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Πώς να βοηθήσετε:
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
(χρέωση 2,00€
και το αναλογούν τέλος σταθερής και κινητής τηλεφωνίας)
στο 14567(χρέωση
2,00 +€ΦΠΑ
+ ΦΠΑ).
Χρόνος
37ος- Τεύχος
- Τεύχος
99--Έκδοση
Έκδοσητριμηνιαία
τριμηνιαία
Χρόνος 40ος
109
Ιδιοκτήτης: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
Εκδότης: Αν. Βρεττός
Συντάσσεται από Επιτροπή
Κωδικός: 4029
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)

Η H&M αγκάλιασε τα Παιδικά Χωριά SOS
Φέτος το Πάσχα η H&M επέλεξε να αγκαλιάσει
τα Παιδικά Χωριά SOS στηρίζοντας παιδιά που
το έχουν πραγματικά ανάγκη και καλύπτοντας τις
ιατροφαρμακευτικές ανάγκες όλων των παιδιών
για έναν ολόκληρο χρόνο!
Αυτήν την Άνοιξη η H&M ανανέωσε το ραντεβού
της με γονείς, αλλά και νονούς προσφέροντας
απίθανες επιλογές μόδας σε μοναδικές τιμές
και για καλό σκοπό. Η φετινή παιδική συλλογή
έχει την υπογραφή του Σουηδού designer
Jonas Claesson για τα αγόρια και της Βρετανής
Michelle Morin για τα κορίτσια. Οι σχεδιαστές
εμπνεύστηκαν από το θαλάσσιο κόσμο και από
τη φύση και αποτύπωσαν σχέδια με επίκεντρο
το μοναδικό άθλημα του surf, τους ωκεανούς,
τα ψάρια αλλά και πολύχρωμα prints γεμάτα
ζωντάνια και ενέργεια!

Γονείς και νονοί είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν
ανάμεσα σε υπέροχα σχέδια και να συμβάλουν
στο έργο των Παιδικών Χωριών SOS
ανακαλύπτοντας τις ανοιξιάτικες προσφορές
των καταστημάτων H&M, με έκπτωση 20% για
αγορές αξίας 40€ και πάνω σε όλο το παιδικό
τμήμα, για την περίοδο 22 Μαρτίου - 4 Απριλίου.

Ο Αποστόλης Τότσικας βγήκε ραντεβού για τα Παιδικά Χωριά SOS
Μια γλυκιά πρωτοβουλία με αφορμή τη γιορτή του
Αγίου Βαλεντίνου είχε το Jenny.gr με την υποστήριξη
της ΟΟΖΟΟ. Το Jenny.gr προσκάλεσε τον Αποστόλη
Τότσικα να διαθέσει τον εαυτό του σε δημοπρασία για
1€, για να βγει ραντεβού με μια υπερτυχερή. Μέσω
της πλατφόρμας agkaliazoume.gr οι συμμετέχουσες
για κάθε 1€ που προσέφεραν κέρδιζαν 1 συμμετοχή
για τη μεγάλη κλήρωση που ανέδειξε μια τυχερή για
ένα γεύμα με το δημοφιλή ηθοποιό. Το ποσό που
συγκεντρώθηκε προσφέρθηκε για την ενίσχυση του
Ξενώνα Βρεφών SOS, όπου φιλοξενούνται κακοποιημένα
και παραμελημένα βρέφη και μικρά παιδιά μέχρι 5 ετών,
ενώ το διαφημιστικό βίντεο κέρδισε τις εντυπώσεις και τις
καρδιές των θεατών. Ευχαριστούμε πολύ Jenny.gr!
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Η HUAWEI Ελλάδος στο πλευρό των Παιδικών Χωριών SOS
Η Huawei Technologies Ελλάδος, στο πλαίσιο
του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης (ΕΚΕ) της εταιρείας, προσέφερε στα
Παιδικά Χωριά SOS είδη ένδυσης και υπόδησης
καθώς και έπιπλα γραφείου.
Πιο αναλυτικά, οι εργαζόμενοι της Huawei
Ελλάδος σε μία προσπάθεια να υποστηρίξουν
παιδιά και ενήλικες που έχουν ανάγκη,
συγκέντρωσαν είδη ένδυσης & υπόδησης και
ομάδα εθελοντών παρέδωσαν τα είδη αυτά στον
κ. Γιώργο Πρωτόπαπα, Γενικό Διευθυντή των
Παιδικών Χωριών SOS.
Επιπλέον με αφορμή πρόσφατη αναδιάταξη του
χώρου των κεντρικών γραφείων της εταιρείας,
δωρήθηκε στο Σωματείο μας σημαντικός
αριθμός επίπλων γραφείου και λοιπού
εξοπλισμού.
Ο CEO της Huawei Ελλάδος, δήλωσε:
«Στην Huawei Ελλάδος στηρίζουμε ένθερμα
ενέργειες κοινωνικής προσφοράς. Είμαστε
ιδιαίτερα περήφανοι όπου μέσω του ετήσιου
προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
(ΕΚΕ) της εταιρείας μάς δίνεται η ευκαιρία
να υποστηρίξουμε έμπρακτα ΜΚΟ αλλά και
Δήμους. Για εμάς στην Huawei Ελλάδος, η
ενίσχυση του έργου οργανισμών και φορέων
είναι προτεραιότητά μας και συνάδει άμεσα με
τους στόχους και τις αρχές της εταιρείας. Θα
ήθελα όμως να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους
της Huawei Ελλάδος που με θέρμη συμμετέχουν
στις δράσεις ΕΚΕ της εταιρείας. Με τη βοήθεια
και τον εθελοντισμό των υπαλλήλων της Huawei
η υλοποίησή τέτοιων προγραμμάτων αποφέρει
υλική υποστήριξη αλλά και ηθική ικανοποίηση».

Ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών
SOS κ. Γιώργος Πρωτόπαπας, δήλωσε: «Θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Huawei
Ελλάδος για την προσφορά επίπλων γραφείων
για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών δράσεων
των Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας
που λειτουργούμε στην Θεσσαλονίκη, το
Ηράκλειο, την Καλαμάτα και την Πάτρα, καθώς
και τους εργαζόμενους της που με ιδιαίτερη
ευαισθησία και κέφι συγκέντρωσαν είδη ένδυσης
και υπόδησης για τα παιδιά που στηρίζουμε.
Ευχόμαστε να έχουμε πάντα την τόσο πολύτιμη
για μας, φιλία σας».
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Η «Καρδιά της Oriflame» χτυπά για τα Παιδικά Χωριά SOS
Ενθουσιασμός, στρώματα γυμναστικής και
χαμόγελα γέμισαν την αίθουσα εκδηλώσεων
στο Παιδικό Χωριό Βάρης, αφού η γνωστή
γυμνάστρια Μάντη Περσάκη μαζί με τον
πρωταθλητή kick boxing και σύζυγό της
Αλέξανδρο Νικολαΐδη, έβαλαν σκοπό να μας
κάνουν... γυμνάσια με την Oriflame.
Στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της
Oriflame και με αφορμή την προσφορά του
ποσού των 17.500€ στα Παιδικά Χωριά SOS
για την ενίσχυση του έργου μας, δημιουργήθηκε
η πιο όμορφη γιορτή, με την «Καρδιά της Oriflame» σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
Τα παιδιά μας μαζί με τα παιδιά εργαζομένων
της εταιρείας, αφού γέμισαν με πολύχρωμες
ζωγραφιές το πρόσωπό τους από την makeup artist-συνεργάτιδα της Oriflame, έκαναν
γυμναστική με τη Μάντη και τον Αλέξανδρο οι
οποίοι τους μετέδωσαν την αγάπη τους για το
Πιλάτες και το Kick Boxing αντίστοιχα.

Τα παιδιά βρίσκονται στο επίκεντρο της εταιρικής
κοινωνικής ευαισθησίας της Oriflame διεθνώς,
μετρώντας ήδη 7 χρόνια συνεργασίας με τα
Παιδικά Χωριά SOS, προσφέροντας οικονομική
στήριξη στο έργο του Σωματείου μας, που
βασικό σκοπό έχει τη δημιουργία ενός καλύτερου
αύριο για τη νέα γενιά, αγκαλιάζοντας τα παιδιά
και προσφέροντάς τους την αγάπη και τα εφόδια
που έχουν ανάγκη.
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Γκολφέρ από όλο τον κόσμο
στο πλευρό των Παιδικών Χωριών SOS!
Γκολφέρ από όλες τις γωνιές της γης
επισκέφθηκαν τη Μεσσηνία στο πλαίσιο του
Messinia Pro-Am και έκαναν strike για καλό
σκοπό στο Costa Navarino, ενισχύοντας τη
δράση των Παιδικών Χωριών SOS!
44 κορυφαίοι επαγγελματίες και 132 ερασιτέχνες
γκολφέρ απόλαυσαν τον ήλιο και τη μεσσηνιακή
φύση παίζοντας ανάμεσα σε ελαιόδεντρα
εκατοντάδων ετών στα βραβευμένα γήπεδα
The Dunes Course και The Bay Course με
εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος και τον
ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου.
Στo τουρνουά οι επαγγελματίες γκολφέρ είχαν
την ευκαιρία να βάλουν τα δυνατά τους και στο
bowling με τη θεματική βραδιά “Rock ‘n’ Roll”
Charity Night, με μουσική από τους Vanila
Swing. Οι συμμετέχοντες αγκάλιασαν τον
καλό σκοπό της διοργάνωσης “A good cause
to STRIKE” και απόλαυσαν το μπόουλινγκ
ενισχύοντας παράλληλα τη δράση των Παιδικών
Χωριών SOS.
Oι παίκτες του τουρνουά που συμμετείχαν
προσέφεραν 5 ευρώ με δικαίωμα για δύο
χτυπήματα, στοχεύοντας να ρίξουν όσες
περισσότερες κορίνες μπορούσαν, με το Ίδρυμα
Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωσταντακόπουλου
να διπλασιάζει το προσφερόμενο ποσό για τα
Παιδικά Χωριά SOS.
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«Η ΑΓΑΠΗ ΑΡΓΗΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ»
στο Θέατρο ΑΡΓΩ, για τα Παιδικά Χωριά SOS
Στο πλαίσιο στήριξης σημαντικών κοινωνικών
στόχων, το Θέατρο ΑΡΓΩ στάθηκε δίπλα στα
Παιδικά Χωριά SOS και μοιράστηκε το όραμά
μας. Την Παρασκευή 2 Μαρτίου, η παράσταση
του Θεάτρου ΑΡΓΩ «Η ΑΓΑΠΗ ΑΡΓΗΣΕ
ΜΙΑ ΜΕΡΑ» δόθηκε αποκλειστικά για όσους
επιθυμούσαν να στηρίξουν τα Παιδικά Χωριά
SOS, με εισιτήριο, ειδικά για αυτή την βραδιά,
στην τιμή των 12€, όπως ακριβώς έγινε και
με την παράσταση της 22ης Δεκεμβρίου του
περασμένου έτους.
Ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα έργα
της ελληνικής λογοτεχνίας, το «Η αγάπη
άργησε μια μέρα» της Λιλής Ζωγράφου,
μεταφέρθηκε στο Θέατρο ΑΡΓΩ αυτόν τον
χειμώνα, σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι.
Τους 7 συγκλονιστικούς ρόλους του έργου
υποδύθηκε ένας θίασος στον οποίο συμμετείχαν
αποκλειστικά γυναίκες ηθοποιοί - Αιμιλία
Υψηλάντη, Αθηνά Τσιλύρα, Κατερίνα Μισιχρόνη,
Μυρτώ Γκόνη, Μαρία Καρακίτσου, Βασιλική
Διαλυνά και Μαρία Αποστολακέα - αφού το
έργο καταγγέλλει τη γυναικεία υποδούλωση
στην πατρική και στη συνέχεια στην συζυγική
εξουσία. Γυναίκες θύματα και θύτες μιας κλειστής
κοινωνίας, που μέσα από τον καθωσπρεπισμό
τους, όπως θα μας πει και η ίδια η συγγραφέας,
«σπαταλούν τη ζωή τους στις κοινωνικές
συμβάσεις και την ερωτική στέρηση».

Όλοι οι συντελεστές του Θεάτρου ΑΡΓΩ και
του έργου ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι για την
σύμπραξή τους με το Σωματείο μας, πόσο
μάλλον αφού η Λιλή Ζωγράφου, συγγραφέας
του έργου, ήταν από τους πρώτους που
αγκάλιασαν την πρωτοβουλία και το έργο μας.
Τους ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη
και την υπενθύμιση στο θεατρόφιλο κοινό ενός
πολυαγαπημένου λογοτεχνικού έργου.
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