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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.

Σας εύχομαι από καρδιάς καλές γιορτές, με χαρά, ασφάλεια και υγεία. Ας είναι το 2022 η χρονιά 
που θα σημάνει το τέλος μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου και την αρχή μιας νέας, πιο φωτεινής, 
πιο ελπιδοφόρας για όλο τον πλανήτη, ειδικότερα όμως για τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας, 
τα παιδιά. 

Με εκτίμηση,

Γ. Πρωτόπαπας 
Γεν. Διευθυντής
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Τα Παιδικά Χωριά SOS και η Ειδική Γραμ-
ματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
συνεχίζουμε για δεύτερη σχολική χρονιά το 
πρόγραμμα εκπαιδευτικής υποστήριξης σε 
ασυνόδευτους ανήλικους σε όλη την Ελλάδα. 

Στην προσπάθεια διασφάλισης της ίσης πρό-
σβασης όλων των παιδιών στο δικαίωμα της 
εκπαίδευσης, υλοποιούμε και φέτος το πρό-
γραμμα εκπαιδευτικής υποστήριξης παιδιών, 
που ζουν σε Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων είτε σε μεγάλα αστικά κέντρα, είτε 
σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά 
κατά το περσινό σχολικό έτος και περιλαμβάνει 
εξ’ αποστάσεως και διά ζώσης μαθήματα τα 
οποία πραγματοποιούνται από τα Κέντρα Μα-
θησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των 

Τα μαθήματα και 
οι υπηρεσίες είναι 
προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες των 
Δομών και τις 
εξατομικευμένες 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες και 
δεξιότητες των 
μαθητών

Παιδικών Χωριών SOS πανελλαδικά. Τα μα-
θήματα και οι υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες των Δομών και τις εξατομικευμέ-
νες εκπαιδευτικές ανάγκες και δεξιότητες των 
μαθητών, ενώ ακολουθούν τον βασικό σχολικό 
κορμό με μαθήματα όπως Ελληνικά, Μαθη-
ματικά, Φυσική, Αγγλικά, Γερμανικά αλλά 
και μαθήματα ενίσχυσης των Ψηφιακών τους 
Δεξιοτήτων καθώς και Δημιουργική Απασχό-
ληση. Ταυτόχρονα, τα παιδιά έχουν πρόσβαση 
σε επιπλέον υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό 
που έχει δημιουργηθεί στα Κέντρα Μαθησιακής 
και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Παιδικών 
Χωριών SOS. Κύριος στόχος του προγράμμα-
τος είναι να ενισχύσει την αδιάλειπτη φοίτηση 
των παιδιών στο σχολείο και να διασφαλίσει 
την ίση πρόσβασή τους στην εκπαίδευση. 

Έτσι, το πρόγραμμα συνεχίζεται και κατά το 
τρέχον σχολικό έτος 2021-2022, με ενίσχυση και 
διεύρυνση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών, 
όπως π.χ. με την ένταξη μαθήματος Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού και εξειδικευμένων 
Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης. 
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ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS: 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ

Το 1975, ο θεσμός των Παιδικών Χωριών 
SOS ήρθε και στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία 
ανήκει στην κα Κλώντια Κατσαρά, η οποία 
ως φίλη και μέλος των Παιδικών Χωριών 
SOS στη Γαλλία, ήρθε στην Ελλάδα μ΄ ένα 
μεγάλο όνειρο: να δημιουργήσει ένα Παιδικό 
Χωριό SOS στη χώρα μας, για τα παιδιά που 
δεν μπορούσαν να μεγαλώνουν, για διάφο-
ρους λόγους, κοντά στους γονείς τους.

«Τα πρώτα παιδιά που υποδεχτήκαμε στα 
Παιδικά Χωριά SOS ήταν παιδιά που δεν 
μπορούσαν να μεγαλώσουν με τους βιολο-
γικούς γονείς τους κυρίως γιατί ο ένας ή και 
οι δύο γονείς είχαν φύγει από τη ζωή. Στην 
πορεία των χρόνων τα παιδιά που δεχόμασταν 
ήταν παιδιά των οποίων οι γονείς ήταν μεν 
εν ζωή, όμως δεν ήταν σε θέση να τα φρο-
ντίσουν και να τα μεγαλώσουν όπως πρέπει» 
αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής των Παιδι-
κών Χωριών SOS, Γιώργος Πρωτόπαπας.

Tα Παιδικά Χωριά SOS είμαστε μία διεθνής οργάνωση που ιδρύθηκε 
το 1949 στο Τιρόλο της Αυστρίας, από τον Herman Gmeiner. Έχοντας 
βιώσει ο ίδιος τη φρίκη του πολέμου, γνώρισε στη συνέχεια από κοντά την 
ταλαιπωρία και την απομόνωση των ορφανών και των άστεγων παιδιών, από 
τη θέση του κοινωνικού λειτουργού μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου. Έτσι αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του βοηθώντας αυτά τα 
παιδιά να μεγαλώσουν μέσα σε ένα ασφαλές οικογενειακό πλαίσιο.
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Το μοντέλο λειτουργίας μας βασίζεται στη 
δημιουργία ολιγομελών οικογενειών, όπου 
τα αδέλφια παραμένουν μαζί και τα παιδιά 
έχουν ένα σταθερό πρόσωπο φροντίδας όπως 
συμβαίνει άλλωστε και στις βιολογικές οι-
κογένειες. «Για εμάς ήταν και συνεχίζει να 
είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να νιώθουν 
ασφάλεια, να μπορούν να αναπτύσσουν 
συναισθηματικούς δεσμούς με τους ενήλικες 
και να λαμβάνουν την εξατομικευμένη φρο-
ντίδα που χρειάζονται, κάτι το οποίο επιτυγ-
χάνεται μόνο σε δομές οικογενειακού τύπου 
φροντίδας» συνεχίζει ο κ. Πρωτόπαπας.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τον καθορι-
στικό ρόλο που παίζει για το παιδί η φυσική 
οικογένειά του, εστιάζουμε στην καλλιέργεια 
των δεσμών των παιδιών με τους βιολογικούς 
γονείς τους, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες. 
Όπως επισημαίνει ο Διευθυντής της Παιδαγω-
γικής Υπηρεσίας των Παιδικών Χωριών SOS, 
Παναγιώτης Σοφίος, «προτεραιότητά μας είναι, 
παράλληλα με τη φροντίδα και την ανάπτυξη 
του παιδιού, η ενδυνάμωση της βιολογικής του 
οικογένειας ώστε να εξομαλυνθούν, κατά το δυ-
νατόν, στην πορεία οι πρώτες και τόσο βασικές 
αυτές σχέσεις του παιδιού. Με άλλα λόγια, να 

καταφέρει το παιδί να διαχειριστεί την ίδια του 
την ιστορία και να επουλώσει το ψυχικό τραύμα 
του. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις παιδιών, τα 
οποία, αφού τα φιλοξενήσαμε και φροντίσαμε 
για ένα χρονικό διάστημα, κατάφεραν να επι-
στρέψουν στους γονείς ή στο ευρύτερο συγγε-
νικό περιβάλλον τους, σημαντικά πρόσωπα τα 
οποία καθ’ όλο το διάστημα παραμονής των παι-
διών κοντά μας, στηρίζαμε με πολλούς τρόπους 
και βάσει των ουσιαστικών αναγκών τους». 

Η ενδυνάμωση της βιολογικής οικογένειας 
είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες 
της λειτουργίας μας, καθώς πιστεύουμε ότι το 
καλύτερο περιβάλλον φροντίδας για ένα παιδί 
είναι οι ίδιοι οι γονείς του, εφόσον είναι ψυχικά 
και σωματικά υγιείς. Με αυτό το σκεπτικό και 
στοχεύοντας στην πρόληψη ως την καλύτερη 
θεραπεία, ξεκινήσαμε το 1999 τη λειτουργία 
των Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογέ-
νειας, τα οποία έχουν σκοπό την υποστήριξη 
οικογενειών σε κρίση και την κατά το δυνατόν 
αποκατάσταση της ικανότητάς τους να αντα-
ποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινότητας 
με τις δικές τους δυνάμεις, να παραμείνουν 
ενωμένες και να αποτελέσουν ένα ασφαλές 
περιβάλλον φροντίδας για τα παιδιά τους.
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Μέσω των 10 Κέντρων Στήριξης Παιδιού και 
Οικογένειας που λειτουργούμε σε όλη την 
Ελλάδα παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

• Εκτίμηση - διάγνωση  
παιδιών και γονέων

• Συστηματική συμβουλευτική  
και υποστήριξη προς τους  
γονείς για την κατάλληλη  
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
που αφορούν στην οικογένεια

• Ψυχολογική υποστήριξη  
παιδιών και γονέων

• Λογοθεραπεία

• Ειδική Αγωγή για παιδιά  
με μαθησιακές δυσκολίες

• Ψυχοπαιδαγωγικές  
δραστηριότητες

• Δημιουργική απασχόληση 

Επιπλέον, διαπιστώνοντας την αδυναμία των οι-
κογενειών σε κρίση να καλύψουν τις εκπαιδευ-
τικές ανάγκες των παιδιών τους, ξεκινήσαμε το 
2014 τη λειτουργία των Κέντρων Μαθησιακής 
και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, έτσι ώστε να 
στηρίξουμε μαθησιακά αυτά τα παιδιά, καλ-
λιεργώντας παράλληλα τις δεξιότητές τους με 
δράσεις ψυχοπαιδαγωγικού χαρακτήρα και δί-
νοντας τη δυνατότητα στους γονείς να εξασφα-
λίσουν ωφέλιμο χρόνο είτε για να αποκτήσουν /
βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες 
είτε για να αναζητήσουν μια θέση εργασίας.

Τα 6 Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγω-
γικής Υποστήριξης που έχουμε δημιουρ-
γήσει σε όλη την Ελλάδα, λειτουργούν σε 
καθημερινή βάση και παρέχουν δωρεάν τις 
παρακάτω υπηρεσίες σε παιδιά-μαθητές 
οικογενειών με τεκμηριωμένα χαμηλό εισό-
δημα της Δ́ , Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού καθώς και 
σε μαθητές της Ά , Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου:

• Μαθήματα Γλώσσας και  
Αριθμητικής για παιδιά Δημοτικού

• Φιλολογικά μαθήματα,  
Μαθηματικά και Φυσική  
για παιδιά Γυμνασίου

• Μαθήματα αγγλικής γλώσσας

• Εκμάθηση Η/Υ

•  Ψυχοπαιδαγωγικές  
δραστηριότητες

•  Ελαφρύ γεύμα
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Παρά τις όποιες δράσεις υποστήριξης της 
οικογένειας, υπάρχουν περιπτώσεις γονέων 
που δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα να 
ξεπεράσουν τις προσωπικές τους δυσκολίες 
και κατ’ επέκταση δεν είναι σε θέση να φροντί-
σουν τα παιδιά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
η δική μας προσπάθεια εστιάζει στο να βρεθεί 
μια νέα οικογένεια για το παιδί είτε ανάδοχη 
είτε θετή, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, 
σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους 
φορείς. Αυτή είναι η πρώτη εναλλακτική που 
διερευνούμε, πολύ πριν εξετάσουμε το ενδε-
χόμενο παραμονής του παιδιού σε ένα από τα 
Παιδικά Χωριά SOS στη Βάρη, το Πλαγιάρι, 
την Αλεξανδρούπολη και το Ηράκλειο. 

«Εδώ και πολλά χρόνια στηρίζουμε τον θε-
σμό της Αναδοχής μέσα από συγκεκριμένες 
δράσεις, συμπληρωματικά προς τις δράσεις 
ενδυνάμωσης της βιολογικής οικογένειας. Από 
το 2009 λειτουργούμε τον Ξενώνα Βρεφών 
SOS στο Μαρούσι  με στόχο την αποκατά-
σταση και θεραπεία βρεφών και νηπίων ως 5 
ετών, που έχουν υποστεί κακοποίηση ή / και 
παραμέληση, και την αναδοχή αυτών των 
παιδιών, στην περίπτωση που η επιστροφή 
τους στην ευρύτερη βιολογική οικογένεια δεν 
είναι εφικτή. Το 2017 ξεκινήσαμε την Υπηρε-
σία Αναδοχής, η οποία υλοποιεί αναδοχές είτε 
μέσω των ίδιων των Χωριών και του Ξενώ-
να Βρεφών SOS, είτε μέσω συνεργασιών με 
δημόσιους φορείς σε όλη την Ελλάδα, ενώ ένα 
χρόνο αργότερα ξεκινήσαμε ένα διευρυμένο 
πρόγραμμα υποστήριξης των κρατικών φορέ-
ων τόσο ως προς τη στήριξη των παιδιών που 
φιλοξενούν όσο και ως προς την εκπαίδευση 
των εργαζομένων τους και την προώθηση της 
Αναδοχής» αναφέρει ο Διευθυντής Συνηγορίας 
των Παιδικών Χωριών SOS, Στέργιος Σιφνιός. 

Παράλληλα, η αναδοχή και η υιοθεσία βρίσκουν 
εφαρμογή σε όλα τα προγράμματα φροντίδας 
που υλοποιούμε στα Παιδικά Χωριά SOS, με τη 
συνεργασία των Περιφερειών και των δημόσιων 
φορέων εποπτείας σύμφωνα με το νέο νομοθε-
τικό πλαίσιο. «Το 90% των παιδιών που μεγα-
λώνουν στα Παιδικά Χωριά SOS έχουν καταχω-
ρηθεί στα ηλεκτρονικά  μητρώα σε αναζήτηση 
ανάδοχων και θετών οικογενειών, ως πρώτη 
επιλογή αποκατάστασης των παιδιών, κάτι που 
θεωρούμε ως την καταλληλότερη λύση για τα 
παιδιά που στερούνται τη βιολογική οικογένειά 
τους» τονίζει ο κ. Σιφνιός. «Οι διαδικασίες που 
ακολουθούνται είναι αυτές που καθορίζει ο Νό-
μος 4538/2018, δηλαδή μέσω των εγκεκριμένων 
ανάδοχων - θετών γονέων και με την κατάλληλη 
προετοιμασία των παιδιών, των οποίων έχου-
με την επιμέλεια. Για αυτόν τον λόγο έχουμε 
πλαισιώσει τις Κοινωνικές Υπηρεσίες όλων των 
δομών φροντίδας μας με εξειδικευμένους Κοι-
νωνικούς  Λειτουργούς ώστε να διαχειρίζονται  
τις αναδοχές τόσο κατά τη διάρκεια της προ-
σαρμογής των παιδιών στην οικογένεια όσο και 
κατά τη διάρκεια της φροντίδας τους από αυτήν 
με σκοπό την επιτυχή αποκατάστασή τους».

«Κάθε παιδί αξίζει μια οικογένεια» είτε αυτή 
είναι η βιολογική οικογένεια, είτε μια ανάδοχη 
ή θετή είτε μια οικογενειακού τύπου φροντίδα. 
Με αυτό το μήνυμα συνεχίζουμε σταθερά το 
έργο μας έτσι ώστε όλα τα παιδιά να μεγαλώ-
νουν με αγάπη, σεβασμό και ασφάλεια και να 
γίνονται ο καλύτερος δυνατός εαυτός τους.
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GOLD ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ  
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΣΤΑ  
CONTENT MARKETING AWARDS

Με όχημα την καμπάνια, προσπαθήσαμε να 
αναδείξουμε με διάθεση αλληλεγγύης και ενό-
τητας τον σπουδαίο ρόλο της μητέρας στο ευρύ 
κοινό, σε μια ιδιαίτερη περίοδο που χαρακτηρι-
ζόταν από συνεχείς προκλήσεις και αντιξοότη-
τες. Συγκεκριμένα, με την πολύτιμη αρωγή της 
Σίσσυς Χρηστίδου διοργανώσαμε δύο συναντή-
σεις με πρωταγωνίστριες εργαζόμενες μαμάδες 
που προέρχονταν από διαφορετικούς κλάδους 
και συζήτησαν για το πώς βιώνουν τον ρόλο 
της μητέρας στην καθημερινότητά τους, αλλά 
και για τις δυσκολίες που προέκυψαν με την 
πανδημία. Το κοινό είχε την ευκαιρία να τις πα-
ρακολουθήσει μέσα από το YouTube κανάλι της 
Σίσσυς Χρηστίδου και από ένα Instagram live 
από τον προσωπικό της λογαριασμό αντίστοιχα. 

Η ενέργεια είχε παράλληλα διαδραστικό χα-
ρακτήρα, αφού το κοινό είχε τη δυνατότητα να 

ενισχύσει το έργο μας, στέλνοντας ο καθένας με 
sms την πιο γλυκιά ευχή του στη δική του μαμά, 
χρησιμοποιώντας τον 5ψήφιο αριθμό 19820 των 
Παιδικών Χωριών SOS, την οποία είχε τη δυνα-
τότητα να κατεβάσει ως έτοιμη ευχετήρια κάρτα 
από την ιστοσελίδα μας και να της την στείλει.

Τη δράση προώθησαν μέσα από τα social 
media τους πληθώρα Influencers, αυξά-
νοντας σημαντικά την ανταπόκριση του 
κοινού, αλλά και τα αποτελέσματα της κα-
μπάνιας συνολικά, επιτυγχάνοντας ένα 
πολύ υψηλό reach και engagement.

Με αφορμή τη βράβευση, η Διευθύντρια 
Επικοινωνίας & Εύρεσης Πόρων των Παιδικών 
Χωριών SOS, Έλσα Σταθοπούλου, δήλωσε 
σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και χα-
ρούμενοι για το Gold βραβείο που λάβαμε στα 
Content Marketing Awards. Η καμπάνια μας 
“Στην πιο γλυκιά μαμά του κόσμου” υλοποιήθη-
κε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για όλους 
εξαιτίας της πανδημίας και δικός μας στόχος 
ήταν να καταφέρουμε να έρθουμε πιο «κοντά» 
και να αναδείξουμε αξίες που έχουν πραγματικά 
σημασία, όπως η οικογένεια και η αναγνώριση 
των σημαντικών ανθρώπων στη ζωή μας. Ευχα-
ριστούμε πολύ όσους συνεργάστηκαν μαζί μας 
και μας βοήθησαν να λάβουμε αυτή τη διάκρι-
ση, καθώς και όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμά μας και έγιναν κοινωνοί αυτής της κα-
μπάνιας, στηρίζοντας παράλληλα το έργο μας».

Μια ξεχωριστή διάκριση λάβαμε στα Content Marketing Awards της Boussias 
Communications αποσπώντας το Gold βραβείο “Best Content Marketing 
Program | NGO” για την digital καμπάνια «Στην πιο γλυκιά μαμά του 
κόσμου», που πραγματοποιήσαμε με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας το 2020. 
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Η συγκεκριμένη ενότητα του περιοδικού είναι 
αφιερωμένη στους ανθρώπους μας. Την ψυχή 
των Παιδικών Χωριών SOS, που κάθε μέρα δί-
νουν τον καλύτερο εαυτό τους, έτσι ώστε όλα τα 
παιδιά να μεγαλώνουν σε μια οικογένεια, με αγά-
πη, σεβασμό και ασφάλεια. Στο συγκεκριμένο 
τεύχος θα γνωρίσετε τον Βαλεντίνο Τσαγκαράκη, 
Παιδαγωγό στο Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης.

Ποιος είναι ο ρόλος σου ως παιδαγωγός στο 
Παιδικό Χωριό SOS Κρήτης;
Στην οικογένεια του Παιδικού Χωριού SOS Κρή-
της εντάχθηκα τον Οκτώβριο του 2015, με βασικό 
στόχο την υποστήριξη των παιδιών που βρίσκο-
νται υπό την προστασία μας είτε προσωρινά είτε 
σε πιο μακροχρόνια βάση.  Είμαι ένα σταθερό 
πρόσωπο αναφοράς, όπου τα παιδιά μπορούν να 
εκφράσουν τις ανησυχίες, τις σκέψεις και τους 
προβληματισμούς τους. Επίσης, συνεργάζομαι 
στενά με τις Μητέρες SOS, ώστε να υπάρχει ένα 
μοντέλο οικογενειακής φροντίδας, με έμφαση 
την εξωστρέφεια και τη διασύνδεση των παιδιών 
με την κοινότητα. 

Τι πιστεύεις ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τα 
παιδιά που μεγαλώνουν μακριά από τη βιολογι-
κή τους οικογένεια;
Τα παιδιά που μεγαλώνουν μακριά από την 
οικογένειά τους έχουν ανάγκη από ένα περι-
βάλλον αγάπης, αποδοχής και συναισθηματικής 
ασφάλειας. Μέσα σε ένα φροντιστικό περιβάλ-
λον, μπορούν να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα και τις 
δυνατότητές τους. Συχνά λοιπόν, βλέπω αυτά τα 
παιδιά να πρωταγωνιστούν στις αθλητικές ή καλ-
λιτεχνικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέ-
χουν και να έχουν εξαιρετική επίδοση σε αυτές. 
Η επιτυχία και η διάκριση τούς δίνει δύναμη 
και ενισχύει αισθητά την αυτοπεποίθησή τους. 
Επίσης, τα παιδιά σταδιακά συνάπτουν σταθε-

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ, 
Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ

Βαλεντίνος 
Τσαγκαράκης 
Παιδαγωγός

ρούς συναισθηματικούς δεσμούς με τα πρόσωπα 
φροντίδας, τις Μητέρες SOS, και αυτή η σχέση 
φαίνεται ότι είναι αυθεντική και καθοριστική για 
τη μετέπειτα ζωή τους. 

Ως ψυχολόγος θα μπορούσες να εργάζεσαι σε 
πολλούς άλλους χώρους, προσφέροντας στον 
συνάνθρωπο. Τι είναι αυτό που σε κρατάει στα 
Παιδικά Χωριά SOS;
Ως επαγγελματίας ψυχολόγος νιώθω ότι διαρκώς 
εξελίσσομαι στα Παιδικά Χωριά SOS, συμμε-
τέχοντας σε τακτικές επιμορφωτικές δράσεις, 
που μου δίνουν τη δυνατότητα να εμβαθύνω σε 
γνώσεις και σε τεχνικές διαχείρισης. Εργάζομαι 
σε έναν οργανισμό που υποστηρίζει έμπρακτα 
την αποϊδρυματοποίηση, μέσω των αναδοχών 
και οι συνολικές δράσεις του στηρίζονται στο 
πνεύμα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της παιδικής 
προστασίας. Νιώθω περήφανος και τυχερός 
που εργάζομαι στα Παιδικά Χωριά SOS, προ-
σφέροντας σε παιδιά που βίωσαν τον κίνδυνο, 
την παραμέληση και την κακοποίηση, με στόχο 
την αποκατάσταση αυτής της ψυχοτραυματικής 
εμπειρίας τους. Η πρόοδος των παιδιών και τα 
χαμόγελά τους είναι για εμένα μια ηθική ικανο-
ποίηση και ταυτόχρονα μια πηγή δύναμης για να 
προσφέρω ακόμα περισσότερα στο μέλλον. 
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ  
ΓΙΑ ΤΙΣ «ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ»
Τον περασμένο Ιούλιο είχαμε τη χαρά να συμ-
μετάσχουμε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η 
Παγκύπρια Επιτροπή Μητέρων και Συγγενών 
Εθνοφρουρών (ΠΕΜΣΕ) Επαρχιακή Επιτρο-
πή Λευκωσίας προς τιμήν των «Μητέρων της 
Καρδιάς». Στην εκδήλωση η ΠΕΜΣΕ βράβευσε 
δύο Μητέρες SOS από τα Παιδικά Χωριά SOS 
Ελλάδας και δύο Κύπριες ανάδοχες μητέρες, 
βραβεύοντας στο πρόσωπό τους τη μητρότητα 
και την ανιδιοτελή αγάπη και φροντίδα πέρα 
από αυτό που ορίζει η βιολογία.

Οι Μητέρες SOS που βραβεύτηκαν ήταν η κα 
Έφη Μάμη από το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης 
και η κα Κατερίνα Γαλάνη από τον Ξενώνα 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 24 ΧΡΟΝΙΑ, ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ 
ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ SOS, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΜΕΡΟΓΛΟΥ
Η Μαμά Χριστίνα, 66 ετών πια, ολοκλήρωσε 
την πορεία της στα Παιδικά Χωριά SOS στο 
ρόλο της Μητέρας SOS, προσφέροντας 24 
ολόκληρα χρόνια στη φροντίδα παιδιών. Από το 
1997 έως σήμερα έδωσε απλόχερα την αγάπη 
της και «ζέστανε» τις καρδιές 16 παιδιών στο 
Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου.

Στο διάστημα αυτό συνεργάστηκε με μεγάλο 
αριθμό επαγγελματιών, προσέφερε αφειδώς τον 
εαυτό της, ταυτόχρονα, όμως, μέσα από μια 
προσωπική πορεία, έμαθε πολλά και η ίδια και 
εξελίχθηκε. Νιώθοντας πια ότι είχε ολοκληρώ-
σει έναν τεράστιο κύκλο προσφοράς, έφτασε η 
ώρα της συνταξιοδότησής της. 

Στην αποχαιρετιστήρια συνάντηση που διορ-
γανώσαμε, της επιφυλάξαμε πολλές εκπλήξεις  
με σχεδόν όλους τους συνεργάτες της από την 
πρώτη μέρα στο Χωριό να είναι παρόντες, όπως 
και τα ενήλικα «παιδιά» της. Τέλος, εκπροσω-
πώντας το Διοικητικό Συμβούλιο των Παιδικών 
Χωριών SOS, ο κος Σωκράτης Ουζούνογλου της 
απένειμε τιμητική πλακέτα για την πολύτιμη 
προσφορά της. Την ευχαριστούμε από καρδιάς 
για όλα όσα προσέφερε και της ευχόμαστε να 
έχει καλή ζωή με υγεία και χαρές.

Βρεφών SOS, οι οποίες με πολλή χαρά αποδέχθη-
καν την τιμητική πρόσκληση δηλώνοντας πως στο 
πρόσωπό τους βραβεύονται και οι υπόλοιπες συ-
νάδελφοί τους που υποστηρίζουν και μεγαλώνουν 
παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση αλλά και 
όλες τις γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά μέσα από 
έναν μητρικό ρόλο χωρίς να συνδέονται με δεσμό 
αίματος με αυτά.
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Αυτές τις γιορτές κάντε και εσείς μια πράξη αγάπης και 

βοηθήστε τα παιδιά που έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χάσουν  

τη φροντίδα των γονιών τους. Γίνετε ο δικός τους Άγιος Βασίλης 

και βοηθήστε μας να τους διασφαλίσουμε τη φροντίδα που 

έχουν τόσο ανάγκη. 
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

ΜΕ ΕΥΧΕΣ Κ-210074
ΧΩΡΙΣ ΕΥΧΕΣ K-210075
0,50€
20,5x10,5cm Κάθε κάρτα 
συνοδεύεται από λευκό φάκελο

ΜΕ ΕΥΧΕΣ Κ-210072
ΧΩΡΙΣ ΕΥΧΕΣ K-210073
0,50€
11,5x16,5cm Κάθε κάρτα 
συνοδεύεται από λευκό φάκελο

ΜΕ ΕΥΧΕΣ Κ-210068
ΧΩΡΙΣ ΕΥΧΕΣ K-210069
0,50€
16,5x11,5cm Κάθε κάρτα 
συνοδεύεται από λευκό φάκελο

ΜΕ ΕΥΧΕΣ Κ-210070
ΧΩΡΙΣ ΕΥΧΕΣ K-210071
0,50€
11,5x16,5cm Κάθε κάρτα 
συνοδεύεται από λευκό φάκελο

ΜΕ ΕΥΧΕΣ Κ-210076
ΧΩΡΙΣ ΕΥΧΕΣ K-210077
0,50€
20,5x10,5cm Κάθε κάρτα 
συνοδεύεται από λευκό φάκελο
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ΚΟΛΙΕ “22”

7,00€
K210066

ΒΡΑΧΙΟΛΙ 
ΣΤΡΟΓΓΎΛΟ “22”
ΜΠΕΖ
4,00€
K210063

ΒΡΑΧΙΟΛΙ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ “22”
5,50€
K210065

ΒΡΑΧΙΟΛΙ 
ΣΤΡΟΓΓΎΛΟ “22”
ΓΚΡΕΝΑ

4,00€
K210064

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.
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ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΡΟΔΙ
6,50€
K210061

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΣΠΙΤΑΚΙ
5,00€
K210062

ΚΕΡΑΜΙΚΟ 
ΒΑΡΚΑΚΙ 
9,00€
K210060
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ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 
ΚΑΔΡΑΚΙ LED 

8,00€
K210059

ΚΟΎΠΑ 
ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 
ΔΕΝΤΡΑ
4,00€
K210029

ΧΙΟΝΟΜΠΑΛΑ 
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΤΣΑ

4,00€
K210041

ΧΙΟΝΟΜΠΑΛΑ 
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΚΟΣ

4,00€
K210040

ΛΟΎΤΡΙΝΟ 
ΑΡΚΟΎΔΑΚΙ
12,00€
K210030
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ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΙΠΤΎΧΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ LED 
15,00€
K210053

ΞΎΛΙΝΟ 
ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
ΔΕΝΤΡΟ
10,00€
K210067

ΔΙΣΚΟΣ 
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΜΠΑΜΠΟΎ
6,00€
K210039
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ 
ΔΕΝΤΡΟ
6,00€
K210054

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ 
ΞΎΛΙΝΟΣ 
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
5,50€
K210055

ΓΎΑΛΙΝΗ 
ΒΑΣΗ 
ΚΕΡΙΟΎ  
4,00€
K210056

ΣΤΟΛΙΔΙ 
ΕΛΚΗΘΡΟ 
ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΚΑΠΕΛΟ

3,00€
K210035

ΣΤΟΛΙΔΙ 
ΕΛΚΗΘΡΟ 
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
HOHO

3,00€
K210038

ΣΤΟΛΙΔΙ 
ΕΛΚΗΘΡΟ 
ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΣΚΟΥΦΟΣ

3,00€
K210036

ΣΤΟΛΙΔΙ 
ΕΛΚΗΘΡΟ 
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
JOY

3,00€
K210037
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ΛΟΎΤΡΙΝΟΣ 
ΤΑΡΑΝΔΟΣ
12,00€
K210031

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ 
ΔΕΝΤΡΟ
6,00€
K210054

ΣΕΤ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 
ΜΟΛΎΒΙΑ 
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

1,50€
K210042

ΣΕΤ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ 
ΜΟΛΎΒΙΑ 
ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ

1,50€
K210043

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 
ΑΎΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΚΙΤΡΙΝΟ

6,00€
K210046

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 
ΑΎΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ

6,00€
K210047

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 
ΑΎΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ

6,00€
K210049

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ 
ΑΎΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΜΠΛΕ

6,00€
K210048

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΟΛΙΔΙ ΚΑΡΔΙΑ
1,20€
K210028

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΟΛΙΔΙ ΑΣΤΕΡΙ
1,20€
K210027
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΣΤΟΛΙΔΙ ΜΠΟΤΑ 
ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ

3,00€
K210024

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΣΤΟΛΙΔΙ ΜΠΟΤΑ 
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

3,00€
K210023ΞΎΛΙΝΟ ΣΤΟΛΙΔΙ 

ΔΕΝΤΡΟ ΝΑΝΟΣ  
ΡΟΖ

2,50€
K210044

ΞΎΛΙΝΟ ΣΤΟΛΙΔΙ 
ΔΕΝΤΡΟ ΝΑΝΟΣ  
ΓΚΡΕΝΑ

2,50€
K210045

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΣΤΟΛΙΔΙ ΜΠΟΤΑ 
ΤΑΡΑΝΔΟΣ - ΚΟΚΚΙΝΟ

3,00€
K210025

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΣΤΟΛΙΔΙ ΜΠΟΤΑ 
ΤΑΡΑΝΔΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟ

3,00€
K210026

ΚΟΎΠΑ 
SANTA’S HELPER 

4,00€
K210051

ΚΟΎΠΑ 
JINGLE BELLS 

4,00€
K210052 ΚΟΎΠΑ 

SANTA
4,00€
K210050
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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

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 
Παιδικά Χωριά SOS

Instagram
sosvillagesgr

Facebook
sosvillagesgr
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ΧΑΡΗ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ 
ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ

Μπορείτε να βοηθήσετε άμεσα με χρέωση πιστωτικής κάρτας VISA και MASTERCARD, καλώντας στα 
210 3313661-3 ή στο 2310 226644.

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 δωρεές σας για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των προγραμμάτων 
μας, διαδικτυακά στο www.sos-villages.gr ή σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας. 
Παρακαλούμε μετά από την κατάθεση της δωρεάς σας στην τράπεζα, για να σας στείλουμε τη σχετική 
απόδειξη δωρεάς, να μας τηλεφωνείτε στα 210 3313661-3 ή στο 2310 226644.

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


