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Καλή
Ανάσταση!
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Το έργο των Παιδικών Χωριών
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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
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την ασφαλή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων όλων εσάς
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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 41ος
113
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)

20 χρόνια Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου
Σε ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα
διοργανώθηκε η εκδήλωση για τον εορτασμό των
20 χρόνων από την ίδρυση του Παιδικού Χωριού
SOS Πλαγιαρίου στη Θεσσαλονίκη.

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Συνεδριακού
Κέντρου της Τράπεζας Πειραιώς, εκπρόσωποι
των αρχών και της επιστημονικής κοινότητας,
πολιτικοί, δημοσιογράφοι, φίλοι και συνεργάτες
του Σωματείου, παρακολούθησαν ομιλίες και
βίντεο σχετικά με τις δράσεις και το έργο του
Σωματείου μας όλα αυτά τα χρόνια. Κεντρικός
ομιλητής ήταν ο Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής,
κος Νίκος Ζηλίκης, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Απόστολος Τζιτζικώστας, η Αντιπεριφερειάρχης
κα Βούλα Πατουλίδου, η Αντιδήμαρχος
Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης κα
Άννα Αγγελίδου-Πολυχρονιάδου, καθώς και ο
Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θέρμης, κ.
Στέλιος Αποστόλου.
Συγκινητική στιγμή η βράβευση, εκ μέρους του
Διοικητικού Συμβουλίου μας, της κας Ελπίδας
Πανέρα, τέως Προέδρου της Διοικούσας
Επιτροπής Θεσσαλονίκης αλλά και αφοσιωμένης
εθελόντριας επί σειράς ετών στο έργο του
Σωματείου. Για την προσωπικότητα και την
προσφορά της κας Πανέρα, μίλησαν, το μέλος
Δ.Σ. κ. Σωκράτης Ουζούνογλου και ο Υπεύθυνος
Παιδαγωγικών Προγραμμάτων Βορείου

Ελλάδος, κ. Γιώργος Μπασδάρης, ενώ ο Γενικός
Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS, κ.
Γιώργος Πρωτόπαπας της παρέδωσε τιμητική
πλακέτα. Στη συνέχεια ακολούθησε η κοπή της
βασιλόπιτας.
Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς, η
θεατρική ομάδα των παιδιών του Παιδικού
Χωριού SOS Πλαγιαρίου που παρουσίασε ένα
δικό της θεατρικό δρώμενο και εντυπωσίασε
με τη χάρη και το ταλέντο της. Η εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με μία live performance από το
συγκρότημα με βιολιά Trinity Electric String Trio.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 20 χρόνια λειτουργίας
του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου,
περισσότερα από 150 παιδιά βρήκαν ένα σπίτι
γεμάτο αγάπη και φροντίδα και σήμερα ζουν
ανεξάρτητα και πετυχημένα στη ζωή τους.
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Μια συνάντηση με πολλές αναμνήσεις και πολλές συγκινήσεις
Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης, ο νυν Διευθυντής
του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης Επαμεινώνδας
Λοράνδος και ο Διευθυντής της Παιδαγωγικής
Υπηρεσίας Παναγιώτης Σοφίος. Επίσης, ήταν
παρούσες εν ενεργεία Μητέρες SOS.

Αρχές Νοεμβρίου του περασμένου χρόνου,
είχαμε τη χαρά στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης να
υποδεχθούμε Μητέρες SOS, που έζησαν εκεί στο
παρελθόν και μεγάλωσαν αρκετές γενιές παιδιών.

Αρχικά τηλεφωνήσαμε στην 102 χρονών
κυρία Ειρήνη Γ. - δυστυχώς λόγω δυσκολιών
στη μετακίνησή της δεν μπόρεσε να έρθει στη
συνάντηση - η οποία βρέθηκε κοντά στα Παιδικά
Χωριά SOS από το ξεκίνημα της λειτουργίας
του Χωριού στη Βάρη, αρχικά ως Θεία και στη
συνέχεια ως Μητέρα SOS. Πάντα ήρεμη, συνετή,
μειλίχια, με μητρική διάθεση απέναντι σε όλους,
μικρούς και μεγάλους, είναι η αγαπημένη όλων
μας. Ενδιαφέρθηκε για τα νέα των παριστάμενων
και της ευχηθήκαμε στην επόμενη συνάντηση να
είναι μαζί μας.

Ήταν ιδέα της κυρίας Μοίρας Μαυροπούλου,
ιδρυτικού μέλους και επί σειρά ετών Προέδρου
του Δ.Σ., ιδέα, που όλους μας ενθουσίασε, κυρίως
γιατί ήταν μια ευκαιρία να βρεθούμε ξανά με
Μητέρες SOS, για τις οποίες είχαμε πολύ καιρό
να μάθουμε νέα.

Αναφέραμε όλες εκείνες τις Μητέρες SOS που
δεν μπόρεσαν να είναι μαζί μας και όλοι μαζί
θυμηθήκαμε χαρούμενες αλλά και δύσκολες
στιγμές, μιλήσαμε για την ικανοποίηση που
νιώθουν σήμερα για τη σχέση που δημιούργησαν
και εξακολουθούν να έχουν με τους «γιους» και

Έτσι, εκείνο το μεσημέρι της 3ης Νοεμβρίου, με
χαρά και συγκίνηση υποδεχθήκαμε τις κυρίες
Νικολίτσα Α., Άννα Σ., Μαρίνα Λ., Παναγιώτα
Α. Νίκη Λ., Μαίρη Λ., Καίτη Ρ., Όλγα Φ. και
Γιώτα Ε., γυναίκες, που έζησαν ένα σημαντικό
κομμάτι της ζωής τους στο Παιδικό Χωριό SOS
Βάρης, χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα σταθμό και
προσφέροντας τη φροντίδα και την αγάπη τους
στα παιδιά, που έγιναν «δικά τους».
Στη συνάντηση μετείχε επίσης ο Πέτρος
Παπαδάκης με τη σύζυγό του, που για χρόνια
διετέλεσε Διευθυντής του Παιδικού Χωριού SOS
Βάρης και σήμερα έχει τον αντίστοιχο ρόλο στο
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τις «κόρες» τους. Πολλές έγιναν γιαγιάδες SOS
()*#&'(+,!
και έχουν τη χαρά να συναντούν τα παιδιά και τα
εγγόνια τους, τακτικά.

Μιλήσαμε για τα «δυσκολεμένα» τους παιδιά
και πώς αντιμετώπισαν αυτές τις δυσκολίες σαν
πρόκληση, άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε όχι.
Είχαμε την ευκαιρία να συνδέσουμε το χθες με το
σήμερα, να δούμε τις αλλαγές και να εστιάσουμε
σε αυτό που παραμένει διαχρονικό, την ανάγκη
του παιδιού να περιβάλλεται από ανθρώπους
που νοιάζονται γι’ αυτό που του συμβαίνει, το
σέβονται γι’ αυτό που είναι και το εμπιστεύονται.
Αναφερθήκαμε επίσης στη νέα τους ζωή. Οι
περισσότερες απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα
της συνταξιοδότησης και μία είναι φοιτήτρια,
πραγματοποιώντας την επιθυμία της να
σπουδάσει.

 !"#$%&
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Αποχαιρετισθήκαμε, ευχόμενοι στην επόμενη
συνάντηση να έχουμε την ευκαιρία να έρθουν
ακόμη περισσότερες Μητέρες SOS.
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Μητέρες στα Παιδικά Χωριά SOS:
Τα παιδιά καταλαβαίνουν αν τα νοιαζόμαστε αληθινά
Ζουν σ’ ένα σπίτι γεμάτο παιδιά. Δεν τα έχουν
γεννήσει, αλλά για τις ίδιες αυτό δεν έχει καμιά
σημασία. Καθημερινά τους προσφέρουν
απλόχερα ό,τι προσφέρει μια «κανονική» μαμά
στα δικά της: αγάπη, φροντίδα, τρυφερότητα,
μόρφωση, παιχνίδι. Η έγνοιά τους είναι αυτά
τα παιδιά, που για διάφορους λόγους δεν
μπορούν να ζήσουν με τους βιολογικούς τους
γονείς, να μεγαλώσουν σ’ ένα περιβάλλον
ασφάλειας που θα καλύπτει όλες τις φυσικές,
ψυχοσυναισθηματικές και κοινωνικές τους
ανάγκες, ώστε, όταν ενηλικιωθούν, να
ενταχθούν ως ανεξάρτητα και δημιουργικά
άτομα στην κοινωνία. Η Γιώτα Βράχα και η
Γεύση (Γεσθημανή) Αγγέλογλου είναι Μητέρες
SOS, στα Παιδικά Χωριά Βάρης και Πλαγιαρίου
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Πολύτεκνη...
Πέντε παιδιά μεγαλώνει η Γεύση Αγγέλογλου.
«Τον μικρότερο τον πήρα στα χέρια μου όταν
ήταν μόλις δύο ετών, με πάνες ακόμα, και τώρα
πηγαίνει στην Α΄ Δημοτικού. Μαθαίνουμε το “τ
και α, τα”», λέει γελώντας. «Έχω επίσης δύο
εφήβους - ο ένας είναι καλλιτέχνης, μεγάλο
ταλέντο, ζωγραφίζει και τραγουδάει υπέροχα, κι ο
άλλος πρώτος στα αθλήματα, από ποδόσφαιρο
μέχρι παραπέντε - και δύο κορίτσια. Η μικρή
χαρακτηρίζεται από απίστευτη ευστροφία
και διεκδικητικότητα - μια μέρα ίσως γίνει
πρωθυπουργός της Ελλάδας, καθόλου δεν θα
εκπλαγώ! - και η άλλη, η μεγαλύτερη, είναι επίσης
πανέξυπνη.

Με το που πέρασαν το κατώφλι του σπιτιού
SOS, οι δύο γυναίκες βίωσαν μια ανεξήγητη
οικειότητα. «Νιώσαμε ότι ανήκουμε εδώ. Από την
πρώτη στιγμή αρχίσαμε να λειτουργούμε όχι ως
εργαζόμενες και επαγγελματίες, αλλά ως μητέρες,
με βάση κυρίως το ένστικτο και το συναίσθημα»,
τονίζουν.
Μιλούν για τα παιδιά τους με τρυφεράδα και
καμάρι. Τέσσερα έχει η Γιώτα Βράχα: «Δυο
μικρούλες, χαριτωμένες αδελφούλες, οκτώ και
εννέα ετών, που είναι η χαρά του σπιτιού μας!
Αεικίνητες, γεμάτες περιέργεια για τα πάντα, δεν
σταματάνε να χοροπηδάνε πάνω στην κοιλιά μου,
λες και είναι μωρά. Έχω επίσης ένα 15χρονο
κορίτσι, που φοιτά στο γυμνάσιο, και ένα 17χρονο
αγόρι, μαθητή λυκείου.

Διαφορετικές καταβολές και ηλικίες, διαφορετικοί
χαρακτήρες. «Αυτή είναι η πρόκληση για εμάς:
να βρούμε το συγκολλητικό υλικό που θα κάνει
αυτά τα παιδιά να αισθανθούν ότι είναι μέλη μιας
πραγματικής οικογένειας. Να μην τα φροντίσουμε
απλώς, αλλά και να επουλώσουμε τα τραύματά
τους. Να τα στηρίξουμε ώστε να πιστέψουν
στον εαυτό τους και να εμπιστευθούν ξανά
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τους ανθρώπους, να πατήσουν γερά στα πόδια
τους, να αγωνιστούν για ένα καλύτερο αύριο»,
συμφωνούν οι δύο μητέρες. Υπάρχει τρόπος να
επιτευχθούν όλα αυτά;
Υπάρχει: η ειλικρινής, βαθιά, απροσποίητη
αγάπη. Όταν με φωνάζουν μαμά, βλέπω στα
μάτια τους ότι το νιώθουν.

Η βραδινή καληνύχτα
«Υπάρχουν μέρες που δεν σταματάμε ούτε
λεπτό. Άλλο παιδί θα θελήσει βοήθεια στο
διάβασμα, άλλο θα ζητήσει να παίξουμε μαζί,
άλλο θα ζηλέψει γιατί θα θεωρήσει ότι έδωσα
περισσότερο χρόνο στα υπόλοιπα – είναι αρκετές
οι φορές που φθάνω στα όριά μου», παραδέχεται
η Γεύση. «Δεν υπάρχει όμως βράδυ που να πάω
να τα σκεπάσω και να τα καληνυχτίσω και να μην
ακούσω “Πόσο σ’ αγαπάω, μανούλα μου! Έλα
να μου δώσεις άλλο ένα φιλί”. Τα παιδιά έχουν
ανάγκη να ανήκουν κάπου. Κι αυτός είναι ο ρόλος
μας. Αλλά αν το νοιάξιμο και τα συναισθήματά
μας δεν είναι γνήσια, το καταλαβαίνουν. Δεν
μπορείς να υποκριθείς μπροστά στα παιδιά. Σε
“διαβάζουν”».

«Πέθανε η βιολογική μητέρα των δύο από τα
κορίτσια μου. Τα συνόδευσα στην κηδεία. Το να
σε κρατάνε σφιχτά από το χέρι δυο παιδιά, ως
Μητέρα SOS, την ώρα που αποχαιρετούν για
πάντα τη μαμά τους, είναι συναίσθημα που δεν
περιγράφεται με λόγια. Θα το θυμάμαι όσο ζω».

Τρόποι στήριξης
Στα τέσσερα Παιδικά Χωριά SOS (Βάρης,
Πλαγιαρίου, Θράκης, Κρήτης) και στον Ξενώνα
Βρεφών SOS (τα οποία, σημειωτέων, δεν
λαμβάνουν καμιά κρατική επιχορήγηση) ζουν
248 παιδιά, τα οποία μεγαλώνουν 65 μητέρες,
με τη βοήθεια 34 παιδαγωγών. Μπορούμε να
βοηθήσουμε είτε κάνοντας κάποια χρηματική
δωρεά μέσω του www.sos-villages.gr, είτε
συμβάλλοντας στα ετήσια έξοδα ανατροφής ενός
παιδιού (κάθε «νονός» λαμβάνει νέα του παιδιού
δύο φορές τον χρόνο και μπορεί να το επισκεφθεί
μία φορά τον χρόνο). Υπάρχει και ο πιο απλός
τρόπος: μία κλήση στο 19820 από κινητό ή
σταθερό τηλέφωνο. Όλα τα έσοδα πηγαίνουν στα
Παιδικά Χωριά SOS για να καλυφθούν οι ανάγκες
των παιδιών.

Οι βιολογικοί γονείς
Και οι φυσικές τους οικογένειες; Είναι θέμα
ταμπού, το οποίο αποφεύγουν να συζητήσουν
με τα παιδιά; «Και μαζί μας το κουβεντιάζουν, και
μεταξύ τους μιλούν για τους γονείς τους. Έχουν
βέβαια την ανάγκη να ωραιοποιήσουν κάπως τις
καταστάσεις, να δικαιολογήσουν την απουσία των
γονιών τους. Κι όσο και να μας αγαπούν, έχω την
εντύπωση ότι από ενοχή μήπως προδίδουν τους
γονείς τους, έχουν ένα “κράτημα” απέναντί μας»,
απαντά η Γεύση, που πριν από μερικούς μήνες
βίωσε μια συγκλονιστική εμπειρία.

* Απόσπασμα από άρθρο που δημοσιεύτηκε στην
έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση της Καθημερινής.
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23 Ιουλίου 2018: μια εθνική τραγωδία
όπου φιλοξενούνται προσωρινά τα παιδιά,
εγκαταστάθηκε το προσωπικό των Παιδικών
Χωριών SOS που αποτελείται από έναν
Κοινωνικό Λειτουργό, έναν Ψυχολόγο και πέντε
Παιδαγωγούς και έχει αναλάβει την καθημερινή
φροντίδα των παιδιών, την εκπαίδευση, τη
μόρφωση, την ανάπτυξη, την επαγγελματική
κατάρτιση και την επούλωση τραυμάτων
του παρελθόντος, με σκοπό την ομαλή
ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και τη βέλτιστη
κοινωνική τους ένταξη.
Η συνεργασία είναι διάρκειας ενός έτους και
το σύνολο της δαπάνης που έχουμε αναλάβει
για αυτό το πρόγραμμα έχει ήδη καλυφθεί με
χρηματική δωρεά από το Hellenic American
Leadership Council (HALC) που εδρεύει στο
Σικάγο, και από τα Παιδικά Χωριά SOS Γερμανίας.

Η 23η Ιουλίου του περασμένου καλοκαιριού
έχει καταγραφεί στη μνήμη όλων μας ως η
μεγαλύτερη τραγωδία που έχει ζήσει η χώρα μας
τα τελευταία εκατό χρόνια.
Μέσα σε αυτό το τόσο βαρύ κλίμα και έχοντας
πάντα προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας,
τα Παιδικά Χωριά SOS αναλάβαμε άμεσα
δράση για την υποστήριξη των συμπολιτών
μας. Ανταποκριθήκαμε τάχιστα σε πρόσκληση
της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου με σκοπό
την εκπαίδευση, ψυχολογική υποστήριξη και
την εν γένει φροντίδα των δεκατεσσάρων
ανηλίκων παιδιών και εφήβων που ζούσαν
στις εγκαταστάσεις του Λυρείου Ιδρύματος,
καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού
και των εθελοντών του. Υπογράψαμε Μνημόνιο
Συνεργασίας με το Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα που
προβλέπει τη φροντίδα των παραπάνω παιδιών
σύμφωνα με τις σύγχρονες, επιστημονικές,
νομικές και εκπαιδευτικές αρχές και τις διεθνείς
προδιαγραφές που διέπουν τη λειτουργία
των Παιδικών Χωριών SOS. Η συγκεκριμένη
συνεργασία εποπτεύεται από την Εισαγγελία
Ανηλίκων Αθηνών.

Μία δεύτερη δράση που αναλάβαμε, αφορά την
υποστήριξη μαθητών που φοιτούν στο Δημοτικό
Σχολείο της Αγίας Μαρίνας με τη λειτουργία τριών
ομάδων μουσικοκινητικής αγωγής, για παιδιά
Α΄- ΣΤ΄ Δημοτικού. Σε κάθε ομάδα συμμετέχουν
περίπου 25 παιδιά. Επίσης, υπάρχει ένα
ενδεχόμενο υλοποίησης 4 συναντήσεων γονέων
συμβουλευτικής υποστήριξης για τα θέματα που
βίωσαν, καθώς και μιας παρουσίασης προς τους
γονείς και τους δασκάλους για το πώς μπορούν
να βοηθήσουν τα παιδιά σε σχέση με αυτήν την
τραυματική εμπειρία που είχαν. Το συγκεκριμένο
πρόγραμμα χρηματοδοτείται με δωρεά της HSBC.
Ευχή όλων είναι να μη ζήσουμε ξανά τέτοιου
μεγέθους τραγωδίες. Είναι σημαντικό το γεγονός
ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στην ανάγκη
των συνανθρώπων μας για υποστήριξη, κανείς
όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει την απώλεια
μιας ζωής, πόσο μάλλον εκατό.

Ήδη στον χώρο του Ζαννείου Ιδρύματος,
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Εγκαινιάσαμε στην Πάτρα το Κέντρο Μαθησιακής
και Παιδαγωγικής Υποστήριξης
Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου εγκαινιάσαμε το 4ο
κατά σειρά Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής
Υποστήριξης, το οποίο ήρθε να καλύψει τις
ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας και
να βοηθήσει στη μαθησιακή και σχολική πρόοδο
αλλά και τη γενικότερη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη
των παιδιών ευάλωτων οικογενειών που έχουν
πληγεί από την οικονομική κρίση και ανεργία.
Το Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής
Υποστήριξης έχει ως στόχο να καλύψει, μέσα σε
ασφαλές και παιδαγωγικά κατάλληλο περιβάλλον,
τις μαθησιακές ανάγκες παιδιών Δημοτικού
και Γυμνασίου, καλλιεργώντας παράλληλα
τις δεξιότητές τους με δράσεις δημιουργικής
απασχόλησης, προσαρμοσμένες στα δεδομένα
κάθε ηλικιακής ομάδας. Ταυτόχρονα, δίνει τη
δυνατότητα στους γονείς να εξασφαλίσουν
«ωφέλιμο» χρόνο και υποστήριξη στην
εκπλήρωση του γονεϊκού τους ρόλου αλλά και
στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Στα
παιδιά προσφέρεται, επίσης, καθημερινά ζεστό
γεύμα ή σνακ.

Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής & Marketing της
HSBC κ. Στέλιος Πιρπινιάς και η Διοικητής της
2470 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ κα Ντόρα
Μπίτσα-Κέμου.
Τα λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Μαθησιακής
και Παιδαγωγικής Υποστήριξης καλύπτονται από
το The Hellenic Initiative Australia, δείχνοντας
το πόσο αλληλέγγυα είναι η ελληνική ομογένεια
της Αυστραλίας στις κοινωνικές ανάγκες της
χώρας μας, καθώς και από την τράπεζα HSBC.
Ο εξοπλισμός του Κέντρου είναι δωρεά της 2470
Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ.

Στα εγκαίνια του Κέντρου Μαθησιακής και
Παιδαγωγικής Υποστήριξης παρευρέθηκαν ο
Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτρης
Φαρμάκης, ο Γενικός Διευθυντής κ. Γιώργος
Πρωτόπαπας και ο Διευθυντής Κοινωνικής
Εργασίας & Έρευνας κ. Στέργιος Σιφνιός των
Παιδικών Χωριών SOS, εκπρόσωποι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, των κοινωνικών
υπηρεσιών της περιοχής και τοπικών
φορέων καθώς και των κύριων δωρητών του
προγράμματος, όπως επίσης πολλοί φίλοι και
υποστηρικτές των Παιδικών Χωριών SOS.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του The
Hellenic Initiative Australia κ. Nicholas Pappas, ο

Τα Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής
Υποστήριξης λειτουργούν σε άλλα τρία σημεία
στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη,
τα Ιωάννινα και την Καλαμάτα, ως προέκταση
των ήδη υπαρχόντων Κέντρων Στήριξης
Παιδιού και Οικογένειας, που έχουν ως στόχο
την ενδυνάμωση των οικογενειών σε κρίση
και την αποκατάσταση της ικανότητάς τους να
ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινότητας
με τις δικές τους δυνάμεις.
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Φέτος ο ΑΝΤ1 έκανε την αγάπη, πράξη, στηρίζοντας τα παιδιά μας
Όλοι οι εργαζόμενοι του ΑΝΤ1, δημοσιογράφοι,
παρουσιαστές, αγαπημένοι πρωταγωνιστές
και συντελεστές εκπομπών στήριξαν την
πρωτοβουλία του σταθμού και βρέθηκαν στις
δομές και τα σπίτια μας, προσφέροντας δώρα,
χαμόγελα, αγκαλιές και ελπίδα στα παιδιά
που μεγαλώνουν και ονειρεύονται σε αυτά.
Επιπλέον, συνομίλησαν με τους υπεύθυνους και
ενημερώθηκαν για τις πολλαπλές δράσεις και το
έργο μας.

Φέτος, καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής
περιόδου των Χριστουγέννων, ο ΑΝΤ1
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Κοινωνικής
Υπευθυνότητας, «Κάνε την αγάπη, πράξη»
συνέβαλε με έμπρακτο τρόπο στη βελτίωση
της ποιότητας της ζωής των παιδιών που
μεγαλώνουμε στα Παιδικά Χωριά SOS για ένα
καλύτερο παρόν αλλά και μέλλον.
Οι Έλληνες τηλεθεατές πρωτοστάτησαν
στην πρωτοβουλία του ΑΝΤ1 καθώς από
την πρώτη στιγμή άνοιξαν την καρδιά τους
και μοίρασαν χαρά και παραπάνω δύναμη
στα παιδιά που φροντίζουμε. Καθημερινά,
κατάφεραν να κάνουν την αγάπη, πράξη με την
εντυπωσιακή τους ανταπόκριση. Ειδικότερα,
πραγματοποιήθηκαν 81.045 κλήσεις και SMS
στο 19820, συγκεντρώνοντας € 211.528 και
εξασφαλίζοντας 186.000 γεύματα και 20.000
ώρες μαθησιακής υποστήριξης για τα παιδιά με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Παιδικά Χωριά
SOS.

Ένα απλό «ευχαριστώ» είναι το λιγότερο που
μπορούμε να πούμε, τόσο στον ΑΝΤ1 για αυτήν
την εξαιρετική πρωτοβουλία όσο και στους
τηλεθεατές που ανταποκρίθηκαν με τόση θέρμη
στο κάλεσμά μας και μας έδωσαν τη δυνατότητα να
καλύψουμε την ετήσια διατροφή καθώς και μέρος
των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών μας.
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HSBC – Δέκα χρόνια δίπλα στα παιδιά μας και το έργο μας
Η HSBC στηρίζει σε διεθνές επίπεδο το έργο
των Παιδικών Χωριών SOS χρηματοδοτώντας
προγράμματα εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης
των παιδιών που προστατεύουμε σε 135 χώρες
αλλά και συμβουλευτικής υποστήριξης των
γονιών τους.
Η HSBC στη χώρα μας, μέσα από τα
προγράμματα Future First Investing in our
Children και Youth Opportunities Programme,
ενισχύει το έργο μας από το 2010 έχοντας
δωρίσει ένα ποσό άνω των 575.000 USD για
τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας
σε Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη,
Καλαμάτα, Κομοτηνή και Πάτρα.

υποστήριξη δεκάδων μαθητών στα σχολεία της
πληγείσας περιοχής από τις φονικές πυρκαγιές
της 23ης Ιουλίου.

Συγχρόνως, με επιπλέον χρηματικές δωρεές
την περίοδο των Χριστουγέννων και εκδηλώσεις
συγκέντρωσης τροφίμων και άλλων ειδών από
το προσωπικό όλων των καταστημάτων της στη
χώρα μας μαζί με τη συμμετοχή των πελατών
της, στηρίζει με πολλή αγάπη τα Παιδικά Χωριά
SOS στη Βάρη και στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.
Φέτος, ήταν πολύ σημαντική η απόφασή της να
στηρίξει, πέρα από τις καθιερωμένες δωρεές
της, το πρόγραμμα που έχουμε στο Μάτι για την

Όλα αυτά τα χρόνια με τη βοήθεια της HSBC
έχουν υποστηριχθεί στη χώρα μας περισσότερα
από 5.000 παιδιά μαζί με τους γονείς τους,
έχοντας βάλει ένα πολύτιμο λιθαράκι στην
ανάπτυξη της λειτουργίας των Κέντρων Στήριξης
Παιδιού και Οικογένειας του Σωματείου μας.
Συγχρόνως, με τις εκδηλώσεις που διοργανώνει
προς τους πελάτες της και τις επισκέψεις
γνωριμίας των εργαζομένων με τις οικογένειές
τους στα προγράμματά μας, έχει βοηθήσει να
αναπτυχθεί ένας ισχυρός δεσμός φιλίας και
αγάπης ανάμεσά μας.
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Αν θέλεις τύχη…διάβαινε
Η Τυχερή Ροδιά της Τράπεζας Πειραιώς δια
χειρός των παιδιών μας!
Δώδεκα ρόδια, ένα για κάθε μήνα του χρόνου,
ζωγραφισμένα από τα παιδιά του Παιδικού
Χωριού SOS Βάρης, στόλισαν το City Link έως
τις 13 Φεβρουαρίου.
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Τράπεζα
Πειραιώς, υλοποίησε εργαστήρι ζωγραφικής,
στο οποίο τα παιδιά ζωγράφισαν τα 12 ρόδια
που σχηματίζουν την «Τυχερή Ροδιά», το Γούρι
της Τράπεζας για το 2019, και έδωσαν τις ευχές
τους για τη νέα χρονιά.
Αναστασιάδου, Υπεύθυνης της Μονάδας
Προσβάσιμης Εκπαίδευσης της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών.

Η «Τυχερή Ροδιά» δημιουργήθηκε υπό
την επιμέλεια της εικαστικού κ. Ουρανίας

Σοκολατένια πασχαλινά αυγά για καλό σκοπό!
Φέτος, η ΑΚΤΙΝΑ, με τη βοήθεια των παιδιών
μας, δημιούργησε μια νέα σειρά σοκολατένιων
πασχαλινών αυγών, με σκοπό να χαρίσει
χαμόγελα σε όλα τα παιδιά που ζουν και
μεγαλώνουν στα τέσσερα Παιδικά Χωριά SOS, τις
δύο Στέγες Νέων και τον Ξενώνα Βρεφών SOS.
Τα φετινά πασχαλινά αυγά έχουν φιλοτεχνηθεί
με τη φαντασία, το κέφι και τον ενθουσιασμό
των παιδιών από τα Παιδικά Χωριά SOS, που
έδωσαν μια ακόμη πιο χαρούμενη πινελιά στις
συσκευασίες της γνωστής εταιρείας.
Τα έσοδα από την πώληση των αυγών θα
διατεθούν για την ενίσχυση του έργου μας στα
Παιδικά Χωριά SOS και την κάλυψη βασικών
αναγκών των παιδιών μας.
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Πασχαλινές Λαμπάδες

ΚΩΔ. 190015
Πασχαλινή Λαμπάδα
Πεταλούδα
12,00€

ΚΩΔ. 190014
Πασχαλινή Λαμπάδα
Κουκουβάγια
12,00€

ΚΩΔ. 190016
Πασχαλινή Λαμπάδα
Κουπιά
12,00€

ΚΩΔ. 190017
Πασχαλινή Λαμπάδα
Μάτι
12,00€

ΚΩΔ. 190020
Πασχαλινή Λαμπάδα
Καραβάκι
10,00€

ΚΩΔ. 190018
Πασχαλινή Λαμπάδα
Κοριτσάκι
12,00€

ΚΩΔ. 190021
Πασχαλινή Λαμπάδα
Πασχαλίτσα βραχιολάκι
10,00€

ΚΩΔ. 190019
Πασχαλινή Λαμπάδα
Μικρός Πρίγκηπας
12,00€

Πασχαλινά Δώρα

B

A
A
B

ΚΩΔ. 190006
Ξύλινος Λαγός μικρός
3,00€
ΚΩΔ. 190005
Ξύλινος Λαγός μεγάλος
5,50€
A

B

ΚΩΔ. 190010
Κούπα Πασχαλινή
3,50€

ΚΩΔ. 190001
Πασχαλινό Αλατοπίπερο
5,00€
B
A

Γ

ΚΩΔ. 190002
Λούτρινο Πρόβατο
8,00€

Συνδεόμαστε & Επικοινωνούμε
Ακολουθήστε μας στα Social Media

Facebook
sosvillagesgr
Instagram
sosvillagesgr
Youtube
SOS Children’s Villages Greece

Μπορείτε
να πραγματοποιήσετε
Τις Χριστουγεννιάτικες
κάρτες μαςτις
και πασχαλινές
τα δώρα μας θααγορές
βρείτε σας
από το e-shop μας, www.sos-villages.gr/shop,
ΑΘΗΝΑ: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS, Καρ. Σερβίας 12-14 (1ος όροφος) • Τηλ.: 210-331 3661, Fax: 210-322 6652
αλλά και από τα παρακάτω σημεία:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΘΡΑΚΗΣ • τηλ.: 25510-51890

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS, Ερμού 10, 3ος όροφος • τηλ.: 2310-226 644, Fax: 2310-282 844
ΑΘΗΝΑ: ΠΑΙΔΙΚΑ
ΧΩΡΙΑ SOS,
Σερβίας
12-14
(1ος όροφος)
• Τηλ.: 210-3313661, Fax: 210-3226652
		
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΧΩΡΙΟΚαρ.
SOS,
ΠΛΑΓΙΑΡΙ
• τηλ.:
23920-63891-3
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ
Καπετάν
ΚρόμπαFax:
11 •2310-282846
τηλ. 27210-98660
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΠΑΙΔΙΚΑ
ΧΩΡΙΑ SOS,
Ερμού&10,ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ,
1ος όροφος • τηλ.:
2310-226644,
		
ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS, ΠΛΑΓΙΑΡΙ • τηλ.: 23920-63891-3
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

ǹȖȠȡȐȗȠȞĲĮȢȝʌȠȝʌȠȞȚȑȡİȢĮʌȩ
ĲȠHVKRSȝĮȢȖȚĮĲȘȕȐĳĲȚıȘĲȠȣ
ʌĮȚįȚȠȪıĮȢıȣȞİȚıĳȑȡİĲİıȘȝĮȞĲȚțȐ
ıĲȘȞİȞȓıȤȣıȘĲȦȞįȡȐıİȫȞȝĮȢ

ΚΆΝΤΕ ΤΙΣ ΠΙΟ
ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΆΣ
ΆΚΟΜΗ ΠΙΟ ΓΛΥΚΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΣΤΑ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

ǻİȓĲİȩȜĮĲĮıȤȑįȚȐȝĮȢıĲȠwww.sos-villages.gr/shop
īȚĮʌİȡȚııȩĲİȡİȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢțĮȜȑıĲİıĲȠ

