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Αγαπητοί φίλοι και υποστηρικτές μας,

Όπως γνωρίζετε, από τον Μάιο του 2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 
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 ενημερώ-
σουμε 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, Διεύθυνση, Τη-
λέφωνο, email) στο subscribe@sos-villages.gr, για επιβεβαίωση και να δηλώσετε αν επιθυμείτε να 
βρίσκεστε σε αυτή τη λίστα, προκειμένου να λαμβάνετε ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα και 
τις δράσεις μας.

Ευχόμαστε δύναμη, ασφάλεια και υγεία στον καθένα από εσάς και στα αγαπημένα σας πρόσωπα και 
σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την πολύτιμη υποστήριξη και τη δυνατότητα που δίνετε 
στα παιδιά μας να έχουν μια ανέμελη παιδική ηλικία, όπως δικαιούται κάθε παιδί.

Με εκτίμηση,

Γ. Πρωτόπαπας 
Γεν. Διευθυντής
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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.
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EΝΩΝΟΎΜΕ ΤΊΣ 
ΔΎΝΑΜΕΊΣ ΜΑΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ  
ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ 
Μονοετές Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη 
μεταξύ του Δημοτικού Βρεφοκομείου «Ο Άγιος 
Στυλιανός»  και των Παιδικών Χωριών SOS. 
Σκοπός του συγκεκριμένου μνημονίου είναι 
η ουσιαστική υποστήριξη και προώθηση της 
διαδικασίας της αναδοχής και η ευρύτερη προά-
σπιση των Δικαιωμάτων των παιδιών, μέσω κα-
τάλληλα σχεδιασμένων δράσεων του επιστημο-
νικού προσωπικού των Παιδικών Χωριών SOS 
και του Βρεφοκομείου «Ο Άγιος Στυλιανός» του 
Δήμου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, το Μνημό-
νιο προβλέπει την εκπαίδευση και υποστήριξη 
των εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου 
σε θέματα φροντίδας παιδιών με εστίαση στις 
αναπτυξιακές τους ανάγκες και δυνατότη-
τες, καθώς επίσης την ενδυνάμωσή τους στη 
διαχείριση της εργασιακής καθημερινότητας.

Οι τομείς στους οποίους θα συνδράμου-
με το έργο του Δημοτικού Βρεφοκομεί-
ου «Ο Άγιος Στυλιανός» είναι οι εξής:

• Εκπαίδευση των επαγγελματιών του 
φορέα (Κοινωνικών Λειτουργών, Ψυχο-
λόγων) για τα θέματα που αφορούν στις 
διαδικασίες αναδοχής, όπως το νέο νόμο, 
τις διαδικασίες, τις φάσεις, τα ποιοτικά 
στοιχεία κλπ. Στην εν λόγω εκπαίδευ-
ση μπορούν να συμμετάσχουν και άλλοι 
επαγγελματίες του Δημοτικού Βρεφοκο-
μείου «Ο Άγιος Στυλιανός», π.χ. βρεφονη-
πιοκόμοι, βρεφοκόμοι, παιδαγωγοί κλπ.

• Διοργάνωση κοινών δράσεων με το 

Με την ευκαιρία 
της υπογραφής 
του μνημονίου, 
ο Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, 
κ. Κωνσταντίνος 
Ζέρβας δήλωσε:  
«Ο “Άγιος 
Στυλιανός” είναι 
ένας φορέας με 
μακρά ιστορία. 
Χρειαζόμαστε 
την εμπειρία και 
τη γνώση των 
ανθρώπων των 
Παιδικών Χωριών 
SOS. Ενώνουμε 
τις δυνάμεις μας, 
υλοποιώντας 
κοινές δράσεις 
που έχουν ως 
σκοπό την αναδοχή 
των παιδιών».

φορέα και τους συνεργάτες του για ευ-
αισθητοποίηση της τοπικής κοινωνί-
ας για την αναδοχή και ευρύτερα, για 
θέματα Δικαιωμάτων του παιδιού.

• Κοινές ενημερώσεις για ενδιαφερό-
μενους υποψήφιους αναδόχους.

• Υποστήριξη των επαγγελματιών του 
φορέα στη φάση της αξιολόγησης των 
υποψηφίων αναδόχων, καθώς και της 
μεταπαρακολούθησης της αναδοχής για 
παιδιά που ήδη είναι τοποθετημένα σε 
ανάδοχες οικογένειες ή για όσα ενδεχο-
μένως θα τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια 
της υλοποίησης του Προγράμματος. 

Ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών 
SOS, κ. Γιώργος Πρωτόπαπας δήλωσε μεταξύ 
άλλων: «Στα Παιδικά Χωριά SOS πιστεύου-
με ότι κανείς ιδιωτικός φορέας δεν μπορεί 
να αντικαταστήσει το κράτος πρόνοιας, που 
προσφέρεται μέσα από τις δημόσιες και δη-
μοτικές αρχές. Θεωρούμε καθήκον να αναζη-
τούμε τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν την 
επιτυχία μιας συνεργασίας σαν τη σημερινή»
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ΣΚΕΨΕΊΣ ΚΑΊ ΣΎΝΑΊΣΘΗΜΑΤΑ  
ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΎ
«Ακούστε μας...»:  
αυτό μας προτρέπουν  
να κάνουμε οι έφηβοι  
που υποστηρίζουμε στο 
Κέντρο Στήριξης Παιδιού  
και Οικογένειας στην 
Καλαμάτα, καταγράφοντας  
τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά τους  
κατά τη διάρκεια της 
καραντίνας λόγω 
του κορωνοϊού. 

«Και η καραντίνα τέλειωσε (;) Και όλοι επα-
νήλθαμε στην κανονικότητα (;)» αναρωτιέται 
η ειδική παιδαγωγός Χρύσα Μπόσινα, που 
συντόνισε την πρώτη εξ αποστάσεως συνά-
ντηση της ψυχοπαιδαγωγικής ομάδας εφήβων 
στην Καλαμάτα. «Βιώσαμε μία συνθήκη όπου 
βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τον ίδιο μας τον 
εαυτό, κληθήκαμε να επιδείξουμε υπευθυνό-
τητα, ωριμότητα, υπακοή, συμμόρφωση, να 
διαχειριστούμε τους φόβους μας, τις αγωνίες 
μας. Για τους ενήλικες ήταν δεδομένη η επίδει-
ξη αυτών των συμπεριφορών - ήταν άραγε; Για 
τους νέους; Τους εφήβους; Τα παιδιά; Πώς ήταν 
άραγε; Τι ένιωσαν; Τι σκέφτηκαν; Αυτός ήταν ο 
στόχος της πρώτης εξ αποστάσεως συνάντησης 
της ομάδας, όπου συζητήθηκε η εμπειρία τους 
από την καραντίνα των προηγούμενων μηνών».

Με σεβασμό στην ανάγκη τους να τους ακού-
σουμε και με πλήρη αποδοχή σε ό, τι είπαν, 
εκτιμώντας και δίνοντας αξία στη σκέψη και 
στο συναίσθημά τους, κάναμε μια καταγραφή  
όσων μοιράστηκαν μαζί μας:

«Δοκίμασα τα όριά μου για το πώς μπορώ ν’ 
αντέξω μέσα στο σπίτι με την οικογένειά μου 
και χωρίς τους φίλους μου»

Κατερίνα, 15 ετών

«Περνούσαν οι μέρες χωρίς να ξέρω πότε θα 
λήξει αυτό. Απλώς καθόμουν και περίμενα αν 
θα δω σύντομα τα πρόσωπα του οικογενεια-
κού μου περιβάλλοντος. Δεν μπορούσα να βγω 
έξω λόγω της καραντίνας, με αποτέλεσμα να 
απομονωθώ στο σπίτι και να μη νιώθω τόσο 
καλά με τον εαυτό μου»

Γιώτα, 15 ετών
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 «Στην αρχή ένιωθα χαρά γιατί δεν θα είχαμε 
σχολείο, από τη μέση της καραντίνας και μετά 
άρχισα να βαριέμαι γιατί δεν μπορούσα να δω 
τους φίλους μου, να παίξω ποδόσφαιρο, μπά-
σκετ και γενικά να διασκεδάσω μαζί τους»

Πέτρος, 14 ετών

«Ωστόσο, όλα τα μαθήματα μέσω ίντερνετ 
μου φάνηκαν παράξενα και δεν ήξερα πώς να 
τα διαχειριστώ. Ήταν κάτι καινούριο. Ένα 
άλλο πρόβλημα που με απασχολούσε ήταν η 
κατάσταση μέσα στο σπίτι. Προβληματιζό-
μουν πώς θα συμπεριφερθώ κάτω από πίεση. 
Πρώτα μπορούσα να είμαι έξω και να αποφεύ-
γω την πίεση»

Άννα, 14 ετών

 «Πεινούσα συνέχεια και θύμωνα με τον εαυτό 
μου, γιατί έτρωγα συνέχεια, αφού δεν είχα τι 
άλλο να κάνω»

Κατερίνα, 15 ετών

«Ήμουν σχεδόν πάντα θυμωμένος γιατί δεν 
μπορούσα να δω τους φίλους μου και έτρωγα 
σχεδόν κάθε πέντε λεπτά»

Γιώργος, 14 ετών

 «Είχα θυμό με το γεγονός ότι κάποιοι άνθρω-
ποι ήταν έξω στην διάρκεια της καραντίνας, 
ενώ κάναμε ένα μεγάλο αγώνα για να ξεπερά-
σουμε αυτή την πανδημία. Επίσης έβγαιναν 
χωρίς να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα προ-
φύλαξης»

Γιώτα ,15 ετών

 «Αν δεν το κάνουν οι άλλοι, δεν το κάνω κι 
εγώ. Βλέπω μεγάλους να κάνουν παρέα συνε-
χώς χωρίς να κρατούν τις αποστάσεις. Μ’ ενο-
χλεί να κρατάω αποστάσεις από τους φίλους 
μου»

Γιώργος, 14 ετών

 «Ελπίζω να βρουν το φάρμακο ή κάποιο εμβό-
λιο να προστατευτούμε από αυτόν τον ιό, για 
να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης»

Βάσω, 15 ετών

  «Μακάρι να τελειώσει γρήγορα η πανδημία 
και να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις 
επιθυμίες μας, ν’ αγκαλιαστούμε, να χαιρετη-
θούμε, να αθληθούμε και να επικοινωνούμε 
ελεύθερα χωρίς αποστάσεις»

Κώστας, 14 ετών



6

Η AHEPA SILICON  
VALLEY ΣΤΗΡΊΖΕΊ ΤΑ ΠΑΊΔΊΑ 
ΚΑΊ ΤΊΣ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΕΣ ΤΩΝ 
ΠΑΊΔΊΚΩΝ ΧΩΡΊΩΝ SOS

ΕΠΊΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΊΣ ΚΑΛΟΚΑΊΡΊΝΕΣ 
ΔΊΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΚΑΊ ΠΡΟΛΗΠΤΊΚΟ 
ΔΊΑΓΝΩΣΤΊΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΊΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ

Η AHEPA Silicon Valley, παράρτημα της 
ανθρωπιστικής οργάνωσης AHEPA, είναι 
οργάνωση της ομογένειας αφοσιωμένη στο 
να προάγει ελληνικά θέματα σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Ταυτόχρονα, έχει ευεργετήσει πολλα-
πλές φορές κοινωνικούς σκοπούς και οργανι-
σμούς με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Με την επιστροφή όλων μας από τις 
καλοκαιρινές διακοπές και με γνώμονα 
την ασφάλεια των εργαζομένων μας 
αλλά και των παιδιών που στηρίζουμε, 
είχαμε την ευκαιρία να πραγματοποιή-
σουμε δωρεάν προληπτικό διαγνωστικό 
έλεγχο για τον κορωνοϊό SARS-CoV- 19 
για τους εργαζομένους μας στα Παιδικά 
Χωριά SOS με την πολύτιμη υποστήριξη 
του Ομίλου Βιοιατρική, ΙΑΣΩ Μαιευ-
τηρίου, και Science Labs Γενότυπος.

Αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες που 
μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες και εξαι-
ρετικά δύσκολες συνθήκες, τα μέλη της 
ελληνικής ομογένειας βρέθηκαν για άλλη 
μια φορά κοντά μας, δείχνοντας στην πρά-
ξη τα υψηλά αισθήματα αλτρουισμού και 
αλληλεγγύης που τους χαρακτηρίζουν.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας των εται-
ρειών ήταν η ενίσχυση του έργου μας ώστε 
να συνεχίσουμε να στηρίζουμε παιδιά 
και οικογένειες σε όλη την Ελλάδα αλλά 
και η συμβολή στην συλλογική προσπά-
θεια για τον περιορισμό της μετάδοσης.

Η ασφάλεια και η υγεία των ανθρώπων και των 
παιδιών μας αποτελούν σταθερή προτεραιό-
τητα για εμάς καθώς και για τους συνεργάτες 
που στέκονται στο πλευρό μας και στηρίζουν 
με ευαισθησία τη συνολική προσπάθεια για 
τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που άλλαξαν την καθημερινότητα 
όλων μας, η AHEPA Silicon Valley Chapter #251
 στήριξε έμπρακτα το έργο μας καλύπτοντας ανάγκες των 
παιδιών μέσω σημαντικής χρηματικής δωρεάς. 
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Η ΜΕΓΑ ΣΤΑΘΕΡΑ 
ΣΤΟ ΠΛΕΎΡΟ ΜΑΣ
Η ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ για άλλη μια φορά 
βρίσκεται στο πλευρό μας και στηρίζει τις 
ανάγκες μας. Αυτή τη φορά έχει αναλάβει να 
καλύψει τις ετήσιες ανάγκες σε πάνες των βρε-
φών και νηπίων που φροντίζουμε στον Ξενώνα 
Βρεφών SOS στο Μαρούσι και στο Αναρρωτήριο 
Πεντέλης.   

Η συγκεκριμένη δράση έρχεται ως συνέχεια μιας 
σειράς πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η εται-
ρεία τα τελευταία επτά χρόνια, όπως η κάλυψη 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των παι-
διών που μεγαλώνουν στα Παιδικά Χωριά SOS, 
η κάλυψη των ετήσιων αναγκών μιας οικογένειας 
στο Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι, καθώς 
και η υποστήριξη των αναγκών μας σε βασικά 
είδη προσωπικής φροντίδας και περιποίησης.

Η σταθερή υποστήριξη και η συνεχής εμπιστο-
σύνη της εταιρείας μας τιμά και μας επιτρέπει να 
αντλούμε την ψυχική και ηθική δύναμη που είναι 
απαραίτητη για τη συνέχιση των προσπαθειών 
μας, αλλά και να προγραμματίζουμε το μέλλον 
των παιδιών με ασφάλεια και σιγουριά.

Η ΜΑΣΟΎΤΗΣ, 
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΓΊΑ ΤΑ 
ΠΑΊΔΊΑ, ΣΎΝΕΧΊΖΕΊ 
ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗΡΊΖΕΊ
Η Μασούτης, με αγάπη για τα παιδιά, συνεχίζει 
να προσφέρει στα παιδιά που στηρίζουμε. Έτσι, 
αφού για ολόκληρο το 2020 έχει αναλάβει να 
προσφέρει το απογευματινό γεύμα στα Κέντρα 
Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης 
στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, φέρνει τα 
παιδιά πιο κοντά στην τεχνολογία προσφέροντας 
laptops για την εκπαίδευσή τους.

Μέσω της συγκεκριμένης δωρεάς, τα παιδιά του 
Κέντρου Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υπο-
στήριξης των Παιδικών Χωριών SOS στη Θεσ-
σαλονίκη θα έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσε-
ως παρακολούθησης μαθημάτων και πρόσβασης 
σε εκπαιδευτικό υλικό, μέσω προγράμματος 
δανεισμού του εξοπλισμού που θα ξεκινήσει να 
λειτουργεί άμεσα.

Στην παράδοση η κα Μαριάννα Σαμαρά, Διευ-
θύντρια Marketing της Μασούτης, τόνισε ότι 
«είναι ιδιαίτερη χαρά μας η υποστήριξη του έρ-
γου στα Παιδικά Χωριά SOS. Πιστεύουμε στις 
ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης προς όλα τα παιδιά 
και θέλουμε να τους προσφέρουμε αυτή τη δυ-
νατότητα μέσω της χρήσης της τεχνολογίας που 
ειδικά αυτή την εποχή είναι απαραίτητη».



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


