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Χρόνια Πολλά, 
με Υγεία και 

Ασφάλεια
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Αγαπητοί μας φίλοι,

Ψάχνω μέσα στο μυαλό και την καρδιά μου να γράψω λόγια ανάτασης και ελπίδας για το καλύτερο 
που πρέπει να έρθει τώρα, σήμερα, αυτά τα Χριστούγεννα και όχι σε έξι μήνες ή το μακρινό 2022, 
καθώς όλοι βιώνουμε την αβεβαιότητα και τις προκλήσεις της πανδημίας.
Στα Παιδικά Χωριά SOS για πρώτη φορά στα 45 χρόνια λειτουργίας μας βρισκόμαστε σε μία τόσο 
δυσμενή οικονομική θέση. Ακόμα και στη βαριά οικονομικο-κοινωνική κρίση που αντιμετωπίσαμε 
από το 2010 και όλα τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε μία μικρή αχτίδα ελπίδας, που μας επέτρεπε να 
σχεδιάζουμε, να ονειρευόμαστε και να δοκιμάζουμε λύσεις. Σήμερα όλα συνεχίζουν να είναι ιδιαίτε-
ρα δύσκολα, απρόβλεπτα και κυρίως οδηγούν σε παγκόσμιο επίπεδο τις οικονομίες, τις επιχειρήσεις 
και τα νοικοκυριά σε εξαΰλωση της οντότητάς τους.
Επιπρόσθετα, αισθανόμαστε παντελώς απούσα την Κυβέρνηση καθώς η πρόνοια δεν είναι στο 
οικονομικό ραντάρ της. Έχουν ληφθεί πολλά και βοηθητικά μέτρα για τις επιχειρήσεις, τους επαγ-
γελματίες, τη φορολογία, την επιστρεπτέα προκαταβολή και σειρά ακόμα σωστών και βοηθητικών 
μέτρων, που όμως δεν απευθύνονται στους Φορείς της κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι επιτελούμε 
έργο που θα έπρεπε να επιτελείται από το κράτος.
Εμείς δεν είμαστε επιχείρηση, όμως τα έσοδά μας στηρίζονται στη δυνατότητα που μπορεί εν 
δυνάμει να έχει η κοινωνία μας και από την άλλη οι υποχρεώσεις μας τρέχουν, τα παιδιά πρέπει να 
φροντιστούν, το προσωπικό που υπερβάλλει των δυνατοτήτων του να πληρωθεί όπως και το ΙΚΑ 
και οι φόροι. 
Όλα αυτά μας βαραίνουν αλλά δεν μας καταβάλλουν, γιατί για εμάς στα Παιδικά Χωριά SOS θα 
συνεχίσει ξεκάθαρα να είναι ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ η προστασία των δεκάδων παιδιών που 
υποστηρίζουμε και όλων των συνεργατών μας που προσφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους για τον 
κοινό μας σκοπό.
Σήμερα, τώρα, πιο πολύ από ποτέ άλλοτε χρειαζόμαστε τη δική σας υποστήριξη και βοήθεια. Όχι 
μόνο για την ψυχική και ηθική δύναμη που μας δίνετε αλλά και για τη δυνατότητα που θα μας πα-
ρέχετε και με την πιο μικρή δωρεά σας να συνεχίσουμε να φροντίζουμε τα παιδιά μας που είναι και 
δικά σας παιδιά.
Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη σταθερή υποστήριξη και ευχόμαστε από καρδιάς στον καθένα 
από εσάς και στα αγαπημένα σας πρόσωπα Καλές Γιορτές με χαρά, ασφάλεια και υγεία.
Ας είναι το 2021, μαζί με τον εορτασμό των 200 χρόνων από τον αγώνα της Εθνικής μας ανεξαρτη-
σίας, η χρονιά της απελευθέρωσης μας από τις φοβίες, την ανασφάλεια και την πανδημία που τόσο 
βίαια έχει αλλάξει τη ζωή, τα όνειρα και το μέλλον μας ως ανθρωπότητα.

Με εκτίμηση,

Γ. Πρωτόπαπας 
Γεν. Διευθυντής
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Τα Χριστούγεννα 
που έρχονται, 

άσχετα αν φέτος 
δεν θα είναι  γιορτή 

της συνάθροισης, 
της εξόδου, της 

μεγάλης παρέας, θα 
πρέπει στην καρδιά 

και τη σκέψη μας 
να παραμείνουν και 

να είναι η Γιορτή 
της αλληλεγγύης, 

της αγάπης και της 
ελπίδας.



3

Η ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΛΛΑΞΕΙ 
Οι εξελίξεις τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη 
και τον υπόλοιπο κόσμο έχουν υπάρξει ραγδαί-
ες – τόσο σε θεσμικό επίπεδο με την προώθηση 
της αποϊδρυματοποίησης, όσο και σε επίπεδο 
έρευνας που αποδεικνύει τις αρνητικές επιπτώ-
σεις του ιδρυματισμού στη ζωή των παιδιών.

Στην Ελλάδα, οι παθογένειες του χώρου της 
παιδικής προστασίας ευρύτερα, αλλά ειδικά 
όσες αφορούν στις δομές εξω-οικογενειακής 
φροντίδας, είναι γνωστές και χρόνιες, με δρα-
ματικές συνέπειες για τη ζωή και την ανάπτυ-
ξη χιλιάδων, ιδιαίτερα ευάλωτων, παιδιών. 

Τα Παιδικά Χωριά SOS είναι ηγετικός φορέας 
με επιστημονική τεχνογνωσία αλλά και έμπρα-
κτη εμπειρία στην Αναδοχή και τη συνεργασία 
με κρατικούς φορείς στον κρίσιμο τομέα της 
Aποϊδρυματοποίησης. Μέσω του ενεργού μας 
Τμήματος Συνηγορίας, προτάσσουμε σε θεσμι-
κούς φορείς την ανάγκη, αλλά και τεκμηριω-
μένες προτάσεις, για σοβαρές μεταρρυθμίσεις 
στην παιδική προστασία, που να συνάδουν με 
την πραγματικότητα των αναγκών προστασί-
ας και ανάπτυξης των παιδιών, τις εξελίξεις 
παγκοσμίως, τις διεθνείς συμβάσεις και τις 
Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές ως προς 
τη διασφάλιση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

Παράλληλα, ανοίγουμε το διάλογο με την 
κοινωνία για την πραγματικότητα της παιδικής 
προστασίας στην Ελλάδα. Οι αντιλήψεις της 
κοινωνίας για την προστασία των ευάλωτων 
παιδιών, παρά τη μεγάλη ευαισθησία της, 
παραμένουν - κυρίως λόγω έλλειψης γνώσης 
και σχετικής ενημέρωσης - ανεκτικές ενός 
πλαισίου προβληματικής ιδρυματικής φροντί-

Απαιτείται ένας 
εθνικός σχεδιασμός 
για σοβαρές 
μεταρρυθμίσεις 
στην προστασία 
των πιο ευάλωτων 
συμπολιτών μας: 
τα παιδιά χωρίς 
οικογένεια.

δας. Οι κοινωνικές αντιλήψεις για την προ-
στασία των παιδιών χωρίς οικογένεια πρέπει 
να απαλλαχθούν από το συναισθηματισμό 
και να βασιστούν στην υπεράσπιση θεμελι-
ωδών δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς και 
την απαίτηση για μια επιστημονική κι επαγ-
γελματική προσέγγιση στη φροντίδα τους.

Το έργο «Συστημική Αλλαγή στην Παιδική 
Προστασία» υλοποιείται στο πλαίσιο  
του προγράμματος Active citizens fund, με 
φορέα διαχείρισης τα Παιδικά Χωριά SOS.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους 
€12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος 
του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρω-
παϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 
2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το 
πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την 
ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των 
πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην 
προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, 
στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 
στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης 
του προγράμματος Active citizens fund για 
την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το 
Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.
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ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ  
ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Στοχεύοντας στην προώθηση του θεσμού 
της αναδοχής και τη διασφάλιση του 
βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών, 
ενώσαμε τις δυνάμεις μας με φορείς της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπογράφοντας 
μονοετή Μνημόνια Συνεργασίας.

Τα Μνημόνια Συνεργασίας που υπογράψαμε 
με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης όσον αφορά το Βρεφοκομείο 
«Ο Άγιος Στυλιανός» έχουν ως στόχο την 
κοινή δέσμευση ως προς την προώθηση του 
θεσμού της αναδοχής, προς τους υποψήφιους 
αναδόχους γονείς, τους επαγγελματίες των 
δομών παιδικής προστασίας, την εκπαίδευση 
και υποστήριξη των εργαζομένων των 
φορέων, αλλά και την ανάληψη δράσεων για 
την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 
για θέματα Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

Οι τομείς στους οποίους θα συνδράμουμε 
το έργο της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Κρήτης και του Βρεφοκομείου 
«Ο Άγιος Στυλιανός» είναι οι εξής:

• Εκπαίδευση των επαγγελμα-
τιών των φορέων (Κοινωνικών 
Λειτουργών, Ψυχολόγων) για τα 
θέματα που αφορούν στις δια-
δικασίες αναδοχής, όπως το νέο 
νόμο, τις διαδικασίες, τις φά-
σεις, τα ποιοτικά στοιχεία κλπ
• Διοργάνωση κοινών δράσεων 
με τους φορείς και τους συνερ-
γάτες τους για ευαισθητοποίηση 
της τοπικής κοινωνίας για την 
αναδοχή και ευρύτερα, για θέ-
ματα Δικαιωμάτων του Παιδιού
• Κοινές ενημερώσεις για τους  
ενδιαφερόμενους υποψήφιους  
αναδόχους
• Υποστήριξη των επαγγελμα-
τιών των φορέων στη φάση 
της αξιολόγησης των υποψη-
φίων αναδόχων, καθώς και 
της μεταπαρακολούθησης της 
αναδοχής για παιδιά που ήδη 
είναι τοποθετημένα σε ανά-
δοχες οικογένειες ή για όσα 
ενδεχομένως θα τοποθετηθούν 
κατά τη διάρκεια της υλοποί-
ησης του Προγράμματος
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Η υλοποίηση όλων των παραπάνω θα γίνει από 
έμπειρους επιστήμονες-συνεργάτες μας με τη 
συνδρομή εξωτερικών συνεργατών εμπειρο-
γνωμόνων του χώρου της παιδικής προστα-
σίας και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους 
και τους επαγγελματίες των δύο φορέων.

Με την ευκαιρία της υπογραφής του μνημονί-
ου στην Κρήτη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. 
Σταύρος Αρναουτάκης, δήλωσε: «Είναι υποχρέ-
ωση της Αυτοδιοίκησης να στηρίζει κοινωνικές 
δομές όπως είναι τα Παιδικά Χωριά SOS. Η Πε-
ριφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να είναι αρωγός 
στο έργο τους, που στοχεύει αποκλειστικά στο 
καλό και στην πρόοδο των παιδιών που φιλοξε-
νούνται». Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου των Παιδικών Χωριών 
SOS, κ. Κώστας Ν. Συρίγος, ανέφερε μεταξύ 
άλλων: «Η Περιφέρεια Κρήτης είναι μία από τις 
πρώτες Περιφέρειες, με την οποία υπογράφουμε 
τέτοιου είδους μνημόνιο έτσι ώστε να ενθαρ-
ρύνουμε την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών 
και να υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότερες 
ανάδοχες οικογένειες για αυτά τα παιδιά».

Στην αντίστοιχη εκδήλωση υπογραφής του 
μνημονίου στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας δή-
λωσε: «Χρειαζόμαστε ως “Άγιος Στυλιανός”, 
ως Δήμος Θεσσαλονίκης, την εμπειρία και τη 
γνώση των ανθρώπων των Παιδικών Χωριών 
SOS. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, υλοποιώ-
ντας κοινές δράσεις που έχουν ως σκοπό την 
αναδοχή των παιδιών». Από την πλευρά της η 
Πρόεδρος του Δημοτικού Βρεφοκομείου «Ο 
Άγιος Στυλιανός», κα Ιωάννα Σπανού ευχαρί-

στησε θερμά «τον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο 
Ζέρβα, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
κ. Δρόσο Τσαβλή και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου που παραβρέθηκαν στην πολύ 
σημαντική για το ίδρυμα συνεργασία με τα 
Παιδικά Χωριά SOS». Τέλος, το Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου των Παιδικών Χωριών 
SOS, κ. Σωκράτης Ουζούνογλου, υπογράμμισε 
ότι «κανείς ιδιωτικός φορέας δεν μπορεί να 
αντικαταστήσει το κράτος πρόνοιας, που προ-
σφέρεται μέσα από τις δημόσιες και δημοτικές 
αρχές. Θεωρούμε καθήκον να αναζητούμε τις 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επιτυχία μιας 
τέτοιας συνεργασίας και για αυτό ευχαριστούμε 
θερμά τον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα και 
την Πρόεδρο του Δημοτικού Βρεφοκομείου 
"Ο Άγιος Στυλιανός" κα Ιωάννα Σπανού».
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ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
Με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη της το-
πικής κοινωνίας και των οικογενειών σε κρίση 
υπογράψαμε Μνημόνια Συνεργασίας με τον 
Δήμο Καλαμάτας και τον Δήμο Ηρακλείου.

Μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας με τον 
Δήμο Καλαμάτας στοχεύουμε στην υποστή-
ριξη ευάλωτων παιδιών και οικογενειών που 
πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας 
Covid-19, καθώς και στην εκπαίδευση των 
επαγγελματιών του τομέα της κοινωνικής 
προστασίας του Δήμου σχετικά με πρωτόκολλα 
αντιμετώπισης των συνεπειών της υγειονομι-
κής κρίσης, και στην ενδυνάμωσή τους στη 
διαχείριση της εργασιακής καθημερινότητας 

Ως Παιδικά Χωριά SOS θα στηρίξουμε το έργο 
του Δήμου Καλαμάτας στα παρακάτω πεδία:

• Πρόληψη και καταπολέμη-
ση του κινδύνου κοινωνικού 
αποκλεισμού των παιδιών

• Ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας και 
της ευημερίας παιδιών και ενηλίκων

• Πρόσβαση σε ποιοτικές ψυχο-
κοινωνικές υπηρεσίες (συμβου-
λευτική, ψυχολογική υποστή-
ριξη) εν όψει της διαχείρισης 
του μετατραυματικού στρες που 
προκαλείται λόγω της κρίσης

• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 
«καλών πρακτικών» με σκοπό 
τη βελτίωση των δεξιοτήτων του 
επαγγελματικού προσωπικού που 
ασχολείται με το παιδί, για την 
αντιμετώπιση της υγειονομικής 
κρίσης και των συνεπειών της

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Θανάσης Βασιλό-
πουλος, δήλωσε σχετικά: «Ο Δήμος Καλαμά-
τας ήταν, είναι και θα συνεχίσει να βρίσκεται 
στο πλευρό πρωτοβουλιών και δράσεων όπως 
αυτές υποστηρίζονται μέσω των Παιδικών 
Χωριών SOS. Είναι αυτονόητο ότι ως Δήμος 
συμπαραστεκόμαστε στις προσπάθειες που με 
κόπο καταβάλλουν οι άνθρωποι των Παιδικών 
Χωριών SOS και στο πλαίσιο αυτό υπογρά-
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ψαμε σήμερα και το Μνημόνιο Συνεργασίας. 
Δεν μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον αν 
δεν στηρίξουμε τα παιδιά μας, τα παιδιά όλου 
του κόσμου. Γιατί αυτά είναι το αύριο».

Η Αντιπρόεδρος των Παιδικών Χωριών SOS, 
κα Αλεξάνδρα Κοντέλλη, δήλωσε μεταξύ 
άλλων: «Η Καλαμάτα είναι η πόλη της καρδιάς 
και της δύναμής μας, ήταν το έναυσμα για την 
ανάπτυξη πολλών κοινωνικών δράσεων και τη 
μετεξέλιξη του ρόλου των Παιδικών Χωριών 
SOS στην ελληνική κοινωνία. Το πρώτο Κέντρο 
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, το πρώτο 
Κέντρο Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υπο-
στήριξης, το πρώτο Κέντρο Επαγγελματικής 
Επανένταξης, ξεκίνησαν από εδώ και, αντίστοι-
χα, από εδώ ξεκινάει και το πρώτο πρόγραμμα  
υποστήριξης ευάλωτων οικογενειών που 
πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας 
του κορονοϊού αλλά και εκπαίδευσης επαγ-
γελματιών για την αντιμετώπιση της υγειονο-
μικής αυτής κρίσης και των συνεπειών της».

Αντίστοιχα, μέσω του Μνημονίου Συνεργασί-
ας που υπογράψαμε με τον Δήμο Ηρακλείου 
δεσμευόμαστε σε θέματα που αφορούν στη 
στήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν ζητή-
ματα τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργικότητά 
τους και τις ενδοοικογενειακές τους σχέσεις.

Έτσι ο Δήμος Ηρακλείου με τις Κοινωνικές του 
Υπηρεσίες θα στηρίζει και θα παραπέμπει στις 
δομές μας όσες οικογένειες με ανήλικα τέκνα 

αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακά ζητήματα 
και είναι σε κατάσταση ένδειας, ενώ εμείς θα 
παρέχουμε προγράμματα και υπηρεσίες εν-
δυνάμωσης με στόχο την αποκατάσταση των 
δυσλειτουργιών στο εσωτερικό της οικογένειας 
και την ενίσχυση της λειτουργικότητάς της.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία θα είναι δυνα-
τή η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η υλοποίηση 
κοινών δράσεων, η συνεργασία των στελε-
χών και του επιστημονικού προσωπικού των 
υπηρεσιών, με μόνο στόχο την υποστήριξη 
των οικογενειών και των παιδιών τους και 
την ενδυνάμωση της ψυχικής τους υγείας.

Όπως επεσήμανε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, κα Ρένα Παπαδάκη,  
 
«Πρόκειται για μία σημαντική 
συνεργασία, αν σκεφτεί κανείς την 
εμπειρία που διαθέτουν τα Παιδικά 
Χωριά SOS στην υποστήριξη των 
οικογενειών και παιδιών τους που 
αντιμετωπίζουν ζητήματα. Εμείς 
ως Δήμος Ηρακλείου και ως Δι-
εύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης 
στην προσπάθειά μας να υποστη-
ρίξουμε τα ανήλικα και τις οικογέ-
νειές τους δε θα πάψουμε ποτέ να 
αναζητούμε λύσεις.  
Η ισχύς εν τη ενώσει λοιπόν…»
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ  
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίσαμε πρωταρ-
χικά τη συνεχή και αδιάληπτη εκπαιδευτική 
διαδικασία και παράλληλα πετύχαμε την 
ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των παιδιών.

Η INCO Education Accelerator είναι ένα 
πρόγραμμα αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση μη κερ-
δοσκοπικών οργανισμών, οι οποίοι στηρίζουν 
παιδιά και οικογένειες. Σκοπός του είναι να 
διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στο σχο-
λείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος, το 
οποίο διήρκησε έξι μήνες, τα παιδιά είχαν την 
ευκαιρία να εξοικειωθούν με την τεχνο- 
λογία και να παραμείνουν εκπαιδευτικά 
ενεργά. Παράλληλα, μέσω σειράς σεμιναρίων 
και mentoring sessions από διακεκριμένους 
εκπαιδευτικούς παγκόσμιας εμβέλειας, οι 
επαγγελματίες εκπαιδευτικοί έλαβαν στοχευ-
μένη υποστήριξη τόσο στην ομαλή προσαρ-
μογή του ρόλου τους στη νέα διαδικτυακή 
εκπαιδευτική πραγματικότητα όσο και στη 
δημιουργία online εκπαιδευτικού υλικού, 
διασφαλίζοντας πως κάθε παιδί θα χαίρει ίσης 
πρόσβασης σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.

Tα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού  
προγράμματος ήταν τα εξής:

• Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για 
σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, 
έτσι ώστε ακόμα και παιδιά με περιο-
ρισμένη δυνατότητα συνδεσιμότητας 
να έχουν πρόσβαση στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία εν μέσω πανδημίας

• Δημιουργία και εξοικείωση των παι-
διών και των εκπαιδευτικών σε δι-
αδικτυακές τάξεις, μέσα από τη 
χρήση ηλεκτρονικών συσκευών

• Δημιουργία πλατφόρμας δραστηριοτήτων 
με εκπαιδευτική σημασία (escape rooms, 
summer workshops),  με στόχο την εκ-
παιδευτική συνέχεια μέσω παιχνιδιού

• Υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
στην τηλε-εκπαίδευση και στη δη-
μιουργία εκπαιδευτικού υλικού

• Συμμετοχή των γονέων στην διαδικτυ-
ακή εκπαίδευση των παιδιών τους

• Διάδοση της σημασίας της τηλε-εκ-
παίδευσης για την ομαλή ψυχοκοι-
νωνική ανάπτυξη των παιδιών

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε πιλοτική 
φάση στα προγράμματά μας στη 
Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και τη Λέσβο, 
ενώ αναμένεται να επεκταθεί σε όλες 
τις πόλεις όπου δραστηριοποιούμαστε. 
Μέχρι το τέλος του 2020, υπολογίζεται 
ότι θα έχουν επωφεληθεί έως 700 
παιδιά σε εθνική εμβέλεια.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας «The Distance Learning 
Fund» της Google.org, μαζί με την INCO Education Accelerator 
υλοποιήσαμε με επιτυχία τη μεταφορά της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στον ψηφιακό κόσμο για τα παιδιά που υποστηρίζονται 
μαθησιακά μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματά μας.
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Η  συγκεκριμένη ενότητα του περιοδικού είναι 
αφιερωμένη στους ανθρώπους μας. Την ψυχή 
των Παιδικών Χωριών SOS, που κάθε μέρα 
δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, έτσι ώστε όλα 
τα παιδιά να μεγαλώνουν σε μια οικογένεια, με 
αγάπη, σεβασμό και ασφάλεια. Στο συγκεκριμέ-
νο τεύχος θα γνωρίσετε την Έφη Μάμη, Μητέρα 
SOS στο Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης τα 
τελευταία 13 χρόνια, η οποία με αφορμή το νέο 
lockdown, μας μιλάει για το πώς βίωσαν τα παι-
διά και εκείνη την καραντίνα λόγω του Covid-19, 
την περασμένη άνοιξη.

Στα 13 χρόνια που είσαι Μητέρα SOS στο 
Παιδικό Χωριό SOS της Βάρης έχεις περάσει 
άλλη τόσο δύσκολη περίοδο όσο εκείνη της 
καραντίνας; 
Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε περάσει πολλές δυ-
σκολίες, κυρίως οικονομικές, π.χ. με την οικονο-
μική κρίση ή τα capital controls. Κανείς μας δεν 
περίμενε όμως ότι το 2020 μας επιφύλασσε μία 
πανδημία η οποία μας κράτησε μέσα στα σπίτια 
μας για περίπου 2 μήνες. Ήταν μία πολύ δύσκολη 
περίοδος για όλους μας. Αρχικά, αν και ήμασταν 
όλοι φοβισμένοι απέναντι στον άγνωστο εχθρό, 
έπρεπε να φροντίσουμε να μην περάσει αυτός ο 
φόβος στα παιδιά,  δίνοντάς τους τη σιγουριά 
ότι μένοντας μέσα στα σπίτια μας θα βγούμε νι-
κητές. Αυτό ήταν και το πιο δύσκολο στοίχημα 
που δώσαμε όλοι οι εργαζόμενοι. Έτσι περά-
σαμε αμέτρητες ώρες παιχνιδιού, δημιουργικής 
απασχόλησης και ποιοτικού χρόνου μεταξύ μας. 

Δεν μπορώ βέβαια να μην αναφερθώ και στις 
οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε 
καθώς ως φιλανθρωπικό σωματείο που στηρίζε-
ται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, οι χορηγίες και 
δωρεές έφτασαν να είναι ελάχιστες. 

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ, 
Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ

Έφη Μάμη 
Μητέρα SOSΜε ποιον τρόπο βοήθησες τα παιδιά να ανταπε-

ξέλθουν σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες; 
Πέρασα πολύ δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά. 
Μαγειρέψαμε, φτιάξαμε πολλά γλυκά, παίξαμε 
ατελείωτες ώρες επιτραπέζια, φτιάξαμε πολλά 
παζλ αλλά και διαβάσαμε πολύ κάνοντας επανα-
λήψεις μαθημάτων, καθώς είχα και δύο παιδιά 
στην 3η Λυκείου. 

Έπρεπε να κρατήσω την καθημερινή μας ρουτί-
να, το καθημερινό μας πρόγραμμα έτσι ώστε να 
μην σκέφτονται αρνητικά. Μέσα από αυτές τις 
δραστηριότητες και έχοντας πάντα το αίσθημα 
της αισιοδοξίας καταφέραμε να ανταπεξέλθου-
με σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. 
Αν ήθελες να περάσεις ένα μήνυμα στα παιδιά 
μέσα από αυτή τη δοκιμασία που ζήσατε  και 
συνεχίζουμε όλοι ως κοινωνία να ζούμε, ποιο θα 
ήταν αυτό;
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό για έναν άνθρω-
πο από το να έχει την υγεία του. Αν δεν είμαστε 
υγιείς δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. 
Επίσης, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Ένας για 
όλους και όλοι για έναν. Όταν δουλεύουμε ομαδι-
κά έχουμε πάντα καλύτερα αποτελέσματα.
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Ο ΟΠΑΠ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ 
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΣΤΟ BCA COLLEGE ΑΠΟ ΤΗΝ AXA

Κοντά στα παιδιά μας βρίσκεται για ακόμη μια 
φορά ο ΟΠΑΠ, υλοποιώντας μια νέα δράση προ-
σφοράς και αγάπης. Η εταιρεία, με την υποστή-
ριξη του δικτύου των συνεργατών της, προσφέρει 
ένα ζευγάρι παιδικά αθλητικά παπούτσια για 
κάθε ένα κατάστημά της στην Ελλάδα. Στο 
πλαίσιο αυτής της νέας πρωτοβουλίας εταιρικής 
υπευθυνότητας, ο ΟΠΑΠ θα διανείμει συνο-
λικά 4.000 ζευγάρια παπούτσια σε παιδιά που 
έχουν ανάγκη. Οι παραδόσεις των παπουτσιών 
πραγματοποιούνται από συνεργάτες του ΟΠΑΠ, 
οι οποίοι συμμετέχουν έμπρακτα σε όλες τις 
δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης της εταιρείας. 

Στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί η ΑΧΑ 
Ασφαλιστική για μία ισότιμη και βιώσιμη 
κοινωνία, έδωσε τη δυνατότητα σε μία νέα 
κοπέλα που υποστηρίζουμε να πραγματοποιήσει 
τις σπουδές που ονειρεύεται. Στη σημαντική 
αυτή κίνηση στήριξης και αναγνώρισης του 
έργου μας, συνέδραμε το BCA College, το 
οποίο αποτελεί έναν από τους πλέον καταξι-
ωμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην 

Ελλάδα και ακαδημαϊκό εταίρο της ΑΧΑ.

Η υποτροφία ύψους 21.000 ευρώ δόθηκε 
ομόφωνα από την Επιτροπή Αξιολόγη-
σης των τριών οργανισμών σε μία νεαρή 
19 ετών, την οποία στηρίζει το Κέντρο 
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που λει-
τουργούμε στην Κυψέλη, από το 2015.



Αυτές τις γιορτές κάντε και εσείς μια 
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-shοp μας,
www.sos-villages.gr/eshop

Κ-200060Β
0,50€
20,5x10,5cm Κάθε κάρτα 
συνοδεύεται από λευκό φάκελο

Κ-200060Γ
0,50€
16,5x11,5cm Κάθε κάρτα 
συνοδεύεται από λευκό φάκελο

Κ-200060Α
0,50€
11,5x16,5cm Κάθε κάρτα 
συνοδεύεται από λευκό φάκελο

Κ-200060Δ
0,50€
11,5x16,5cm Κάθε κάρτα 
συνοδεύεται από λευκό φάκελο

Κ-200060Ε
0,50€
20,5x10,5cm Κάθε κάρτα 
συνοδεύεται από λευκό φάκελο



A

A

Β

Β

Τα διακοσμητικά - γούρια 
για τη νέα χρονιά είναι 

χειροποίητα, σε ξεχωριστές 
τιμές και προσφέρονται σε 

συσκευασία δώρου.

&

ΓΟΎΡΙ  
ΚΑΡΑΒΑΚΙ  
2021
5.00€
K200050

ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙ 2021
4.00€
K200052

ΚΕΡΑΜΙΚΟ  
ΣΠΙΤΑΚΙ  
ΓΟΎΡΙ
10.00€
K200054

ΜΠΡΕΛΟΚ  
ΚΑΡΑΒΙ 
ΓΟΎΡΙ
6.00€
K200053

ΚΟΛΙΕ  
ΚΕΡΑΜΙΚΟ
7.50€
K200051



B

A

Διαλέξτε από τα 
παρακάτω δώρα που 
έχουμε φτιάξει για σας 
και χαρίστε 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.

ΣΤΟΛΙΔΙ 
ΚΟΚΚΙΝΗ 
ΚΑΡΔΙΑ
1.00€
K200047

ΣΤΟΛΙΔΙ 
ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΑΣΤΕΡΙ
1.00€
K200048

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED  
ΜΕ ΕΛΑΤΑ
5.00€
K200043

ΛΟΎΤΡΙΝΟΣ 
ΑΡΚΟΎΔΟΣ 
12.00€
K200049



ΛΕΎΚΗ 
ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΚΟΎΠΑ
1.50€
K200033

A

Β

Γ

Δ

ΣΕΤ ΧΡΙΣΤΟΎΓΓΕΝΙΑΤΙΚΑ 
ΠΙΑΤΕΛΑΚΙΑ
6.00€
K200034



ΧΙΟΝΟΜΠΑΛΑ
6.00€
K200044

A

Β

Γ

B ΓA

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ
4.50€
K200041

ΣΤΟΛΙΔΙ ΑΣΤΕΡΙ  
ΜΕ ΤΑΡΑΝΔΟ
1.50€
K200039

B

A



ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΕ ΕΛΑΤΑ
10.00€
K200032

ΞΎΛΙΝΟ 
ΕΛΑΤΟ
4.00€
K200036

ΞΎΛΙΝΟΣ 
ΤΑΡΑΝΔΟΣ
4.00€
K200035

B

A

ΣΤΟΛΙΔΙ  
ΜΠΑΛΑ-ΑΣΤΕΡΙ
1.50€
K200037

B

A



BA

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ  
ΜΠΟΎΚΑΛΙ  
ΜΕ ΕΛΑΤΑ 
8.00€
K200042 ΧΝΟΎΔΩΤΗ 

ΚΟΎΒΕΡΤΑ 
ΦΛΙΣ ΜΕ 
ΤΑΡΑΝΔΟΎΣ
18.00€
K200031

A
Β

Γ

Δ

E

Z

ΣΤΟΛΙΔΙ
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΤΑΡΑΝΔΟΣ
ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ
1.00€
K200040



ΚΟΚΚΙΝΗ 
ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΚΟΎΠΑ 
2.00€
K200045

ΛΟΎΤΡΙΝΟΣ  
ΣΚΎΛΟΣ 
12.00€
K200046

B

Δ

A

Γ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
5.00€
K200038



ΣΎΝΔΕΟΜΑΣΤΕ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΎΜΕ
ΑΚΟΛΟΎΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ
ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
ΑΘΗΝΑ: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS, Καρ. Σερβίας 12-14, 1ος όροφος • Τηλ.: 210 3313661-3 • Fax: 210 3226652
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS, Ερμού 10, 1ος όροφος • Τηλ.: 2310 226644 • Fax: 2310 282844
Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια του lockdown δεν θα είναι δυνατή η παραλαβή των προϊόντων από τα γραφεία μας.

ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 
ΑΘΗΝΑ: Τηλ: 210 3313661-3 • Fax: 210 3226652
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τηλ.: 2310 226644 • Fax: 2310 282844

ΜΕΣΩ ΤΟΎ E-SHOP ΜΑΣ
www.sos-villages.gr/eshop

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΑΣ
VISA & MASTERCARD

Youtube 
SOS Children’s Villages Greece

Instagram
sosvillagesgr

Facebook
sosvillagesgr
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ΤΏΡΑ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΌ ΑΠΌ ΠΌΤΕ

ΒΌΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΌΥΜΕ  
ΝΑ ΦΡΌΝΤΙΖΌΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Μπορείτε να βοηθήσετε άμεσα με χρέωση πιστωτικής κάρτας VISA και MASTERCARD,  
καλώντας στα 210 331 3661-3 ή στο 2310 226 644.

Κάθε δωρεά μετράει! Ιδίως αυτήν την περίοδο που μαζί με την ανασφάλεια για την 
υγεία των παιδιών και των ανθρώπων μας, βιώνουμε μια πρωτοφανή οικονομική 
δυσχέρεια, που θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση του έργου μας.
Με γνώμονα τον περιορισμό των μετακινήσεων για τη δική σας ασφάλεια, προστασία και υγεία, φέτος δεν 
ενθέσαμε ταχυπληρωμή για τις δωρεές σας. Μπορείτε όμως να συνεχίσετε να μας δείχνετε την αγάπη 
σας και να μας στηρίζετε κάνοντας τη δωρεά σας διαδικτυακά σε έναν από τους τραπεζικούς μας 
λογαριασμούς. 

Παρακαλούμε μετά από την κατάθεση της δωρεάς σας στην τράπεζα, για να σας στείλουμε τη σχετική 
απόδειξη, να μας τηλεφωνείτε στα 210 331 3661-3 ή στο 2310 226 644.

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


