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Πώς να βοηθήσετε:
Πώς
βοηθήσετε:
Το έργο των Παιδικών Χωριών
SOSνα
Ελλάδος
στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις
δωρεές που μας προσφέρετε όλοι εσείς που εκτιμάτε και αγαπάτε το έργο μας.
Το έργο των
Χωριών
Ελλάδος
στηρίζεται
και μόνο
Μπορείτε
ναΠαιδικών
προσφέρετε
τις SOS
χρηματικές
σας
δωρεές αποκλειστικά
για τη λειτουργία
και στις
την
Αγαπητοί
φίλοι
καιπρογραμμάτων
υποστηρικτές μας,
δωρεές
που
μας
προσφέρετε
όλοιμας,
εσείς κάνοντας
που εκτιμάτε
και αγαπάτε
το έργο
μας.
ανάπτυξη
των
κατάθεση
σε έναν
από
τους
Μπορείτε
να
προσφέρετε
τις χρηματικές
δωρεέςο νέος
για Ευρωπαϊκός
τη λειτουργία
και την
παρακάτω
Τραπεζικούς
λογαριασμούς:
Όπως γνωρίζετε,
από τον περασμένο
Μάιο έχει τεθείσας
σε εφαρμογή
Κανονισμός
Προστασίας
των Προσωπικών
Δεδομένων
(GDPR).
ανάπτυξη
των
προγραμμάτων
μας,
κάνοντας κατάθεση σε έναν από τους
παρακάτω
λογαριασμούς:
Σε αυτό το Τραπεζικούς
πλαίσιο και με σκοπό
την ασφαλή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων όλων εσάς
ALPHA BANK:

IBAN GR03 0140 1010 1010 0210 1161 787

ALPHA BANK:

IBAN GR03 0140 1010 1010 0210 1161 787

που μας στηρίζετε, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα στοιχεία σας βρίσκονται στη λίστα
ΕΘΝΙΚΗτου
ΤΡΑΠΕΖΑ:
αποδεκτών
περιοδικού «Τα ΝέαIBAN
μας». GR69 0110 1040 0000 1044 8022 763

EFG EUROBANK:
IBAN
0260
2010 0009
1010 0991μαζί
765
Επειδή
έχουμε ανάγκη την υποστήριξή
σας GR55
και θέλουμε
να συνεχίσουμε
να επικοινωνούμε
σας,
ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ:
IBAN
GR69
0110
1040
0000
1044
8022
763
παρακαλούμε να μας αποστείλετε με email τα στοιχεία σας (Όνομα, Επίθετο, Πλήρη διεύθυνση,
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
IBAN GR40
0260και0050
2602αν0155
199
Τηλέφωνο,
email)
στο subscribe@sos-villages.gr,
για0172
επιβεβαίωση
να δηλώσετε
επιθυμείτε
EFG EUROBANK:
IBAN GR55
0260
2010 0009
1010 0991
765
να
βρίσκεστε
σε
αυτή
τη
λίστα,
προκειμένου
να
λαμβάνετε
ενημέρωση
σχετικά
με
τα
προγράμματα
HSBC:
IBAN GR76 0710 0400 0000 4004 4448 146
και
τις δράσεις μας.
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR40 0172 0260 0050 2602 0155 199
HSBC:
IBAN GR76
0710 0400
0000Τράπεζα,
4004 4448
Παρακαλούμε
μετά από την κατάθεση
της δωρεάς
σας στην
για 146
να σας
αποστείλουμε την απόδειξη δωρεάς, να μας τηλεφωνείτε στα:
Παρακαλούμε
από την κατάθεση της δωρεάς σας στην Τράπεζα, για να σας
210-3313661-3
ή 2310-226644.
Με εκτίμηση, μετά
αποστείλουμε την απόδειξη δωρεάς, να μας τηλεφωνείτε στα:
Γ. Πρωτόπαπας
Επίσης,
μπορείτε
να κάνετε τις δωρεές σας με χρέωση της κάρτας σας VISA,
210-3313661-3
ή 2310-226644.
Γεν.
Διευθυντής
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS τηλεφωνώντας στα: 210-3313661-3 ή
Επίσης, μπορείτε να κάνετε τις δωρεές σας με χρέωση της κάρτας σας VISA,
2310-226644.
MASTERCARD,
AMERICAN
EXPRESS
στα:
210-3313661-3 ή
Σημείωση: σε περίπτωση
που δε ληφθεί
απάντηση, τηλεφωνώντας
θα επανέλθουμε με νέα
αποστολή
του περιοδικού μας προς λήψη της σχετικής συγκατάθεσής σας ή άρνησης αυτής.
2310-226644.
Μπορείτε να βοηθήσετε άμεσα καλώντας από σταθερό ΟΤΕ στο
Σας ευχαριστούμε και πάλι που βρίσκεστε δίπλα μας και στηρίζετε σταθερά το έργο μας.

901 11 164 164 (χρέωση 2,99 € + ΦΠΑ) ή από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό
στο 14567να
(χρέωση
2,00 € + ΦΠΑ).
Μπορείτε
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).
Χρόνος
37ος- Τεύχος
- Τεύχος
99- -Έκδοση
Έκδοσητριμηνιαία
τριμηνιαία
Χρόνος 40ος
112
Ιδιοκτήτης: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
Εκδότης:
Αν.
Βρεττός
Καθηγητής
Κώστας
Ν. Συρίγος
Χρόνος 37ος
- Τεύχος
99 - Έκδοση
τριμηνιαία
Συντάσσεται
από
Επιτροπή
Ιδιοκτήτης: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
Κωδικός:
4029
Εκδότης: Αν.
Βρεττός

Συντάσσεται από Επιτροπή
Γραφεία: • Αθήνα: Καρ. Σερβίας 12-14, 105 62 τηλ. 210-3313661
Κωδικός: 4029
• Θεσσαλονίκη: Γρηγορίου Παλαμά 8, 546 21 τηλ. 2310-226644
Γραφεία:
• Αθήνα:
Καρ.
Σερβίας
Γραφεία:
Αθήνα:
Καρ.Ευρώ
Σερβίας 12-14,
12-14, 105
105 62
62 τηλ.
τηλ. 210-3313661
210-3313661
Τιμή
Τεύχους
0,20
•• 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)

Χριστουγεννιάτικο bazaar στη Θεσσαλονίκη
Στις 7, 8 & 9 Δεκεμβρίου, το Παιδικό Χωριό
SOS Πλαγιαρίου πραγματοποίησε το
χριστουγεννιάτικο bazaar του στο φουαγιέ του
Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, υπό την
αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ήταν ένα bazaar με μεγάλη ποικιλία προϊόντων
όπως χριστουγεννιάτικα στολίδια, χειροποίητες
κατασκευές, ρούχα, κοσμήματα, βιβλία,
παιχνίδια, σπιτικές λαχταριστές λιχουδιές,
χειροποίητα γλυκά, διακοσμητικά είδη, για
κάθε ηλικία και για κάθε γούστο, σε εξαιρετικά
προσιτές τιμές.
Όμως δεν ήταν ένα απλό bazaar, αφού η χαρά
εμπλουτίστηκε με ένα τριήμερο πρόγραμμα
παράλληλων δράσεων για τους μικρούς μας

φίλους που μπόρεσαν να παίξουν και να
απολαύσουν κατασκευές, εικαστικά εργαστήρια
σε συνεργασία με το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών,
επιστημονικές εξερευνήσεις σε συνεργασία με
το Noesis, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και
μουσικά παραμύθια.

Εορτασμός 10 χρόνων παρουσίας των Παιδικών Χωριών SOS στην Καλαμάτα
Φέτος, συμπληρώσαμε 10 χρόνια παρουσίας
στην Καλαμάτα. 10 χρόνια με προγράμματα
και δράσεις που έχουν στηρίξει εκατοντάδες
ευάλωτες οικογένειες σε κοινωνικό και
οικονομικό επίπεδο, προκειμένου να
διατηρήσουν τη συνοχή τους και να μπορέσουν
να αποτελέσουν ένα σταθερό και ασφαλές
περιβάλλον φροντίδας για τα παιδιά τους.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 10
χρόνων, οργανώσαμε μια σειρά από εορταστικές
εκδηλώσεις, με τη δέσμευση να συνεχίσουμε
να είμαστε δίπλα στις οικογένειες και στα παιδιά
που μας έχουν ανάγκη.
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Οι ήρωες της DIGEA
Στην πρώτη δράση του Προγράμματος HD The Heroes of DIGEA, η Digea καλωσόρισε το
Σάββατο 24 Νοεμβρίου στο Odeon Escape στο
Ίλιον, τους «πρωταγωνιστές της καρδιάς μας», τα
παιδιά από τα Παιδικά Χωριά SOS.
Ο ψηφιακός πάροχος δημιούργησε το
Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης HD
- The Heroes of Digea, με στόχο να υποστηρίξει
τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη,
με μια σειρά από δράσεις και συνέργειες.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, περισσότερα από
300 παιδιά και οι συνοδοί τους, περπάτησαν στο
πορτοκαλί χαλί της Digea για να απολαύσουν σε
avant premier την ταινία «Robin Ηood», ενώ τα
μικρότερα σε ηλικία παιδιά παρακολούθησαν την
ταινία «Ο Μαγεμένος Πρίγκιπας – Charming».
Στη συνέχεια, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο
είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε σειρά
εκδηλώσεων ψυχαγωγίας που διενεργήθηκαν
στους χώρους του Odeon Escape.
Την ενέργεια τίμησαν με την παρουσία τους
πρόσωπα από τον δημοσιογραφικό, καλλιτεχνικό
και επιχειρηματικό κόσμο, συνοδευόμενα από τα
παιδιά τους.
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Reaching for the Stars - Για άλλη μια χρονιά δίπλα μας το Τορόντο!
Το Reaching for the Stars Childrens’
Foundation ήταν και πάλι στο πλευρό μας,
διοργανώνοντας για 5η συνεχόμενη φορά
την εκδήλωση «Reaching for the Stars»
στο Τορόντο, μία γιορτή με πολλή αγάπη
και ζεστασιά! Οι Έλληνες του Τορόντο αλλά
και πολλοί Καναδοί που συμμετείχαν στην
εκδήλωση, μας έδειξαν για ακόμη μία φορά την
αλληλεγγύη τους και πόσο κοντά αισθάνονται
στη χώρα μας και στα παιδιά μας.
Σε αυτή την όμορφη γιορτή συμμετείχαν ο
σπουδαίος αθλητής και υποστηρικτής μας
Γιώργος Καραγκούνης και η Φωτεινή μας
που μετέφερε πόσο σημαντικές είναι για τα
ίδια τα παιδιά και το μέλλον τους εκδηλώσεις
σαν αυτή. Συγκεντρώθηκαν 105.000$ CAD,
τα οποία θα διατεθούν για την υποστήριξη 3
οικογενειών στα Παιδικά Χωριά SOS Βάρης,
Πλαγιαρίου στη Θεσσαλονίκη και Κρήτης, αλλά
και του Ξενώνα Βρεφών SOS στο Μαρούσι.
Ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε κάθε
επιτυχία στις δράσεις του Reaching for the
Stars Children’s Foundation. Εις το επανιδείν
φίλοι μας!
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Συναυλία του Περικλή Κανάρη στη Νέα Υόρκη για τα Παιδικά Χωριά SOS
Με μια συναυλία
στις 19 Δεκεμβρίου,
στη μουσική σκηνή
DROM του East
Village, έκλεισε
μουσικά το 2018 ο
γνωστός ερμηνευτής
και μουσικοσυνθέτης
Περικλής Κανάρης,
τα έσοδα της οποίας
διατέθηκαν για την
ενίσχυση του έργου
μας.

Ο Περικλής Κανάρης εξήγησε πως ο ίδιος
αφυπνίστηκε σχετικά, από τη στιγμή που
έγινε και εκείνος πατέρας. Η σχέση του με τα
Παιδικά Χωριά SOS ξεκίνησε μετά τη γέννηση
της κόρης του, όταν στην προσπάθειά του
να βοηθήσει, δημιούργησε ένα τραγούδι «Το
δελφινάκι», τα έσοδα του οποίου προσφέρθηκαν
εξ ολοκλήρου προς αυτό τον σκοπό. Για την ίδια
τη συναυλία ο αγαπημένος μουσικός μάς είπε:
«Το τραγούδι είναι επί της ουσίας ένας τρόπος
να αφηγείσαι ιστορίες. Είναι επίσης ένας τρόπος
να δημιουργήσεις μια κοινότητα. Όταν λοιπόν
ακούς τον κόσμο να τραγουδά μαζί σου και να
συμμετέχει έτσι στην «ιστορία» που αφηγείσαι,
είναι για μένα το μεγαλύτερο δώρο».

Στη σκηνή συνόδευσαν τον Περικλή Κανάρη,
η μπάντα του «Σύνολον», αλλά και νέοι
καλεσμένοι, όπως η Αλεξάνδρα Σκένδρου και ο
Τάσος Καρύδης στα φωνητικά. Στο ακορντεόν
και στην αρμόνικα ήταν ο γνωστός για τις
συνεργασίες του με θρυλικούς καλλιτέχνες όπως
ο Ελτον Τζον και η Γιόκο Ονο, Γκάρυ Σράινερ.
Η μουσική παράσταση χωρίστηκε σε δύο μέρη.
Στο πρώτο μέρος ακούστηκαν και τραγούδια του
ίδιου του Περικλή Κανάρη από τη δουλειά του με
τον Μάνο Ελευθερίου, «Αόρατος».

Oriflame HUGO
Όλες οι αγκαλιές είναι για καλό
σκοπό, αλλά είναι και κάποιες που
είναι για καλύτερο σκοπό!
Η Oriflame δημιούργησε τον Hugo
για να μοιράσουν μαζί φέτος τον
Δεκέμβριο αγκαλιές και αγάπη! Ο
Hugo πήρε το όνομά του από τη λέξη
HUG-αγκαλιά και το Ο της Oriflame
και “γεννήθηκε” για να χαρίσει τα
καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις του
στα Παιδικά Χωριά SOS.

Το Oriflame HUG teddy bear είναι
ένα μαλακό, τρυφερό αρκουδάκι,
που μόλις το αγγίξεις δε θα θέλεις
να το αφήσεις από την αγκαλιά σου!
Θα θέλεις
μόνο να το
χαρίσεις σε
αυτούς που
αγαπάς!
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Συνδεόμαστε & Επικοινωνούμε

 Ακολουθήστε
!"#$%&'(
μας στα Social Media
()*#&'(+,!
Facebook
sosvillagesgr
Instagram
sosvillagesgr
Youtube
SOS Children’s Villages Greece
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Αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας
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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
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