Ρουάντα
Γεια σας και καλή αρχή στο παιχνίδι!
Eίμαι η Σέζα και ζω σ’ ένα μικρό χωριό της Ρουάντα, το Γκίτεσι.
Στο χωριό μου έχουν γίνει πολλές αλλαγές από τότε που βρίσκεται εδώ
η ActionAid με το πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού. Για παράδειγμα, το σχολείο μου
τώρα με τη βοήθεια της ΑctionΑid έχει λαχανόκηπο και ζώα. Τον λαχανόκηπο
τον φροντίζουμε εμείς τα παιδιά και για τα ζώα μας βοηθάνε και οι γονείς μας.
Έτσι έχουμε όλα τα παιδιά φαγητό και ό,τι περισσεύει το πουλάμε στην αγορά
και τα χρήματα που μαζεύουμε τα κρατάμε για τις ανάγκες του σχολείου.
Όταν τελειώσω το σχολείο και μεγαλώσω θα γυρίσω όλο τον κόσμο!

Ρίξτε το ζάρι για να δείτε ποια είναι η επόμενη χώρα που θα επισκεφτείτε και
τι θα κάνετε. Καλό ταξίδι!

Αιθιοπία
Γεια σας από την Αιθιοπία!
Το όνομά μου είναι Μαμπίσο και αν και είμαι 11 χρονών, σήμερα είναι
η πρώτη μου μέρα στο σχολείο. Για την ακρίβεια στο καινούργιο μου σχολείο!
Μετά τη Β’ Δημοτικού σταμάτησα το σχολείο γιατί φοβήθηκα πάρα πολύ,
όταν ένα μεγάλο φίδι έπεσε πάνω μου από το χαλασμένο ταβάνι της αίθουσας.
Σήμερα όμως μαζί με την ΑctionΑid εγκαινιάσαμε 4 ολοκαίνουργες αίθουσες!
Ξεκινάω ξανά το σχολείοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο!

Προχωρήστε 2 τετράγωνα μπροστά.

Ιορδανία
Γεια σας,
Είμαι η Ισραά. Μέχρι τα 13 μου χρόνια χώρα μου ήταν η Συρία, τώρα μένω
σε καταυλισμό προσφύγων στην Ιορδανία. Ο πόλεμος μας ανάγκασε να φύγουμε.
Η ζωή στον καταυλισμό στην αρχή ήταν πολύ δύσκολη, τώρα έχει βελτιωθεί
με τη βοήθεια της Ομάδας Άμεσης Δράσης της ΑctionΑid. Η ομάδα αυτή
προσφέρει άμεση βοήθεια σε χώρες που αντιμετωπίζουν μια επείγουσα ανάγκη,
όπως φυσικές καταστροφές. Και ο πόλεμος είναι μια επείγουσα ανάγκη.
Με την άμεση επέμβαση της ομάδας τώρα έχουμε στον καταυλισμό ρούχα, είδη
προσωπικής υγιεινής και οι πιο φτωχές οικογένειες βοηθιούνται οικονομικά.
Αναρωτιέμαι πότε θα ξαναγυρίσω στη χώρα μου, στο σπίτι μου…

Μείνετε και σεις για ένα γύρο στον καταυλισμό.
(Πώς αλήθεια φαντάζεστε μία μέρα από τη ζωή σας μέσα σ’ αυτόν;)

Κατεχόμενο Παλαιστινιακό Έδαφος
Γεια σας,
Είμαι ο Ιμπραήμ, γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω στη Χεβρώνα. Έκανα πολλές δουλειές μέχρι τώρα και σήμερα δουλεύω στο γραφείο της ΑctionAid. Πριν
από λίγο καιρό Ανάδοχοι Παιδιού από την Ελλάδα επισκέφτηκαν τη χώρα μου και
είδαν από κοντά τι συμβαίνει εδώ και τι σημαίνει να ζεις υπό καθεστώς κατοχής.
Αλήθεια, η δική σας χώρα πέρασε περίοδο κατοχής; Θα προσπαθήσουμε
με τη βοήθεια της ActionAid να ανακουφίσουμε τις ήδη πληγωμένες μας ζωές.

Προχωρήστε 3 τετράγωνα μπροστά.

Αφγανιστάν
Γεια σας από την περιοχή Μπαλκχ του Αφγανιστάν!
Είμαι η Ρέντα και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί με τη βοήθεια της ΑctionAid
φτιάχτηκε για την περιοχή μου και για άλλες 54 περιοχές ένα σύστημα έγκυρης
προειδοποίησης για τις βροχές και επίσης ενισχύθηκαν οι όχθες των ποταμών
για αντιπλημμυρική προστασία. Είμαι σίγουρη ότι από δω και πέρα εγώ και τα
παιδιά μου δεν θα φοβόμαστε, όταν θα βλέπουμε αστραπές ή θα ακούμε βροντές.

Βοηθήσατε και σεις την ActionAid να κάνει αυτά τα έργα,
προχωρήστε 3 τετράγωνα μπροστά.

Πακιστάν
Γεια σας,
Είμαι ο Ιμράν και πηγαίνω στη Δ’ Δημοτικού. Σήμερα βοήθησα τη μαμά μου
να λύσει μία δύσκολη άσκηση γραμματικής. Ναι, καλά διαβάσατε, η μαμά μου
πάει σχολείο μαζί με μένα! Από τότε που η ΑctionΑid δημιούργησε τα κέντρα
εκπαίδευσης ενηλίκων πολλοί μπαμπάδες και μαμάδες πηγαίνουν σχολείο.
Και όταν έχει χρόνο πάμε μαζί και στη δανειστική βιβλιοθήκη που φτιάχτηκε και
αυτή μαζί με το κέντρο. Εχθές διαβάσαμε και ένα παραμύθι από την Ελλάδα,
νομίζω ότι ήταν του Αισώπου, αν θυμάμαι καλά.

Είστε και σεις υποστηρικτές της ActionAid, προχωρήστε 2 τετράγωνα μπροστά.

Κίνα
Νι χάο από την Κίνα!
Είμαι η Του Εν, 12χρoνών. Ζω και εργάζομαι σε εργοστάσιο παιχνιδιών στην Κίνα.
Μαζί με πολλά άλλα παιδιά κατασκευάζουμε το 80% των παιχνιδιών παγκοσμίως.
Ο μισθός μου φτάνει για ένα μικρό μεσημεριανό γεύμα τη μέρα. Όταν θα
μεγαλώσω, θα αγοράσω και εγώ μία κούκλα από αυτές που φτιάχνω και
θα παίζω μαζί της όλη τη μέρα!

Ουψ! Χάνετε τη σειρά σας για 2 γύρους
(Όση ώρα περιμένετε προσπαθήστε να φανταστείτε την καθημερινότητά της).

Νεπάλ
Γεια σας και από μένα!
Το όνομά μου είναι Μαντχάβ. Είμαι 11 χρονών και ζω στο Νεπάλ, μια πολύ όμορφη
χώρα. Ανήκω στην «κάστα» των Νταλίτ και πολλοί πιστεύουν ότι δεν πρέπει να μας
αγγίζουν γιατί θα μολυνθούν. Εγώ, όμως, δεν είμαι άρρωστος. Ίσα, ίσα είμαι πάρα
πολύ καλά! Ειδικά τώρα που θα μεγαλώσει η σοδειά στο χωράφι μας, έτσι λέει
ο μπαμπάς μου. Έμαθε καινούργιες τεχνικές γεωργίας στο κέντρο εκπαίδευσης
της ΑctionΑid και έχει σπόρους χωρίς να τους πληρώνει.
Λέτε να μάθει και άλλα πράγματα;

Βοηθήσατε και σεις με την Αναδοχή σας, προχωρήστε 2 τετράγωνα μπροστά.

Ινδία
Γεια σας και από μένα!
Το όνομά μου είναι Αναμίκα και είμαι πολύ χαρούμενη! Στα χέρια μου κρατώ
την πρώτη μου σύνταξη! Και η γειτόνισσά μου είναι πολύ χαρούμενη γιατί
μόλις πήρε άδεια εργασίας σε δημόσια έργα… α και να μην ξεχάσω σήμερα
εγκαινιάστηκαν και τα σπίτια φιλοξενίας για τους αστέγους. Γενικά, σε όλη
τη γειτονιά είναι σα να έχουμε γιορτή. Δεν θα τα καταφέρναμε, αν δεν
μας υποστήριζαν οι Ανάδοχοι της ActionAid.

Στηρίξατε και σεις την ActionAid για αυτές τις επιτυχίες,
προχωρήστε 3 τετράγωνα μπροστά.

Μπαγκλαντές
Γεια σας,
Είμαι η Ταζίμ και τώρα που σας γράφω βρίσκομαι στο σπίτι μου. Από σήμερα
έχω σπίτι! Μπορείτε να μου στέλνετε και σεις γράμματα. Το σπίτι μου λέγεται
Happy Home και φτιάχτηκε με τη βοήθεια των Αναδόχων Παιδιού της ΑctionΑid.
Μένουμε σε αυτά τα σπίτια περισσότερα από 830 κορίτσια, που πριν μέναμε
στο δρόμο. Και από αύριο ξεκινάω ξανά το σχολείο.

Υποστηρίξατε και σεις αυτή τη δράση, προχωρήστε 3 τετράγωνα μπροστά.

Ινδονησία
Γεια σας,
Εγώ είμαι ο Σουχάρτο και ζω σε ένα από τα 18.000 νησιά που αποτελούν
τη χώρα μου. Η χώρα μου έχει πολλές ομορφιές, μία από αυτές είναι
τα ηφαίστεια… βέβαια, όταν ξυπνάνε γίνονται πολύ επικίνδυνα.
Το ηφαίστειο Σιναμπούνγκ ξύπνησε πάλι και εκρήγνυται.

Ουψ! Πηγαίνετε 3 τετράγωνα πίσω.

Καμπότζη
Γεια σας και από μένα,
Το όνομά μου είναι Κολάμπ και είμαι δάσκαλος στην Καμπότζη. Σήμερα είναι
μέρα γιορτής και για μένα και για πολλούς μαθητές της χώρας μου. Καταργήθηκαν
τα σχολικά δίδακτρα σε πολλές κοινότητες και ο μισθός των δασκάλων αυξήθηκε
στα 100,70 δολάρια από 77,70 που ήταν το 2012. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε
να πάρει αυτά τα μέτρα μετά από πιέσεις διαφόρων οργανώσεων, μέσα
στις οποίες ήταν και η ΑctionΑid.

Προχωρήστε 3 τετράγωνα μπροστά.

Βιετνάμ
Γεια σας,
Το όνομά μου είναι Θου και είμαι μία από τις 1.424 γυναίκες που μέσω της
ΑctionΑid έχω πια ιατρική, νομική και οικονομική βοήθεια. Με τον άντρα μου
τώρα πια μιλάμε περισσότερο για τα προβλήματα που μας απασχολούν και
δεν χρειάζεται να τα λύνουμε με άγριες φωνές και…

H Θου ζει πολύ καλύτερα τώρα, προχωρήστε 3 τετράγωνα μπροστά.

Ιαπωνία
Γεια σας από την Ιαπωνία,
Είμαι ο Καμακούρα, ζω στο Τόκιο και
εκτός από τα μαθηματικά, μου αρέσει
πολύ να φτιάχνω οριγκάμι. Οριγκάμι
είναι ο τρόπος να φτιάχνεις με το χαρτί
διάφορα πράγματα. Θυμάμαι να περνάμε
πολλά βράδια με τον παππού και την
γιαγιά, φτιάχνοντας σχέδια οριγκάμι.
Το αγαπημένο μου είναι το διπλανό.
Προσπαθήστε να το φτιάξετε και σεις
μέσα σε 1 λεπτό! Διαλέξτε έναν από
την ομάδα σας για να το προσπαθήσει.
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Αν τα καταφέρεις προχώρα με την ομάδα σου 3 τετράγωνα μπροστά.
Αν όχι μείνετε στο ίδιο σημείο για 2 γύρους και συνεχίστε μετά.
Κάντε, όμως, προπόνηση και την επόμενη φορά θα τα καταφέρετε!

Ειρηνικός Ωκεανός
Γεια σας,
Το όνομά μου… ε, θα σας φανεί περίεργο αλλά δεν έχω προσωπικό όνομα. Βέβαια,
η οικογένεια που ανήκω λέγετε Ντινγκόνγκ και ζούμε σε ένα μεγάλο κοραλλιογενή ύφαλο στον Ειρηνικό Ωκεανό. Καλά μαντέψατε δεν είμαι άνθρωπος… αλλά
θαλάσσια αγελάδα και αντίθετα με τις αγελάδες της στεριάς μπορώ να μείνω κάτω
από το νερό, χωρίς να παίρνω αναπνοή για αρκετή ώρα. Εσείς πόσο μπορείτε;

Κρατήστε την αναπνοή σας για 1 ολόκληρο λεπτό. Αν τα καταφέρετε,
προχωρήστε 2 τετράγωνα μπροστά. Αν όχι, πηγαίνετε 3 τετράγωνα πίσω.

Αλάσκα
Γεια σας από την παγωμένη Αλάσκα!
Είμαι εσκιμώος και ανήκω στην φυλή Ινουίτ. Ζω στο χωριό Κιβαλίνα μαζί
με τη γυναίκα μου και τα 2 μας παιδιά. Θα πρέπει, όμως, σύντομα να
το εγκαταλείψουμε, γιατί το χωριό μου το καταπίνει ο Ωκεανός… Από τότε
που αυξήθηκε η θερμοκρασία του πλανήτη, οι πάγοι λιώνουν και έτσι
ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας. Δεν ξέρω πού θα πάμε…

Ουψ! Οι κλιματικές αλλαγές σας στέλνουν 4 τετράγωνα πίσω.

Καναδάς
Γεια σας,
Είμαι ο Τζόνοθαν και ψαρεύω σε αυτά τα νερά από τότε που ήμουν μικρό παιδί.
Μου αρέσει το ψάρεμα, γι’ αυτό άλλωστε το έκανα και επάγγελμα. Θυμάμαι
ψαρεύαμε τότε πάρα, πάρα πολλούς μπακαλιάρους. Τώρα, όμως, ο αριθμός τους
έχει ελαττωθεί αισθητά, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται το ψάρεμα στην περιοχή.
Τι κάναμε λάθος;

Ουψ! Η υπεραλιεία σας στέλνει 3 τετράγωνα πίσω.

ΗΠΑ
Γεια σας,
Είμαι η Τζέσικα και μένω στη Ν. Υορκη με τη μαμά και το μπαμπά. Ο μπαμπάς και
η μαμά δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, γι’ αυτό πηγαίνουμε μια φορά τον μήνα
στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουμε, ψωνίζουμε, ψωνίζουμε (και ψωνίζουνε και άλλοι) για να φάμε, αλλά τελικά δεν τα τρώμε. Για την ακρίβεια στη χώρα μου
τα περισσότερα από τα φαγητά που έχουμε για να φάμε δεν τα τρώμε και χαλάνε
και τα πετάμε. Αλήθεια, έτσι γίνεται και σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου;

Ουψ! Πηγαίνετε 4 τετράγνωνα πίσω.
(Τι είναι, άραγε, αυτό που σας έστειλε πίσω τόσα τετράγωνα;)

Μεξικό
Γεια σας,
Το όνομά μου είναι Κάρλος, πηγαίνω στην Ε’ Δημοτικού και σήμερα με το σχολείο
επισκεφτήκαμε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο του Κανκούν. Ήταν μια επίσκεψη πολύ
διαφορετική από τις άλλες, αφού έπρεπε να βουτήξουμε μέσα στη θάλασσα
για να δούμε τα αγάλματα! Αυτό το υποθαλάσσιο μουσείο είναι το καλύτερο
απ’ όλα. Όταν θα ‘ρθείτε στο Μεξικό θα σας πάω σίγουρα.

Τα ρεύματα στον κόλπο του Μεξικού σας παρέσυραν και σας πήγαν
3 τετράγωνα πίσω.

Γουατεμάλα
Γεια σας,
Με λένε Απολονία Μέντες Σαντιάγκο, είμαι 41 και ζω σ’ ένα μικρό χωριό
της Γουατεμάλας. Μαζί με άλλες 38 γυναίκες του χωριού συμμετέχω
σε πρόγραμμα της ΑctionΑid για τη δημιουργία οικογενειακών λαχανόκηπων.
Με τους οργανικούς σπόρους από σέσκουλο, ραπανάκι, παντζάρι και κόλιανδρο,
που μας έδωσε δωρεάν η οργάνωση, καταφέραμε να φτιάξουμε
τους λαχανόκηπούς μας, να τους συντηρούμε και να πουλάμε τα προϊόντα
στην αγορά. Τώρα γυρίζω από κει και πηγαίνω να αγοράσω μια καινούργια
σχολική στολή για την κόρη μου. Δεν το περιμένει, θα είναι έκπληξη!

Στηρίξατε και σεις την ΑctionΑid σε αυτή τη δράση, προχωρήστε
2 τετράγωνα μπροστά.

Αϊτή
Γεια σας,
Είμαι η Φλοράνς και είμαι 14 χρονών. Όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός ήμουν
10 χρονών αλλά τα θυμάμαι όλα… Θα προτιμούσα βέβαια να τα ξεχάσω και
να συνεχίσω τη ζωή μου κανονικά.

Ο σεισμός ταρακούνησε το πιόνι σας, πήγαινετε 5 τετράγωνα πίσω.

Περού
Γεια σας και από μένα,
Το όνομά μου είναι Αλεχάνδρο, πηγαίνω στην Ε’ Δημοτικού και σήμερα
επισκεφτήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο του Μάτσου Πίτσου. Περπατούσαμε πολλή
ώρα αλλά όταν φτάσαμε στην κορυφή του βουνού, αντικρύσαμε μπροστά μας
μια πανέμορφη αρχαία πολή, από την εποχή των Ίνκας. Έμεινα πραγματικά
με ανοιχτό το στόμα! Τελικά όταν θα μεγαλώσω θα γίνω αρχαιολόγος.

Λύστε τον παρακάτω αρχαιολογικό γρίφο μέσα σε 3 λεπτά για να προχωρήσετε
4 τετράγωνα μπροστά. Βάλτε τα γράμματα στη σειρά για να βρείτε
την ονομασία ενός αρχαιολογικού χώρου στην Αθήνα:
ΡΟΤΑΕΘ ΥΤΟ ΝΥΟΙΟΣΔΥ

______ ___ ________

Αν δεν τα καταφέρετε, πηγαίνετε 4 τετράγωνα πίσω.

Αργεντινή
Γεια σας,
Είμαι ο Λιονέλ Μέσι. Η αγάπη μου για το ποδόσφαιρο γεννήθηκε
σε μια φτωχογειτονιά της Αργεντινής, τότε που το μόνο μας παιχνίδι ήταν
μια ξεφούσκωτη μπάλα… Τι μπάλα παίζαμε με αυτή τη μπάλα! Τώρα είναι τελείως
διαφορετικά. Πόσο πεθύμησα ένα ματσάκι με τους κολλητούς της γειτονιάς.

Πάμε για προπόνηση! Διαλέξτε έναν από την ομάδα σας για να κάνει
15 συνεχόμενες κεφαλιές. Αν τα καταφέρει, προχωρήστε 2 τετράγωνα μπροστά,
αλλιώς μείνετε στην Αργεντινή για 2 γύρους.

Βραζιλία
Είμαι η Ροζίτα και ζω σε μια παραγκούπολη του Ρίο. Σήμερα είμαι λίγο κουρασμένη,
αλλά έμαθα πολλά νέα πράγματα από το σεμινάριο. Σε αυτά τα σεμινάρια,
που οργανώνει η ΑctionΑid, μαζί με άλλες γυναίκες μαθαίνουμε τέχνες που
θα μας βοηθήσουν να βρούμε μια δουλειά. Εμένα και κάνα δυο άλλες μας αρέσει
να πλέκουμε. Ονειρεύομαι από τώρα τον συνεταιρισμό που θα ιδρύσουμε όλες μαζί.

Βοηθήσατε και σεις τη Ροζίτα να ονειρεύεται, προχωρήστε 3 τετράγωνα μπροστά.

Ατλαντικός Ωκεανός
Γεια σας,
Σίγουρα θα έχετε ακούσει το όνομά μου, είμαι μυθικό πρόσωπο, γνωστό από
τα αρχαία χρόνια. Είμαι ο Άτλας, αυτόν που καταδίκασε ο Δίας να κουβαλά
τον ουράνιο θόλο. Κουραστική δουλειά! Πολλές φορές έβλεπα τον κόσμο
από ψηλά, καθισμένος σε βουνό της Αφρικής (και απ’ ό,τι μαθαίνω του δώσανε και
το όνομά μου) και μου φαινόταν πραγματικά πανέμορφος. Μια μέρα όμως
γλίστρησα από κει και έπεσα στη θάλασσα, στον Ωκεανό, στον Ατλαντικό Ωκεανό.
Αλήθεια, πώς έφτασε σε σας το γράμμα μου; Περίεργο...

Απαριθμήστε 10 μυθικά πρόσωπα σε μέσα 1 λεπτό. Αν τα καταφέρετε
προχωρήστε 4 τετράγωνα μπροστά, αν όχι, πηγαίνετε 4 τετράγωνα πίσω.

Μεγάλη Βρετανία
Γεια σας,
Είμαι ο Ρίτσαρντ Μίλερ και είμαι διευθυντής της ActionAid Αγγλίας.
Χαίρομαι πολύ που γυρίζετε τον κόσμο με την ΑctionΑid. Και επειδή από δω
ξεκίνησε η οργάνωση το 1972…

…προχωρήστε 3 τετράγωνα μπροστά.

Γαλλία

Βλέπει το γράμμα ένας μόνο από την ομάδα!

Γεια σας,
Το όνομά μου είναι Ζαν και με
το σχολείο μου επισκεφτήκαμε
σήμερα για 3η φορά το Μουσείο
του Λούβρου. Αυτή τη φορά
πήγαμε στην πτέρυγα με τα
ελληνικά εκθέματα. Με εντυπωσίασαν η Αφροδίτη της Μήλου
και η Νίκη της Σαμοθράκης.
Έριξα, βέβαια, και μια γρήγορη
ματιά στη Μόνα Λίζα. Όταν
θα ‘ρθείτε στο Παρίσι θα σας
ξεναγήσω σε όλο το Μουσείο.

Μόνα Λίζα

Νίκη
της Σαμοθράκης

Αφροδίτη
της Μήλου

Ετοιμάσου για σκιτσομαχία: σκίτσαρε τα παραπάνω 3 έργα τέχνης
στην ομάδα σου. Έχεις χρόνο 5 λεπτά. Αν τα βρει η ομάδα σου,
προχωρήστε 5 τετράγωνα μπροστά. Αν όχι, πηγαίνετε 3 τετράγωνα πίσω.

Ισπανία
Γεια σας,
Είμαι ο Χουάν και είμαι σεφ σε ένα εστιατόριο της Μαδρίτης. Σήμερα
μου έφεραν φρέσκα φρούτα και λαχανικά, λάδι καινούργιας σοδειάς και
φρεσκότατα θαλασσινά. Έχω να φτιάξω κάτι φαγητά… άντε καλή μας όρεξη.

Φάγατε πάρα πολύ από τις καινούργιες συνταγές του Χουάν και
βαρυστομάχιασατε. Πηγαίνετε 3 τετράγωνα πίσω.

Ελλάδα
Γεια σας,
Είμαι η Μαρία και τον περασμένο Απρίλη ένωσα τη φωνή μου με τα παιδιά
όλου του κόσμου «φωνάζοντας» δυνατά: Στείλε όλους τους φίλους μου σχολείο!
Για 4η χρονιά το σχολείο μου πήρε μέρος στην «Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης
για την Εκπαίδευση» που στην Ελλάδα συντονίζει η ΑctionΑid.

Αν πήρατε και σεις μέρος στην «Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση»,
προχωρήστε 3 τετράγωνα μπροστά. Αν όχι, μένετε για έναν γύρο στην Ελλάδα και
μην ξεχάσετε να λάβετε μέρος στην εκστρατεία την επόμενη χρονιά!

Αίγυπτος
Γεια σας,
Το όνομά μου είναι Φάτμα και
πηγαίνω στην Δ’ Δημοτικού.
Σήμερα στο σχολείο μας
έδειξαν την αρχαία αιγυπτιακή
γραφή, τα ιερογλυφικά. Είναι
πραγματικά πολύ δύσκολα,
αλλά από την άλλη είναι
σαν ζωγραφική!

Ρίξτε μια ματιά παραπάνω στα ιερογλυφικά και διαλέξτε έναν από την ομάδα.
Αν καταφέρει να αντιγράψει τα σύμβολα που είναι μέσα στο πλαίσιο σε 2 λεπτά,
προχωρήστε 3 τετράγωνα μπροστά, αν όχι, πηγαίνετε 3 τετράγωνα πίσω.

Μάλι
Γεια σας,
Με λένε Αμαντού και μένω στη περιοχή Κιντάλ.
Η χώρα μου έχει πολλούς ελέφαντες και πολλά άγρια ζώα.

Κάντε 33 φορές τον ελέφαντα (φωνή και σώμα) χωρίς να γελάσετε και προχωρήστε
2 τετράγωνα μπροστά, αν δεν τα καταφέρετε, γυρίστε 2 τετράγωνα πίσω.

Σενεγάλη
Γεια σας,
Με λένε Μόντου, είμαι γεωργός και σήμερα γυρίζω σπίτι μου φορτωμένος
με σπόρους καλύτερης ποιότητας και λιπάσματα. Που τα βρήκα; Από την ΑctionΑid
και τα προγράμματα που ξεκίνησε για τους αγρότες της περιοχής. Φανταστείτε
πόσο αυτό θα καλυτερεύσει την σοδειά μου. Τώρα θα μπορώ να στείλω και
την κόρη μου στο σχολείο.

Βοηθήσατε και σεις την ΑctionΑid να ξεκινήσει αυτά τα προγράμματα,
προχωρήστε 3 τετράγωνα μπροστά.

Σιέρα Λεόνε
Γεια σας,
Είμαι η Αντάμα, το χωριό μου και γενικότερα η περιοχή μου έχει αλλάξει πολύ
τα τελευταία χρόνια. Δύο φορές ήρθαν Έλληνες εθελοντές Ανάδοχοι Παιδιού και
βοήθησαν να αλλάξουν οι ζωές όλων μας.

Προχωρήστε 3 τετράγωνα μπροστά.

Γκάνα
Γεια σας,
Το όνομά μου είναι Ρουθ, πάω στην Γ’ Δημοτικού και δεν χρειάζεται πια
να περπατάω 1 ώρα για φέρω νερό στο σπίτι. Σε όλη την περιοχή η ΑctionΑid
βοήθησε τους κατοίκους να αποκτήσουν περισσότερες και ασφαλείς πηγές νερού
στα χωριά τους. Φτιάξαμε μαζί πολλά πηγάδια, κιόσκια νερού και βάλαμε
δεξαμενές σε όλα τα σχολεία της περιοχής. Τέρμα το κουβάλημα!

Προχωρήστε 3 τετράγωνα.

Ναμίμπια
Γεια σας,
Είμαι ο Τζούμα, ζω στη Βίντχουκ, την πρωτεύουσα της Ναμίμπια.
Παρόλο, όμως, που ζω στην Αφρική, πολλοί λένε ότι η πόλη μου μοιάζει
με πόλη της Γερμανίας. Ψάξτε να βρείτε το γιατί.

Ξαναγυρίστε στην Ευρώπη, ψάξτε να βρείτε που είναι η Γερμανία και
περιμένετε εκεί για 2 γύρους. Έπειτα, ξεκίνησε ξανά από τη Ναμίμπια.

Λεσόθο
Γεια σας,
Το όνομά μου είναι Τακάνα, είμαι 34 χρονών και αυτό είναι το πρώτο γράμμα
που μπορώ να γράψω μόνη μου! Από τότε που παρακολουθώ τα σεμινάρια της
ΑctionΑid έμαθα να γράφω και να διαβάσω. Το πιο σημαντικό, όμως, για μένα είναι
ότι μετά από αγώνες με σύμμαχο την ΑctionΑid έχω πια ταυτότητα με Όνομα και
Επίθετο. Τώρα πια δεν είμαι η γυναίκα του άνδρα μου, αλλά η Τακάνα Μακχορχόλο!

Βοηθήσατε και σεις με την Αναδοχή σας την Τακάνα,
προχωρήστε 3 τετράγωνα μπροστά.

Μαδαγασκάρη
Γεια σας,
Το όνομά μου είναι Τζέημς και είμαι παλαιοντολόγος. Εδώ και αρκετά χρόνια ζω
και εργάζομαι στη Μαδαγασκάρη. Το ξέρατε ότι στη Μαδαγασκάρη έζησε το πτηνό
Aeryornis Maximus, που θα μπορούσατε με το αυγό του να φτιάξετε μια ομελέτα
που θα χόρταινε όλο το σχολείο (150 άτομα!);

Το πτηνό, όμως, αυτό εξαφανίστηκε. Πηγαίνετε πίσω 2 τετράγωνα.

Ζιμπάμπουε
Γεια σας,
Είμαι ο Τσίντο, ζω στη Ζιμπάμπουε και είμαι αγρότης. Μόλις γύρισα από τη συνέλευση των τοπικών μικροκαλλιεργητών, όπου αποφασίσαμε να πάμε στον τοπικό
άρχοντα και να του πούμε τα αιτήματά μας. Είναι πολύ καλύτερα τώρα, που με
σύμμαχό μας την ΑctionΑid ξέρουμε και διεκδικούμε τα δικαιώματά μας.

Για πρώτη φορά θα ακουστούν τα αιτήματα των μικροκαλλιεργητών,
γι’ αυτό προχωρήστε 3 τετράγωνα μπροστά.

Ζάμπια
Γεια σας,
Είμαι η Καρολάιν. Μόλις γύρισα από το τοπικό ιατρείο, που δημιουργήθηκε
με τη βοήθεια της ΑctionΑid. Eίμαι λίγο άρρωστη, έχω ένα ιό που λέγετε HIV/
AIDS. Έτσι μου είπε ο γιατρός και ότι πρέπει να παίρνω καθημερινά ένα φάρμακο,
που είναι λίγο ακριβό. Όμως, δεν ανησυχώ γιατί ξέρω ότι έχω το δικαίωμα
να το παίρνω και θα το παίρνω δωρεάν από το ιατρείο της ActionAid.

Στηρίξατε και σεις με την Αναδοχή σας πολλά άλλα ιατρεία
στις πιο φτωχές χώρες του κόσμου, προχωρήστε 3 τετράγωνα μπροστά.

Τανζανία
Γεια σας,
Είμαι ο Χαμίς, γεωργός από την Τανζανία. Έχω ένα μικρό χωράφι που παράγει
κάσιους. Από αυτό ζούμε εγώ και η οικογένειά μου και δύσκολα τα καταφέρναμε
μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι από δω και πέρα η ζωή μας θα αλλάξει προς το καλύτερο
και θα γίνει πιο εύκολη. Πήρα μέρος, με τη βοήθεια της ΑctionΑid σε ένα σεμινάριο
του Ινστιτούτου Γεωργίας και Έρευνας. Εκεί μας μάθανε πώς να βελτιώσουμε
την παραγωγή μας και πώς να την προστατεύουμε από τις αλλαγές του καιρού.
Με τα πρώτα χρήματα από την καινούργια σοδειά θα πάρω παπούτσια στα παιδιά μου.

Στηρίξατε και σεις τέτοια προγράμματα της ΑctionΑid
μέσω της Αναδοχής σας, προχωρήστε 3 τετράγωνα μπροστά.

