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Χρόνια Πολλά!

Πώς να βοηθήσετε:
Πώς να βοηθήσετε:
Το έργο των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις
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Γ. Πρωτόπαπας
MASTERCARD,
AMERICAN EXPRESS τηλεφωνώντας στα: 210-3313661-3 ή
Γεν. Διευθυντής
Επίσης,
μπορείτε
να κάνετε τις δωρεές σας με χρέωση της κάρτας σας VISA,
2310-226644.
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS τηλεφωνώντας στα: 210-3313661-3 ή
Σημείωση: σε περίπτωση που δε ληφθεί απάντηση, θα επανέλθουμε με νέα αποστολή
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Μπορείτε
ναμας
βοηθήσετε
άμεσα
καλώντας
από
σταθερό
του
περιοδικού
προς λήψη της
σχετικής
συγκατάθεσής
σας
ή άρνησηςΟΤΕ
αυτής.στο

901 11 164 164 (χρέωση 2,99 € + ΦΠΑ) ή από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό
Μπορείτε
βοηθήσετε
άμεσα καλώντας από σταθερό ΟΤΕ στο
στο 14567να
(χρέωση
2,00 € + ΦΠΑ).
901 11 164 164 (χρέωση 2,99 € + ΦΠΑ) ή από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό
στο 14567(χρέωση 2,00 € + ΦΠΑ).
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Χρόνος 40ος
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Ιδιοκτήτης: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
Χρόνος 37ος
- Τεύχος
99 - Έκδοση
τριμηνιαία
Εκδότης:
Αν.
Βρεττός
Καθηγητής
Κώστας
Ν. Συρίγος
Ιδιοκτήτης:
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ΕΛΛΑΔΟΣ
Συντάσσεται από Επιτροπή
Εκδότης: Αν.
Βρεττός
Κωδικός:
4029
Συντάσσεται από Επιτροπή
Γραφεία: •Κωδικός:
Αθήνα: Καρ.
4029Σερβίας 12-14, 105 62 τηλ. 210-3313661
• Θεσσαλονίκη: Γρηγορίου Παλαμά 8, 546 21 τηλ. 2310-226644
Γραφεία: • Αθήνα:
Γραφεία:
Αθήνα: Καρ.
Καρ. Σερβίας
Σερβίας 12-14,
12-14, 105
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τηλ. 210-3313661
210-3313661
Τιμή Τεύχους
0,20
Ευρώ
•• Θεσσαλονίκη:
10, 546
25 τηλ.
2310-226644
Θεσσαλονίκη:Eρμού
Γρηγορίου
Παλαμά
8, 546
21 τηλ. 2310-226644
Μέλος: • Διεθνούς Ένωσης Παιδικών Χωριών SOS (SOS KDI)
Τιμή Τεύχους 0,20 Ευρώ
• Ηνωμένων Εθνών, κατηγορία ΙΙ (Οικονομικό & Κοινωνικό Συμβούλιο)
Μέλος: • Διεθνούς Ένωσης Παιδικών Χωριών SOS (SOS KDI)
• Ηνωμένων Εθνών, κατηγορία ΙΙ (Οικονομικό & Κοινωνικό Συμβούλιο)

Εγκαινιάσαμε το Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης
Εγκαινιάστηκε το Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλο, στη Φοινικιά Ηρακλείου, παρουσία
εκπροσώπων της κυβέρνησης, του ελληνικού
κοινοβουλίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης,
δωρητών, υποστηρικτών και φίλων των
Παιδικών Χωριών SOS.
Το Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης είναι το
τέταρτο Παιδικό Χωριό SOS που λειτουργεί
στην Ελλάδα, με σκοπό την προστασία
και περίθαλψη παιδιών που για διάφορους
σοβαρούς λόγους, δεν μπορούν να μεγαλώνουν
με τους βιολογικούς γονείς τους και έχει κριθεί
απαραίτητη η απομάκρυνση από την
οικογένειά τους.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων απηύθυνε
χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Προκόπης Παυλόπουλος, ενώ τον αγιασμό
του Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης τέλεσε ο
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος. Μεταξύ των
δωρητών που συνέβαλαν στην ανέγερση του
Παιδικού Χωριού SOS Κρήτης και παρέστησαν
στα εγκαίνια ήταν ο Πρόεδρος της Aegean κ.
Ευτύχιος Βασιλάκης, ο Εμπορικός Διευθυντής
της Expert International κ. Γιάννης Κοκκαλιάρης,
η Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου

Ηρακλείου «Η Αρετούσα» κα Μαρία Μπρεδάκη, ο
Πρόεδρος της Διαλυνάς Α.Ε. κ. Γιώργος Διαλυνάς
και οι ιδιώτες δωρητές κα Κατερίνα Φούμη, κα
Μαρία Αργυρίου και κ. Γιάννης Κούρκουλας.
Το Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης στεγάζεται
σε σύγχρονες εγκαταστάσεις σε έκταση 5
στρεμμάτων και αποτελείται από 2 σπίτια
οικογενειών SOS όπου ζουν 20 παιδιά και έναν
Ξενώνα Βρεφών SOS για 12 κακοποιημένα
και παραμελημένα βρέφη και νήπια. Το Χωριό
περιλαμβάνει επίσης ένα Κοινοτικό κτίριο όπου
στεγάζονται γραφεία, βιβλιοθήκη, αίθουσες
συναντήσεων και μια αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων για τα παιδιά και τους ενήλικες. Ο
περιβάλλων χώρος περιλαμβάνει μία παιδική
χαρά και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5, που
δώρισε ο ΟΠΑΠ.
Στο κέντρο του Ηρακλείου λειτουργεί και ένα
σπίτι SOS προσωρινής φιλοξενίας για παιδιά
που χρειάζεται για διάφορους λόγους να
απομακρυνθούν προσωρινά από τη βιολογική
τους οικογένεια και να παραμείνουν σε ένα
ασφαλές περιβάλλον, μέχρι να υποστηριχθεί
η οικογένεια και να δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για τυχόν επιστροφή των παιδιών
σε αυτή.
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Μαμά, θα γίνεις πολύ καλή μαμά
Από συγκυρίες ή επιλογή – δεν έχει και καμία
σημασία – δεν έτυχε να κάνει παιδιά κι έτσι ποτέ
κανείς δεν τη φώναξε μαμά.
Κι όμως, από όσα έχει ζήσει τον τελευταίο χρόνο
στα Παιδικά Χωριά SOS ως Μητέρα δύο παιδιών
που για κοινωνικούς λόγους δεν μπορούν να
μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια δεν
συγκρατεί την πρώτη φορά που την αποκάλεσαν
αυθόρμητα «μαμά». «Αυτό που θυμάμαι πιο
έντονα είναι η πρώτη φορά που ο μικρός, ένα
φοβισμένο παιδί που κανείς δεν ήθελε να το
αγγίζει ή να το πλησιάζει, άπλωσε τα χέρια του
και μου ζήτησε μόνος του να τον αγκαλιάσω.
Αυτός ήταν ο τρόπος του να εκφράσει την αγάπη
του και γι’ αυτό με συγκίνησε πολύ περισσότερο
από οτιδήποτε άλλο» διηγείται η κ. Μαρία.

Οι πρώτες μέρες με τη νέα της οικογένεια ήταν
έντονες. «Τα παιδιά δυσκολεύονταν να κοιμηθούν,
ζητούσαν τη μαμά τους. Είναι κάτι αναμενόμενο
και γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να νιώθουν ότι
είμαστε δίπλα τους, ότι θα τα φροντίσουμε και
ότι δεν είναι μόνα τους. Όταν γνώρισαν και τα
υπόλοιπα παιδιά του Χωριού και κατάλαβαν
ότι θα έχουν πολλούς φίλους, παιχνίδια και
παρέες, άρχισαν να αισθάνονται πιο όμορφα.
Σήμερα πλέον ξέρω ότι γνωρίζουν πως είμαστε
οι άνθρωποί τους και το δέσιμο και από τις δύο
πλευρές είναι βαθύ και δυνατό» σημειώνει.

Ουσιαστική και ενεργή προσφορά
Η απόφαση να γίνει Μητέρα SOS ελήφθη χωρίς
πολλή σκέψη, καθώς ο εθελοντισμός και η
προσφορά ήταν βασικά κομμάτια της ζωής της
πολλά χρόνια πριν. «Ήθελα να προσφέρω όμως
με πιο ουσιαστικό και ενεργό τρόπο, κι έτσι όταν
διάβασα πως ζητούνται Μητέρες από τα Παιδικά
Χωριά SOS δεν το σκέφτηκα ούτε στιγμή. Έκανα
την αίτηση και περίμενα με αγωνία να μου πουν
αν θα με δεχτούν» εξηγεί.
Το τηλεφώνημα που της άλλαξε τη ζωή ήρθε,
ωστόσο χρειάστηκε να περάσουν περίπου δύο
μήνες πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης
μέχρι να συναντήσει για πρώτη φορά τα δύο
παιδιά της. «Είναι αναγκαία η προετοιμασία,
καθώς χρειάζεται να μας ετοιμάσουν σε όλα
τα επίπεδα γι’ αυτήν τη συνύπαρξη. Είχαμε
κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και
ό,τι άλλο χρειαζόμασταν προκειμένου να
εκπαιδευτούμε με τον καλύτερο τρόπο» σημειώνει.
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Από βιολογική μητέρα ενός παιδιού…
πολύτεκνη μαμά SOS

απόλυτα κι ας μην έχουμε βιολογική σχέση»
σημειώνει.

Το ίδιο δέσιμο αισθάνεται με τα τέσσερα
παιδιά της και η κ. Γεωργία, η οποία εδώ και
τέσσερα χρόνια εργάζεται ως Μητέρα SOS.
Η αφορμή για να γίνει… πολύτεκνη ήταν η
έναρξη της φοιτητικής ζωής του γιου της. «Όταν
ενηλικιώθηκε και έφυγε από το σπίτι αναζητούσα
ήδη εργασία και συμπωματικά είδα μια
αγγελία από τα Παιδικά Χωριά SOS. Είχα ήδη
παρακολουθήσει στο παρελθόν συνεντεύξεις
και αφιερώματα στα Παιδικά Χωριά SOS, οπότε
μου κίνησε το ενδιαφέρον το ενδεχόμενο να γίνω
μέρος αυτής της οικογένειας» εξηγεί.

Όπως εξηγεί, η καθημερινότητά τους δεν
διαφέρει και πολύ από αυτή στην οποία είχε
συνηθίσει να ζει με τον γιο της. Η διαφορά
είναι ότι πλέον μένει στο Παιδικό Χωριό SOS.
«Ορισμένοι νομίζουν ότι είμαστε υποχρεωμένες
να μένουμε όλο το 24ωρο εδώ, αλλά δεν είναι
ακριβώς έτσι. Το πρωί που λείπουν τα παιδιά
στο σχολείο θα πάμε για κάποιο καφέ, αλλά
και το απόγευμα πηγαίνουμε όλοι μαζί σινεμά
ή βόλτα με τα παιδιά. Η καθημερινότητα είναι
πολύ όμορφη. Υπάρχει οικειότητα και μια σχέση
δυνατή».

Η υποστήριξη από τον γιο της αλλά και η
πρόθεσή της να προσφέρει αγάπη και φροντίδα
ήταν τα βασικά της εφόδια. «Θυμάμαι ο γιος μου
μου είπε “μαμά, θα γίνεις πολύ καλή μαμά”! Ήταν
σημαντικό για εμένα να έχω την υποστήριξή του»
εξηγεί γελώντας.

Η τελευταία Γιορτή της Μητέρας τη βρήκε
στο Χωριό να ξυπνάει από τις αγκαλιές και
τα φιλιά των τεσσάρων παιδιών της. «Αυτό
που με συγκίνησε περισσότερο ήταν όταν ένα
από τα δύο κοριτσάκια μου μου είπε «μαμά,
όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν κι εσένα».
«Συγκινούμαι και τώρα που το σκέφτομαι γιατί
για εμένα αυτή η κουβέντα σημαίνει πως κάτι
κάνω σωστά» καταλήγει.

Το βράδυ πριν από την πρώτη μέρα «εργασίας»
ως… Mητέρα, θυμάται πως δεν κοιμήθηκε από
την αγωνία. «Αισθανόμουν όπως την εποχή που
ήμουν έγκυος. Αναρωτιόμουν πώς θα μοιάζουν
τα νέα μου παιδιά, πώς θα είναι η πρώτη
στιγμή που θα τα αντικρίσω… Όλες οι απορίες
μου λύθηκαν μόλις συναντηθήκαμε. Δεθήκαμε

*Απόσπασμα από άρθρο δημοσιευμένο στο
www.documentonews.gr
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Εγκαίνια των νέων γραφείων μας στη Θεσσαλονίκη
και του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας
Συμπληρώθηκαν κιόλας 20 χρόνια από την
ίδρυση του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου!
Το γεγονός αυτό στάθηκε αφορμή να γίνουν
τα εγκαίνια των νέων γραφείων του Σωματείου
καθώς και του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας.
Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκε πλήθος
κόσμου, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης,
δημοτικοί σύμβουλοι, βουλευτές, πολιτικοί,
επιχειρηματίες, δωρητές, συνεργάτες, φίλοι και
υποστηρικτές του έργου του Παιδικού Χωριού
SOS Πλαγιαρίου καθώς και του Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας.
Σε ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα, μετά τον
αγιασμό, ακολούθησαν οι ομιλίες και οι
χαιρετισμοί του Γεν. Διευθυντή των Παιδικών
Χωριών SOS Ελλάδος κ. Γιώργου Πρωτόπαπα,
του Μέλους του Δ.Σ. κ. Σωκράτη Ουζούνογλου,
καθώς και εκπροσώπων των εργαζομένων
στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας. Επίσης,
προβλήθηκε βίντεο με τις δράσεις του Παιδικού
Χωριού SOS Πλαγιαρίου κατά τη διάρκεια των
20 χρόνων λειτουργίας του.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας προσφέρει
τη δυνατότητα σε παιδιά, οι οικογένειες των
οποίων αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες,
να καλύψουν τις απαιτήσεις του καθημερινού
τους σχολικού προγράμματος, αναπτύσσοντας
ταυτόχρονα τις ψυχοκοινωνικές τους δεξιότητες.
Παράλληλα, παρέχει στους γονείς ουσιαστική
στήριξη στην εκπλήρωση του γονεϊκού τους
ρόλου μέσω συμβουλευτικής και βοήθεια στην
εύρεση εργασίας, εξασφαλίζοντας για εκείνους
σημαντικό «ωφέλιμο» χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί
ότι η λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας στηρίζεται αποκλειστικά σε ετήσιες
ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις και δωρεές.
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Θεόδωρος Βασιλάκης (1940-2018): Η αιώνια πτήση ενός οραματιστή
Δανειζόμενοι τον τίτλο και αντλώντας έμπνευση
από ένα εξαιρετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε
στο περιοδικό Blue της Aegean, θα μπορούσαμε
να γράψουμε πολλές σελίδες για τον ιδρυτή της
Aegean, Θεόδωρο Βασιλάκη, και το έργο του.
Αλλά ακόμη και αυτές δε θα ήταν αρκετές για
να περιγράψουν το ήθος και τον χαρακτήρα
ενός αυτοδημιούργητου Έλληνα, ενός ευγενούς,
δίκαιου, αυθεντικού και σεμνού ανθρώπου που
πρόσφερε πολλά στην πατρίδα του. Υπηρέτησε
αυτά που αγαπούσε με πάθος και ανιδιοτέλεια
και είχε τη χαρά μέσα από το έργο του και τη
γενικότερη στάση ζωής του να τα κληροδοτήσει σε
όλους όσους είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε
και να συνεργαστούμε μαζί του, καθώς
αποτελούσε πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.
Ένας άνθρωπος που μέχρι την τελευταία του
στιγμή υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του
έργου μας και μεγάλος ευεργέτης.

Τον χαρακτήριζε το μεγάλο ενδιαφέρον για τον
συνάνθρωπο. Ο Θεόδωρος Βασιλάκης ήταν μια
σημαντική προσωπικότητα που με την πρωτοπόρα
σκέψη του και την αμέριστη αγάπη του για την
Ελλάδα και την Κρήτη, άνοιξε νέους δρόμους
ήθους και συμπεριφοράς, ενέπνευσε ανθρώπους
γύρω του και χαρακτήρισε με το όραμά του μία
εποχή που δεν μπορεί να επαναληφθεί.
Αυτόν το σπουδαίο άνθρωπο είχαμε την τύχη
και τη χαρά να γνωρίσουμε από κοντά, ο οποίος
στάθηκε δίπλα στα παιδιά μας και συμπορεύτηκε
μαζί τους σε καλές αλλά και δύσκολες στιγμές.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ανταπόκριση των
φίλων του Θεόδωρου Βασιλάκη στην επιθυμία
που είχε εκφραστεί αντί για κατάθεση στεφάνων,
να δοθούν δωρεές για το Παιδικό Χωριό SOS
Κρήτης, ήταν μεγαλειώδης. Στα 40 χρόνια
λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS στην
Ελλάδα τόσο μεγάλο ποσό από δωρεές και τόσος
μεγάλος αριθμός δωρητών δεν έχει καταγραφεί
ποτέ, κάτι που δείχνει το μέγεθος και το μεγαλείο
αυτού του σπάνιου ανθρώπου και φίλου και έτσι
θα διατηρείται στον νου και τις καρδιές όλων.
Το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε κάλυψε
λειτουργικές ανάγκες του Παιδικού Χωριού SOS
Κρήτης, στην Φοινικιά και θα μας επιτρέψει
να ξεκινήσουμε ένα ακόμη πρόγραμμα για την
εκπαίδευση παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη
στο Ηράκλειο.
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσωπικό φροντίδας
των Παιδικών Χωριών SOS
Η Janssen, η φαρμακευτική εταιρεία του ομίλου
Φροντίδας Υγείας Johnson & Johnson, τηρώντας
τη δέσμευσή της για παροχή καινοτόμων και
υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών
υγείας, υποστηρίζει το έργο μας στα Παιδικά
Χωριά SOS μέσω σημαντικής οικονομικής
ενίσχυσης και ενός τριετούς εκπαιδευτικού
προγράμματος.
Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την εκπαίδευση
του προσωπικού φροντίδας των Παιδικών
Χωριών SOS, ώστε αυτό να λάβει τις
απαραίτητες γνώσεις αλλά και πρακτικές
συμβουλές για την έγκαιρη αναγνώριση
προβληματικών συμπεριφορών και τη διαχείριση
παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες, νοητικές ή
άλλες διαταραχές που χρήζουν ειδικής βοήθειας
και αντιμετώπισης. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα
στοχεύει να εκπαιδεύσει τις Μητέρες SOS, τους
κοινωνικούς λειτουργούς, τους παιδαγωγούς
και τους ανάδοχους γονείς των παιδιών που
βρίσκονται υπό την προστασία και υποστήριξη
μας, οι οποίοι έρχονται σε καθημερινή επαφή
με τα παιδιά και είναι υπεύθυνοι για την
ανατροφή τους.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια
τρία χρόνια και θα πραγματοποιηθεί από δικό μας
εξειδικευμένο προσωπικό και από εξωτερικούς
συνεργάτες μας, στα τέσσερα Παιδικά Χωριά
SOS (Βάρης, Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, Θράκης,
Κρήτης), στον Ξενώνα Βρεφών SOS στο
Μαρούσι, σε οικογένειες αναδοχής, και στα δέκα
Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, όπου
στηρίζουμε οικογένειες με οικονομικά
και άλλα προβλήματα.

8

Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια!
Για 14η συνεχόμενη χρονιά οι ασφαλιστικές
εταιρείες ΕΘΝΙΚΗ, ΑΧΑ, ERGO και ΟΡΙΖΩΝ
συνεργάστηκαν και ασφάλισαν δωρεάν τα παιδιά
μας και όλα τα κτήρια στα οποία λειτουργούμε
προγράμματά μας.
Η αίσθηση της ασφάλειας είναι πολύ σημαντική για
να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αποτελεσματικά
το έργο μας και ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά
μας και τις τέσσερεις εταιρείες που βρίσκονται
σταθερά στο πλευρό μας με συνέχεια και συνέπεια
στο χρόνο.

Η Visa για 3η συνεχή χρονιά στηρίζει το έργο μας
Το πρόγραμμα αλληλεγγύης της Visa που
ξεκίνησε για πρώτη φορά πριν δύο χρόνια,
επαναλαμβάνεται και φέτος και προσφέρει με
την υποστήριξη των συνεργαζόμενων τραπεζών
Alpha Bank, Τράπεζας Αττικής, Eurobank, HSBC,
Postcredit, Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και
Τράπεζας Πειραιώς, και πάλι ένα πολύ σημαντικό
ποσό για την ενίσχυση 15 κοινωφελών Σωματείων,
Συλλόγων και ΜΚΟ.
Τον περασμένο χρόνο η Visa συνέβαλε στην
υποστήριξη της λειτουργίας του Ξενώνα Βρεφών
SOS στο Μαρούσι και του προγράμματος αναδοχής που λειτουργούμε. Φέτος, η εταιρεία στηρίζει
και πάλι τη λειτουργία του Ξενώνα Βρεφών SOS, με στόχο μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχουμε
μπορέσει να φιλοξενήσουμε και να υποστηρίξουμε 30 βρέφη και νήπια, από τα οποία 20 να έχουν
αποκατασταθεί σε οικογενειακό περιβάλλον, ενώ παράλληλα να έχουμε εκπαιδεύσει περισσότερες
από 30 οικογένειες για να αναλάβουν την αναδοχή ενός παιδιού.
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Η νέα σχολική χρονιά μας βρήκε με γεμάτες τις τσάντες
Η σχολική χρονιά για τα παιδιά μας ξεκίνησε
με τις τσάντες τους γεμάτες σχολικά είδη, τα
οποία συγκεντρώθηκαν από εργαζόμενους
της ΔΕΛΤΑ, Mondelez, Τράπεζας Πειραιώς
και την καμπάνια συνεργασίας της Henkel
με τα σούπερ μάρκετ Μασούτης.
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά που
στηρίζουν το έργο μας.
Η προσφορά τους μας είναι πολύτιμη!

Τα παιδιά του Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων
τραγουδούν για τα όνειρά τους
Όταν τα συναισθήματα εκφράζονται μέσα από τη μουσική, το μήνυμα
γίνεται ηχηρό. Τα παιδιά από τον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων,
σε συνεργασία με τους Musicians Without Borders, συνέθεσαν και
τραγούδησαν για αυτά που νιώθουν και αυτά που ονειρεύονται. Ας
δανειστούμε κάποιους από τους στίχους του τραγουδιού τους, με την
ελπίδα το μήνυμά τους να εμπνεύσει και να ευαισθητοποιήσει.
«Είμαστε μια οικογένεια, ποτέ δε νιώθουμε μόνοι μας, με χώρο να
ονειρευόμαστε και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Στην αγάπη όλοι βασιζόμαστε.
Η αγάπη είναι για να ενώνει, όχι για να απορρίπτει.»
Μπορείτε να δείτε το βίντεο που γυρίστηκε στο www.sos-villages.gr
και στο κανάλι μας στο Youtube (SOS Children’s Villages Greece).

Συμμετείχαμε και εμείς στον Κλασικό Μαραθώνιο Αθήνας 2018
Φέτος οι εργαζόμενοι της εταιρείας Teleperformance και Menarini, καθώς
και ιδιώτες, έτρεξαν στον 36ο Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών με την ομάδα
των Παιδικών Χωριών SOS. Όλα τα έσοδα από τις συμμετοχές, θα
διατεθούν για την ενίσχυση του έργου μας.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου, ελπίζοντας ότι η ομάδα
μας θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, γιατί πάνω απ’ όλα…
τρέχουμε για καλό σκοπό!
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Χριστουγεννιάτικες κάρτες
Αυτές τις γιορτές κάντε και εσείς μία πράξη αγάπης
και βοηθήστε τα παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς τους γονείς τους.
Γίνετε ο δικός τους Άγιος Βασίλης και βοηθήστε μας
να τους χαρίσουμε τη φροντίδα που στερήθηκαν στη ζωή τους.
Δείξτε την αγάπη σας έμπρακτα και στείλτε τις ευχές σας με κάρτες των Παιδικών Χωριών SOS.
Μπορείτε να παραγγείλετε τις κάρτες χωρίς ευχές (λευκές) ή με προεκτυπωμένες ευχές
σε 5 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ισπανικά).
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας και από το e-shop μας,

www.sos-villages.gr/shop

Κ-101 (11,5 x 16,5) € 0,45

Κ-102 (10,5 x 20,5) € 0,45

Καλές Γιορτές
Season’s Greetings

Κ-103 (10,5 x 20,5) € 0,45

Κ-104 (11,5 x 16,5) € 0,45
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Καλές Γιορτές

Season’s Greetings

Κ-105 (11,5 x 16,5) € 0,45

Διακοσμητικά - Γούρια για τη νέα χρονιά
Τα διακοσμητικά - γούρια για τη νέα χρονιά είναι χειροποίητα,
σε ξεχωριστές τιμές και σε συσκευασία δώρου.

ΚΩΔ. 180019
ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΣΠΙΤΑΚΙ
7,00€

ΚΩΔ. 180021
ΓΟΥΡΙ ΣΠΙΤΑΚΙ
ΣΜΑΛΤΟ
4,00€

ΚΩΔ. 180027
ΓΟΥΡΙ ΔΕΝΔΡΟ
ΑΣΗΜΕΝΙΟ
16,50€

ΚΩΔ. 180027
ΓΟΥΡΙ ΔΕΝΔΡΟ
ΡΟΖ ΧΡΥΣΟ
16,50€

Διακοσμητικά-τυχερά νέας χρονιάς

ΚΩΔ. 180020
ΓΟΥΡΙ ΡΟΔΙ-ΜΑΤΙ
5,50€
ΚΩΔ. 180030
ΚΟΛΙΕ 2019
5,00€

ΚΩΔ. 180031
ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΚΟΡΩΝΑ
3,50€

ΚΩΔ. 180032
ΒΡΑΧΙΟΛΙ 2019
ΓΚΡΕΝΑ
3,00€

ΚΩΔ. 180032
ΒΡΑΧΙΟΛΙ 2019
ΓΚΡΙ
3,00€

Δώρα για τις Γιορτές
Διαλέξτε από τα παρακάτω δώρα που έχουμε φτιάξει για σας και
δώστε αυτές τις γιορτές χαρά στους συγγενείς, στους φίλους και στα παιδιά σας,
δίνοντας την ευκαιρία στα δικά μας παιδιά να αισθανθούν τη ζεστασιά
των Χριστουγέννων και της δικής σας ευαισθησίας.
Β

Α

ΚΩΔ. 180041
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΚΟΥΠΑ
3,00€

ΚΩΔ. 180035
ΚΟΥΠΑ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ
XL
5,00€
Α

Β

Α

Β

ΚΩΔ. 180039
ΛΟΥΤΡΙΝΟΣ ΤΑΡΑΝΔΟΣ
10,00€

Δώρα για τις Γιορτές
ΚΩΔ. 180036
ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ
5,00€

Β

ΚΩΔ. 180034
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ
Α
5,50€

ΚΩΔ. 180034
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ
Β
5,50€
ΚΩΔ. 180036
ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ
5,00€

Α

Δώρα για τις Γιορτές
Δ

Γ

Α

Β

ΚΩΔ. 180040
ΣΤΟΛΙΔΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙ
3,00€

Α

ΚΩΔ. 180037
ΞΥΛΙΝΟ XMAS
10,00€

ΚΩΔ. 180026
ΣΤΟΛΙΔΙ ΔΕΝΔΡΟ
ΞΥΛΙΝΟ
2,80€
Α

Β

Β

Γ

Δ

Δώρα για τις Γιορτές

ΚΩΔ. 180022
ΣΤΟΛΙΔΙ ΤΑΡΑΝΔΟΣ
1,50€

Β

ΚΩΔ. 180024
ΣΤΟΛΙΔΙ ΤΑΡΑΝΔΟΣ
ΠΑΤΙΝΑΖ
1,50€

ΚΩΔ. 180023
ΣΤΟΛΙΔΙ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΠΑΤΙΝΑΖ
1,50€

Γ
Δ

Α

ΚΩΔ. 180028
XIONOΜΠΑΛΑ
2,80€
ΚΩΔ. 180025
ΣΕΤ ΑΣΤΕΡΙ-ΚΑΡΔΙΑ-ΔΕΝΔΡΟ
3,50€

Δώρα για τις Γιορτές
Α

Β

ΚΩΔ. 180042
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΑΛΑΤΟΠΙΠΕΡΟ
6,50€

Α

Β
ΚΩΔ. 180033
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΠΙΑΤΕΛΑ
15,00€

Γ
Α
Β

ΚΩΔ. 180038
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚO ΜΠΩΛ
ΚΕΡΑΜΙΚΟ
9,50€

Συνδεόμαστε & Επικοινωνούμε
Ακολουθήστε μας στα Social Media

Facebook
sosvillagesgr
Instagram
sosvillagesgr
Youtube
SOS Children’s Villages Greece

Τις Χριστουγεννιάτικες κάρτες μας και τα δώρα μας θα βρείτε
ΑΘΗΝΑ: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS, Καρ. Σερβίας 12-14 (1ος όροφος) • Τηλ.: 210-331 3661, Fax: 210-322 6652
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΘΡΑΚΗΣ • τηλ.: 25510-51890
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS, Ερμού
Ερμού 10
10,, 3ος
1ος όροφος
όροφος •• τηλ.:
τηλ.: 2310-226
2310-226 644,
644, Fax:
Fax: 2310-282
2310-282 844
844
		
ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS, ΠΛΑΓΙΑΡΙ • τηλ.: 23920-63891-3
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Καπετάν Κρόμπα 11 • τηλ. 27210-98660
ΚΡΗΤΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, Γιαννιτσών 4 Ηράκλειο • τηλ. 2810-222610

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΑΣ

VISA, MASTERCARD & AMERICAN EXPRESS
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: Αθήνα: Τηλ.: 210 - 331 3661 έως 3, Fax: 210 - 322 6652
		
Θεσσαλονίκη: Τηλ.: 2310 – 226644, Fax: 2310 - 282844

ΧΆΡΗ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΆΣ ΒΟΗΘΕΙΆ ΤΆ ΠΆΙΔΙΆ ΜΆΣ
ΜΕΓΆΛΏΝΟΥΝ ΜΕ ΆΓΆΠΗ ΚΆΙ ΆΣΦΆΛΕΙΆ!
ȉȠȑȡȖȠĲȦȞȆĮȚįȚțȫȞȋȦȡȚȫȞ626ıĲȘȡȓȗİĲĮȚĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐțĮȚȝȩȞȠıĲȚȢįȦȡİȑȢ
ʌȠȣȝĮȢʌȡȠıĳȑȡİĲİȩȜȠȚİıİȓȢʌȠȣİțĲȚȝȐĲİțĮȚĮȖțĮȜȚȐȗİĲİĲȠȑȡȖȠȝĮȢ
ȆȫȢȞĮȕȠȘșȒıİĲİ
ȂʌȠȡİȓĲİȞĮʌȡȠıĳȑȡİĲİĲȚȢȤȡȘȝĮĲȚțȑȢıĮȢįȦȡİȑȢȖȚĮĲȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮțĮȚĲȘȞĮȞȐʌĲȣȟȘĲȦȞʌȡȠȖȡĮȝȝȐĲȦȞ
ȝĮȢțȐȞȠȞĲĮȢțĮĲȐșİıȘıİȑȞĮȞĮʌȩĲȠȣȢĲȡĮʌİȗȚțȠȪȢȝĮȢȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȢȆĮȡĮțĮȜȠȪȝİȝİĲȐĮʌȩĲȘȞ
țĮĲȐșİıȘĲȘȢįȦȡİȐȢıĮȢıĲȘȞĲȡȐʌİȗĮȖȚĮȞĮıĮȢıĲİȓȜȠȣȝİĲȘȞĮʌȩįİȚȟȘįȦȡİȐȢȞĮȝĮȢĲȘȜİĳȦȞİȓĲİ
ıĲĮ210 331 3661-3ȒıĲȠ2310 226 644

ALPHA BANK

IBAN GR03 0140 1010 1010 0210 1161 787

ǼĬȃǿȀǾȉȇǹȆǼǽǹ

IBAN GR69 0110 1040 0000 1044 8022 763

EFG EUROBANK

IBAN GR55 0260 2010 0009 1010 0991 765

ȉȇǹȆǼǽǹȆǼǿȇǹǿȍȈ

IBAN GR40 0172 0260 0050 2602 0155 199

HSBC

IBAN GR76 0710 0400 0000 4004 4448 146

ȂʌȠȡİȓĲİȞĮȕȠȘșȒıİĲİȐȝİıĮțĮȜȫȞĲĮȢĮʌȩȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİıĲĮșİȡȩȒțȚȞȘĲȩ
ĲȘȜȑĳȦȞȠıĲȠ19820 ȤȡȑȦıȘ¼ĭȆǹțĮȚĲȠĮȞĮȜȠȖȠȪȞĲȑȜȠȢıĲĮșİȡȒȢ țȚȞȘĲȒȢĲȘȜİĳȦȞȓĮȢ

