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Το έργο των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις 
δωρεές που μας προσφέρετε όλοι εσείς που εκτιμάτε και αγαπάτε το έργο μας.
Μπορείτε να προσφέρετε τις χρηματικές σας δωρεές για τη λειτουργία και την 
ανάπτυξη των προγραμμάτων μας, κάνοντας κατάθεση σε έναν από τους 
παρακάτω Τραπεζικούς λογαριασμούς:

ALPHA BANK: IBAN GR03 0140 1010 1010 0210 1161 787
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: IBAN GR69 0110 1040 0000 1044 8022 763
EFG EUROBANK: IBAN GR55 0260 2010 0009 1010 0991 765
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR40 0172 0260 0050 2602 0155 199
HSBC: IBAN GR76 0710 0400 0000 4004 4448 146

Παρακαλούμε μετά από την κατάθεση της δωρεάς σας στην Τράπεζα, για να σας 
αποστείλουμε την απόδειξη δωρεάς, να μας τηλεφωνείτε στα:
210-3313661-3 ή 2310-226644.

Επίσης, μπορείτε να κάνετε τις δωρεές σας με χρέωση της κάρτας σας VISA,
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS τηλεφωνώντας στα: 210-3313661-3 ή 
2310-226644.

Μπορείτε να βοηθήσετε άμεσα καλώντας από σταθερό ΟΤΕ στο 
901 11 164 164 (χρέωση 2,99 € + ΦΠΑ) ή από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό 
στο 14567(χρέωση 2,00 € + ΦΠΑ).

Γραφεία: • Αθήνα: Καρ. Σερβίας 12-14, 105 62  τηλ. 210-3313661 
• Θεσσαλονίκη: Γρηγορίου Παλαμά 8, 546 21 τηλ. 2310-226644

Τιμή Τεύχους 0,20 Ευρώ
Μέλος: • Διεθνούς Ένωσης Παιδικών Χωριών SOS (SOS KDI)

•  Ηνωμένων Εθνών, κατηγορία ΙΙ (Οικονομικό & Κοινωνικό Συμβούλιο)

Χρόνος 37ος  - Τεύχος 99 - Έκδοση τριμηνιαία
Ιδιοκτήτης: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
Εκδότης: Αν. Βρεττός
Συντάσσεται από Επιτροπή
Κωδικός: 4029

Πώς να βοηθήσετε: 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

s2.pdf   11/19/15   4:15:39 PM

Χρόνος 40ος - Τεύχος 110 - Έκδοση τριμηνιαία

 (χρέωση 2,00€ + ΦΠΑ και το αναλογούν τέλος σταθερής και κινητής τηλεφωνίας)

 Καθηγητής Κώστας Ν. Συρίγος



3

Οι καρδιές των Παιδικών Χωριών SOS πέταξαν 
ψηλά στο City Link με τους εΘΕΛΩντές του 
Ομίλου Πειραιώς την Τρίτη, 17 Απριλίου 2018. 

Η πιο όμορφη στοά της πόλης, το City Link, 
στο κέντρο της Αθήνας, γέμισε παιδικές φωνές 
και τραγούδια με τις ζωγραφιές των παιδιών 
μας να απεικονίζουν πολύχρωμες καρδιές 
γεμάτες ενθουσιασμό, που «φτερούγισαν» λίγα 
μέτρα πάνω από το έδαφος για να στολίσουν 
τον «ουρανό» του City Link, κάνοντας τους 
περαστικούς να σηκώσουν το βλέμμα τους 
ψηλά.  

Οι μικροί μας καλλιτέχνες φιλοτέχνησαν 
με μεράκι και αγάπη τις δημιουργίες τους 
με καθοδηγήτρια την υπεύθυνη Μονάδας 
Προσβάσιμης Εκπαίδευσης της Ανώτατης 
Σχολής Καλών Τεχνών, εικαστικό κυρία Ουρανία 
Αναστασιάδου.  Η κυρία Αναστασιάδου μετέφερε 
στο ακροατήριο τις όμορφες στιγμές που βίωσε 
με τα παιδιά  στο  ξεχωριστό καλλιτεχνικό 
εργαστήριο, που δημιούργησε η Τράπεζα 
Πειραιώς τον περασμένο Δεκέμβριο  για  «Το 
Πολύπτυχο της Καρδιάς». 

Οι δημιουργίες των παιδιών  εκτέθηκαν στις 1-29 
Απριλίου στο City Link με τίτλο «Hearts Up!». 

Στην εκδήλωση αναδείχθηκε η δέσμευση 
του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς σε δράσεις  
Εταιρικής Υπευθυνότητας και εθελοντισμού που 
έχουν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο τα παιδιά 
και την κοινωνία.  

Η εκδήλωση  ολοκληρώθηκε με την 
επιβράβευση των μικρών καλλιτεχνών και 
τραγούδια από το Μουσικό Εργαστήρι των 
Παιδικών Χωριών SOS. 

Καρδούλες στον ουρανό για την Τράπεζα Πειραιώς
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Από τον Απρίλιο του 2017, η Μαρία Ζούρου 
είναι μητέρα των Παιδικών Χωριών SOS. Μία 
απόφαση που όπως λέει άλλαξε τον τρόπο της 
ζωής της, την έκανε να βιώσει την μητρότητα, 
δημιούργησε νέα δεδομένα και συνθήκες και 
της χάρισε σημαντικά μαθήματα ζωής. Η ίδια 
μοιράζεται τα σημαντικότερα μαθήματα ζωής που 
διδάχθηκε μέσα σε ένα χρόνο και μας προτείνει 
να βάλουμε την προσφορά στη ζωή μας γιατί 
έχουμε σίγουρα να πάρουμε πολύ περισσότερα 
από όσα θα δώσουμε. 

1.Ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις τρόπο 
ζωής και να βρεις το κίνητρό σου

«Η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο 
αποτελούσε για μένα τρόπο ζωής, καθώς 
συμμετείχα με όποιον τρόπο μπορούσα σε 
διάφορες εθελοντικές δράσεις. Το γεγονός όμως 
ότι δεν είχα νιώσει τη μητρότητα ως βιολογική 
μητέρα με έκανε να αναζητήσω μία δράση 
που αφορούσε στα παιδιά. Η αναζήτηση αυτή 
συνέπεσε με την αναζήτηση Μητέρων SOS 
από τα Παιδικά Χωριά SOS και έτσι πήρα την 
απόφαση να γίνω “μαμά”. Μετά από δίμηνη 
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, κατάφερα 
να βρω τον εαυτό μου και τις ισορροπίες μου, 
να συνειδητοποιήσω το νέο μου ρόλο και να 
καταλάβω αυτό που θα με έκανε χαρούμενη - τη 
μητρότητα. Αυτό που θα αποτελούσε το κίνητρό 
μου για να προσφέρω, να βελτιώσω τον εαυτό 
μου και να προσφέρω στα παιδιά μου». 

Η αγάπη, η στοργή, η τρυφερότητα, ο 
χρόνος, η επιμονή και η υπομονή, η 
προσπάθειά σου, το βλέμμα των παιδιών 
σου, οι αγκαλιές, τα φιλιά, το γέλιο τους. 
Όλα αυτά σε κάνουν «μαμά».

2. Μητέρα μπορείς να γίνεις ακόμα και αν δεν 
έχεις φέρει στον κόσμο ένα παιδί

«Τα παιδιά έχουν ανάγκη φροντίδας, ασφάλειας, 
αγάπης, στοργής και τρυφερότητας, τα οποία 
λαμβάνουν απλόχερα από τις Μητέρες SOS. 
Τόσο εγώ όσο και οι υπόλοιπες Μητέρες SOS 
είμαστε μητέρες καρδιάς. Μπορεί να μην έχουμε 
φέρει στην ζωή τα παιδιά που αναλαμβάνουμε να 
φροντίσουμε, αλλά λειτουργούμε σαν κανονικές 
μαμάδες, καθώς αποτελούμε το σταθερό 
πρόσωπο αναφοράς που έχουν ανάγκη και 
αναπληρώνουμε συναισθηματικά τους γονείς τους. 
Φροντίζουμε τα παιδιά μας, τους προσφέρουμε 
μία οικογένεια, τους δίνουμε αρχές και αξίες, τους 
παρέχουμε τα εφόδια για να ονειρευτούν και να 
οραματιστούν ένα καλύτερο μέλλον, ώστε να 
φτιάξουν την ζωή τους όσο καλύτερα μπορούν. 
Να μπορέσουν να στηριχθούν στις δυνάμεις 
τους παρά τις δυσκολίες που χρειάστηκε να 
αντιμετωπίσουν στην ζωή τους. Μητέρα σε κάνει η 
αγάπη, η στοργή, η τρυφερότητα που προσφέρεις, 
ο χρόνος που δίνεις, η επιμονή και η υπομονή, 
η προσπάθειά σου, το βλέμμα των παιδιών σου, 

Μητέρα των Παιδικών Χωριών SOS



οι αγκαλιές, τα φιλιά, το γέλιο τους. Όλα αυτά σε 
κάνουν μαμά».

3. Μπορείς να δημιουργήσεις την δική 
σου μεγάλη οικογένεια, αρκεί να το πάρεις 
απόφαση

«Είμαι μητέρα σε ένα καινούργιο σπίτι των 
Παιδικών Χωριών SOS. Τα παιδιά μου είναι δύο 
αδέρφια 5,5 και 7 ετών. Σύντομα η “οικογένειά” 
μας θα μεγαλώσει, καθώς θα ενταχθούν σε 
αυτήν ακόμα 2 παιδάκια κατά την διάρκεια του 
καλοκαιριού. Βιώνω την μητρότητα όχι μόνο 
μέσα από αυτά τα δύο παιδιά. Για εμένα όλα τα 
παιδιά στο Χωριό είναι παιδιά μου. Τα νοιάζομαι 
και τα αγαπάω πολύ. Άλλωστε, πόσος χρόνος 
χρειάζεται για να θελήσεις να φροντίσεις, να 
προστατέψεις και να νοιαστείς ένα παιδί; Να είσαι 
εκεί για εκείνο στη λύπη, την χαρά, τον πόνο, τα 
δύσκολα, τα εύκολα και τις επιτυχίες του»;

«Για εμένα δεν υπάρχει ομορφότερο 
πράγμα από το να ζεις και να υπάρχεις με 
παιδιά και για τα παιδιά». 
4. Όση αγάπη δίνεις, άλλη τόση παίρνεις

«Τα παιδιά θέλουν να σου ανταποδώσουν την 
αγάπη που τους προσφέρεις. Σε αγαπούν, 
σε νοιάζονται, σε θαυμάζουν όπως κάθε 
ενήλικα που τους εμπνέει εμπιστοσύνη και 
ασφάλεια και τους μαθαίνει πράγματα για 
τη ζωή και τον εαυτό τους. Αναγνωρίζουν τις 
δυσκολίες της καθημερινότητας μίας μαμάς 
με παιδιά διαφορετικών φύλων, ηλικιών και 
συναισθηματικών αναγκών. Για εμένα δεν 
υπάρχει ομορφότερο πράγμα από το να ζεις 
και να υπάρχεις με παιδιά και για τα παιδιά. Να 
εργάζεσαι σε ένα πανέμορφο χωριό, να ξυπνάς 
και να κοιμάσαι ακούγοντας παιδικές φωνούλες, 
να παίρνεις τόση αγάπη και αποδοχή από τόσο 
μικρά ανθρωπάκια. Τόσες αγκαλιές και φιλιά που 
έχω λάβει μέσα σε ένα χρόνο, δεν τα έχω λάβει 
όλη μου την ζωή». 

Στην ερώτηση αν η απειρία της ως μητέρα την 
έκανε ποτέ να τρομάξει ή να διστάσει η Μαρία 
Ζούρου απαντά μονολεκτικά και χωρίς δεύτερη 
σκέψη: «Ποτέ! Γιατί είχα 
και έχω στο πλευρό 
μου ειδικό επιστημονικό 
προσωπικό και όλοι μαζί 
κάνουμε το καλύτερο 
δυνατό προκειμένου τα 
παιδιά που στερήθηκαν 
την βιολογική τους 
οικογένεια να βιώσουν μία 
όμορφη παιδική ηλικία. Και ακόμα και αν κάποιες 
φορές ζορίζομαι είναι εποικοδομητικό. Γιατί ακόμα 
και τότε διαπιστώνω πως μαθαίνω τον εαυτό 
μου και τις αντοχές μου. Μαθαίνω να γίνομαι 
καλύτερος άνθρωπος και καλύτερη μαμά.» 

*Άρθρο δημοσιευμένο στο www.thriveglobal.gr
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Για πέμπτη συνεχή χρονιά, διοργανώθηκε μία 
λαμπρή καλλιτεχνική βραδιά με ανθρωπιστικό 
χαρακτήρα για την ενίσχυση των δράσεων του 
Σωματείου μας. Η μουσική υπηρέτησε την ίδια 
της την τέχνη, μέσω της εκδήλωσης “Diplomats 
in Concert in Athens”, που διοργανώθηκε 
την Πέμπτη 15 Μαρτίου στην αίθουσα του 
Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, με τη 
συμμετοχή Πρέσβεων, διπλωματών, μελών 
των οικογενειών τους και Ελλήνων λυρικών 
καλλιτεχνών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών, με σκοπό την ενίσχυση του έργου 
των Παιδικών Χωριών SOS.

Πρέσβεις και μέλη του διπλωματικού σώματος 
ξεδίπλωσαν το μουσικό τους ταλέντο για 
καλό σκοπό, δείχνοντας την καλλιτεχνική και 
κοινωνική ευαισθησία τους, καθώς γέμισαν με 
μελωδίες ξένων και Ελλήνων συνθετών την 
κατάμεστη αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου 
Παρνασσός.

Το παρών στη σκηνή έδωσαν εκπρόσωποι 
από Αυστρία, Γερμανία, Γεωργία, Ιαπωνία, 
Ιταλία, Καζακστάν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, 
Μολδαβία, Ουκρανία, Παλαιστίνη, Πολωνία, 
Ρουμανία, Σλοβενία και Τσεχία, ενώ εξαιρετική 
ήταν η ερμηνεία της διεθνούς φήμης σοπράνο  
Cellia Caterina Costea και του ιδιαίτερα 
ταλαντούχου νεαρού φλαουτίστα Στάθη 
Καραπάνου.Τη βραδιά πλαισίωσαν  το Jazz duo 
του Τάκη Φαραζή και ο διακεκριμένος πιανίστας 
Δημήτρης Γιάκας.

Διπλωματικό κονσέρτο με κοινωνικές ευαισθησίες
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Το κλείσιμο της εκδήλωσης έγινε με την 
πρωτότυπη πλέον χορωδία, υπό τη διεύθυνση 
του Μαέστρου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής κ. 
Αγαθάγγελου Γεωργακάτου.

Το σχεδιασμό του φωτισμού της βραδιάς 
και φέτος πρόσφερε η διεθνούς φήμης και 
βραβευμένη με ΕΜΜΥ για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2004 Ελευθερία Ντεκώ και την 
επιμέλεια και την οργάνωση παραγωγής είχε ο 
καλλιτέχνης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Νίκος 
Τσαούσης.

Τα έσοδα της φετινής εκδήλωσης συνέβαλαν 
στην κάλυψη των αναγκών διαβίωσης των δύο 
πρώτων οικογενειών που από τις αρχές της 
χρονιάς μένουν στο νέο Παιδικό Χωριό SOS στο 
Ηράκλειο της Κρήτης. 

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς της 
εκδήλωσης Groupama Ασφαλιστική, Adelco, 
Εταιρεία Μυτιληναίος, KPMG, Consolidated 
Contractors Group αλλά και τους υποστηρικτές 
Coca-Cola Hellas και Ρουμανο-Ελληνικό 
Πολιτιστικό Σύλλογο (Αρμονία).

Xoρηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ, Καθημερινή 
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Ο ANT1, στο πλαίσιο του προγράμματος 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, «Κάθε Παιδί 
μια Αγκαλιά», βρήκε τον πιο... παιχνιδιάρικο 
τρόπο για να ενισχύσει τις δράσεις των 
Παιδικών Χωριών  SOS, αφού κάθε εβδομάδα 
δώριζε το 50% του ποσού που κέρδιζε ο 
νικητής, στο Σωματείο μας. Με συντονιστή τον 
Θοδωρή Αθερίδη, celebrities και μη, με όπλο 
τις γνώσεις, την ευστροφία και το... χιούμορ 
τους, «τσαλακώνονταν» μπροστά στην κάμερα 
του ΑΝΤ1, χαρίζοντας στιγμές γέλιου στους 
θεατές αλλά και μέρος των κερδών στα Παιδικά 
Χωριά SOS. Από το Celebrity Game Night, 
συγκεντρώθηκαν συνολικά 15.800€ για τα παιδιά 
που ζουν και μεγαλώνουν μαζί μας.

Ο ANT1 παίζει για καλό σκοπό!

Σε μια ξεχωριστή πράξη αγάπης και ευαισθησίας 
προχώρησε η τραγουδίστρια Καλομοίρα σε συνεργασία με 
τον ΑΝΤ1 για την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS. Η 
γνωστή τραγουδίστρια χρησιμοποίησε τη δημιουργικότητα 
και το ταλέντο της για καλό σκοπό, δημιουργώντας το 
τραγούδι “Mommy Loves You” ως δώρο απόλυτης αγάπης 
προς την κόρη της για την ημέρα της βάφτισής της, 
χαρίζοντας τα έσοδα από την πώλησή του στα Παιδικά 
Χωριά SOS. Η Καλομοίρα απευθύνεται στη μικρή Αναστασία 
λέγοντάς της ότι παρά τις δυσκολίες που θα συναντήσει στη 
ζωή της,  θα τα καταφέρει αφού είναι μαχήτρια και πως η 
ίδια θα είναι πάντα εκεί να την αγαπά, να την προστατεύει 
και να την καθοδηγεί. Με πηγή έμπνευσης τα παιδιά της, η 
Καλομοίρα εξυμνεί την ανιδιοτελή αγάπη της μητέρας και 
στηρίζει με τη δωρεά των εσόδων από την πώληση του 
τραγουδιού το έργο μας, τονίζοντας τη σημαντικότητα της μητρικής φιγούρας που δημιουργούμε στα 
Παιδικά Χωριά SOS για τα παιδιά που έχουν στερηθεί τη φροντίδα της βιολογικής τους μητέρας. Το 
τραγούδι “Mommy Loves You”, κυκλοφορεί από την 314 records και είναι διαθέσιμο μέσω itunes, 
ενώ κάθε φορά που το αγοράζετε, ενισχύετε τις δράσεις του Σωματείου μας.

Η Καλομοίρα αφιερώνει το “Mommy Loves You” στα Παιδικά Χωριά SOS!
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Για άλλη μια χρονιά τα παιδιά των Εργαστηρίων 
Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης των 
Παιδικών Χωριών SOS Βάρης και Πλαγιαρίου, 
που λειτουργούν από το 2005 με την υποστήριξη 
της Vodafone, παρουσίασαν το έργο τους στο 
Παιδικό Φεστιβάλ Τέχνης, με τίτλο «Κόσμοι 
πολλοί, ευκαιρία για γιορτή». 

Τα Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν μέσα στον 
Ιούνιο στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην 
Αθήνα και στο Θέατρο Σοφούλη στην Καλαμαριά, 
με τη συμμετοχή  μαθητών των δύο Χωριών, 
καθώς και μαθητών από τους γύρω Δήμους.

«Κόσμοι πολλοί, ευκαιρία για γιορτή»

Ποιος είπε ότι οι γοργόνες δε βγαίνουν στη στεριά; Φέτος 
το καλοκαίρι βγήκαν με τη Doca Bags + Accessories σε μια 
special συλλογή για την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS.

Η σειρά Mermaid by Doca, με θέμα τις γοργόνες αποτελείται 
από τσάντες, πορτοφόλια και ρούχα, με απόλυτα καλοκαιρινό 
σχέδιο. Με κάθε αγορά από τη σειρά Mermaid by DOCA, 
μέρος των εσόδων διατίθεται για την ενίσχυση των Παιδικών 
Χωριών SOS. 

Mermaid by Doca για την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS

Για 4η συνεχή χρονιά, το Aroxol απομακρύνει 
τα κουνούπια, φέρνοντας περισσότερη χαρά 
στα Παιδικά Χωριά SOS. Με κάθε συσκευασία 
αντικουνουπικών προϊόντων με το αντίστοιχο 
σήμα, το Aroxol προσφέρει μέρος των εσόδων 
στα Παιδικά Χωριά SOS.

Ευχαριστούμε Εύρηκα!

Το Aroxol ενισχύει τα Παιδικά Χωριά SOS
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Την Τρίτη 3 Ιουλίου επέλεξε ο καινούριος καλός μας 
φίλος, καθηγητής Γκάρεθ Όουενς, να προσφέρει 
στα παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης, ένα 
καταπληκτικό και άκρως ενδιαφέρον δώρο. Ανήμερα 
της επετείου των 110 χρόνων ανακάλυψης του 
δίσκου της Φαιστού, ο κύριος Όουενς προσκάλεσε 
τα παιδιά μας από την πρώτη ως την πέμπτη τάξη 
δημοτικού, να γίνουν μαζί του μικροί αρχαιολόγοι, 
περπατώντας στα μονοπάτια της Κνωσσού! 
Έμαθαν για τους προγόνους μας, περιδιάβηκαν 
στις αίθουσες και θαύμασαν τα εκθέματα στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

Ταξίδι στα μονοπάτια της Αρχαιολογίας

Τα παιδιά μας από το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν την έννοια της Τέχνης μέσα από 
ένα ιδιαίτερο εργαστήρι στο Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικό 

Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Τα παιδιά μας διδάχτηκαν πώς να 
χρησιμοποιούν  όλες τους τις αισθήσεις για να ερμηνεύουν 

και να επικοινωνούν με τον κόσμο γύρω τους μέσα από 
την ευρηματικότητα της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, 

την οποία είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν στα βασικά της 
σημεία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι να μεγαλώνουμε 

παιδιά με καλλιτεχνικές και κοινωνικές ανησυχίες και δεν 
θα μπορούσαμε να μην ευχαριστήσουμε την Τράπεζα 
Πειραιώς και την εικαστικό κυρία Αναστασιάδου για το 

δημιουργικό απόγευμα!

Η τέχνη δεν έχει «γλώσσα»



11

Όλα είναι θέμα οπτικής λένε και δεν θα μπορούσαμε να 
συμφωνήσουμε περισσότερο με αυτό, ειδικά μετά την 
παρουσίαση της έκθεσης φωτογραφίας PHOTO LAB 18 
του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης με τη Samsung. Η 
ομορφιά της καθημερινότητας αποτυπώθηκε έξοχα μέσα 
από το φωτογραφικό φακό των παιδιών μας, τα οποία 
αποδείχθηκαν πραγματικά ταλέντα στη φωτογραφία.

Photo Lab 18 by Samsung

Η Groupama Ασφαλιστική διοργάνωσε, σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς», 

εκπαιδευτικό σεμινάριο οδικής συμπεριφοράς στο Παιδικό Χωριό 
SOS στη Βάρη, το Σάββατο 5 Μαΐου. Με την ενέργεια αυτή, 
η εταιρεία επιδίωξε να συμβάλει στην εκτενή και βιωματική 

ενημέρωση των παιδιών των Παιδικών Χωριών SOS, σχετικά με 
το πάντα επίκαιρο θέμα της οδικής ασφάλειας.

Οδική ασφάλεια
με τη Groupama Ασφαλιστική

Εκεί που η καινοτομία οδεύει χέρι-χέρι με την εξέλιξη της επιστήμης, 
τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εμπνευστούν και να πάρουν μια 
γεύση από τις δυνατότητες που ξεδιπλώνονται μπροστά τους μέσα 
από τις θετικές επιστήμες! Με διαδραστικά πειράματα χημείας 
όλων των ηλικιών, τα παιδιά γνώρισαν την καθημερινή χημεία που 
κρύβεται στη ζωή μας.Τα μεγαλύτερα παιδιά μπήκαν σε ρόλο CSI 
και έμαθαν για τα δαχτυλικά αποτυπώματα ενώ είχαν την ευκαιρία 
να δουν στην πράξη το πώς μπορούν να δημιουργήσουν τα ίδια 
το δικό τους δαχτυλικό αποτύπωμα. Ευχαριστούμε ABBVIE!

Επιστημονική κοινότητα εκπέμπει SOS



ΚΆΝΤΕ ΤΙΣ ΠΙΟ 
ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΆΣ
ΆΚΟΜΗ ΠΙΟ ΓΛΥΚΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑΣ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS. 

Δείτε	όλα	τα	σχέδιά	μας	στο	www.sos-villages.gr/shop/gr/
Για	περισσότερες	πληροφορίες	καλέστε	στο	210	3313661

Αγοράζοντας	μπομπονιέρες	από	
το	eshop	μας	για	τη	βάφτιση	του	
παιδιού	σας	συνεισφέρετε	σημαντικά	
στην	ενίσχυση	των	δράσεών	μας.


