα Παιδικά 

Χωριά SOS 
 

 Είναι από τις λίγες δουλειές 

στον κόσµο που δεν απαιτεί 

εξειδικευµένες γνώσεις, πτυχίο 

ανώτατης σχολής ή έστω 

προϋπηρεσία. Αντιθέτως, το µόνο 

«προσόν» που πρέπει να έχει η κάθε 

υποψήφια για να γίνει Μητέρα SOS 

στα Παιδικά Χωριά είναι να επιθυµεί 

να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη 

φροντίδα παιδιών τα οποία από πολύ 

µικρή ηλικία βίωσαν την εγκατάλειψη 

και την κακοποίηση! Η µαµά του 

Χωριού αναλαµβάνει την ανατροφή 

πέντε έως έξι παιδιών και κάνει ό,τι 

θα έκανε η φυσική µητέρα τους. Μέσα 

στο σπίτι που συµβιώνουν όλοι 

αρµονικά πλένει, σιδερώνει, ετοιµάζει 

το µεσηµεριανό τραπέζι, βοηθάει τα 

παιδιά στο διάβασµα ή τα πηγαίνει 

στον παιδίατρο για τα καθιερωµένα 

εµβόλια. Ακόµη περισσότερο όµως η 

µητέρα των παιδικών χωριών SOS 

προσφέρει µε την  καθηµερινή 

παρουσία της την αγάπη και τη 

θαλπωρή που έχουν ανάγκη τα παιδιά, 

τα οποία φιλοξενούνται στις 

εγκαταστάσεις του οργανισµού και 

τους παρέχει ψυχολογική υποστήριξη 

για να επουλώσουν τις πληγές τους 

από την εγκαταλείψει. Εκτός από 

µαµάδες που θα «υποκαθιστούν» τη 

φυσικά µητέρα των παιδιών, οι 

υπεύθυνοι των Παιδικών Χωριών 

SOS στην Ελλάδα έχουν αρχίσει εδώ 

και λίγο καιρό να αναζητούν και 

…µπαµπάδες!    

     
∆ηµοσιογράφοι:Στέκα Θεοδώρα 

                            Σαραπτσή Ιωάννα 

                            Μανίκα Ειρήνη   

   

 

 

 

Γιατροί χωρίς σύνορα 
 

Οι γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι µια 
διεθνής, ανεξάρτητη ανθρωπιστική 

οργάνωση. Σκοπός της είναι η 
παροχή ιατρικής βοήθειας 

στους πληθυσµούς που βρίσκονται 
σε κίνδυνο, ανεξάρτητα από φυλή, 
θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις ή 
φύλο, αλλά και η ενηµέρωση και 
η ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώµης για τους πληθυσµούς 

αυτούς. 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 

ιδρύθηκαν το 1971 από οµάδα 
ιατρών και 

δηµοσιογράφων. Σήµερα, πάνω 
από 27.000 άτοµα, γιατροί, 

νοσηλευτές 
και ειδικοί ψυχικής υγείας 

συµµετέχουν σε προγράµµατα 
ιατρικής και 

ανθρωπιστικής βοήθειας των 
Ιατρών Χωρίς Σύνορα. 

 
 

           Μουµλάτζε  Κατερίνα. 
 
 

 
 



ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α για παιχνίδι!!! 

  

8 

 

 

 

xειροσφαίριση, ρεκόρ, ύµνος, Σπύρος, άρση, Λεωνίδας, Λάµπρος, ιστιοπλοΐα, 

διελκυστίνδα, αρασέ 

1.Χ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Η ελληνική λέξη 

για το χάντµπολ 

2. Ρ_ _ _ _ Ξένη ελληνοποιηµένη λέξη που σηµαίνει 

την καλύτερη επίδοση 

3.Υ_ _ _ _ Των Ολυµπιακών Αγώνων γράφτηκε από 

τον Κωστή Παλαµά και µελοποιήθηκε από 

τον Σπύρο Σαµαρά  

4.Σ_ _ _ _ _ Το µικρό όνοµα του ολυµπιονίκη στο 

µαραθώνιο το 1896, Λούη 

5.Α _ _ _ Άθληµα µε βάρη όπου διαπρέπουν οι 

Έλληνες αθλητές 

6.Λ_ _ _ _ _ _ _ Το µικρό όνοµα της 

άρσης βαρών Σαµπάνη 

7.Λ_ _ _ _ _ _ Το µικρό όνοµα του 

πρωταθλητή άλµατος σε 

ύψος Παπακώστα 

8.Ι_ _ _ _ _ _ _ _ _ Το άθληµα του ολυµπιονίκη 

Κακλαµανάκη 

9.∆_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Άθληµα όπου δυο 

αντίπαλες οµάδες 

τραβούν ένα σκοινί 

10.Α_ _ _ _ Κίνηση στην άρση βαρών 


