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Σημείωση: 
σε περίπτωση 
που δε ληφθεί 
απάντηση, θα 

επανέλθουμε με 
νέα αποστολή 

του περιοδικού 
μας προς λήψη 

της σχετικής 
συγκατάθεσής σας 
ή άρνησης αυτής.

Αγαπητοί φίλοι και υποστηρικτές μας,

Όπως γνωρίζετε, από τον Μάιο του 2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Κα-
νονισμός Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Σε αυτό το πλαίσιο και με 
σκοπό την ασφαλή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων όλων εσάς που μας στηρίζετε, 
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα στοιχεία σας βρίσκονται στη λίστα αποδεκτών του 
περιοδικού «Τα Νέα μας».

Επειδή έχουμε ανάγκη την υποστήριξή σας και θέλουμε να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε 
μαζί σας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε με email τα στοιχεία σας (Όνομα, Επίθετο, Δι-
εύθυνση, Τηλέφωνο, email) στο subscribe@sos-villages.gr, για επιβεβαίωση και να δηλώ-
σετε αν επιθυμείτε να βρίσκεστε σε αυτή τη λίστα, προκειμένου να λαμβάνετε ενημέρωση 
σχετικά με τα προγράμματα και τις δράσεις μας.

Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που σταθήκατε δίπλα μας κατά το 2019 
και μας βοηθήσατε με τις πολύτιμες δωρεές σας να καλύψουμε τις ανάγκες των παιδιών 
που φροντίζουμε. Ευχόμαστε να συνεχίσουμε να σας έχουμε κοντά μας και το 2020, με τη 
δέσμευση να παραμείνουμε πιστοί στο όραμά μας κάθε παιδί να μεγαλώνει σε μια οικογέ-
νεια με αγάπη, σεβασμό και ασφάλεια. 

Με εκτίμηση,
Γ. Πρωτόπαπας
Γεν. Διευθυντής
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ΠΑΓΚΟΣΜΊΑ ΗΜΕΡΑ 
ΓΊΑ ΤΑ ΔΊΚΑΊΩΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΠΑΊΔΊΟΥ 
Στις 20 Νοεμβρίου ήταν η Διεθνής Ημέρα 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Στα Παιδικά 
Χωριά SOS, ως πρωτοπόροι στο χώρο της 
παιδικής προστασίας, καταβάλλουμε κάθε 
προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουμε στα 
παιδιά που το έχουν ανάγκη τα θεμελιώδη τους 
δικαιώματα. Ο Στέργιος Σιφνιός, Διευθυντής 
Κοινωνικής Εργασίας & Συνηγορίας στα 
Παιδικά Χωριά SOS, απαντά σε σημαντικά 
ερωτήματα που μας αφορούν όλους. 

Τι γιορτάζεται στις 
20 Νοεμβρίου; 
Την ημέρα αυτή το 1989 υπεγράφη από τη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπου για πρώτη 
φορά θεσπίσθηκε ένα Νομικό έγγραφο που 
κατοχύρωνε τα βασικά δικαιώματα των παιδιών. 
Το ελληνικό κράτος επικύρωσε αυτή τη Σύμ-
βαση το 1992 και από τότε θεωρείται Διεθνής 
Νόμος που υπερτερεί των Εθνικών Νόμων.

Ποια είναι τα Δικαιώματα 
του Παιδιού; 
Στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
στα 41 από τα 54 άρθρα της, περιγράφονται 
όλα τα Δικαιώματα τα οποία αναφέρονται σε 
όλες τις πτυχές της ζωής των παιδιών (παιδί 
θεωρείται κάθε άνθρωπος ηλικίας 0 – 18 ετών), 
όπως γονική μέριμνα, ανάπτυξη, υγεία, εκπαί-
δευση, ασφάλεια, προστασία προσφύγων κλπ.

Τι συμβαίνει σήμερα 
στην Ελλάδα; 
Η Ελλάδα έχει επικυρώσει τη Σύμβαση, όμως 
οι δυσκολίες στην εφαρμογή της συνεχίζουν 
να είναι μεγάλες, κυρίως λόγω της ατολμίας 

Με αφορμή τον 
εορτασμό της 
Παγκόσμιας 
Ημέρας για τα 
Δικαιώματα 
του Παιδιού, τα 
Παιδικά Χωριά 
SOS διοργάνωσαν 
τον Νοέμβριο 
εκδηλώσεις 
για μικρούς και 
μεγάλους, στο 
Ηράκλειο, τη 
Θεσσαλονίκη, 
τα Ιωάννινα, την 
Καλαμάτα, την 
Κομοτηνή και 
την Πάτρα.

των πολιτικών για την Παιδική Προστασία. 
Παραδείγματα αποτελούν η μη εφαρμογή 
της εναλλακτικής φροντίδας μέσω της Υιο-
θεσίας και Αναδοχής ως πρώτη επιλογή και 
όχι η Ιδρυματική φροντίδα, η μη εφαρμογή 
της σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου για τα Ιδρύματα και η αντιμετώπιση 
των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων. 

Τι κάνουν τα Παιδικά 
Χωριά SOS για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού; 
Στα Παιδικά Χωριά SOS προσπαθούμε με δύο 
τρόπους να βοηθήσουμε στην υλοποίηση της 
Σύμβασης στην Ελλάδα μέσω των προγραμμά-
των φροντίδας οικογενειακού τύπου ή Αναδο-
χής - όπως συστήνει το Συμβούλιο της ΕΕ -, 
καθώς και μέσω προγραμμάτων υποστήριξης 
της βιολογικής οικογένειας ή δράσεων συνη-
γορίας (advocacy), προσπαθώντας να επηρε-
άσουμε υπέρ των Δικαιωμάτων του Παιδιού 
τις αποφάσεις και πολιτικές του Κράτους.
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ΓΊΑ 6Η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΊΑ 
ΤΟ REACHING FOR THE STARS 
CHILDREN’S FOUNDATION 
ΔΊΠΛΑ ΣΤΑ ΠΑΊΔΊΑ ΜΑΣ! 
Το Reaching for the Stars Children’s 
Foundation ήταν και πάλι στο πλευ-
ρό μας, διοργανώνοντας στις 14 Νο-
εμβρίου στο Τορόντο την εκδήλωση 
«Reaching for the Stars», για 6η συνεχή 
χρονιά. Οι Έλληνες του Τορόντο αλλά 
και πολλοί Καναδοί έδωσαν δυναμικό 
«παρών» στην εκδήλωση, επιβεβαι-
ώνοντας για άλλη μια φορά ότι η γε-
ωγραφική απόσταση που μας χωρίζει 
δεν είναι αρκετή για να αποδυναμώ-
σει τα βαθιά αισθήματα αλληλεγγύης 
και προσφοράς προς τα παιδιά που 
έχουν ανάγκη και προς τη χώρα μας. 

Την εκδήλωση πλαισίωσε μοναδικά το αγα-
πημένο δίδυμο Ελλήνων βιολιστών, συνθετών 
και μουσικών παραγωγών «Duo Violins». 
Σε αυτή την όμορφη γιορτή συμμετείχε για 
πρώτη φορά και ο Κωνσταντίνος μας από το 
Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης που μετέφε-
ρε από τη δική του θέση το πόσο σημαντικές 
είναι για τα ίδια τα παιδιά και το μέλλον τους 
εκδηλώσεις σαν αυτή. Το ποσό που συγκε-
ντρώθηκε είναι 120.000$ CAD, το οποίο θα 
διατεθεί για την υποστήριξη 3 οικογενειών 
στα Παιδικά Χωριά SOS Βάρης, Πλαγιαρί-
ου στη Θεσσαλονίκη και Κρήτης, αλλά και 
του Ξενώνα Βρεφών SOS στο Μαρούσι.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους φί-
λους και υποστηρικτές και δίνουμε 
ραντεβού για τον Νοέμβριο του 2020!
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ΜΊΑ ΧΡΊΣΤΟΥΓΕΝΝΊΑΤΊΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΊΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΊΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ 

2Ο ΠΑΊΔΊΚΟ ΚΑΊ ΕΦΗΒΊΚΟ ΔΊΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΊΒΑΛ 
ΚΊΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 

Στις 14 Δεκεμβρίου, στο Μιλάνο, διοργανώθηκε 
ένα πολύ όμορφο δείπνο με την πρωτοβουλία 
και υποστήριξη του Γενικού Προξένου της 
χώρας μας στο Μιλάνο κ. Νίκου Σάκκαρη, της 
Ελληνικής Κοινότητας του Μιλάνο και του Κέ-
ντρου Ελληνικού Πολιτισμού με Πρόεδρο την 
κα Σοφία Ζαφειροπούλου και τα Παιδικά Χωριά 
SOS Ιταλίας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε 
επίσης ο Πρέσβης μας στην Ιταλία κ. Θεόδωρος 
Πασσάς με τη σύζυγό του.

Ο βραβευμένος με αστέρι Michelin Ιταλός σεφ 
Tano Simonato και οι Valerio Trentani, Paolo 
Ghirardi και Davide Puleio προσέφεραν δωρεάν 
τις μαγειρικές τους γνώσεις και ικανότητες 
και, σε συνδυασμό αποκλειστικά με ελληνικά 
προϊόντα, δημιούργησαν ξεχωριστά πιάτα και 
γεύσεις για τους 220 Έλληνες και Ιταλούς που 
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, με σκοπό 
την ενίσχυση των δύο Ξενώνων Βρεφών SOS 
που λειτουργούμε στην Αθήνα. 

Την πρεμιέρα του 2ου Παιδικού και Εφηβικού 
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 
φιλοξένησε το Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης 
στις 22 Νοεμβρίου, τονίζοντας τον πρωτότυπο 
χαρακτήρα του Φεστιβάλ, που είχε ως στόχο να 
προσφέρει στα παιδιά και τις οικογένειές τους 
διασκέδαση, δημιουργικότητα, επικοινωνία, 
συλλογικότητα και εκπαίδευση. 

Τα παιδιά του Χωριού είχαν επίσης την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν τις υπόλοιπες προβολές 
και δραστηριότητες του Φεστιβάλ στις 23-24 

Η βραδιά είχε μεγάλη επιτυχία και στο τέλος 
κληρώθηκαν επίσης λαχνοί τους οποίους προσέ-
φεραν οι: Aegean, Athenaeum Intercontinental 
Hotel, The Golden Age Hotel of Athens, Fodele 
Beach & Water Park Holiday Resort, Knossos 
Beach Bungalows Suites Resort & Spa Crete.

Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και 
τον Δαναό, ενώ οι θεατές είχαν την ευκαιρία να 
μάθουν από κοντά περισσότερα για το έργο μας 
στα Παιδικά Χωριά SOS και πώς μπορούν να 
συμβάλλουν οι ίδιοι σε αυτό.

Το μουσικό 
μέρος της βραδιάς 
καλύφθηκε από 
καλλιτέχνες της 
Σκάλας 
του Μιλάνο. 
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ΔΥΝΑΜΊΚΟ «ΠΑΡΩΝ» 
ΕΔΩΣΕ Η ΟΜΑΔΑ 
ΤΩΝ ΠΑΊΔΊΚΩΝ 
ΧΩΡΊΩΝ SOS 
ΣΤΟΝ 37Ο ΚΛΑΣΊΚΟ 
ΜΑΡΑΘΩΝΊΟ 
ΑΘΗΝΩΝ

Για άλλη μια χρονιά συμμετείχαμε στον Κλασικό 
Μαραθώνιο Αθηνών, με την ομάδα μας να τρέχει 
με κέφι και ενθουσιασμό για τα παιδιά που έχουν 
ανάγκη. Φέτος η ομάδα μας μεγάλωσε σε αριθμό, 
καθώς ήταν πολλοί εκείνοι που ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμά μας, με πρώτους τους εργαζομέ-
νους της Teleperformance και της Menarini, αλλά 
και πολλούς ιδιώτες, που έτρεξαν στις διαδρομές 
του 37ου Κλασικού Μαραθωνίου με τα χρώματα 
των Παιδικών Χωριών SOS. 

Όλα τα έσοδα από τις συμμετοχές, θα διατεθούν 
για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών που 
στηρίζουμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήρθα-
τε να γνωριστούμε από κοντά και μας βοηθάτε να 
διαδώσουμε το μήνυμά μας, και ανανεώνουμε το 
ραντεβού μας για του χρόνου!

ΠΑΡΑΝΟΜΟΊ ΕΡΑΝΟΊ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΤΩΝ ΠΑΊΔΊΚΩΝ ΧΩΡΊΩΝ SOS
Κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των 
Χριστουγέννων σημειώθηκαν δυστυχώς κρού-
σματα παράνομων εράνων που πραγματοποι-
ούσαν επιτήδειοι, εκμεταλλευόμενοι το όνομα 
και το έργο των Παιδικών Χωριών SOS, καθώς 
και την ευαισθησία του κόσμου σε θέματα όπως 
είναι η φροντίδα παιδιών σε ανάγκη.

Από την πλευρά μας διευκρινίζουμε ότι οι πόροι 
του Σωματείου μας προέρχονται αποκλειστικά 
από δωρεές ή εισφορές, που κατατίθενται απ’ 
ευθείας στα γραφεία μας ή σε συγκεκριμένους 

τραπεζικούς λογαριασμούς και ποτέ δεν γίνονται 
έρανοι σε κατοικίες ή στο δρόμο. Για όλες τις 
δωρεές εκδίδεται αμέσως απόδειξη που λαμβά-
νει ο δωρητής.

Έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία των 
παιδιών και τη διαφύλαξη του ονόματός μας, 
παρακαλούμε όποιον αντιληφθεί αντίστοιχες 
ενέργειες να επικοινωνήσει τόσο με το τοπικό 
Αστυνομικό Τμήμα όσο και με εμάς στο 210-
3313661.
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ΣΥΝΔΕΌΜΑΣΤΕ & ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΌΥΜΕ
ΑΚΌΛΌΥΘΉΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

Youtube 
SOS Children’s Villages Greece

Instagram
sosvillagesgr

Facebook
sosvillagesgr

ΧΑΡΉ ΣΤΉ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΒΌΉΘΕΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ 
ΜΕΓΑΛΩΝΌΥΝ ΜΕ ΑΓΑΠΉ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

Μπορείτε να βοηθήσετε άμεσα, καλώντας από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό  
τηλέφωνο στο 19820 (χρέωση 2,00€ + Φ.Π.Α. και το αναλογούν τέλος σταθερής & κινητής τηλεφωνίας)

Το έργο των Παιδικών Χωριών SOS στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις δωρεές 
που μας προσφέρετε όλοι εσείς που εκτιμάτε και αγκαλιάζετε 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 τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Παρακαλούμε μετά από την 
κατάθεση της δωρεάς σας στην τράπεζα, για να σας στείλουμε την απόδειξη δωρεάς, να μας τηλεφωνείτε 
στα 210 3313661-3 ή στο 2310 226644.

Πώς να βοηθήσετε

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



ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΠΙΌ 
ΌΜΌΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ 

ΤΉΣ ΖΩΉΣ ΣΑΣ 
ΑΚΌΜΉ ΠΙΌ ΓΛΥΚΙΕΣ 

ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑΣ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

Δείτε όλα τα σχέδιά μας στο www.sos-villages.gr/eshop
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 3313661

Αγοράζοντας μπομπονιέρες από 
το eshop μας για τη βάφτιση του 
παιδιού σας συνεισφέρετε σημαντικά 
στην ενίσχυση των δράσεών μας.


