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ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
ΑΘΗΝΑ 

 
 
 
 
 
 
 
Εδρα : Στουρνάρη 16, Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210 3845261 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γραφεία:  Ζήνωνος Ελεάτου 10, Μαρούσι 
Τηλέφωνο : 210 3306140 
Fax : 210 3843038 
E-mail : info@hamogelo.gr 
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Στην Αθήνα, στην έδρα του Συλλόγου μας, στεγάζεται πλέον μόνο το 
εμπορικό τμήμα του συλλόγου μας. Τετράδια, κάρτες, μπλούζες, καπέλα, 
τσαντάκια κ.α. είδη βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. 
 
Τα γραφεία μας μεταφέρθηκαν στο Μαρούσι, σε ένα νέο χώρο κατάλληλα 
διαμορφωμένο για να εξυπηρετούνται όλες οι υπηρεσίες μας. Τα γραφεία 
κινούν τα νήματα των δράσεων του συλλόγου. Σ’ αυτό το χώρο υπάρχει η 
γραμματεία,  η οικονομική διεύθυνση που χειρίζεται τα οικονομικά θέματα. 
Ζωτικής σημασίας για το Σύλλογο είναι το τμήμα εξεύρεσης πόρων που 
ασχολείται με τις προσφορές και τις χορηγίες των εταιρειών, το γραφείο τύπου  
και το τμήμα διαχείρησης.  
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 
 
Διεύθυνση : Παπακυριαζή 3, 
Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο : 2310 250160 
Fax : 2310 270306  
E-mail : 
thessaloniki@hamogelo.gr 
 
Απασχολούμενο προσωπικό : 
2 κοινωνικοί λειτουργοί 
1 γραμματειακή υποστήριξη 
2 ψυχολόγοι 
2 οδηγοί 
3 υπάλληλοι γραφείου 
1 συντονιστής/ψυχολόγος 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε στην Αθήνα ένα όμορφο παιδάκι με υπέροχα 
μάτια και τεράστιο χαμόγελο, ο μικρός Ανδρέας. 
 
Ήταν μόλις 10 χρονών άλλα όλοι όσοι των γνώριζαν τότε έλεγαν ότι ήτανε 
χαρισματικό παιδί. Πήγαινε σχολείο, ζούσε με τους γονείς του, έκανε ταξίδια και 
η ζωή του κυλούσε ευτυχισμένα.  
 
Μια μάγισσα όμως ζήλεψε την ευτυχία του και για να τον εξαφανίσει, έστειλε 
έναν μεγάλο δράκο, που τον έλεγαν καρκίνο για να παλέψει μαζί του. 
 

Ο μικρός μας ήρωας πάλεψε 
πολλές μέρες, μήνες μαζί του 
αλλά δυστυχώς χωρίς να 
μπορέσει να το νικήσει. 
 
Λίγο πριν χάσει την μάχη όμως 
μέσα από μια σελίδα χαρτί 
έφτιαξε με λέξεις μαγικές και 
σπουδαίες μια ασπίδα για όλα 
τα παιδιά που κάποιες μάγισσες 
τα πλησιάζουν και κάποιο 
δράκοι τα κυνηγούν, ώστε 
κανένας τους να μην μπορεί να 

τους κάνει κακό. Αυτήν την ασπίδα την ονόμασε «Το Χαμόγελο του Παιδιού». 
Στους στρατιώτες που τη χάρισε ζήτησε να φτιάξουν παρόμοιες σε όλη την 
χώρα και έτσι μια ασπίδα από αυτές ήρθε και στην Θεσσαλονίκη. Πόσο μαγική 
αποδείχθηκε αυτή η ασπίδα θα το δούμε στις επόμενες σελίδες… 
 
ΙΑΤΡΙΚΑ 
Η γραμμή της ζωής πρέπει να συνεχιστεί............................ 
 
Αυτό σκεφτόμαστε κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε ένα καινούργιο ιατρικό 
περιστατικό. Προσπαθούμε με κάθε 
δυνατό τρόπο να υποστηρίξουμε το 
παιδί και την οικογένεια του στην 
κρίσιμη αυτή στιγμή της ζωής τους. 
Τα συναισθήματα μας ποικίλουν: 
άγχος, αγωνία για την εξέλιξη της 
υγείας του παιδιού, κατανόηση, 
ενδυνάμωση, έκπληξη, χαρά και 
συγκίνηση όταν αυτά βγαίνουν 
νικητές από τον δύσκολο αυτό 
αγώνα. 
Αυτό όμως που μας εντυπωσιάζει 
είναι η ψυχική δύναμη που κατέχει 
αυτούς τους “μικρούς γίγαντες” 
που  προσπαθούν καθημερινά να αγωνίζονται, να υπομένουν, αλλά και να 
επιμένουν ότι θα κερδίσουν την μάχη και θα βγουν νικητές.    
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Με τον ίδιο τρόπο μας εκπλήσει κάθε φορά και ο νεαρός μας μαχητής Α. 15 
ετών . Ο Α. νοσεί εδώ και 3 χρόνια  από την ανίατη νόσο η οποία τον αναγκάζει 
να υποβάλλεται αρκετά συχνά σε επεμβάσεις και να νοσηλεύεται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα στο νοσοκομείο, για να ακολουθεί τις απαραίτητες 
θεραπείες. 
Ένα παιδί με πράο με “αγγελικό” πρόσωπό και γενναία ψυχή που αντιμετωπίζει 
κάθε φορά την κατάσταση με υπομονή, δύναμη και αισιοδοξία. Είναι η “ήρεμη 
δύναμη της οικογένειας” όπως τον χαρακτηρίζουμε όλοι.  
 

Εν όψει των Χριστουγέννων ο 
Α. ζήτησε από τον “Άγιο 
Βασίλη” μια............ 
Lamborghini ή έστω........... 
μια βόλτα με Lamborghini . Η 
δύναμη που κατέχει τον Α. μας 
παρακίνησε να εκπληρώσουμε 
την επιθυμία του και το όνειρο 
του να γίνει πραγματικότητα. 
Οι μέρες περνούσαν.......οι 
διαδικασίες ολοκληρώνονταν 
σιγά σιγά.......... και η ημέρα 
της πραγματοποίησης του 
ονείρου έφτασε!!! Ο Α. 

έκπληκτος αντίκρισε όχι μόνο μια Lamborghini αλλά δυο Lamborghini, τρεις 
Ferrari και μια Porsche. Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων έδωσαν την ευκαιρία 
στο Α. να γίνει συνοδηγός, να ζήσει ευχάριστες στιγμές και να ξεχάσει για λίγο 
τις δύσκολες στιγμές που περνά. 
Η ευχάριστη ατμόσφαιρα που επικράτησε, έδιωξε την ένταση και λειτούργησε 
λυτρωτικά για την ψυχή του Α. αλλά και των γονέων του.  
 
Επίσης θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι  είναι πολύ σημαντικό να έχουμε δίπλα 
μας ανθρώπους με ευαισθησία, κατανόηση και διάθεση που συμπαραστέκονται 
στα παιδιά, με όποιο τρόπο έχουν την δυνατότητα, βοηθώντας έτσι και εμάς να 
τους προσφέρουμε το χαμόγελο που τους λείπει........... 
 

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Φέτος, για ακόμη μία φορά ο Οργανισμός μας με επιτόπιες παρεμβάσεις, 
υλοποιώντας το όραμα του μικρού ιδρυτή του, βρέθηκε συνοδοιπόρος στο πλευρό 
των παιδιών τα οποία βρέθηκαν σε κίνδυνο... παιδιά των οποίων οι βασικές 
ανάγκες για αγάπη, ψυχική ηρεμία, ασφάλεια, προστασία, δεν θεωρούνται 
αυτονόητες... ανάγκες οι οποίες όχι απλά δεν καλύπτονται, αλλά καταπατώνται με 
τον χειρότερο τρόπο. 

 
Μάρτυρες τέτοιων περιστατικών ευαισθητοποιημένοι πολίτες και αρμόδιες αρχές 
και υπηρεσίες, οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθειά μας να είμαστε στο πλάι αυτών 
των παιδιών. 

 
Αντίστοιχη είναι η περίπτωση της δεκαπεντάχρονης  Ζ., η οποία καταγόμενη από 
χώρα της αλλοδαπής, τον τελευταίο χρόνο ήρθε στην Ελλάδα με τη θετή μητέρα 
της προκειμένου να «εργαστεί» για αυτήν... και το αντικείμενο της εργασίας?? 
Κλοπές!!! 
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Συγκεκριμένα, ένα απόγευμα του Αυγούστου, ενώ τα περισσότερα παιδιά 
απολάμβανουν ακόμα τις καλοκαιρινές διακοπές τους, λάβαμε κλήση στην Εθνική 
Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 10-56 από Α.Τ. στην περιοχή του κέντρου 
της Θεσσαλονίκης, όπου ενημερωθήκαμε για την περίπτωση της μικρής Ζ. Το 
κορίτσι αρνιόταν να επιστρέψει στο σπίτι του, καθώς δεν άντεχε άλλο την 
ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από τη θετή μητέρα της, η οποία την 
εξανάγκαζε να κλέβει σε καθημερινή βάση και να της φέρνει χρήματα στο σπίτι. 

 
Άμεσα ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός του Οργανισμού μετέβησαν στο 
αντίστοιχο Α.Τ. , έχοντας εφοδιαστεί με είδη πρώτης ανάγκης για να υποστηρίξουν 
το κορίτσι. Η ανήλικη Ζ. ήταν εξαντλημένη και πολύ φοβισμένη...Παρόλο που η 
λεκτική επικοινωνία ήταν δυσχερής, λόγω διαφορετικότητας της γλώσσας, τα 
μεγάλα εκφραστικά μάτια της από την πρώτη στιγμή φώναζαν ξεκάθαρα: «ΘΕΛΩ 
ΒΟΗΘΕΙΑ!». 

 
Στην προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε άμεσα στις ανάγκες της μικρής Ζ., 
πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες επαφές με την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, και 
το κορίτσι διακομίστηκε με κινητή μονάδα ασθενοφόρου του Οργανισμού στο 
εφημερεύον Νοσοκομείο με σκοπό να γίνει ο απαραίτητος ιατρικός έλεγχος.  

 
Η ανήλικη Ζ. με τη συνεχή φροντίδα εθελοντών και προσωπικού του Οργανισμού, 
όσο διάστημα βρισκόταν στο Νοσοκομείο, έδειχνε να εμπιστεύεται τους 
ανθρώπους γύρω της και μέρα με τη μέρα το προσωπάκι της έλαμπε.. Τραγούδια 
από τη χώρα της τα οποία μας έμαθε, ιστορίες από τη ζωή της, χορός, παιχνίδια, 
βόλτες στο προαύλιο..  Ώσπου κατέκτησε τους πάντες με  το χιούμορ και την 
τσαχπινιά της.... Ώσπου το χαμόγελο στο πρόσωπό της ήταν μόνιμα 
ζωγραφισμένο!  

 
Οι εξετάσεις του κοριτσιού ολοκληρώθηκαν, και μετά από επικοινωνία με τις 
Εισαγγελικές Αρχές και με το αρμόδιο Προξενείο, η μικρή Ζ. μεταφέρθηκε σε 
κατάλληλο χώρο φιλοξενίας..... Η ευχή μας?? Ας είναι αυτή μόνο η αρχή για 
συνεχίσει να χαμογελά .............. 
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
 
«..Όλα παιδιά είναι και αξίζουν ένα χαμόγελο...», όπως έγραψε ο σοφός 
Ανδρέας στο ημερολόγιό του.. και εμείς το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε 
δεν είναι παρά να προασπίζουμε τα δικαιώματα των «μικρών» μας φίλων... 
δικαιώματα που εμείς οι «μεγάλοι», άλλοτε «αγνοούμε», άλλοτε «ξεχνάμε»..... 
το αποτέλεσμα όμως, είναι ένα κοινό...: παραμέληση, σωματική / ψυχολογική / 
σεξουαλική κακοποίηση, οικονομική εκμετάλλευση, εξώθηση σε πορνεία / 
επαιτεία, αποτελούν μαρτυρία της βαναυσότητας των «μεγάλων» - συχνότερα 
μάλιστα των γονέων- προς τους μικρούς αυτούς ήρωες..  
 
Ανταποκρινόμενοι στο καθήκον μας να προστατέψουμε και να υποστηρίξουμε 
τους μικρούς μας φίλους, ενημερώνουμε τους πολίτες για τα δικαιώματα των 
παιδιών και τους ενθαρρύνουμε να «σπάσουν» τη σιωπή τους.... πώς?? 
Παρέχοντάς του τη δυνατότητα να καταγγείλουν και ανώνυμα στην Εθνική 
Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 10-56, κάθε τέτοιο περιστατικό 
που πέφτει στη αντίληψή τους.  
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Αντίστοιχη είναι και φέτος η περίπτωση κλήσης που λάβαμε από κύριο ο 
οποίος ανώνυμα μας κάλεσε συγκλονισμένος και κατήγγειλε τους γονείς 
τεσσάρων παιδιών: «...τα δύο από τα τέσσερα βρίσκονται ήδη σε χώρους 
φιλοξενίας, το τρίτο έχει δοθεί σε ανάδοχη οικογένεια, και το τέταρτο και 
νεαρότερο, αγόρι 7 μηνών, κακοποιείται από τον πατέρα, ο οποίος το αρπάζει 
και το χτυπάει στο ξύλο του κρεβατιού.... το μωρό κλαίει απαρηγόρητο.. επίσης 
αναδύει δυσοσμία, τα ρούχα του είναι λερωμένα, και η εμφάνισή του 
ατημέλητη... το σπίτι αναδύει έντονη δυσοσμία.....».  
 
Έκπληκτοι, διαπιστώσαμε ότι για τα δύο παιδιά που ήδη έχουν απομακρυνθεί 
από την οικογένεια, είχαμε λάβει αντίστοιχη καταγγελία από ευαισθητοποιημένο 
πολίτη στο παρελθόν .. το αποτέλεσμα..? εδώ και ένα χρόνο περίπου 
βρίσκονται μαζί μας και απολαμβάνουν την οικογενειακή θαλπωρή, αγάπη, 
φροντίδα, όπως αξίζει σε κάθε παιδί... 

 
Στάλθηκε κατεπείγον καταγγελία στην Εισαγγελία Ανηλίκων, προκειμένου να 
διερευνηθεί η κατάσταση και να ληφθεί η καλύτερη κατά το δυνατόν απόφαση 
για τη ζωή του μικρού αυτού ήρωα... 
 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 
 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος κάναμε πράξη την αντιμετώπιση των 
πρόσκαιρων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων των οικογενειών που 

απευθύνθηκαν στον Οργανισμό 
μας, με την υποστήριξη μας σε 
είδος και υπηρεσίες. 
 
Ο καινούργιος χώρος στον 
οποίο στεγάστηκε η Τράπεζα 
ειδών διαμορφώθηκε ανάλογα  
ώστε να αποθηκευτούν τα είδη 
διατροφής, ένδυσης, σχολικών 
ειδών και παιχνιδιών για την 
άμεση κάλυψη βασικών 
αναγκών των οικογενειών. Η 
τελική εικόνα απερίγραπτη!!! 

Παντού πρωταγωνιστούν μικροί ήρωες διαφόρων παιχνιδιών οι οποίοι 
περιμένουν να βρουν συντροφιά και φροντίδα στην αγκαλιά ενός παιδιού. Τα 
ρούχα ταξινομημένα  ανά είδος και ηλικίες στολίζουν όμορφα. τα ράφια 
αποθήκευσης. 
Ο καιρός  για την ενίσχυση πλησιάζει και οι οικογένειες μας καλούν ώστε να 
κλείσουν ραντεβού για να προμηθευτούν τα διάφορα είδη. 
Η αγωνία των “μικρών μας” κορυφώνεται .........και η “μεγάλη μέρα” όπως τα 
ίδια αποκαλούν πλησιάζει!!! ΄Κάθε παιδί έχει το δικό του συγκεκριμένο τρόπο 
να μας εκφράζει την επιθυμία του την οποία προσπαθούμε να εκπληρώσουμε 
στο μέγιστο βαθμό. Ο χώρος γεμίζει παιδικές φωνούλες ενθουσιασμού και 
έκπληξης ενώ στο πρόσωπο κάθε παιδιού έκδηλη είναι η χαρά και η 
ευχαρίστηση.  
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Δοκιμάζουν τα ρούχα, επεξεργάζονται τα παιχνίδια τους, αναλαμβάνουν 
πρωταγωνιστικούς ρόλους και δίνουν την δική τους παράσταση με θεατές εμάς 

τους ίδιους....... 
  
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η περίπτωση της 
κυρίας Ξ.  
 
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος 
ανήκει στο δυο μηνών εγγονό 
της την ανατροφή του οποίου 
έχει αναλάβει η κυρία Ξ. Οι 
φυσικοί γονείς του μικρού, είναι 
χρήστες ναρκωτικών ουσιών και  
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν 
στους γονεϊκούς τους ρόλους. Η 

κυρία Ξ. παρ’ όλες τις βιοποριστικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αποφάσισε να 
αναλάβει υπεύθυνα την φροντίδα του εγγονού της και να του παρέχει 
οτιδήποτε χρειαστεί ώστε να μεγαλώσει μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον, όπως 
άλλωστε αξίζει σε κάθε παιδί… 
Ενισχύσαμε, πρωτίστως, την 
οικογένεια ηθικά ώστε να 
εγκλιματιστεί στις καινούργιες 
συνθήκες, ενώ μέχρι και σήμερα 
υποστηρίζουμε την οικογένεια σε 
είδος και υπηρεσίες. Ποτέ δεν θα 
ξεχάσουμε την έκφραση 
ανακούφισης στο πρόσωπο της 
κυρίας Ξ. αλλά και του μικρού ο 
οποίος μας κέρδισε με τα χάδια 
και το αστείρευτο  χαμόγελο του 
............ 
 
Όλα αυτά τα  αγνά συναισθήματα που εισπράττουμε κάθε φορά από τα παιδιά, 
μας αφοπλίζουν με περισσότερη δύναμη και  κουράγιο να συνεχίσουμε το 
όραμα του μικρού μας ιδρυτή......... 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2009 
 
Μετά από 15 Χρόνια δράσης « Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει πλέον κερδίσει 
ένα μεγάλο κομμάτι από την καρδιά του κόσμου. Αυτό αποδείχθηκε για ακόμη 
μια χρονιά, όπου το ενδιαφέρον του κόσμου για να βάλει και αυτός το λιθαράκι 
του σ’ αυτό το έργο, ήταν μεγάλο. Μέσα στην διάρκεια του χρόνου 
πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις, οι οποίες είχαν σκοπό την 
ενημέρωση του κόσμου για τις δράσεις του οργανισμού καθώς και την ενίσχυσή 
του οργανισμού. 
 

 Ομάδα χορού β + 6 – Θεατρική Παράσταση: Ιστορίες Γραμμένες στο 
Μπλε 
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 Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 12ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς 
– Ομιλία με θέμα την «Κακοποίηση» 

 Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΑΠΘ – 
Ενημέρωση φοιτητών για τις 
δράσεις του οργανισμού 

 Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου 
Εμπορίου Β. Ελλάδος – 
Πρόσκληση στον Ετήσιο Χορό 
του Συλλόγου ( Μέρος των 
εσόδων διατέθηκαν στον 
οργανισμό) 

 Σύνδεσμος αποστράτων 
αξιωματικών ενόπλων δυνάμεων 
&7 σωμάτων ασφαλείας « Η 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» - Πρόσκληση στην 
κοπή της πίτας του συνδέσμου 

 Super Markets Atlantik – Πρόσκληση – Απονομή τιμητικής πλακέτας 
στον πρόεδρο του οργανισμού 

 Εργαστήριο Χορού Μαρίας Καραπαναγιώτη – Αποκριάτικος Χορός (Μέρος 
των εσόδων διατέθηκαν στον οργανισμό) 

 BIA STOP (ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) – 12ο Επιστημονικό 
Συμπόσιο «Η Βία Στην Σύγχρονη 
Κοινωνία» 

 Ενημέρωση Εθελοντών 
 Δημοτικό Σχολείο Ν. Σάντας 
Κιλκίς – Ομιλία 

 5ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων – 
Ομιλία 

 Γυμνάσιο Νέας Ζίχνης Σερρών – 
Ομιλία 

 3ο 9/θεσιο Δημοτικό Σχολείο 
Αριδαίας – Ομιλία 

 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Πέτρου 
Κιλκίς – Ομιλία 

 Δημοτικό Σχολείο Ευρωπού – 
Ομιλία 

 3ο Γυμνάσιο Βέροιας – Ομιλία 
 Δημοτικό Σχολείο Προμαχών Νέας Πέλλης – Ομιλία 
 Πασχαλινό Παζάρι Οργανισμού Ερμού & Αριστοτέλους 
 Γυμνάσιο Πανοράματος – Πασχαλινό Παζάρι με έσοδα στον οργανισμό 
 Ροταριανός Όμιλος Θεσσαλονίκης Ανατόλια – Πρόσκληση – Βράβευση 
του οργανισμού 

 Ιδιωτικό Σχολείο Απ. Παύλουυ 1ο – 2ο Γυμνάσιο – Ομιλία 
 Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 12/θεσιου Δημ. Σχολείου Χαλκηδόνας – 
Ανθοέκθεση με έσοδα στον οργανισμό  

 12/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Χαλκηδόνας – Ενημέρωση μαθητών για τις 
δράσεις του οργανισμού 

 Νηπιαγωγείο – Παιδικός Σταθμός «Κοκκινοσκουφίτσα» - Πασχαλινό 
παζάρι με έσοδα στον οργανισμό 

 Γυμνάσιο Βασιλικών Θεσσαλονίκης – Παζάρι με έσοδα στον οργανισμό 
 Δήμος Επανομής – Αργύρια 2009 Πρόσκληση συμμετοχής 
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 Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρούδας – Ημερίδα «Ρατσισμός – 
Διαφορετικότητα : Όλα τα παιδιά του κόσμου έχουν ίσα δικαιώματα» 

 Εταιρία Novartis – Ημέρα Εθελοντική Προσφοράς από της εταιρία 
Novartis στην θερινή 
κατοικία του οργανισμού 
στην Επανομή 

 Υπουργείο Μεταφορών – 
Ημέρα Τηλεπικοινωνιών 
στην πλατεία Αριστοτέλους 

 Σχολές Χορού Κατερίνα 
Κοτρίδου – Θεατρική 
Παράσταση με τίτλο 
«Ταξίδι στη Χώρα της 
Σοφίας» 

 Ενημέρωση Εθελοντών 
 Μορφωτικός Σύλλογος 
Καλαμπακίου – Έκθεση Ζωγραφικής 

 Ιερός Ναός Αγίου Αλεξάνδρου Φερρών – Παζάρι με είδη του οργανισμού 
 Δήμος Νέας Βύσσας – Πρόσκληση συμμετοχής στην 15η Συνάντηση 
Νέων – Άρδας 2009 

 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς – Παζάρι με έσοδα στον οργανισμό 
 Magic Park – Πρόσκληση συμμετοχής σε εορταστικές εκδηλώσεις 
 Γυμνάσιο Βασιλικών Θεσσαλονίκης – Εκδήλωση για να αποδοθεί δωρεά 
στον οργανισμό μας τα έσοδα από παζάρι που πραγματοποιήθηκε. 

 Εγκαίνια Σπιτιών Ν. Ηρακλείτσας Καβάλας 
 Σαράφη Λίλιαν – Φεστιβάλ Μπύρας 26-30 Αυγούστου  στον Λευκό 
Πυργο 

 Ομάδα Εθελοντών του Οργανισμού Σερβίων Κοζάνης – Παζάρι με είδη 
του οργανισμού 

 Ενημέρωση Εθελοντών 
 Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Ερμού & Αριστοτέλους 
 Χριστουγεννιάτικο Παζάρι στην Ονειρούπολη 
  Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλονίκης – Ημερίδα «Παιδική 
Προστασία. Ιδρυματική Και μετά-ιδρυματική ένταξη του Παιδιού» 

 3ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου – Χριστουγεννιάτικο Παζάρι με 
έσοδα στον οργανισμό 

 Κομμωτήριο ΑΕΝΑΟΝ – Οικονομική Ενίσχυση 
 ΚΗ’ Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερρών 
– Οικονομική Ενίσχυση 

 Money Show Θεσσαλονίκης 
2009 – Ενημέρωση Εθελοντών 

 Γραφείο Νεολαίας Νομαρχίας 
Θεσσαλονίκης – Πρόσκληση σε 
Μουσική Εκδήλωση 

 2ο Γενικό Λυκειο Μενεμένης – 
Πρόσκληση σε ημερίδα « 
Γνωρίζω τα δικαιώματά μου» 

 Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας 
Μεσήμβριας – 5ο Αντάμωμα 
πολιτιστικών συλλόγων Μακεδονίας 
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 Κέντρο Ξένων Γλωσσών Step Up Δήμητρα Κύρου – 
Χριστουγεννιάτικο παζάρι με έσοδα στον οργανισμό 

 Παιδικός Σταθμός Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής - Χριστουγεννιάτικο παζάρι 
με έσοδα στον οργανισμό 

 Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Καρουσέλ Σταυρού Θεσσαλονίκης – 
Οικονομική Ενίσχυση 

 Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Πληροφορικής Ιωάννης Ζερβός & Σια Ο.Ε.- 
Οικονομική Ενίσχυση 

 Κλινική Αγία Φωτεινή – Έκθεση με έσοδα στον οργανισμό 
 ΙΕΚ ΞΥΝΗ – Βραδιά Αγάπης με μέρος των εσόδων στον οργανισμό 
 LEROY MERLIN – Οικονομική Ενίσχυση  
 PINEWOOD THE AMERICAN 
SCHOOL OF THESSALONIKI – 
Χριστουγεννιάτικο παζάρι με είδη 
του οργανισμού 

 2ο Γυμνάσιο Κορδελιού 
Θεσσαλονίκης – Οικονομική 
Ενίσχυση 

 Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μαυρίδου 
Αναστασία – Οικονομική Ενίσχυση 

 Δεμερτζής Χρήστος – Οικονομική 
Ενίσχυση 

 Ροταριανός Όμιλος Δυτικής 
Θεσσαλονίκης – Πρόσκληση στην 
συνεστίαση του Ομίλου  

 Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης  (ΕΚΕΤΑ) – Οικονομική Ενίσχυση 

 Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Αθλητισμού Σερρών – Οικονομική 
Ενίσχυση 

 Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αξαρλή – Οικονομική Ενίσχυση 
 Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Ξάνθης – Οικονομική Ενίσχυση 
 Λυκόπουλα Κοζάνης – Καλή Πράξη Λυκόπουλων με έσοδα στον 
οργανισμό 

 
ΚΙΟΣΚΙΑ 

 
Και φέτος το πανηγύρι των 
κιοσκιών μας συνεχίστηκε και 
απλώθηκε με αμείωτη χαρά και 
κέφι! 
Τα καθιερωμένα πια σπιτάκια 
μας στην Ερμού & 
Αριστοτέλους κατά την διάρκεια 
των Πασχαλινών και 
Χριστουγεννιάτικων γιορτών, 
έδωσαν το εορταστικό στίγμα 
της χαράς των παιδιών, μικρών 
και μεγάλων! 

Η συμμετοχή μας στην 74η ΔΕΘ με τον αυτοσχέδιο παιδότοπο μας στο γκαζόν, 
απ’ όπου οι μικροί μας φίλοι δεν θέλουν με τίποτα να φύγουν αφήνοντας το 
παιχνίδι και τις ζωγραφιές τους! 
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Είδη του οργανισμού, πολύχρωμες και χαρούμενες κατασκευές των 
εθελοντών και των παιδιών μας – που εξελίσσονται πια ως άριστοι καλλιτέχνες!-
, το ενδιαφέρον των ανθρώπων να μάθουν τις ολοένα αυξανόμενες δράσεις 
μας, οι πολύτιμοι εθελοντές μας που δίνουν πολλές φορές «μάχη» για το πότε 
θα κλείσουν βάρδια στο κιόσκι!, όλα συνθέτουν το όμορφο πανηγύρι χαράς! 
 
Η χρονιά έκλεισε με την συμμετοχή μας 
στην Ονειρούπολη Δράμας, μια 
πρωτόγνωρη και πανέμορφη για  μας 
εμπειρία, όπου το κρύο έσβησε με την 
θερμή αγκαλιά των νέων φίλων μας! 
Χρυσόσκονες, αστεράκια παντού! Στο 
σπιτάκι, στα μαλλιά, στις ανοιχτές 
καρδιές! 
 
ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΠΑΙΔΙΑ !!!! 
 

ΧΟΡΗΓΟΙ – ΔΩΡΗΤΕΣ 
 
Χορηγοί – δωρητές – Άνθρωποι ! 
 
Πως μπορούμε να μεταδώσουμε την 
χαρά και τον ενθουσιασμό που 
νοιώθουμε όταν μιλούμε μ’ αυτούς τους Ανθρώπους? 
Πως μπορούμε να περιγράψουμε την δύναμη που μας δίνεται, όταν βιώνουμε 
πως δεν είμαστε μόνοι σ’ αυτόν τον δύσκολο καθημερινό αγώνα μας για το 
χαμόγελο των παιδιών? 
Πώς να εξηγήσουμε τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο ολοένα μεγαλώνει η 
οικογένεια του Χαμόγελου με Ανθρώπους που έχουν χρυσή και ευαίσθητη 
καρδιά? 
Πολύ δύσκολο…. 
 
Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση φέτος ζήσαμε… 
 
Την λειτουργία των δύο νέων σπιτιών μας στη Ν. Ηρακλείτσα Καβάλας! Τα 
σπίτια γέμισαν με καλοκαιρινά παιδικά χαμόγελα και αγκαλιάστηκαν από 

Ανθρώπους της τοπικής 
κοινωνίας προσφέροντας 
απλόχερα την αγάπη τους 
σε είδη διατροφής, 
επίπλωσης και τόσα άλλα, 
μα πάνω απ’ όλα ζεστής 
αγκαλιάς! 
 
Παράλληλα λειτούργησε 
η Τράπεζα Ειδών πρώτης 
ανάγκης της Β. Ελλάδος , 
αποκλειστικά από 
χορηγίες δικών μας πια 
Ανθρώπων – Εταιριών! 
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Η κάλυψη των ανάγκες των παιδιών μας.. υγεία, μάθηση, διατροφή, 
ένδυση… 
 
Ο κατάλογος της αγάπης και της προσφοράς είναι ατελείωτος… 
 
Η γιαγιά που μετά δυσκολίας περπατά με το μπαστούνι και μπαίνει στο γραφείο, 
κάθεται για να ξαναβρεί την ανάσα της και μας προσφέρει μια δωρεά από το 
υστέρημα της σύνταξής της.. «Πόσο καιρό παλεύω να έρθω.. επιτέλους τα 
κατάφερα…!» 
 
Τα παιδιά που κάθε Χριστούγεννα μπαίνουν στο γραφείο ή στο κιόσκι μας, 
σεμνά μ’ ένα δειλό χαμόγελο και μας δίνουν ένα σακουλάκι… «Αυτά τα 
μαζέψαμε από τα κάλαντά μας και θέλουμε να τα δώσουμε στο Χαμόγελο του 
Παιδιού…!» 
 
 Τόσες… τόσες… πολύτιμες και ανεπανάληπτες στιγμές που μας χαρίζετε !!! 
 
Και σας παρακαλούμε μην μας ξαναπείτε όλοι εσείς οι Άνθρωποι πως «εμείς δεν 
κάνουμε τίποτα… όλα εσείς τα κάνετε…» 
 
Και σας απαντούμε «Δεν είναι έτσι! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ είμαστε σ’ αυτόν τον Αγώνα για 
τα παιδιά μας! ΧΩΡΙΣ ΕΣΑΣ κανείς μας δεν θα ήταν εδώ που είμαστε!!!» 
 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ…ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ!!!! 
 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 2009 
 
Ο δεκάχρονος Ανδρέας Γιαννόπουλος στις 9 Νοεμβρίου του 1995 οραματίστηκε 
μία νέα κοινωνία… Ανδρέα…έγραψες…στο ημερολόγιό σου…έγραψες την 
πρώτη σελίδα. 
 
Μέσα σε αυτή την κοινωνία που ολοένα μεγαλώνει, υπάρχει μία μικρή γειτονιά, 
η γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Όλοι εμείς που κατοικούμε σε αυτή είμαστε 
ευτυχισμένοι και ιδιαίτερα χαρούμενοι που με τη βοήθεια όλων μας 
δημιουργήθηκαν νέα “στέκια” αυτή τη χρονιά που έφυγε. 
 
Έχω ένα σπουδαίο γείτονα, το όνομά του είναι Ανδρέας. Κάθε φορά που βγαίνω 
τον συναντώ λες και είναι παντού. 
 
Τον είδα στο Πασχαλινό και Χριστουγεννιάτικο μας κιόσκι όπου όλοι μαζί 
μαζέψαμε χρήματα για τις ανάγκες των παιδιών. Ο ίδιος είναι μέλος της 
καλλιτεχνικής ομάδας όπου όλοι μαζί με τα χέρια τους φτιάξανε τόσο όμορφα 
πράγματα για τα παιδιά. 
Τον είδα το βράδυ της Ανάστασης μαζί με τη Μαρία που έχει 2 παιδιά να 
θέλουν να πάνε στο νοσοκομείο να φροντίσουν ένα παιδί. 
Τον είδα παρέα με τη Δέσποινα και την κυρία Όλγα να φτιάχνουν μια 
καινούργια αποθήκη, ένα Κέντρο Στήριξης για τα παιδιά. 
Τον είδα να φτιάχνει ένα ολοκαίνουργιο σπίτι παρέα με τον Γιάννη σε μια 
καινούργια γειτονιά, όπου τα παιδιά περάσανε τις διακοπές τους μαζί μας. 
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Τον είδα 4 φορές μέσα στη χρονιά να αγκαλιάζει όλους τους καινούργιους 
που θέλουν να μείνουν στη γειτονιά και να τους καλωσορίζει. 
Περνάει καθημερινά από το Νοσοκομείο να δώσει κουράγιο στα παιδιά, τον 
βλέπω στο σπίτι μας στο Φοίνικα να διαβάζει και να παίζει με τα παιδιά. 
Έχω ένα σπουδαίο γείτονα, το όνομά του είναι Ανδρέας, είναι 25 χρονών. Όταν 
ήταν μικρότερος φορούσε καπέλο, αλλά όχι πια, ο Ανδρέας είναι Άνδρας τώρα. 
Όταν ήμουν μικρότερος μου άρεσε να μένω σπίτι αλλά όχι πια. Ο Ανδρέας μου 
έμαθε να βγαίνω. Μου αρέσει αυτή η γειτονιά και λέω να μείνω. 
Τι άλλο να πω για τον Ανδρέα… Ελάτε να τον γνωρίσετε, είναι εδώ όσο ποτέ… 
 
 
«Το 2009 ήταν μια μεταβατική χρονιά για το παιδοογκολογικό τμήμα του 
νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Λόγω της ανακαίνισης αναγκαστήκαμε για αρκετό χρονικό 
διάστημα να βλέπουμε τα παιδιά στην δωμάτια τους την πτέρυγα στην οποία 
είχε μεταφερθεί προσωρινά. Σε αυτό το διάστημα τα πράγματα ήταν δύσκολα. 
Δεν υπήρχε αρκετός χώρος να παίξουμε με τα παιδιά ενώ επίσης έπρεπε να 
μπαίνουμε στα δωμάτιά τους κάτι που δεν ήταν εύκολο αλλά ούτε και 
ευχάριστο ίσως τόσο για μας όσο και για τους γονείς. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν 
ότι πολλές φορές δεν μπορούσαμε να έχουμε μια γενική εικόνα πόσα παιδιά 
βρίσκονται στο χώρο, σε τι κατάσταση είναι και αν θέλουν να απασχοληθούν 
μαζί μας ή όχι. Με το άνοιγμα της καινούργιας πτέρυγας τα πράγματα φαίνονται 
πολύ καλύτερα από άποψη οργάνωσης του χώρου και ελπίζω αυτό να βοηθήσει 
και στην καλύτερη συνεργασία μας με τους γονείς και τα παιδιά. Πέρα από 
τα παραπάνω, το 2009 ήταν μια δύσκολη χρονιά. Κάποια από τα παιδιά με 
τα οποία γνωριστήκαμε και περάσαμε αρκετές ώρες μαζί δεν κατάφεραν να 
ξεπεράσουν το πρόβλημα τους και δεν είναι μαζί μας. Κάποια άλλα, λιγότερα, 
χαιρόμαστε πολύ που δεν τα βλέπουμε γιατί είναι σπίτι τους μαζί με την 
οικογένεια τους και προσπαθούν να συνέλθουν από την περιπέτεια που 
πέρασαν. Τα υπόλοιπα παιδάκια συνεχίζουμε να τα βλέπουμε, άλλοτε καλύτερα 
άλλοτε σε δυσκολότερη κατάσταση, να προσπαθούν να ξεπεράσουν το 
πρόβλημα τους με την συμπαράσταση των γονιών τους. Αυτό είναι και το 
κίνητρο που πρέπει να έχει ένας εθελοντής. Να συμβάλλει δηλαδή σε λίγες 
στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης αυτών των παιδιών που έχουν ανάγκη να 
ξεφύγουν από την αρρώστια και τον πόνο. Και να μην ξεχνάμε ότι και για τους 
γονείς είναι σημαντικό να νιώθουν ότι στον αγώνα που δίνουν έχουν μια μικρή 
βοήθεια από εμάς που μπορεί να είναι απλά ένα διάλειμμα για καφέ από την 
συνεχή φροντίδα για το παιδί ή η χαρά να το βλέπουν να παίζει και να είναι 
χαρούμενο.»     Νίκος Δημόπουλος     Εθελοντής 
«Είμαι η Νανά και με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ήρθα σε επαφή τυχαία. 
Αποφάσισα να ασχοληθώ έτσι απλά. Παρόλο που εργάζομαι  σε μια υπεύθυνη 
δουλειά σκέφτηκα πως ο ελεύθερος χρόνος μου ήταν αρκετός για να προσφέρω 
λίγη συντροφιά και αγάπη στα παιδιά που την χρειάζονται. Με την βοήθεια και 
την αμέριστη συνεργασία των υπευθύνων όλα γίνονται πιο εύκολα.  
Οι ώρες που περνάω με  τα παιδιά στο νοσοκομείο μου δίνουν τεράστια δύναμη 
να εκτιμήσω πράγματα και καταστάσεις. Αυτά τα παιδιά, άλλα με μικρά και άλλα 
με μεγαλύτερα προβλήματα, θέλουν απλά το χαμόγελο μας και την συντροφιά 
μας. Για αντάλλαγμα δίνουν σε όλους εμάς τους εθελοντές τεράστια δύναμη και 
πίστη πως οι μεγαλύτερες αξίες της ζωής βρίσκονται στην πραγματική και 
άδολη αγάπη.  Κάθε φορά που φεύγω από το νοσοκομείο νοιώθω πως παίρνω 
μαζί μου την τεράστια αγκαλιά τους και ανυπομονώ να ξαναβρεθώ κοντά τους 
για να γίνει αυτή η αγκαλιά ακόμα μεγαλύτερη.» 
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Σπύρογλου Νανά 

Εθελόντρια 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού έδωσε σε’ μένα την ευκαιρία να εκφράσω την αγάπη 
μου και το ενδιαφέρον μου για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Ειδικά από την 
μέρα που γνώρισα τα παιδιά που φιλοξενούνται στο σπίτι φιλοξενίας του 
Φοίνικα, αισθάνομαι ότι αξίζει το κάθε λεπτό που αφιερώνω στις διάφορες 
δραστηριότητες του Συλλόγου. Αναγνωρίζω τη προσπάθεια των ανθρώπων που 
εργάζονται στο Χαμόγελο του Παιδιού, κατανοώ τις δυσκολίες αλλά και την αξία 
που έχει το έργο που κάνουν, γι’ αυτό ελπίζω και εύχομαι και στο μέλλον να 
βοηθάω σαν εθελόντρια όσο το δυνατόν περισσότερο στη προσπάθεια αυτή.» 
 
Τριανταφυλλίδου Ειρήνη 
Εθελόντρια 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
…Κι έτσι πέρασαν χρόνια πολλά!!! 
Δόθηκαν πολλές μάχες, νικήθηκαν πολλές μάγισσες και δράκοι, πολλά παιδιά 
βγήκαν νικητές, κάποια άλλα ακόμη πολεμάνε. Αυτό το παραμύθι δεν έχει 
τέλος. Κάθε μέρα που περνάει γράφεται ακόμη μία σελίδα. Ανήκει στα 
παραμύθια που δεν θέλουμε να τελειώσουν ποτέ!!!! 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 

      

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ     

• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1    

• ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 2    

• ΟΔΗΓΟΙ 2    

• ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3    
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1    

• ΚΟΙΝΩΝΙΚOI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI 2    
ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 11 άτομα 21.660 €   
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ   259.920 €   
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

• ΔΕΗ  290 €   

• ΟΤΕ  310 €   

• ΕΥΑΘ  10 €   
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ 4-6 

ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής δράσης του συλλόγου, αποτελεί  η 

βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και η αντιμετώπιση 
των προβλημάτων επιβίωσης των 
παιδιών και των οικογενειών τους 
με την παροχή υλικής 
υποστήριξης. Η πολύτιμη 
προσφορά της κυρίας 
Κωνσταντινίδου Πηνελόπης 
έδωσε την δυνατότητα στο 
Σύλλογο να αποκτήσει μια 
ευρύχωρη Τράπεζα Ειδών η οποία 
εξυπηρετεί τη συγκέντρωση και 
διανομή ειδών τόσο στις 
οικογένειες που στηρίζονται από 

το σύλλογο όσο και στις ανάγκες των παιδιών που διαμένουν στα σπίτια 
φιλοξενίας. Ένας χώρος που ανακαινίστηκε με μεράκι και αγάπη με τη βοήθεια 
χορηγών και εθελοντών. Γεμάτος με πολύχρωμα ρούχα, παιχνίδια, σχολικά 
είδη, τρόφιμα άλλα και είδη καθαρισμού αποτελεί παράδεισο τόσο για τα παιδιά 
όσο και για τις οικογένειες τους.  
 
Τον Απρίλιο του 2009 ξεκίνησε η λειτουργία του και αμέσως τα ράφια γέμισαν 
ασφυκτικά από προσφορές τόσο εταιριών αλλά και απλού κόσμου! Οι 
οικογένειες κατέφθαναν για την προγραμματισμένη ενίσχυση του Πάσχα και τα 
προσωπάκια των παιδιών έλαμπαν στη θέα του μεγαλύτερου αυτοκινήτου αλλά 
και της κούκλας που ποτέ δεν είχαν! Οι γονείς από την άλλη έφευγαν 
φορτωμένοι με ρούχα και τρόφιμα.  
«Αν δεν ήσασταν κι εσείς…» μας 
έλεγαν συνεχώς. Αλλά η βοήθεια 
δεν έρχεται από εμάς αλλά από τον 
κόσμο! 
Αρωγός στην προσπάθεια μας αυτή 
ήταν και τα Goody’s όπου το 
καλοκαίρι συνέλεξαν κάθε λογής 
παιχνίδια! Λούτρινα αρκουδάκια, 
επιτραπέζια παιχνίδια, 
αυτοκινητάκια, κούκλες και ότι 
μπορεί να φανταστεί ένα παιδί!  
 
Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμά μας για τη συλλογή σχολικών ειδών 
το Σεπτέμβρη δεν είχε σταματημό!!! Ο χώρος κατακλύστηκε από τετράδια, 
σχολικές τσάντες και κασετίνες άλλες με πριγκίπισσες και άλλες με ιππότες… 
Πολύχρωμα μολύβια, ξυλομπογιές, μαρκαδόροι και νερομπογιές δέσποζαν στα 
ράφια έτοιμα να ζωντανέψουν και να ζωγραφίσουν ότι τα παιδιά ονειρευτούν! 
Και σιγά-σιγά κατέφθαναν και οι μικροί μας μαθητές ξεκούραστοι πλέον από τις 
διακοπές του καλοκαιριού και πανέτοιμοι να μπουν στα σχολικά θρανία. Οι 
τσάντες βαριές στους ώμους τους αλλά τα πρόσωπά τους χαμογελαστά 
περιμένοντας πως και πως να φτάσουν στο σπίτι και να επεξεργαστούν όλα τα 
καινούργια τους σχολικά είδη.  
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Και τα Χριστούγεννα έφτασαν… και ο “Άγιος Βασίλης” ήταν έτοιμος να μοιράσει 
σε όλα τα παιδιά τα δώρα τους. Η Τράπεζα Ειδών γέμισε από παιδικές 
φωνούλες που με χαρά λάμβαναν το παιχνίδι της επιλογής τους. Οι γονείς 
ανακουφισμένοι αποχωρούσαν με γεμάτες σακούλες και με ένα ζεστό 
ευχαριστώ! 
Ένα ευχαριστώ για όλο τον κόσμο και τις εταιρίες που με ανιδιοτέλεια 
προσέφεραν όλα αυτά τα είδη για τις οικογένειες και τα παιδιά που τα έχουν 
ανάγκη! Γιατί όπως πολλοί μας είπαν: « Δεν ξέρεις ποτέ! Μπορεί και εμείς να 
βρεθούμε στη δική τους θέση…». 
 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΔΩΝ  ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 

     

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΠΛΩΣΗ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ    
 1 Γραφείο ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ   
 6 καρέκλες ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ   
 1 H/Y    
 1 εκτυπωτής    
 1 fax    
 Σύνδεση Internet    
 2 air-condition    

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    
• ΔΕΗ  70,00 €   
• ΟΤΕ  20,00 €   
• ΕΥΑΘ  10,00 €   
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ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 
Έδρα: Εθνικής Αντιστάσεως και Θησέως γωνία, Φοίνικας, Θεσσαλονίκη 
 
9 διασώστες – οδηγοί ασθενοφόρων 
4 νοσηλευτές 
 
Άλλη μία χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ήρθε η ώρα να μετρήσουμε τα περσινά 
χαμόγελα και να ψάξουμε τρόπους να τα κάνουμε ακόμη περισσότερα. Ας 
γυρίσουμε λοιπόν το χρόνο πίσω… 
Από τον Ιανουάριο του 2008, μετά από το μνημόνιο συνεργασίας που 
υπογράφτηκε με το 
Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Υ.Υ.Κ.Α.),  δύο κινητές 
ομάδες του οργανισμού 
εντάχθηκαν στο ΕΚΑΒ. 
Η ομάδα του Χαμόγελου 
που απαρτίζεται από εννέα 
διασώστες και τέσσερις 
νοσηλεύτριες ένωσαν τις 
δυνάμεις τους, σε μια 
προσπάθεια να βρεθούν 
κοντά στα παιδιά της 
Βόρειας Ελλάδας. Η ομάδα 
είναι εξοπλισμένη με μία 
κινητή νεογνολογική  παιδιατρική μονάδα και ένα ασθενοφόρο για διακομιδές 
και διαγνωστικές εξετάσεις παιδιών με παιδοογκολογικά και σοβαρά 
προβλήματα υγείας. 
Η ομάδα αυτή ενημερώθηκε και εκπαιδεύτηκε από γιατρούς και νοσηλευτές της 
Α’ Νεογνολογικής Μονάδας και του Παιδοογκολογικού Τμήματος του Γ. Ν. Θ. 
«Ιπποκράτειο».  Σκοπός της είναι η ασφαλής μεταφορά παιδιών με χρόνια ή 
περιστασιακά προβλήματα, που έχουν ανάγκη ιατρικής περίθαλψης, καθώς και η 
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. 
Από 1/1/2009 μέχρι και 31/12/2009, η ομάδα κάλυψε πάνω από 920 
παιδοογκολογικά, παιδιατρικά και νεογνολογικά περιστατικά, αφού διαθέτει την 
μοναδική νεογνολογική κινητή μονάδα σε όλη την Β. Ελλάδα.  
Το άκουσμα μελωδιών καθώς και η ανάγνωση μικρών ιστοριών από 

εξειδικευμένους διασώστες και νοσηλεύτριες κατά τη μεταφορά ενός παιδιού 
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είτε σε κάποιο νοσοκομείο είτε πίσω στο σπίτι του συντελούν στο να γίνει 
πιο ευχάριστη η διακομιδή τους. 
 
Κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό όπως και κάθε παιδί είναι διαφορετικό 
βλέποντάς το να δίνει τη δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ιδιαίτερη 
εντύπωση μας προκάλεσε η περίπτωση ενός κοριτσιού από τη Σερβία ηλικίας 11 
ετών το οποίο πάσχει από την ανίατη νόσο. Αναλάβαμε λοιπόν τη μεταφορά 
του σχεδόν σε καθημερινή βάση από τον ξενώνα που φιλοξενούνταν προς το 
παιδοογκολογικό τμήμα γνωστού Νοσοκομείου καθώς και τη νοσηλεία του.  
 
Η δική μας ανταμοιβή ήταν και είναι το χαμόγελο αυτού του παιδιού που μέρα 
με τη μέρα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο αφού πηγάζει από τη δύναμη της 
ψυχής του για ζωή. 
Φαίνεται ότι ο μικρός Ανδρέας κατάφερε τελικά να ενώσει τα χαμόγελα πολλών 
παιδιών μαζί και να φανεί και πάλι η ελπίδα στα πρόσωπά τους 
 
 
ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 

      

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ     
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ     
• ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ 9    
• ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ 4    
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     
ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

13 
άτομα 26.700 €   

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  320.400 €   
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     
• ΕΞΟΔΑ SERVICE ΕΤΗΣΙΟΥ     
• ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     
• ΕΞΟΔΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ     
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ & ΑΧΕΠΑ 
 
 
«Καλημέρα. 

Με λένε Γιάννη και σας το λέω 
από την αρχή, σιχαίνομαι να γράφω 
γιατί το γράψιμο είναι γιρλάντα και 
στολίδι και μεταξωτή κορδέλα. Το 
γράψιμο είναι για τους μεγάλους. Αλλά 
πρέπει να σας μιλήσω για το 
νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι  μια 
λέξη που οι περισσότεροι έχουν 
συνδέσει με την ασθένεια και τον 
πόνο. Μπορεί όμως στο μυαλό ενός 
μικρού παιδιού να συνδέεται με έναν 
χώρο πολύ συμπαθητικό, γεμάτο 
ευχάριστους μεγάλους που μιλάνε 
δυνατά, γεμάτο παιχνίδια και ροζ 
κυρίες που τους αρέσει να κάνουν 
πλάκες με τα παιδιά, γεμάτο φίλους 
που είναι πάντα εκεί όταν τους θέλεις. 
Το νοσοκομείο μπορεί να είναι μια 
χαρά για έναν άρρωστο που το 
διασκεδάζει. Και για αυτήν την 
διασκέδαση φροντίζουν οι εθελοντές του Χαμόγελου του Παιδιού.  

Κάθε απόγευμα οι φίλοι μας οι εθελοντές έρχονται στο νοσοκομείο και με 
κόλπα μαγικά μας παίρνουν μαζί τους σε τόπους μακρινούς και ονειρεμένους. 
Εκεί μας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους όπλα όπως μαρκαδόρους, νερομπογιές, 
χαρτόνια, ψαλίδια και κόλλες, με τα οποία μεταμορφώνουν τα άψυχα σε 
ζωντανά, εκπληρώνουν κάθε επιθυμία μας και σαν σούπερ ήρωες κατοικούν 
κάθε βράδυ στα όνειρά μας.  

Όλο το χρόνο είναι κοντά μας. Και ορισμένες φορές δεν είναι μόνοι τους 
αλλά φέρνουν και άλλους φίλους. Αμάν! Νομίζω πως είδα να μπαίνει ένας 
ταχυδακτυλουργός και ένας κλόουν. Και οι εθελοντές είναι ντυμένοι 

καρναβάλια. Ε βέβαια, είναι 
απόκριες και οι καλοί μας φίλοι 
δεν ξέχασαν να τις φέρουν μέσα 
στο νοσοκομείο. Τρέχω γρήγορα 
στο δωμάτιο να φορέσω τη 
μάσκα που κατασκεύασα μαζί με 
την Μαρία την εθελόντρια και να 
γυρίσω στον παιδότοπο. Αλλά τι 
γίνεται εδώ? Η Αργυρώ, η Έλενα 
και ο Σωτήρης από το απέναντι 
δωμάτιο φτιάχνουν μαζί με τους 
εθελοντές λαμπάδες. Και πάνω 
στο τραπέζι υπάρχει πλαστελίνη 
σε κόκκινο χρώμα. Μάλλον θα 

φτιάξουν πασχαλινά αυγά. Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι να τραγουδήσουμε όλοι μαζί 
το «Χριστός Ανέστη». Μα περίμενε λίγο. Από το παράθυρο μπαίνει μια γλυκιά 
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μυρωδιά. Μυρίζουν τα λουλούδια που έχουν ανθίσει. Παιδιά τι λέτε να 

φτιάξουμε ανοιξιάτικα καλάθια 
γεμάτα πολύχρωμα χάρτινα 
λουλούδια και να στολίσουμε το 
γραφείο των γιατρών? Νομίζω θα 
τους αρέσει πολύ. Αααα! Δεν ήξερα 
ότι το παιδάκι στο τέλος του 
διαδρόμου έχει γενέθλια. Δηλαδή 
θα κάνουμε πάρτι? Φέρανε οι 
εθελοντές τούρτα, αναψυκτικά, 
πατατάκια και μπαλόνια? Υπέροχα! 

Μαμά θα πας να αγοράσεις ένα δώρο? 
Ουφ! Καλύτερα μην βγεις κάνει πολλή 
ζέστη έξω. Πρέπει να ήρθε το καλοκαίρι. 
Ας είχαμε κάτι να μας δροσίσει. Αχ, σ΄ 
ευχαριστώ Έφη για τη θάλασσα που μου 
ζωγράφισες. Εγώ θα προσθέσω 
καραβάκια και γλάρους να πετούν ψηλά 
στον ουρανό. Κάτι όμως κάνει ένα 
περίεργο θόρυβο κάτω στα πόδια μου. 
Είναι κάτι φύλλα που ξεράθηκαν και 
έπεσαν από τα δέντρα. Αφού είναι 
φθινόπωρο ας φτιάξουμε ομπρέλες. Κι 
όμως οι χάρτινες και γύψινες ομπρέλες 
μπορούν να σε προστατέψουν από την 

βροχή. Κάνει κρύο ή μου 
φαίνεται? Μα ναι, χειμώνιασε! 
Τα Χριστούγεννα είναι κοντά. 
Στο διάδρομο το Χαμόγελο έχει 
ένα κουτί για να ρίξω ευχή προς 
τον Άγιο Βασίλη. Αγαπημένε 
μου Άγιε Βασίλη, φέτος θα 
ήθελα να μου φέρεις ένα 
ψαράκι να το αγαπάω, να το 

φροντίζω, να του μιλάω και να μου κάνει παρέα όταν οι φίλοι μου οι εθελοντές 
δεν θα είναι εδώ. Νομίζω ακούω κάλαντα και μυρίζω μελομακάρονα. Κάποιος 
έρχεται. Λες να είναι αυτός? Πάω να δω. Χριστέ μου!!! Ο Άγιος Βασίλης! Είναι 
αληθινός! Κρατάει ένα κάρο δώρα και τα μοιράζει σε όλους. Το ψάρι όμως δε 
μπορεί να είναι μέσα σε κουτί. Δεν το έφερε. Πάω πίσω στο δωμάτιο είμαι 
στεναχωρημένος. Άγιε τι κάνεις εδώ? Τι σακούλα είναι αυτή? Μια γυάλα με ένα 
ψαράκι. Το έφερες! Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Σε αγαπάω Άγιε Βασίλη και σε 
παρακαλώ μπορείς να μου κάνεις ακόμα μία χάρη? Να προσέχεις και να δίνεις 
υγεία σε όλους τους εθελοντές του Χαμόγελου του Παιδιού που είναι κάθε μέρα 
εδώ και μας κάνουν να χαμογελάμε και να χαιρόμαστε.  

Και σε σας όλους που διαβάσατε αυτό το γράμμα να ξέρεται ότι και εμείς 
τα παιδιά με καρκίνο μπορούμε να περνάμε καλά και να διασκεδάζουμε όπως 
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και κάθε άλλο παιδί γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που με το αστραφτερό 
τους χαμόγελο φωτίζουν την ψυχή μας».  

Κάπως έτσι θα μπορούσαν να διηγηθούν τα παιδιά του παιδο-
ογκολογικού τμήματος του νοσοκομείου Αχέπα και τα παιδιά του αντίστοιχου 
τμήματος του Ιπποκράτειου νοσοκομείου και φέτος την εμπειρία τους με τους 
εθελοντές του συλλόγου. Είχαμε όμως και ένα μικρό διάλλειμα αφού και στα 
δύο νοσοκομεία ανακαινίστηκαν τα τμήματα και τα παιδιά σε νέους χώρους 
μοιράστηκαν μαζί μας τα όνειρά τους.  

Και φυσικά δεν ξεχνάμε τα παιδιά που έχασαν τον δρόμο για την ευτυχία 
και πήγαν σε έναν τόπο πολύ ψηλά που δεν τον φτάνει το μάτι. Μας θυμίζουν 
όμως ότι η ζωή είναι ένας καθημερινός αγώνας στον οποίο δεν πρέπει να 
σκύβεις το κεφάλι. Πρέπει να στέκεσαι γερά στα πόδια σου και να συνεχίζεις το 
έργο σου.  

Και λέμε τι σκεφτόμαστε. Γιατί οι σκέψεις που δεν τις λες είναι σκέψεις 
που σε βαραίνουν, σε στοιχειώνουν, σου φορτώνονται και δεν αφήνουν χώρο 
για καινούργιες σκέψεις. Έτσι λοιπόν οι συγκεντρώσεις εθελοντών λειτουργούν 
ως συγκεντρώσεις αποφόρτισης και μοιράσματος.  

Κλείνοντας να πούμε ευχαριστώ σε όλους αυτούς του εθελοντές που με 
τη φαντασία και την καλή τους διάθεση πραγματοποίησαν όλα όσα 
αναφέρθηκαν. Και μαζί με αυτούς να πούμε το μεγαλύτερο ευχαριστώ στα 
παιδιά που θέλησαν να μοιραστούν μαζί μας το πέρασμα από την 
πραγματικότητα στο παραμύθι.  
   
 
ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 

     

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ    
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1   

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 1 άτομο 1.700 €  
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  20.400 €  
ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    
• Διάφορα υλικά χειροτεχνίας και 

κατασκευών    
• Εποχιακά Είδη    
• Δώρα – παιχνίδια για τα παιδιά    
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ » 
 

 
 
Απασχολούμενο προσωπικό : 

3 Ατομα εξειδικευμένα -  Προσωπικό Δημιουργικής Απασχόλησης 
 

Φέτος, ο Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σε συνεργασία με τον 
κρατικό αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»,συμπληρώνοντας τα 3 χρόνια 
λειτουργίας, ήταν όπως κάθε χρόνο γεμάτος παιδικά χαμόγελα και παιχνίδι. Με 
χαρά και πολύ διάθεση συνεχίζουμε για μια ακόμη χρονιά να λειτουργούμε και 
να διασκεδάζουμε τους λιλιπούτειους φίλους μας μέσα από μια πληθώρα 
παιχνιδιών και δραστηριοτήτων. Ο χώρος παραμένει καθημερινά ανοιχτός για 
τους μικρούς και μεγάλους φίλους μας από τις 10πμ έως της 6μμ. 
Η χρονιά που πέρασε ήταν γεμάτη με παιδικές φατσούλες που γεμάτες 
χαμόγελα και όρεξη για παιχνίδι, περνούσαν ευχάριστα τη μικρή ή μεγάλη 
παραμονή τους στο αεροδρόμιο πριν το ταξίδι τους! 
Περισσότεροι από 860μικροι επισκέπτες έζησαν τον παραμυθένιο κόσμο τους  
στο χώρο μας που είναι φτιαγμένος με πολύ αγάπη και μεράκι! Ακολουθώντας 
πολλές φορές από περιέργεια τις αρκουδοπατούσες που βρίσκονται στο πάτωμα 
και ξεκινούν και από τις δυο εισόδους του πρώτου ορόφου, ανακάλυπταν 
γεμάτοι έκπληξη και ενθουσιασμό τον θησαυρό τους. Με μεγάλα χαμόγελα το 
παιχνίδι ξεκινούσε. Παζλ και επιτραπέζια, πολύχρωμες ζωγραφιές και 
χειροτεχνίες ήταν οι κύριες προτιμήσεις των μεγαλύτερων φίλων μας, ενώ οι 
πιο μικροί δεν έχαναν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους στη 
μαγειρική και τις κατασκευές στην δελεαστική κουζίνα μας και στη δημιουργική 
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γωνιά του μαραγκού αντίστοιχα. Η βρεφοφωλιά έπαιξε και αυτή το δικό της 
ξεχωριστό ρόλο. Έγινε όχημα και χώρος για παιχνίδι για πολλούς μπόμπιρες!!! 
Η φάρμα των ζώων και το καράβι με τους πειρατές ταξίδευαν τους μικρούς μας 
φίλους σε κόσμους μαγικούς γεμάτους περιπέτειες!!!! 
Το ταξίδι όμως αυτό αργά ή γρήγορα έφτανε στο τέλος του με το γνώριμο 
άκουσμα της ανακοίνωσης για αναχώρηση της πτήσης. Η απογοήτευση 

εμφανής στα πρόσωπα των 
μικρών μας φίλων που πολλές 
φορές συνοδεύονταν από 
κλάματα γιατί δεν ήθελαν να 
φύγουν . Όλοι όμως, παλιοί 
και νέοι επισκέπτες μας δίνουν 
μια υπόσχεση ότι θα 
ξανάρθουν. 
Σίγουρα η επίσκεψη των 
φίλων μας στο Χώρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης 
είναι ένα ευχάριστο ταξίδι 
στον κόσμο του παιχνιδιού και 

της ξεγνοιασιάς πριν το πραγματικό τους ταξίδι. Μαζί με τα παιδιά, οι γονείς 
έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν επιπλέον για τις δραστηριότητες του 
συλλόγου μας και τις ανάγκες και τα προβλήματα των παιδιών που βρίσκονται 
σε κίνδυνο. 
 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! 
 

ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
28/1/2009  
 
Ήρθαμε στο αεροδρόμιο νωρίτερα και κατά τύχη βρήκαμε τον παιδότοπο. Τα 
αγόρια μας έπαιξαν με ευχαρίστηση και χωρίς σταμάτημα. Μακάρι να υπήρχε 
ανάλογος χώρος και στα υπόλοιπα αεροδρόμια. 
        Οικογένεια Κλέτσιου  
26/2/2009 
Ακολουθώντας τα πατουσάκια του 
αεροδρομίου φτάσαμε σ’ αυτό τον 
μικρό παράδεισο των χρωμάτων 
και δημιουργίας. Χρειαζόμαστε 
αυτές τις μικρές οάσεις για τα 
παιδάκια μας. 
Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο 
που μας χαρίσατε. 
Συνεχίστε την απίστευτα καλή 
προσπάθειά σας. 
Ένα μεγάλο μπράβο μέσα από την 
καρδιά μας. 
Άρης- Κυριακή-Ιάσονας- Νέστορας. 
 
4/3/2009 
 
Thank you for such a wonderful “παιδικό σταθμό”! The time does not exit here! 
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How wonderful! As you must know, traveling with a baby is hard work. 
You’ve made it a bit easier!                            Xoxoxo 
 
28/04/2009 
 
Πολύ πρωτότυπο και πολύ εξυπηρετικό για τους γονείς η δημιουργική 
απασχόληση των ¨ζουζουνιών¨ τους μέχρι να ΄ρθει η ώρα για την αναχώρηση 
της πτήσης τους. Η Αννούλα απασχολήθηκε με την αγαπημένη της ασχολία ,τα 
παζλ , κι η μαμά της απόλαυσε λίγη ώρα ξεκούρασης ! 
 

 
5/5/2009 
It is nice to be here, because the 
children don’t have to wait so 
long when the plane is going to 
Dortmund .We hope the children 
are sleeping in the airplane, this 
will help us for the flights, when 
they can play here. Thank you,     
Family Ruiter from Holland 
 
25/6/2009 
 
Υπέροχος χώρος γεμάτος στοργή 

και φροντίδα .. για τα 3 μου παιδάκια. 
Η πιο ανθρώπινη ιδέα... 
Συγχαρητήρια...      Βάσω Μακρίδου 
 
26/7/2009 

Thank you very much for pleasant time spent here and for the possibility 
given to our son Matus to spend nice time in your creative area We 
appreciate your care and hope we ‘ll be able to come back in the future 
,during our next stay in Greece. 
Thanks once again  
Danica+Matus+Matus junior  

 
1/8/2009 
Ευχαριστούμε για το ευχάριστο διάλειμμα 
στο ταξίδι μας. Μια υπέροχη πρωτοβουλία  
με υπέροχα παιχνίδια!!!! 
 Δημήτρης, Γιώργος Αποστολόπουλος  
 
1/8/2009 
Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και για το 
τόσο ωραίο χρόνο που μας δόθηκε η 
ευκαιρία να περάσουμε στο χώρο σας. 
Συγχαρητήρια για το Χαμόγελο του Παιδιού, 
όχι μόνο για τον παιδότοπο αλλά και για όλη την προσπάθεια που καταβάλει 
στην φροντίδα των παιδιών!! 
Γιάννης, Βαγγέλης  
 
11/8/2009 
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Ευχαριστούμε το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» για τον όμορφο χώρο 
απασχόλησης! Είναι μια ανάσα ζωής στο αεροδρόμιο! Ευχαριστούμε τα κορίτσια 
Χαρά και Κική για το χρόνο τους! Συγχαρητήρια!!!!! 
Στεφανία- Μιχαήλ- Λουκάς και Νίνα 
    
16/9/2009 
Περάσαμε πολύ όμορφα, να είστε πάντα 
καλά και να μας φιλοξενείται στα ταξίδια 
μας! Προσεγμένος, ασφαλής και όμορφος 
ο χώρος! Τέλειο προσωπικό!!!!! 
Γιαννενάκη Αντιγόνη  
 
22/10/2009 
Σας ευχαριστούμε για την ωραία ώρα που 
περάσαμε μαζί σας .Είναι η δεύτερη φορά 
που ερχόμαστε και σίγουρα του χρόνου 
θα ξαναέρθουμε. 
Με αγάπη 
Οικ. Τραντόπουλος από Γερμανία 
 
12/11/2009 
Περάσαμε πολύ ωραία δυο ώρες στον παιδότοπό σας. 
Είναι όλα εδώ πολύ όμορφα. 
Ευχαριστούμε πολύ. 
Χριστίνα-Μιχάλης και Δημήτρης –Νικόλαος 
 
25/12/2009 
Δεν θέλαμε να φύγουμε  Εύα- Μαρία 
 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 
 
ΣΤΟΧΟΙ 
 
Το ταξίδι συχνά γίνεται αφορμή για γκρίνια από τα παιδιά που ταξιδεύουν ,λόγω 
αναμονής της πτήσης ή ακόμα και λόγω καθυστερήσεων. Στο χώρο 
δημιουργικής απασχόλησης του συλλόγου, ο χρόνος γεμίζει με χρώματα και 
ανακούφιση εφόσον είναι μια ανάσα ξεκούρασης για τους γονείς ή συνοδούς 
των παιδιών οι οποίοι νιώθουν ασφάλεια και έχουν τον χρόνο να 
τακτοποιήσουν τυχόν εκκρεμότητες ή ακόμη και να ξεκουραστούν για λίγο πριν 
το ταξίδι της επιστροφής.  

 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 
Αριθμός παιδιών που επισκέφθηκαν το χώρο το 2009 είναι 865 
Τα παιδιά ηλικίας από 2 μέχρι και 6 ετών είναι αυτά που επισκέπτονται 
συχνότερα το χώρο δημιουργικής απασχόλησης. 
Η μέση διάρκεια παραμονής των παιδιών στο χώρο κυμαίνεται από 30 έως 60 
λεπτά. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών που έχουν επισκεφθεί το χώρο είναι 
Γερμανικής καταγωγής και ακολουθούν από Ελλάδα Αγγλία και Κύπρο. 
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Ένα μεγάλο ποσοστό είναι επισκέπτες του αεροδρομίου που έχουν έρθει για 
να υποδεχτούν ή να αποχαιρετήσουν κάποιον. 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΕΤΑΙΡΙΑ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 
  ΑΝΑΓΚΑΙΟ 

ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ 

    

 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

3 
άτομα 

   

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

  
4.950 € 

  

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

  
59.400 € 

  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

    

• ΟΤΕ  15 €   
ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

    

• Ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες 

 

    

• Παραμύθια-
Βιβλία παιδικών 
κατασκευών 

 
 

   

• Εποχιακά Είδη     
• Δώρα-Παιχνίδια 

για τα παιδιά 
    

• Διάφορα υλικά 
χειροτεχνίας και 
κατασκευών 
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ΘΕΡΙΝΟ ΣΠΙΤΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Διεύθυνση : θέση «Υδατόπυργος», 
57500 Επανομή 
Τηλέφωνο: 23920-43353 
 
Δυνατότητα φιλοξενίας : 20 παιδιά 
 
 
 
 
Ένα ακόμη καλοκαίρι έφθασε και 
το κτήμα της Επανομής άνοιξε τις 
πόρτες του για να υποδεχθεί τα 
παιδιά του Οργανισμού. Οι 
εργασίες για την συντήρηση του 
σπιτιού ξεκίνησαν από τις πρώτες 
ημέρες του Μαΐου όπου εθελοντές και προσωπικό με την βοήθεια 70 
εργαζομένων της εταιρίας Novartis εφοδιάστηκαν με όλο τον απαραίτητο 
εξοπλισμό για να καθαρίσουν και να επισκευάσουν το σπίτι αλλά και να 
περιποιηθούν τον κήπο ώστε να είναι όλα στην εντέλεια  

 
για να υποδεχθούν τα παιδιά. Το κτήμα της Επανομής φιλοξένησε κατά την 
διάρκεια του καλοκαιριού 106 παιδιά. 
 
Με το κλείσιμο λοιπόν των σχολείων, πρώτα κατέφθασαν τα παιδιά από το Σπίτι 
Ημερήσιας Φροντίδας στον Πύργο. Ζωηρές φατσούλες έκανα αισθητή την 
παρουσία τους, γεμάτες με πολύ όρεξη για βουτιές, παιχνίδια και ατελείωτες 
βόλτες. Τους άρεσε το κτήμα, οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης και έφυγαν με τις 
πιο όμορφες αναμνήσεις και με υποσχέσεις να έρθουν και του χρόνου.  
Έπειτα από μερικές μέρες έφτασαν τα Μελισσάκια. Γνωρίζοντας το κτήμα από 
την προηγούμενη χρονιά, τακτοποιήθηκαν στα δωμάτια τους γρήγορα – 
γρήγορα και ξεχύθηκαν στην φύση για ατελείωτο παιχνίδι. Τα Μελισσάκια όπως 
και τα παιδιά από όλα τα άλλα σπίτια, εκτός από τα μπάνια στον “Ποταμό”, τις 
βόλτες στην Επανομή καθώς και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκαν 
και την Waterland μια νερούπολη με πολλά παιχνίδια! Φυσικά από το 
πρόγραμμα δεν έλειψε η επίσκεψη στο μαγικό λούνα-πάρκ του “Magic Park”. 
Σαν νεράκι κύλησε ο χρόνος και τα μικρά μας έπρεπε να μας αποχαιρετήσουν.  
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Από το Σπίτι της Επανομής δεν θα μπορούσαν να λείψουν τα μικρά μας 
Φοινικάκια! Τα περισσότερα παιδιά δεν γνώριζαν τον χώρο αλλά οι παλαιότεροι 
έσπευσαν αμέσως να τους ξεναγήσουν. Ατελείωτο το παιχνίδι, τα γέλια και  οι 
βουτιές στη θάλασσα!   
 
Αύγουστος πλέον και καθώς βρισκόμασταν στο αποκορύφωμα των ζεστών 
ημερών τα Περιστεράκια καταφθάνουν! Από το πρωί έως και το απόγευμα η 
παραλία γέμιζε από ζωντάνια και αστείρευτο κέφι που τα Περιστεράκια 
πλουσιοπάροχα μετέδιδαν. Μικροί και μεγάλοι δεν αποχωρίστηκαν τη θάλασσα 
ούτε λεπτό φτιάχνοντας σχολαστικά 
πύργους στην άμμο. Ικανοποιημένοι όλοι 
τους, μικροί και μεγάλοι, λίγο πριν το 
τέλος του Αυγούστου, πέταξαν τα 
Περιστεράκια για το σπίτι τους. 
 
Έτσι πέρασε το καλοκαίρι δίνοντας ζωή 
στο κτήμα της Επανομής. Αρχές 
Σεπτέμβρη πια και αφού έφυγαν και οι 
τελευταίοι φιλοξενούμενοι, το κτήμα της 
Επανομής έκλεισε τις πόρτες του, 
κρατώντας στη μνήμη του τις υποσχέσεις 
όλων αυτών των παιδιών που πέρασαν, 
ότι του χρόνου θα είναι και πάλι εδώ για να του δώσουν και πάλι παλμό και 
ζωντάνια! 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΔΙΟΡΟΦΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ 
ΟΙΚΙΑΣ 

1    

• ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1    
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 
1    

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΘΡΟΥ 1  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  
• ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΧΩΡΟΥ 

1    

• ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

1    

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ 

1    

• ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

1    

ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ:     
• ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 2  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ   
• ΗΛΙΑΚΟΙ 

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 
1    

• ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 
ΡΟΥΧΩΝ 

1     

• ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 1    
• ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 2  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ   
• ΨΥΓΕΙΟ 2  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ   
• ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 1  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ   
• VIDEO - DVD 2  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  
• ΦΟΥΡΝΟΣ 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 
2  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ 

2  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 2  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ   
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ:     

• ΜΙΞΕΡ 1    
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• MULTI 1    
• ΑΣΥΡΜΑΤΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ISDN 
1    

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 1    
• ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟΠΡΕΣΑ 

ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ 
1    

• ΤΟΣΤΙΕΡΑ 1    
• ΖΥΓΑΡΙΑ 1    
• ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ 1    
• ΦΡΙΤΕΖΑ 1    
• ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 1    
• ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ 3    

ΕΠΙΠΛΩΣΗ:     
• ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

6    

• ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ 2  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  
• ΚΡΕΒΑΤΙΑ-ΚΟΥΚΕΤΕΣ 

ΔΥΟΡΟΦΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

9  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΕΠΙΠΛΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 
WC 

  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΛΕΚΑΝΕΣ- 
ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ WC 

3  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΕΣ 2    
• ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 6    
• ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 2  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:     
• ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ 30  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  
• ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ 30  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  
• ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 8    
• ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ 10  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  
• ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ - 

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ 
15    

• ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ 30  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  
• ΧΑΛΙΑ- ΜΟΚΕΤΕΣ 8    
• ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 6    
• ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
20  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:     
• ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ ΣΕΤ 8 

ΠΑΙΔΙΑ ΠΙΑΤΑ- 
ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ 

10  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΧΥΤΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2    
• ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ-ΣΕΤ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ 

2    

• ΠΟΤΗΡΙΑ- 30    
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ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ -ΜΠΟΛ-
ΚΟΥΠΕΣ  

• ΛΕΚΑΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΕΓΕΘΗ 

3  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ   

• ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 

4  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΚΑΛΑΘΟΥΝΕΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

2    

• ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΡΟΥΧΑ 

4    

• ΦΟΡΗΤΟ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

1    

• ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΜΠΑΝΙΟΥ 

3  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΦΑΚΟΣ 2    
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ : 

    

• ΣΚΟΥΠΕΣ-ΦΑΡΑΣΙΑ 
(ΑΠΛΑ) 

8  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ  
( ΑΠΛΕΣ) 

8  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΚΟΥΒΑΔΕΣ 
 ( ΑΠΛΟΥΣ) 

8  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 2    
• ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ 1    

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

    

• Δ.Ε.Η.  88 €   
• Ο.Τ.Ε.  20 €   
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ΣΠΙΤΙΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Διεύθυνση: Σωκράτους (Villa Nelson Mantela), Νέα Ηρακλείτσα, Καβάλα 
Τηλ.: 
Φαξ: 
E-mail: 
Δυνατότητα φιλοξενίας : 25 παιδιά 

 
Τα δύο θερινά σπίτια φιλοξενίας στη Ν. Ηρακλείτσα Καβάλας άνοιξαν τις πόρτες 
τους τον Ιούνιο του 2009. Τα σπίτια είναι δωρεά του αείμνηστου Ιωάννη 
Συμεωνίδη ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά του οργανισμού μας να 

αποκτήσουν δύο πανέμορφες 
κατοικίες για να περάσουν 
υπέροχες διακοπές αλλά κυρίως 
την δυνατότητα στον 
οργανισμό μας μελλοντικά να 
δραστηριοποιηθεί στην περιοχή 
της Β. Ελλάδας με δύο νέες 
φωλιές για τα παιδιά που 
βρίσκονται σε κίνδυνο. 
 
Οι εργασίες ανακαίνισης των 
σπιτιών ξεκίνησαν τον Μάρτιο 
του 2009. Για άλλη μια φορά 
εθελοντές και εργαζόμενοι 

έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό προκειμένου τα παιδιά μας να βρεθούν σε 
ένα ιδανικό περιβάλλον. 
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Στις 28 Ιουλίου 2009 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των σπιτιών μας. 

Ήταν όλοι εκεί: τοπικοί φορείς, χορηγοί και γείτονες, αλλά κυρίως η παρουσία 
των παιδιών από το σπίτι της Νίκαιας τα οποία γέμισαν τις αυλές των σπιτιών 
μας. Ευχαριστήσαμε από καρδιάς όλους όσους συμπαραστέκονται στο έργο μας 
και το κέφι δεν άργησε να ανάψει. Μας βρήκε το ξημέρωμα να χορεύουμε και 
να γλεντάμε. 
 
Παρέλαση σωστή όλο το καλοκαίρι. 
 
Την αυλαία άνοιξαν τα Μαρουσάκια, τι να πρωτοθυμηθείς!!! Δεύτεροι  
οικοδεσπότες οι απίθανοι της Νίκαιας. Τα μεγάλα μας παιδιά άφησαν φεύγοντας 
τις καλύτερες εντυπώσεις στους νέους μας φίλους. Τρίτοι οικοδεσπότες τα 
Φοινικάκια. Πρωτόγνωρα συναισθήματα για ένα σχετικά  καινούριο σπίτι, που οι 
μικροί του ένοικοι έκαναν πρώτη φορά μαζί διακοπές στη ζωή τους. 
 
Τέταρτοι οικοδεσπότες τα Κερκυράκια που βούτηξαν τις κορμάρες τους σε 
αιγαιοπελαγίτικες θάλασσες. Πολλοί γρήγορα όλοι γνώρισαν τα χαμογελάκια μας 
και έγιναν πιστοί υποστηρικτές μας. 
Αχ! Πόσο γρήγορα περνά το καλοκαίρι. Τέσσερις φορές οι γείτονες φίλοι, μας 
κούνησαν το μαντήλι αλλά και άλλες τόσες φορές ακούστηκε η υπόσχεση από 
τα χείλη μας: « Θα ξανάρθουμε σύντομα »…… 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

• ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΧΩΡΟΥ 

1    

•       ΣΥΣΤΗΜΑ        
            ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

2    

ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

•       ΗΛΙΑΚΟΙ                   
            ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 

2  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 2  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ   
• ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 

ΡΟΥΧΩΝ 
2     

• ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ 3  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  
• ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 3  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ   
• ΨΥΓΕΙΟ 3  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ   
• ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 2  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 1  
• VIDEO - DVD 2    
• ΦΟΥΡΝΟΣ 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 
2    

• ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ 

3    

• ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 3  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ   
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ:     

• ΜΙΞΕΡ 2    
• MULTI 3    
• ΑΣΥΡΜΑΤΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ISDN 
2    

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 3    
• ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟΠΡΕΣΑ 

ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ 
2    

• ΤΟΣΤΙΕΡΑ 3    
• ΖΥΓΑΡΙΑ 4  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  
• ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ 3    
• ΦΡΙΤΕΖΑ 3    
• ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 3    
• ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ 5    

ΕΠΙΠΛΩΣΗ:     
• ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 
5    
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ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

• ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ 3    
• ΚΡΕΒΑΤΙΑ-ΚΟΥΚΕΤΕΣ 

ΔΥΟΡΟΦΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

8  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΕΠΙΠΛΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 
WC 

3  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΛΕΚΑΝΕΣ- 
ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ WC 

4  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΕΣ 5    
• ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 5  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  
• ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 4  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 1  

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:     
• ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ 30  ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ 
 

• ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ 30  ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ 

 

• ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 10  ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ 

 

• ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ 10  ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ 

 

• ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ - 
ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ 

20  ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ 

 

• ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ 30  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ 15  
• ΧΑΛΙΑ- ΜΟΚΕΤΕΣ 10  ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ 
 

• ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 
ΔΑΠΕΔΟΥ 

10  ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ 

 

• ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

20  ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ 

 

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:     
• ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ ΣΕΤ 8 

ΠΑΙΔΙΑ ΠΙΑΤΑ- 
ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ 

10  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΧΥΤΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 3    
• ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 

ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ-ΣΕΤ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ 

10  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΠΟΤΗΡΙΑ- 
ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ -ΜΠΟΛ-
ΚΟΥΠΕΣ  

30  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΛΕΚΑΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΕΓΕΘΗ 

10  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ   

• ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 

8  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΚΑΛΑΘΟΥΝΕΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

5    

• ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 4    
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ΡΟΥΧΑ 

• ΦΟΡΗΤΟ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

1    

• ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΜΠΑΝΙΟΥ 

4  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΦΑΚΟΣ 2  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ : 

    

• ΣΚΟΥΠΕΣ-ΦΑΡΑΣΙΑ 
(ΑΠΛΑ) 

8  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ  
( ΑΠΛΕΣ) 

8  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΚΟΥΒΑΔΕΣ 
 ( ΑΠΛΟΥΣ) 

8  ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ  

• ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 5    
• ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ 2    

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

    

• Δ.Ε.Η.  80,00 €   
• Ο.Τ.Ε.  20,00 €   
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ΠΥΡΓΟΣ 

 
Διεύθυνση : Αραχώβης 3 Πύργος 
Τηλέφωνο : 26210 81040 
Fax : 26210 24080 
E-mail : pyrgos@hamogelo.gr 
 
Απασχολούμενο προσωπικό: 
1 γραμματέας 
1 κοινωνικός λειτουργός 
1 υπάλληλος γραφείου 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο Εθελοντικός Οργανισμός «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», ξεκίνησε τη δράση 
του στο Νομό Ηλείας και συγκεκριμένα στον Πύργο το Σεπτέμβριο του 1997 
 

Έναυσμα σε αυτή την 
προσπάθεια στάθηκε η αγάπη 
και η προσφορά των 
συνανθρώπων μας σε ένα 
δεκάχρονο κορίτσι, την 
Γιούλη, που έδινε την μάχη 
της με τον καρκίνο- που 
δυστυχώς δεν κέρδισε.  
Η αγάπη αυτή όμως δεν 
χάθηκε. Έμεινε παρακαταθήκη 

για τους γονείς της και για μια ομάδα ευαισθητοποιημένων πολιτών της 
περιοχής, που θέλησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να κάνουν 
πραγματικότητα το όνειρο του μικρού Ανδρέα για τα παιδιά της Ηλείας.  
 
Οι δράσεις του Οργανισμού στο Ν. Ηλείας είναι οι εξής: 
  
1.  Η στήριξη  οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης μέσω                           

της τράπεζας ειδών που λειτουργεί στον Πύργο. 
 
2. Παρέχεται κατά περίπτωση, 

ψυχολογική στήριξη και 
κατευθύνσεις για θέματα που 
αφορούν τα παιδιά. 

 
3. Η στήριξη παιδιών με σοβαρά 
προβλήματα υγείας και των 
οικογενειών               τους.   
 
4. Δέχεται ανώνυμες και επώνυμες 

καταγγελίες που αφορούν θέματα κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών. 
 
5.  Παρεμβαίνει άμεσα σε περιπτώσεις παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο. 
 
6. Αναζήτηση χορηγών για την κάλυψη αναγκών των παιδιών (φροντιστηριακά 
μαθήματα, ιατροφαρμακευτικά είδη κ.α.) 
 
 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  

 
Κατά το έτος 2009 πολλές   οικογένειες σε κατάσταση κρίσης στηρίχθηκαν 

από την τράπεζα ειδών του Οργανισμού μας με ρούχα, τρόφιμα, υποδήματα, 
σχολικά είδη, παιχνίδια και διάφορα είδη οικιακού εξοπλισμού.  

Στόχος μας είναι, καλύπτοντας βασικές ανάγκες αυτών των οικογενειών, 
να συμβάλουμε στην ανακούφιση τους από πρακτικά καθημερινά προβλήματα 
που συχνά αποδυναμώνουν  την οικογένεια και δημιουργούν προβλήματα στην 
λειτουργικότητα τους. 
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Η ομάδα των εθελοντών μας και εργαζόμενοι του οργανισμού μας, 
επισκέφθηκε και αυτή την χρονιά super market,  της Τρίπολης και της 
Καλαμάτας με στόχο την συγκέντρωση τροφίμων προκειμένου να βοηθηθούν 
οικογένειες με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης .Η 
προσπάθεια αυτή επίσης είχε στόχο να ενημερώσει 
για τις δράσεις του οργανισμού μας τους πολίτες , 
αλλά και να τους ευαισθητοποιήσει απέναντι στα 
προβλήματα των παιδιών. 
 
Ιδιαίτερα συγκινητική στο έργο του Οργανισμού μας  
ήταν η συμμετοχή μαθητών σχολείων που μαζί με 
τους δασκάλους /καθηγητές τους στήριξαν τον 
Οργανισμό μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα και 
αγοράζοντας Χριστουγεννιάτικες Κάρτες.  
 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι  μια πολύτεκνη 
οικογένεια από την περιοχή της Ζαχάρως. Οι γονείς, 
οικονομικοί μετανάστες από την Βουλγαρία, ήρθαν 
στη χώρα μας με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής. Ο 
μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, 17 ετών, 
αντιμετωπίζει σοβαρή κινητική αναπηρία και 
υποβάλλεται σε φυσιοθεραπείες στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. 
Ηλείας. Πριν ένα χρόνο, παραμονές Χριστουγέννων, ο πατέρας έφυγε από την 
ζωή μετά από τροχαίο δυστύχημα. Η μητέρα κλήθηκε μόνη της πλέον να 
φροντίσει για την ανατροφή των τεσσάρων παιδιών της, ανάμεσά τους και ένα 
κοριτσάκι  15 μηνών. Μη γνωρίζοντας την γλώσσα σε επαρκή βαθμό, 
προσπαθεί να εξασφαλίσει ευκαιριακά μεροκάματα ως εργάτρια γης. 
 
Η συγκεκριμένη περίπτωση παραπέμθηκε στον Οργανισμό μας από το 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Ζαχάρως. Φροντίσαμε να 

επισκεφθούμε άμεσα την 
οικογένεια στην οικεία της και 
να την στηρίξουμε. 
 
Έτσι λοιπόν η μπέμπα 
απέκτησε κούνια, ο μικρός 
φίλος Ρ. το παιχνίδι που 
αγαπούσε, ρούχα και 
υποδήματα, και  το χαμόγελο 
άνθισε και πάλι στα χείλη της 
κυρίας Μ. 

 
 Αναλάβαμε επίσης την μετάφραση  εγγράφων που ήταν απαραίτητα για την 
έκδοση επιδομάτων και φροντίσαμε για την συνεχή υλική στήριξη της 
οικογένειας. Τόσο η μητέρα όσο και τα παιδιά, στηρίχθηκαν ψυχολογικά, 
βιώνοντας το έντονο πένθος της απώλειας του πατέρα. 
 
Η κυρία Μ. όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρει συχνά, νιώθει πλέον ότι έχει 
δικούς της ανθρώπους στην Ελλάδα, στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί και 
να την βοηθήσουν σε οποιαδήποτε δυσκολία. Εμείς από την πλευρά μας 
θεωρούμε  ότι απαλύνοντας της τα προβλήματα διαβίωσης, της δόθηκε η 
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ευκαιρία να βιώσει και να αποδεχθεί την όλη κατάσταση, αποκτώντας 
δύναμη να συνεχίσει!   
  
Προς το τέλος του 2009 κληθήκαμε να στηρίξουμε μια ακόμα μητέρα που 
έχασε τον σύζυγό της και βρέθηκε στην δύσκολη θέση να πρέπει να μεγαλώσει 
μόνη της τα δύο της παιδιά.  
 
Η μητέρα, παιδί και η ίδια ,μόλις 20 ετών, πριν τρεις μήνες περίπου έχασε τον 
σύζυγό της από σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα. Ένα μήνα αργότερα έφερε 
στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, το οποίο προτού κλείσει 40 ημερών  
χειρουργήθηκε, αντιμετωπίζοντας και το ίδιο καρδιολογικό πρόβλημα. Η Μ. δεν 
εργάζεται λόγω του νεαρού της ηλικίας των παιδιών της, αλλά και η προσπάθεια 
που έγινε για να εξασφαλιστεί σύνταξη χηρείας από τον σύζυγο, δεν είχε 
αποτέλεσμα διότι τα ένσημα δεν επαρκούσαν. Το πρόβλημα επιβίωσης είναι 
πλέον πολύ σημαντικό με την μητέρα να αδυνατεί να πληρώσει ακόμα και το 
ενοίκιο ενός σπιτιού! 
 
Ο Οργανισμός από την πρώτη 
στιγμή στήριξε υλικά την 
οικογένεια και έδωσε 
κατευθύνσεις για την έκδοση 
επιδομάτων από την Πρόνοια. 
Επιπλέον, σε ότι αφορά το 
πρόβλημα υγείας του μωρού, 
βοήθησε την μητέρα να 
υποβάλλει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την έκδοση επιδόματος αναπηρίας. 
 
  Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι  κατά το έτος 2009 στηρίχθηκαν αρκετές 
οικογένειες αθίγγανων, που διαμένουν σε διάφορους καταυλισμούς της 
περιοχής του Πύργου και στο συνοικισμό της Γαστούνης, σε συνεργασία με το 
ιατροκοινωνικά κέντρα που λειτουργούν  σε αυτές τις περιοχές αυτές για 
αθίγγανους. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι, να βοηθηθούν οι οικογένειες 
αυτές, που ζουν κάτω από συνθήκες εξαθλίωσης να καλύψουν κάποιες βασικές 
υλικές τους ανάγκες και να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη υγιεινή, την 
ασφάλεια και την εκπαίδευση των παιδιών τους συνεργαζόμενοι αρκετές φορές 
με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων.  
 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Αρκετά παιδιά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και εμείς καλούμαστε 
να σταθούμε στο πλευρό των ίδιων και των οικογενειών τους και να τους 
προσφέρουμε την ψυχολογική στήριξη που χρειάζονται στις δύσκολες στιγμές 
που περνούν, όπως την οικονομική κάλυψη νοσηλειών, ιατρικών εξετάσεων, 
φαρμάκων, μεταφορών των παιδιών σε μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα για 
θεραπείες, στήριξη και καθοδήγηση των γονιών σε διαδικαστικά θέματα, αλλά 
και οτιδήποτε άλλο χρειάζονται και μπορούμε να προσφέρουμε με τις 
δυνατότητες που έχουμε. 
 
Το έτος 2009 ο Οργανισμός ασχολήθηκε με περιστατικά υγείας που αφορούσαν 
κυρίως τις εξής παθήσεις: καρδιολογικές, ογκολογικές, ορθοπεδικές, 
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οφθαλμολογικές, ψυχοκινητική καθυστέρηση, ψυχιατρικά προβλήματα, 
προβλήματα συμπεριφοράς(ψυχοσυναισθηματική ανωριμότητα, νοητική 
στέρηση κ.α.). Η στήριξη των περιστατικών αυτών ήταν οικονομική, 
ψυχολογική και συμβουλευτική κατεύθυνση σε διαδικαστικά θέματα.  

 
Ο μικρός μας φίλος Φ. αντιμετωπίζει σοβαρό χημικό έγκαυμα στους 

οφθαλμούς του από ασβέστη με αποτέλεσμα τα τελευταία τρία χρόνια να 
παραμένει στο σκοτάδι. Όλα αυτά τα χρόνια βρισκόμαστε στο πλευρό του ίδιου 
και της οικογένειάς του, βιώνοντας  από κοντά την αγωνία, τον πόνο και την 
απογοήτευση της ξαφνικής απώλειας της όρασης του μικρού Φ. 

Την  φετινή χρονιά και μετά από πολλές πλαστικές επεμβάσεις ο μικρός Φ. 
μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι 
δεν μπορεί να υποβληθεί σε μεταμόσχευση. Έχει ξεκινήσει ωστόσο μια γέφυρα 
επικοινωνίας με γιατρούς στη Βοστώνη ώστε να υποβληθεί  σε μια επέμβαση 
που ίσως του δώσει την δυνατότητα της κοντινής μειωμένης όρασης. Όλο αυτό 
το χρονικό διάστημα ο Οργανισμός μας φροντίζει την κάλυψη του οικονομικού 
κόστους των συχνών μετακινήσεων του Φ. στην Αθήνα, στο  Νοσοκομείο 
Παίδων, υποστηρίζει ψυχολογικά τόσο το παιδί όσο και την οικογένειά του, 
βοηθά στην επικοινωνία των γονιών με τους γιατρούς, κατευθύνει σε 
διαδικαστικά ζητήματα. Παράλληλα, τους τελευταίους μήνες και αφού 
θεωρούμε ότι τόσο το παιδί όσο και οι γονείς έχουν αποδεχθεί την νέα 
πραγματικότητα που βιώνει ο μικρός Φ. , αναζητούμε σχολές τυφλών με τους 
γονείς έτοιμους να ξεκινήσουν μια νέα ζωή  σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο. 

Ο μικρός Φ. είναι ένας πραγματικός ήρωας που δεν σταματά ούτε για μια 
στιγμή να ονειρεύεται και να διεκδικεί τις ίδιες ευκαιρίες με τους συνομήλικούς 
του. Εμείς θα είμαστε πάντα στο πλευρό του, περήφανοι και σίγουροι ότι 
παρ’όλες τις δυσκολίες του, θα καταφέρει να κάνει πραγματικότητα τα όνειρά 
του. 

 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 

Το έτος 2009 δεχτήκαμε 
αρκετές τηλεφωνικές 
καταγγελίες, επώνυμες και 
ανώνυμες που αφορούσαν 
σωματική, ψυχολογική 
κακοποίηση, καθώς και 
παραμέληση ανήλικων 
παιδιών. 

Πάγωσε το χαμόγελο στα 
χείλη μας και νιώσαμε μεγάλη ευθύνη και χρέος να παρέμβουμε άμεσα   
ενημερώνοντας τον αρμόδιο εισαγγελέα, όταν δεχτήκαμε τηλεφωνική 
καταγγελία που αφορούσε σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης από το σύμβιο της 
μητέρας, ψυχολογική και σωματική κακοποίηση δύο παιδιών από την ίδια τους 
την μητέρα, έντονη παραμέληση παιδιών λόγω της αλκοολικής συμπεριφοράς 
της μητέρας τους, καθώς και τόσες άλλες ιδιαίτερες και ιδιόμορφες 
καταστάσεις, που δυστυχώς, στον αιώνα μας βιώνουν παιδιά. Στο πλευρό μας 
σε αυτήν μας την προσπάθεια στην προστασία όλων αυτών των παιδιών που 
υποφέρουν βρίσκεται όλος εκείνος ο κόσμος που ευαισθητοποιημένος πλέον 
δεν διστάζει να σηκώσει το ακουστικό του τηλεφώνου και να σώσει μια παιδική 
ψυχή.  
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ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Ήταν Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009, όταν μέσω της Εθνικής τηλεφωνικής 
γραμμής για τα παιδιά  SOS 
1056 δεχθήκαμε κλήση από 
υπάλληλο του ΚΤΕΛ Πύργου, ο 
οποίος  ιδιαίτερα θορυβημένος 
θέλησε να μας ενημερώσει για 
ένα ζευγάρι αλλοδαπών οι 
οποίοι ήταν άστεγοι, και τις 
τελευταίες ημέρες  
περιφέρονταν στο ΚΤΕΛ 
βρίσκοντας καταφύγιο στους 
χώρους αναμονής του κτιρίου τις ώρες λειτουργίας. Στην αγκαλιά τους 
κρατούσαν και ένα βρέφος, με το οποίο περνούσαν τη νύχτα έξω στο κρύο. 
Άμεσα ενημερώσαμε την αστυνομία, όπου μετέβησαν στο χώρο και 
διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες από την Ρουμανία που 
είχαν βρεθεί στο δρόμο με ένα μωρό 2 μηνών. Είχαν λοιπόν άμεσα ανάγκη από 
στέγη, ζεστασιά, τροφή, ρουχισμό και γάλα για το μωρό. Κατόπιν εισαγγελικής 
εντολής φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε την διαμονή αυτών των ανθρώπων σε 
ξενοδοχείο της πόλης του Πύργου, έως ότου βρεθεί  λύση για την φιλοξενία 
τους σε κάποιο ξενώνα. Προσφέραμε γάλα, ρουχισμό και πάνες για το μωράκι. 
Την επόμενη ημέρα και σε συνεργασία με την Πρόνοια Ν. Ηλείας άρχισαν 
προσπάθειες ανεύρεσης χώρου Φιλοξενίας. Τελικώς χρειάστηκε να φροντίσουμε 
για την διαμονή  της οικογένειας στο ξενοδοχείο για πέντε ημέρες, έως ότου 
βρεθεί κάποια λύση. Οι άνθρωποι αυτοί πλέον φιλοξενούνται σε έναν Ξενώνα 
της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας.        

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
      

Για την οικονομική στήριξη του 
Οργανισμού και την ενημέρωση 
του κόσμου για τις δράσεις του, 
διοργανώθηκαν διάφορες 
εκδηλώσεις: 
 
Τον Ιανουάριο του 2009 με 
εθελοντές του Οργανισμού μας, 
κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη 

πίτα μας.   

Στις 27 Φεβρουαρίου 2009 
όπως κάθε χρόνο,  
πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων «Δεμίρης» ο 
αποκριάτικος χορός μας με 
την συμμετοχή εθελοντών και 
φίλων του Συλλόγου. Ο 
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χώρος, η μουσική, τα φαγητά, τα γλυκίσματα, όλα προσφορές των χορηγών 
μας και των ανθρώπων που αναγνώρισαν και ενίσχυσαν για μια ακόμη φορά 
την προσφορά του Οργανισμού .  

Την Τετάρτη  8 Απριλίου 2009, ο Οργανισμός μας «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
συμμετείχε σε ομιλία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 
Δημοτικού Σχολείου Τροπαίων με θέμα «Η βία στην καθημερινή μας ζωή.»  

Την Πέμπτη 9 Απριλίου 2009 ο Οργανισμός μας μοίρασε δώρα και λαμπάδες, 
κατασκευασμένες με πολύ 
μεράκι και αγάπη από 
εθελοντές μας, στα παιδιά του 
Δημοτικού Σχολείου Κέντρου, 
ενός σχολείου που βρίσκεται 
σε ένα απομακρυσμένο χωρίο 
της Ηλείας, με την πλειοψηφία 
των μαθητών του 
αθιγγανάκια, και τις 
οικογένειες τους να 
αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα διαβίωσης. 

Την Παρασκευή 10 Απριλίου 2009, ο Οργανισμός μας «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» συμμετείχε σε ομιλία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων στο Γύθειο με θέμα «Σύγχρονες μορφές παιδικής κακοποίησης- βία 
στην καθημερινή ζωή.»  

 Στις 11 Απριλίου του 2009 πραγματοποιήθηκε από εθελοντές του Οργανισμού 
μας συγκέντρωση τροφίμων στα σούπερ μάρκετ της Καλαμάτας. 

Στις 4 Μαίου 2009 
πραγματοποιήθηκε στην Δήμο 
Αρκαδίων Ζακύνθου, 
εκδήλωση με θέμα «Ας 
ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις 
μας για τα παιδιά», με σκοπό 
τη προβολή του έργου του 
Οργανισμού μας και την 
ευαισθητοποίηση της τοπικής 
κοινωνίας, στην οποία 

παραβρέθηκε ως κεντρικός ομιλήτης ο πρέδρος του Οργανισμού μας, κύριος 
Κώστας Γιαννόπουλος. 

 Από τις 19 έως τις 24 Μαίου 2009 «Το Χαμόγελο του παιδιού» στον Πύργο 
συμμετείχε με περίπτερο στην 9η Πανηλειακή Ανθοκομική έκθεση στην 
Αμαλιάδα, όπου παρουσιάστηκαν είδη του Οργανισμού αλλά και δημιουργίες 
των εθελοντών για τις οποίες εργάζονταν όλη την χρονιά. Το αποτέλεσμα τους 
δικαίωσε πραγματικά καθώς πλήθος κόσμου πέρασε από το περίπτερο, θαύμασε 
τις δημιουργίες των εθελοντών, αγόρασε κάτι από τα είδη προκειμένου να 
ενισχύσει το έργο του Οργανισμού μας και ενημερώθηκε για τις δραστηριότητές 
του. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά! 
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Στις 10 Ιουνίου 2009, στην κεντρική πλατεία της πόλης του Γυθείου, 
διοργανώθηκε παζάρι αγάπης, από τους μαθητές, το Σύλλογο διδασκόντων 
καθώς και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου και 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Γυθείου καθώς και του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου, με κατασκευές που 
είχαν δημιουργήσει τα ίδια τα παιδιά με πολύ μεράκι και αγάπη με στόχο την 
οικονομική ενίσχυση του Οργανισμού μας. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο 
Οργανισμός μας με περίπτερο όπου διατίθενται τα είδη μας.   

Στις 13 Ιουνίου 2009, άνοιξε την αυλαία του το 12ο  Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας 
Ολυμπίας  με την θεατρική παράσταση «Το παραμύθι με τα τέσσερα καπέλα» 
στο Θέατρο Φλόκα που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Εργαζομένων στις 
Δ.Ο.Υ.  Ν. Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας καθώς και από τους Δήμους 
Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, με στόχο όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια  να 
διατεθούν στον Οργανισμό μας. 

Στις 19, 20 και 21 Ιουνίου 2009 μια 
ευαισθητοποιημένη ομάδα 
μαθητών από την Αμαλιάδα 
ανέβασε σατιρική θεατρική 
παράσταση με τίτλο «TVision» στο 
Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο 
Αμαλιάδας με στόχο τα έσοδα των 
εισιτηρίων να διατεθούν για τους 
σκοπούς του Οργανισμού μας. Μια 
κίνηση ιδιαίτερα συγκινητική, μια 
προσπάθεια από παιδιά για τα 
παιδιά. 

Στις 7 Δεκεμβρίου ξεκίνησε στην 
πόλη της Αμαλιάδας, το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του Οργανισμού μας «Το 
Χαμόγελο του παιδιού» εγκαινιάζοντας μια σειρά από παζάρια που 
πραγματοποιήθηκαν καθ΄όλη την διάρκεια του Δεκεμβρίου σε όλο τον νομό. Το 
παζάρι πραγματοποιήθηκε στο φουαγιέ του Δημαρχείου Αμαλιάδας, όπου από 
τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ έως και τις 11 Δεκεμβρίου, οι πολίτες τής 
περιοχής βρήκαν την ευκαιρία να αγοράσουν διάφορες κατασκευές των 
εθελοντών μας καθώς και άλλα 
είδη.                                                                

Την σκυτάλη στα Χριστουγεννιάτικα παζάρια μας πήρε η πόλη του Πύργου. Στις 
14 Δεκεμβρίου ο χώρος του φουαγιέ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας για 
6η χρονιά ντύθηκε γιορτινά προκειμένου να φιλοξενήσει το καθιερωμένο πια 
Bazaar που διήρκεσε έως και τις 19 Δεκεμβρίου. Δεκάδες φίλοι μας 
επισκέφτηκαν τον συγκεκριμένο χώρο, θαυμάζοντας τις δημιουργίες που με 

τόσο μεράκι κατασκεύασαν οι 
εθελοντές μας, προβαίνοντας 
παράλληλα και σε αγορές, 
συμβάλλοντας με αυτό τον 
τρόπο στο έργο μας. 

Τα παζάρια συνεχίστηκαν στην 
Ζαχάρω το διήμερο 19-20 
Δεκεμβρίου, στα Λεχαινά από 
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τις 20-22 Δεκεμβρίου  στο χώρο των ΚΑΠΗ. Οι κάτοικοι και στις δύο πόλεις 
αγκάλιασαν « Το Χαμόγελο του παιδιού» και έσπευσαν να το ενισχύσουν 
οικονομικά προκειμένου να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 22 
παιδιών που φιλοξενούνται στο Σπίτι μας στην Κυλλήνη, των 14 παιδιών της 
Ημερήσιας Φροντίδας καθώς και κάθε παιδιού που μας χρειάζεται. 

Στις 25 Δεκεμβρίου 2009, ο ραδιοφωνικός σταθμός 94,3 Ζακύνθου και το 
περιοδικό Life in Zakynthos  συνδιοργάνωσαν πάρτι στο  rescue club στην 
Ζάκυνθο με στόχο τα έσοδα να διατεθούν στον Οργανισμό μας για την 
οικονομική κάλυψη των σκοπών 
του. 

Σημαντικό είναι επίσης να 
αναφέρουμε ότι όλες οι 
προσπάθειες μας στηρίζονται 
στην αμέριστη συμπαράσταση και 
συμβολή των χορηγών του 
Οργανισμού που μας δίνουν την 
δύναμη, τον τρόπο και τα μέσα 
να συνεχίσουμε, να 
ανταποκρινόμαστε σε όλα ¨τα αιτήματα¨ των ανθρώπων που στηρίζουμε. 

Οι  χορηγοί μας τους οποίους θερμά ευχαριστούμε είναι  άνθρωποι απλοί, 
επώνυμοι ή ανώνυμοι,  άνθρωποι   που πιστεύουν στο έργο του Συλλόγου και 
πάντα είναι θετικοί στην έκκληση μας για χορηγίες, σε είδη διατροφής,  
ένδυσης, σχολικών ειδών, παιχνιδιών, σε είδη σπιτιού αλλά και στην χορηγία 
ιατρικών, μικροβιολογικών εξετάσεων, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών 
καθώς και στη κάλυψη πολλών άλλων αναγκών που προκύπτουν για τα παιδιά 
μας. 
 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ ιδιαίτερα θα θέλαμε να πούμε στους μαθητές 
των σχολείων, στους δασκάλους και καθηγητές τόσο του Νομού μας 
όσο και των γειτονικών μας Νομών, Μεσσηνίας, Αρκαδίας και 
Ζακύνθου που φροντίζουν με διάφορους τρόπους (συλλογή 
τροφίμων, ρούχων, χρημάτων, παιχνιδιών) να ενισχύσουν τους 
σκοπούς του Οργανισμού  μας. 
 
Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις υπηρεσίες της Πρόνοιας ,των 
Επιμελητών ανηλίκων, της Εισαγγελίας, της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, Συλλόγους και φορείς για την 
ανεκτίμητη συνεργασία τους και την αμέριστη βοήθεια τους  στην 
επίλυση των προβλημάτων, την προώθηση και προστασία των 
δικαιωμάτων των παιδιών. 
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Ακόμη όσους με περίσσευμα αγάπης και προσφοράς ενισχύουν ¨ Το 
Χαμόγελο του Παιδιού¨   
 
Τα παιδιά μας είναι αυτά που μας επιτρέπουν να κάνουμε όνειρα που 
ενώνουν τις καρδιές μας, που μας δίνουν δυνάμεις να ελπίζουμε για 
ένα καλύτερο αύριο. 

Και μην ξεχνάτε πως,  
 
………………το κουβάρι συνεχίζει να ξετυλίγεται………………… 
και θα συνεχίσει γιατί είναι μεγάλο και γερό 
γιατί τα χαμόγελα των παιδιών μας δίνουν δύναμη 
και μ’ έναν μαγικό τρόπο θαρρείς, πως το μεγαλώνουν 
και το κάνουν ατελείωτο. 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  ΣΤΟΝ  ΠΥΡΓΟ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 

      

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ     
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1    
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1    
• ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1    
ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ     3 άτομα 5.150 €   
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  61.800 €   
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

• ΔΕΗ  80 €   

• ΟΤΕ  180 €   

• ΕΥΔΑΠ  15 €   
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ΣΠΙΤΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 
Διεύθυνση: 
Αγίου Χαραλάμπους 32 
27100, Πύργος Ηλείας 
            

Τηλ. 26210 81040 
Fax: 2621024080 
E-mail: 
pyrgos@hamogelo.gr 
 
Απασχολούμενο Προσωπικό: 
3 παιδαγωγοί,  
1 ψυχολόγος 
1 οδηγός 
 

Αριθμός παιδιών που 
φιλοξενούνται : 14 
 
Η Ημερήσια Φροντίδα είναι μια δράση του οργανισμού μας που ξεκίνησε τη 
λειτουργία της τον Ιούλιο του 2005 στον Πύργο του Ν. Ηλείας.  
 

Σκοπός της Η.Φ είναι η στήριξη 
παιδιών που οι οικογένειές τους 
βρίσκονται σε κρίση λόγω 
σοβαρών προβλημάτων, όπως 
θάνατος ενός εκ των γονέων ή 
σοβαρής ασθένειας ,διαζύγιο 
των γονιών, γονείς μειωμένης 
λειτουργικότητας λόγω 
σοβαρών προβλημάτων, γονείς 
που αντιμετωπίζουν έντονα 

οικονομικά προβλήματα λόγω ανεργίας σε συνδυασμό και με άλλα  
προβλήματα,  κ.α. 
 
Στόχος της Η.Φ είναι, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να είναι δίπλα στην 
οικογένεια έτσι ώστε τα παιδιά να μη στερούνται βασικά πράγματα όπως την 
εκπαίδευση, την τροφή, την ένδυση, την υγιεινή, την ιατροφαρμακευτική 
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φροντίδα κ.α., που είναι βασικά για την σωματική, πνευματική και 

συναισθηματική τους ανάπτυξη 
και συγχρόνως, να ενισχύει το 
ρόλο των γονιών  απέναντι στα 
παιδιά τους,  παρέχοντας τους 

συμβουλευτική-ψυχολογική 
υποστήριξη,  δημιουργώντας 
έτσι κατάλληλες συνθήκες για 
την παραμονή τους στο 
οικογενειακό περιβάλλον, χωρίς 
να υπάρχει ανάγκη να 

απομακρυνθούν από αυτό. 
  

Σε ένα μικρό σπιτάκι λοιπόν στο 
Πύργο, μεγαλώνουν και 
δραστηριοποιούνται δεκατέσσερα 
πολύ αξιόλογα παιδιά, ηλικίας από 
5 έως 14 ετών, παιδιά με 
διαφορετικές προσωπικότητες, 
διαφορετικά «θέλω» να τα 
χωρίζουν, αλλά και τόσα πολλά να 
τα ενώνουν. 

Τα παιδιά που στηρίζονται μέσα 
από αυτή τη δράση, συνεχίζουν να πηγαίνουν στο σχολείο της γειτονιάς τους, 
να έχουν τους ίδιους φίλους, ενώ το μεσημέρι τα περιμένει μια ζεστή αγκαλιά 
στο σπιτάκι της «Ημερήσιας Φροντίδας» που διαθέτει ο Οργανισμός μας. Εκεί οι 
παιδαγωγοί μαζί με τους 
πολύτιμους εθελοντές μας, με 
πολύ αγάπη και αφοσίωση, 
φροντίζουν για το 
καλομαγειρεμένο  φαγητό 
τους, για την υγιεινή τους, 
την ένδυση τους, για την 
μελέτη των σχολικών και 
εξωσχολικών μαθημάτων 
τους, για την ψυχαγωγία τους, 
για την συμμετοχή τους σε 

καλλιτεχνικές, αθλητικές και 
άλλες δραστηριότητες, ανάλογα 
με τα ενδιαφέροντα τους. Το 
βράδυ τα παιδιά επιστρέφουν 
στο σπίτι τους, κοντά στους 
δικούς τους ανθρώπους, 
καλύπτοντας έτσι 
συναισθηματικές τους ανάγκες 
που δεν μπορούν να καλυφθούν 
στο ανωτέρω πλαίσιο και έχουν 
να κάνουν κυρίως με την 
ταυτότητά τους, την ύπαρξή 
τους. 
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Το 2009 ξεκινάει με την ευχή όλων μας να είναι ένας χρόνος αγάπης, 
ειρήνης, 
ανθρωπιάς και όλα τα παιδιά του κόσμου να ζήσουν καλύτερες ημέρες!!! 
 
Τα παιδιά ξεκινούν την νέα χρονιά με καλή διάθεση. Οι γιορτές και ιδιαίτερα ο 
ερχομός του Αϊ Βασίλη, τους έχουν δώσει ευχάριστες στιγμές αφού και πάλι ο 
καλός μας Αϊ Βασίλης εκπλήρωσε κατά γράμμα τις επιθυμίες τους. 
 
Οι επιδόσεις στο σχολείο τους είναι πολύ καλές για μερικά από τα παιδιά μας και 
για άλλα λιγότερο. Για όλα τα παιδιά όμως υπάρχει μια εμφανής πρόοδος, η 
οποία οφείλεται στην επίμονη προσπάθεια εργαζομένων και εθελοντών οι οποίοι 
στέκονται δίπλα τους με αφοσίωση και αγάπη αντιμετωπίζοντας μαζί τις 
δυσκολίες τους , όχι μόνο στην μελέτη των μαθημάτων τους αλλά και σε 

πολλές άλλες στιγμές της ζωής τους. 
Μοιράζονται μαζί τους τις χαρές και τις λύπες, 
τα όνειρά τους, καθώς και τις ανησυχίες της 
κάθε ηλικίας και προπάντων της εφηβείας που 
βρίσκονται πλέον τα τρία μεγαλύτερα κορίτσια 
μας. 
 
Οι εξωσχολικές δραστηριότητες και φέτος ήταν 
αρκετές, χάρη στους αγαπημένους μας 
χορηγούς. Τα παιδιά μας παρακολούθησαν 
μαθήματα αγγλικών, χρήσης Υ/Η, χορού, ταε 
κβο ντο, και όλα αυτά χορηγίες από ανθρώπους 
που εκτιμούν και αγαπούν το έργο του 
Οργανισμού μας. 
 
Δεν μπορούμε να μην μοιραστούμε μαζί σας την 
χαρά που μας έδωσε η Ανδριάνα μας, αφού 
ήταν αυτή που κράτησε στα χέρια της την 
γαλανόλευκη του σχολείου της, την 25η 
Μαρτίου. Της ευχόμαστε πάντα επιτυχίες!! 

Και η Δώρα μας όμως, αθλητικός τύπος από μικρή, χάρη στις επίμονες 
προσπάθειές της, κατάφερε για άλλη μια φορά να φέρει την πρώτη θέση στο 
αγώνισμα «βάδην 1000 m» σε επίπεδο Νομού, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον 
εαυτό της να συμμετάσχει σε αγώνες Πανελλαδικού επιπέδου.  
 
Το Καλοκαίρι, μια εποχή ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς για τα παιδιά, ήταν και 
φέτος γεμάτο δραστηριότητες, εκδρομές, θαλάσσιες εξορμήσεις, παιχνίδια στις 
νεροτσουλήθρες Water splash, 
αξέχαστες φιλοξενίες σε 
εστιατόρια της περιοχής με 
υπέροχες λιχουδιές  και τόσα 
άλλα, χάρη στη αγάπη και 
προσφορά επαγγελματιών, 
εθελοντών και φίλων, που είναι 
πάντα δίπλα μας, χαρίζοντας 
ιδιαίτερες στιγμές στα παιδιά 
μας. 
 Αξέχαστες έμειναν και οι διακοπές στην Επανομή Θεσσαλονίκης, στο σπίτι του 
Οργανισμού μας, που είναι δωρεά ενός υπέροχου ανθρώπου της περιοχής, του 
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κυρίου Στέλιου. Οι καλοί μας φίλοι από το γραφείο μας στη Θεσσαλονίκη 
είχαν φροντίσει η διαμονή μας εκεί να είναι ευχάριστη, με πολλές εκπλήξεις!! 
 Και οι διακοπές των παιδιών μας συνεχίστηκαν χάρη επίσης στην αγάπη των 

ιδιοκτητών της κατασκήνωσης 
GREEN CAMP στα Λεχαινά 
Ηλείας, που όπως κάθε χρόνο, 
έτσι και φέτος φιλοξένησαν τα 
παιδιά μας στις εγκαταστάσεις 
τους για δέκα ημέρες!! 
 
Όμως ο χρόνος περνάει 
γρήγορα και μπήκαμε στο 
Φθινόπωρο. Τα σχολεία 

άνοιξαν, βρίσκοντας τα παιδιά μας πιο ώριμα, έχοντας περισσότερη θέληση για 
δουλειά και προκοπή. Δεν λείπουν όμως και οι συγκρούσεις, οι δυσκολίες στην 
οριοθέτηση μερικών συμπεριφορών, θέματα που αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη 
αγάπη και υπομονή από όλους 
τους ανθρώπους που 
ασχολούνται με τα παιδιά, 
προκειμένου να τα 
συμβουλέψουν και να τα 
καθοδηγήσουν σε σωστές 
πρακτικές. 
 
Τα παιδιά μας συμμετείχαν και 
φέτος στο « Φεστιβάλ 
κινηματογράφου για παιδιά και νέους», που γίνεται κάθε χρόνο τον Δεκέμβρη 

στη πόλη του Πύργου και σε 
άλλες πόλεις του Νομού μας, 
μια συμμετοχή που τους δίνει 
αξέχαστες εμπειρίες, 
προβληματισμούς, γνώση για 
τον πολιτισμό και τα δρώμενα 
της κοινωνίας μας. 
 
Και η χρονιά έκλεισε με τις 

γιορτές των Χριστουγέννων, 
έχοντας κοντά μας πολλούς 
φίλους της περιοχής, μικρούς και 
μεγάλους, επισκέψεις από 
φροντιστήρια και σχολεία, που 
θέλησαν να μας μεταφέρουν το 
πνεύμα των Χριστουγέννων,  
ψάλλοντας τα κάλαντα και 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια, 
αλλά και προσφέροντας στα 
παιδιά μας πολλά δώρα, χαρίζοντάς τους ιδιαίτερες στιγμές. 
 
Ένας χρόνος πέρασε γεμάτος αγωνίες, χαρές, λύπες, δυσκολίες και 
προβλήματα. Ένας χρόνος, που μας έδωσε μεγαλύτερη ωριμότητα, υπομονή, 
για να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τα όσα μας συμβαίνουν. Τα παιδιά μας έγιναν 
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πιο δυνατά, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα τους με σωστότερο τρόπο, 
έχοντας πάντα δίπλα τους ανθρώπους, που τα αγαπούν, τα φροντίζουν τα 
ενθαρρύνουν να κάνουν σταθερά βήματα αλλά και να βάζουν στόχους στη ζωή 
τους, δίνοντας τους έτσι το περιθώριο να αγωνίζονται και να ελπίζουν για ένα 
καλύτερο αύριο.   
 
H δική σας συμμετοχή, η αγάπη σας 
για τα παιδιά, η εκτίμησή σας για το 
έργο που επιτελεί «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού», είναι αυτά που μας δίνουν 
δύναμη να συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε ώστε οι μέρες των 
παιδιών καθημερινά να γίνονται 
καλύτερες, το χαμόγελό τους να 
ενδυναμώνει, η ψυχή τους να γεμίζει 
συναισθήματα, ικανά να ισορροπούν 
την ζωή τους, να εμπιστεύονται τον εαυτό τους, να γνωρίζουν την αγάπη, να 
την εισπράττουν και να έχουν περίσσευμα  για να την δώσουν στην αυριανή 
οικογένειά τους, βασικές ισορροπίες για την σωστή εξέλιξη των ανθρώπων και 
γενικότερα της κοινωνίας μας. 
 
Πέντε χρόνια τελειώνουμε με την ίδια 
ευχή…. 
Ο χρόνος αυτός να ενώσει τις δυνάμεις 
των ανθρώπων και ιδιαίτερα της 
πολιτείας, έτσι ώστε το «Χαμόγελο του 
Παιδιού», να αποκτήσει ένα δικό του 
μεγάλο σπίτι, για την στέγαση της 
Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών, 
δίνοντας έτσι την ευκαιρία να 
αγκαλιάσει και άλλα παιδιά που ζουν σε άσχημες συνθήκες, να τους δώσει 
βασικά πράγματα που στερούνται, να δώσει και σ’ αυτά την ευκαιρία να 
ονειρεύονται, να βάζουν στόχους, να γίνουν σωστοί και χρήσιμοι πολίτες στην 
κοινωνία μας!  
 
Και ας μην ξεχνάμε τα λόγια του μικρού ιδρυτή μας, Ανδρέα Γιαννόπουλου, 
….αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε! 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 
 
ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ 
                          
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ:     

• ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΡΟΥΧΩΝ 1 

 
  

• ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΠΙΑΤΩΝ 1 

 
  

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑ 1 

 
  

• ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1    
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ:     
• MULTI 1    

• ΑΣΥΡΜΑΤΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ISDN  1 

 
  

• ΣΤΑΘΕΡΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1 

 

  

• ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ-
ΠΡΕΣΑ 
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ 1 

 

  
• ΤΟΣΤΙΕΡΑ  1    

• ΦΡΙΤΕΖΑ  1    

• ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 1    
• ΖΥΓΑΡΙΑ 1    
ΕΠΙΠΛΩΣΗ:     

• ΤΡΑΠΕΖΙΑ 25 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 1 

 

  

• ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ-
ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ 2 

 
  

• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 1 
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• ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 4 

 

  

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 2 

 
  

• ΕΠΙΠΛΑ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ WC 1 

 
  

• ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΕΣ 3    

• ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 2    
• ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 3    
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:     

• ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ 10    

• ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 2    
• ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ 4    

• ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ-
ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ 6 

 
  

• ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ 4    

• ΧΑΛΙΑ-ΜΟΚΕΤΕΣ  3    

• ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 
ΔΑΠΕΔΟΥ 8 

 
  

• ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10 

 
  

ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  

 
  

• ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ ΣΕΤ 25 
ΠΑΙΔΙΑ - ΠΙΑΤΑ 
ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ 1 

 

  
• ΧΥΤΡΕΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ  1 
 

  

• ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 
ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ- ΣΕΤ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ 1 

 

  

• ΠΟΤΗΡΙΑ-
ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ-
ΜΠΟΛ-ΚΟΥΠΕΣ 25 
ΠΑΙΔΙΑ 1 

 

  
• ΛΕΚΑΝΕΣ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ 2 

 

  

• ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 2 

 
  

• ΚΑΛΑΘΟΥΝΕΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 3 

 
  

• ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 2    
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ΡΟΥΧΑ 

• ΦΟΡΗΤΟ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 1 

 
  

• ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΜΠΑΝΙΟΥ 2 

 
  

• ΦΑΚΟΣ 1    
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ  

 
  

• ΣΚΟΥΠΕΣ-ΦΑΡΑΣΙΑ 
(ΑΠΛΑ) 2 

 
  

• ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 
(ΑΠΛΕΣ) 2 

 
  

• ΚΟΥΒΑΔΕΣ 
(ΑΠΛΟΥΣ) 2 

 
  

• ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ  2    

• ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ 1    
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:     
• Δ.Ε.Η.  50 €   

• Ο.Τ.Ε.     

• Ε.Υ.Δ.Α.Π.  40 €   
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΠΙΤΙΟΥ     
• ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ    433 €   
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:     

• ΟΔΗΓΟΣ 1    
• ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1    

• ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ-
ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ  3    

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  5 8.140 €   
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ    97.680 €   
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ΠΑΤΡΑ 

 
Διεύθυνση : Σολωμού 121, Πάτρα 
Τηλέφωνο : 2610 332499 
Fax : 2610 332699 
E-mail : 
patra@hamogelo.gr 
 
 
Απασχολούμενο 
προσωπικό : 
2 κοινωνικοί 
λειτουργοί  
1 ψυχολόγος 
1 υπάλληλος 
γραφείου 
1 οδηγός 
1 συντονιστής / 
κοινωνικός 
λειτουργός 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Το έτος  2009, αποτέλεσε τον ένατο συνεχή χρόνο λειτουργίας του εθελοντικού 

οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην περιοχή της Αχαΐας και συγχρόνως 

σηματοδότησε και την προοδευτική επέκταση του, στην ευρύτερη περιφέρεια της 

Δυτικής Ελλάδας. 

 

«Το Χαμόγελο του παιδιού» στην Αχαΐα υπηρετώντας πιστά τους στόχους και τους 

σκοπούς του Οργανισμού , έτσι όπως αποτυπώνονται στο καταστατικό του,  επεδίωξε 

την υποστήριξη όλων εκείνων των παιδιών που έχουν υποστεί οποιασδήποτε μορφής 

βία,  κοινωνικό αποκλεισμό  ή αντιμετώπισαν οποιοδήποτε πρόβλημα. 

 

Πιστό λοιπόν στην 

παρακαταθήκη του μικρού του ιδρυτή , του Ανδρέα 

Γιαννόπουλου, συνέχισε να αναπτύσσει δράσεις και να 

συμβάλλει σε αυτό που ο μικρός ιδρυτής του 

οραματίστηκε……. 
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Α. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 

 
Η παιδική κακοποίηση – παραμέληση  αποτελεί μια από τις πιο βάναυσες 

μορφές παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών καθώς έχει αρνητικές και 

δυσάρεστες συνέπειες στην ψυχοσωματική , συναισθηματική και κοινωνική 

ανάπτυξη των παιδιών. 

Στα πλαίσια λοιπόν της υποστήριξης των παιδιών θυμάτων κακοποίησης- 

παραμέλησης ο οργανισμός μας :  

 
1. Υποδέχτηκε  , κατέγραψε  και διαβίβασε στις αρμόδιες Εισαγγελικές αρχές 

ανώνυμες και επώνυμες αναφορές / καταγγελίες, για περιστατικά παιδιών 

θυμάτων κακοποίησης - παραμέλησης 

 
Μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για τα παιδιά SOS 1056, οι κοινωνικοί 

λειτουργοί και οι ψυχολόγοι  που στελεχώνουν «το Χαμόγελο του Παιδιού» στην 

Αχαΐα, κατέγραψαν 26 περιστατικά παιδικής κακοποίησης – παραμέλησης. 

  

Χωρίς καθυστερήσεις και έχοντας ως προτεραιότητα την σωματική και ψυχική υγεία 

των παιδιών – θυμάτων , οι αναφορές για τα περιστατικά παιδικής κακοποίησης 

διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές αρχές προκειμένου να πραγματοποιηθούν 

όλες οι απαραίτητες ενέργειες που σκοπό έχουν την παροχή προστασίας στα παιδιά 

θύματα και  την τιμωρία των θυτών.   

 

Χαρακτηριστική περίπτωση καταγγελίας για περιστατικό παιδικής κακοποίησης- 

παραμέλησης, η οποία καταγράφηκε και διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή 

αναφέρει: «…, πέντε ανήλικων παιδιών, τα οποία διαβιούν κάτω από άθλιες συνθήκες 

διαβίωσης, σε σπίτι όπου δεν υπάρχει ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε νερό, ούτε 

θέρμανση. Η μητέρα αντιμετωπίζει σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα με αποτέλεσμα να 

κοιμάται όλη τη μέρα και παρουσιάζει κατά διαστήματα έντονα επιθετική συμπεριφορά 

κυρίως προς τα ανήλικα παιδιά της τα οποία  ξυλοκοπά και παραμελεί συστηματικά με 

αποτέλεσμα τα παιδιά συχνά να φέρουν μώλωπες και επίσης  να περιφέρονται γυμνά 

μέσα στο σπίτι, νηστικά, ενώ κανένα από τα παιδιά δεν έχει πραγματοποιήσει τον 

απαραίτητο εμβολιασμό…»  
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Οι καταγγελίες ωστόσο δεν  αφορούσαν μόνο στην σωματική κακοποίηση και 

τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης. Σοβαρότατη μορφή παιδικής κακοποίησης αποτελεί 

και η  λεκτική/ ψυχολογική  κακοποίηση που μπορεί να οδηγήσει  τα παιδιά σε 

εκδήλωση χαμηλής αυτοεκτίμησης, κοινωνικής απομόνωσης ακόμα και αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς και ατά ακριβώς τα στοιχεία κατέδειξε ανώνυμη καταγγελία η οποία 

ανέφερε ότι   «…το παιδί είναι 17 ετών και οι γονείς του, του μιλούν υποτιμητικά  του 

απευθύνουν άσχημο υβριστικό λεξιλόγιο αποκαλώντας τον βλαμμένο, χαζό, και 

παρόμοιους μειονεκτικούς χαρακτηρισμούς. Ο ανήλικος είναι παιδί  εσωστρεφές και 

ιδιαίτερα χαμηλών τόνων ενώ παρουσιάζει και δυσκολία στις διαπροσωπικές του 

σχέσεις. Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι όταν το παιδί δεν είναι συνεργάσιμο ξεσπά πάνω 

του με κλοτσιές…».  

 

2. Πραγματοποίησε επιτόπιες παρεμβάσεις για περιστατικά παιδιών τα 
οποία βρέθηκαν σε κίνδυνο 

 
 

Με σκοπό την άμεση υποστήριξη κάθε παιδιού που  βρίσκεται  σε κίνδυνο , οι 

άνθρωποι του οργανισμού ανταποκρίθηκαν άμεσα σε κάθε αίτημα για την παροχή 

ψυχοκοινωνικής ή άλλης μορφής υποστήριξης παιδιών. 

 

Δεδομένου δε ότι η περιοχή της Πάτρας , αποτελεί λιμάνι εισόδου και εξόδου 

μεταναστών και προσφύγων πολλά ήταν τα αιτήματα που εκφράστηκαν προς τον 

οργανισμό μας για την υποστήριξη παιδιών – μεταναστών , προσφυγών ή θυμάτων 

παράνομης διακίνησης με σκοπό την οικονομική  τους εκμετάλλευση. Η συνεργασία 

του φορέα μας με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας και τις απαραίτητες αρχές 

ήταν άμεση και ουσιαστική.  

Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι συνέβαλαν τόσο στην παροχή ψυχολογικής 

υποστήριξης παιδιών που βρέθηκαν στο λιμάνι της Πάτρας  όσο και στην ιατρική 

εξέταση τους όταν αυτά αντιμετώπισαν προβλήματα στην υγεία τους καθώς και στην 

άμεση κάλυψη των βασικών αναγκών τους για διατροφή , ένδυση και παιχνίδι.  

 

 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του μικρού «….. Μ. ο οποίος βρέθηκε μαζί με την 

μητέρα του και τα τρία ανήλικα αδέλφια του μέσα σε κοντέινερ νταλίκας και στην 

συνέχεια οδηγήθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών Κοινωνικοί λειτουργοί του 

συλλόγου βρέθηκαν άμεσα κοντά στο παιδί και την οικογένεια του,  συνόδευσαν τον 

ανήλικο σε κρατικό νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε δερματολογική εξέταση 
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καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα. Οι άνθρωποι του συλλόγου βρέθηκαν 

κοντά του  και την επόμενη ημέρα και κατά την νοσηλεία του στο Πανεπιστημιακό 

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, καθώς το πρόβλημα του κρίθηκε σοβαρό και απαραίτητη 

η νοσηλεία του. 

 

Ανάλογη είναι και η περίπτωση του ανήλικου Β., «ο οποίος είχε κρατείτο στην 

ασφάλεια του Λιμεναρχείου Πατρών  μαζί με την οικογένεια του, Παλαιστινιακής  

καταγωγής, καθώς προέκυψε ότι  προσπάθησαν να  διαφύγουν με πλαστά διαβατήρια. 

Ανταποκρινόμενοι άμεσα στο αίτημα του Λιμεναρχείο  για την κάλυψη βασικών 

αναγκών της οικογένειας  (φαγητό, ρούχα),  κοινωνικοί λειτουργοί βρέθηκαν κοντά 

στην οικογένεια και επίσης συνόδευσαν συνοδεία το παιδί σε εφημερεύον νοσοκομείο 

προκειμένου να εξετασθεί για την υψηλή θερμοκρασία που παρουσίαζε. Από την 

εξέταση προέκυψε ότι το παιδί αντιμετώπιζε λοίμωξη του αναπνευστικού. Ο σύλλογος 

φρόντισε για την αγορά των φαρμάκων και την σωστή  ενημέρωση  της μητέρα με τη 

βοήθεια διερμηνέα για τη σωστή παροχή της  φαρμακευτικής  αγωγής του παιδιού.     

 

Και καθώς η παράνομη διακίνηση αποτελεί φαινόμενο το οποίο παρουσιάζει ολοένα 

αυξανόμενη ένταση και συχνότητα  «…θύματα trafficking στην Κάτω Αχαΐα βρέθηκαν 

30 άτομα  μεταξύ των  οποίων  και αρκετά ανήλικα παιδιά. Τα άτομα κρατήθηκαν στο  

Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας. Μετά από αίτημα που εκφράστηκε από το  Τμήμα 

Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, να 

βρεθούμε δίπλα σε αυτά τα άτομα και να τα στηρίξουμε με τα απαραίτητα σε φαγητό 

και νερό…», ο σύλλογος ανταποκρίθηκε 

άμεσα και  κάλυψε  την διατροφή των 

παιδιών και ενηλίκων μέχρι την στιγμή 

που ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για 

την  επιστροφή τους  στις χώρες 

διαμονής τους, με τη βοήθεια του 

Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης.  

 

Με σκοπό πάντα την προώθηση και 

υποστήριξη όλων των ενεργειών για την υποστήριξη των παιδιών που βρίσκονται σε 

κίνδυνο και με στόχο την ευαισθητοποίηση και αφύπνιση όσο το δυνατό 

περισσοτέρων φορέων και πολιτών προς την κατεύθυνση αυτή ……………… 
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3. Με πρωτοβουλία του Οργανισμού μας και σε συνεργασία με 

την Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας και την Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας, την 1 Απριλίου 2009, προχωρήσαμε στην δημιουργία του 

Τοπικού Δικτύου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής 

Κακοποίησης στην Αιτωλοακαρνανία. 

 
     Ο στόχος του δικτύου αφορά στην  ανάπτυξη διατομεακής και διεπιστημονικής 

συνεργασίας, την ανάπτυξη, 

υποστήριξη και εφαρμογή 

κατάλληλων προγραμμάτων για 

την πρόληψη της παιδικής 

κακοποίησης, την  άμεση και 

ουσιαστική παρέμβαση σε 

περιστατικά κακοποίησης 

παιδιών 24 ώρες την ημέρα, 7 

ημέρες την εβδομάδα, την  

ανταλλαγή πληροφοριών και 

τεχνικών παρέμβασης καθώς και εμπειριών προκειμένου να διασφαλίζεται η 

ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά, την  ενημέρωση και ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των φορέων στο δίκτυο και η συμμετοχή και συνεργασία 

και με άλλα διεθνή & εθνικά δίκτυα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και την  

ερευνητική και στατιστική καταγραφή του φαινομένου σε τοπικό επίπεδο. 

 
4. Στις 11 Ιουνίου 2009, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας όλων 

των εμπλεκομένων φορέων του Τοπικού Δικτύου για την Πρόληψη 

και Αντιμετώπιση της Παιδικής Κακοποίησης στην Αχαΐα, το οποίο 

συστάθηκε το 2008 .  

 

Με σκοπό την  

5. Πραγματοποίησε ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία με στόχο την 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών για το φαινόμενο  

της παιδικής κακοποίησης, τις ενδείξεις και τα συμπτώματα καθώς 

και τους τρόπους αντιμετώπισης του.  
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Δεδομένου ότι η εκπαιδευτική κοινότητα  στην Ελλάδα, έρχεται  καθημερινά σε 

επαφή με μεγάλο αριθμό παιδιών είναι εξαιρετικά πιθανό, οι εκπαιδευτικοί αλλά και  

ίδιοι οι μαθητές να συναντήσουν περιστατικά παιδικής κακοποίησης και ο οργανισμός 

μας έκρινε ιδιαίτερα σημαντικό να συμβάλει στην ενημέρωση για την  πλήρη 

αναγνώριση του προβλήματος και την ευαισθητοποίησης της μαθητικής . 

Οι ενημερώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν συνεννόησης με τους διευθυντές 

δημοτικών σχολείων  και  η επιστημονική ομάδα του οργανισμού μας βρέθηκε στις : 

 

 στις 3 Απριλίου 2009,  πραγματοποιήθηκε ενημερωτική - 

εκπαιδευτική  επίσκεψη στο Δημοτικό σχολείο Πάους Αχαΐας 

 στις 3 Απριλίου 2009,  πραγματοποιήθηκε ενημερωτική - 

εκπαιδευτική  επίσκεψη στο Δημοτικό σχολείο Πάους Αχαΐας 

 στις 17 Απριλίου 2009 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική - 

εκπαιδευτική  επίσκεψη στο 3ο Γυμνάσιο Αιγίου 

 στις 17 Απριλίου 2009, ενημερωτική - εκπαιδευτική  επίσκεψη στο 

8ο Δημοτικό σχολείο Αιγίου 

 στις 29  Απριλίου 2009 , ενημερωτική - εκπαιδευτική  επίσκεψη  στο 

Δημοτικό σχολείο Άβυθου Αιγίου 

 στις 3 Ιουνίου 2009, ενημερωτική - εκπαιδευτική  επίσκεψη στο 10ο 

Δημοτικό σχολείο Αγρινίου  

 στις 5 Ιουνίου 2009, ενημερωτική - εκπαιδευτική  επίσκεψη στο 3ο 

Δημοτικό σχολείο Αιγίου 

 στις 11 Δεκεμβρίου 

2009 και με αφορμή 

την Παγκόσμια 

Ημέρα για τα 

Δικαιώματα του 

Παιδιού, 

πραγματοποιήθηκε 

ενημερωτική – 

εκπαιδευτική επίσκεψη 

στο 66ο -58ο & 56ο 

Δημοτικό Σχολείο Πάτρας 

Επιπλέον , 
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 στις 4 Ιουνίου 2009, επιστημονικό προσωπικό του συλλόγου 

μετείχε σε  εκπαιδευτική ημερίδα που οργανώθηκε σε συνεργασία με  τους 

σχολικούς  συμβούλους της 7ης & 8ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αιγίου και 

στο οποίο 

συμμετείχαν οι 

διευθυντές 

όλων των 

δημοτικών 

σχολείων των 

παραπάνω 

περιφερειών. 

Στόχος της 

ημερίδας ήταν 

η ενημέρωση των 

διευθυντών των 

δημοτικών σχολείων για 

τους τρόπους παρέμβασης 

των εκπαιδευτικών στην 

αντιμετώπιση του 

φαινομένου της παιδικής 

κακοποίησης καθώς και η 

ενημέρωση τους για τις 

πηγές  βοήθειας και πληροφόρησης τους. 

 

 Στις 19 Νοεμβρίου 2009  και με αφορμή την επέτειο της Παγκόσμιας 

Ημέρας κατά της Παιδικής Κακοποίησης πραγματοποιήθηκε   

ραδιοφωνική εκπομπή σε τοπικούς ραδιοσταθμούς με στόχο την 

ενημέρωση και αφύπνιση του κοινού για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου. 

 

6. Διεκπεραίωση αιτημάτων φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο 
 

Κατά το έτος 2009 πολλές ήταν οι φορές που εκφράστηκαν αιτήματα για την 

φιλοξενία παιδιών  σε κίνδυνο και για τα οποία ο/η εισαγγελέας έκκριναν απαραίτητη 

την απομάκρυνσή παιδιών από το οικογενειακό τους περιβάλλον. 
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Τέτοιο  ήταν το αίτημα που εκφράστηκε  από τον πατήρ Π. ο οποίος ζήτησε  την 

φιλοξενία ενός βρέφους 2 ημερών, του οποίου η μητέρα δεν ήθελε να το κρατήσει 

λόγω του νεαρού της ηλικίας της. Μολονότι δεν υπήρξε η δυνατότητα φιλοξενίας του 

μωρούς σε σπίτι του συλλόγου , ωστόσο οι άνθρωποι του οργανισμού αναζήτησαν 

άλλους χώρους , συνεργάστηκαν με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα το 

παιδί να βρίσκεται σήμερα σε χώρο 

προστατευμένης  φροντίδας. 

 

Επίσης αρκετές ήταν και οι φορές όπου 

το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το 

Σωματείο «Πολίτες Πάτρας Εν Δράσει» 

αιτήθηκαν τη συνδρομή του συλλόγου για τη μεταφορά ανήλικων αλλοδαπών οι 

οποίοι αιτήθηκαν άσυλο και έπρεπε να 

μεταφερθούν σε Κέντρα Υποδοχής 

Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών, όπως 

είναι στην Κόνιτσα ο Ξενώνας 

Προσωρινής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανήλικων Αλλοδαπών Προσωρινής 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων 

Αλλοδαπών Κρήτης και η Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση «ΆΡΣΙΣ»,  

Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανήλικων Αλλοδαπών Αιτούντων Άσυλο. 

 

Αν και τα περισσότερα από τα παιδιά δεν μιλούσαν την ελληνική γλώσσα καταφέραμε 

με τη βοήθεια διερμηνέα να συνεργαστούμε και να φτάσουμε στον προορισμό που 

μας αιτήθηκε. Οι ανήλικοι αλλοδαποί έχοντας αυτό το δικαίωμα μπορούν και ζουν 

πλέον σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και με περισσότερη φροντίδα. 
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Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ  

 

«…Ο εγγονός μου  είναι 7 μηνών και 

οι γιατροί διέγνωσαν « Κυστική 

Ίνωση», υπολειπόμενο γονιδιακό 

νόσημα που προκαλεί παγκρεατική 

ανεπάρκεια και χρόνια προοδευτική 

εξελισσόμενη πνευμονική νόσο. Η 

αγωγή που χρήζει είναι μακροχρόνια 

και περιλαμβάνει παγκρεατικά ένζυμα, 

αντιβιώσεις και θεραπεία με 

εισπνεόμενα τα οποία δεν έχω τη 

δυνατότητα να τα αγοράσω, ούτε και ασφάλεια να τα καλύψει. Σας παρακαλώ 

βοηθήστε τον εγγονό μου…», ανέφερε ο κύριος Κ., ο οποίος φανερά ανήσυχος και 

απελπισμένος δείχνοντας ανήμπορος να 

αντιμετωπίσει  την παρούσα δυσκολία που 

προέκυψε, απευθύνθηκε στο Σύλλογο για την 

κάλυψη της φαρμακευτικής αγωγής του 

εγγονού του. 

 

Με δεδομένη την πολυετή δράση του 

συλλόγου ως προς την υποστήριξη των παιδιών 

που παρουσιάζουν  προβλήματα υγείας, ο 

σύλλογος ανταποκρίθηκε για μια ακόμα χρονιά 

στα αιτήματα γονέων , κηδεμόνων, και 

υπηρεσιών υγείας. Η στήριξη αφορούσε κυρίως 

την  κάλυψη ιατρικών και φαρμακευτικών 

ειδών, τον προγραμματισμό ραντεβού με τους γιατρούς την παροχή κατευθύνσεων 

και συνοδευτικών υπηρεσιών για την έκδοση βιβλιαρίων υγείας καθώς και την  

ψυχολογική στήριξη των οικογενειών των οποίων τα παιδιά αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα υγείας. 
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Ένα από αυτά τα περιστατικά  αφορούσε την μικρή Ε., η οποία μετά  από 

τροχαίο ατύχημα   υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με αποτέλεσμα το παιδί να 

χρειάζεται μετάβαση σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης για παιδιά έως 18 ετών στην 

Ζυρίχη.  Η μητέρα απευθύνθηκε στο Οργανισμό μας  προκειμένου να στηριχθεί η 

ανήλικη  στην κάλυψη των εξόδων τόσο για αποκλειστική νοσοκόμα όσο  και για όλα 

τα διαδικαστικά θέματα σχετικά με τη μεταφορά του παιδιού στο συγκεκριμένο 

κέντρο. Ο σύλλογος ήταν δίπλα στην ανήλικη και την οικογένειά της παρέοντας 

ψυχολογική στήριξη, ενημέρωση για τις 

διαδικασίες έκδοσης βιβλιαρίου, επαφές 

με διερμηνέα με την γερμανική 

ασφαλιστική εταιρία του πατέρα και 

επαφές με όλους τους φορείς που  

αφορούν στον τομέα υγείας και τις 

αντίστοιχες ασφαλιστικές. Το 

συγκεκριμένο ιατρικό περιστατικό είναι 

σε εξέλιξη και το παιδί παρουσιάζει 

σταθερή κατάσταση». 

 

Ο Οργανισμός μας βρέθηκε και εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό κάθε οικογένειας 

και κάθε παιδιού που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας καθώς είναι  σημαντικό για 

εμάς και τον μικρό ιδρυτή μας , τον Ανδρέα, να γνωρίζουμε ότι κάθε παιδί που πονάει 

έχει τη δική μας βοήθεια στο μέτρο του δυνατού και αυτό γιατί «…όλα παιδιά είναι 

και αξίζουν ένα χαμόγελο…» 

 
 Γ. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ 
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΡΙΣΗ  

 
 

Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

παιδιών και των οικογενειών τους 

που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

διαβίωσης αποτελεί μια από τις 

πρώτες δράσεις του οργανισμού 
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μας , η οποία και κατά το έτος 2009 έλαβε χώρα.  Κοινωνικοί λειτουργοί του 

συλλόγου, ψυχολόγοι,  εθελοντές και χορηγοί συνεργάστηκαν με οικογένειες και 

παιδιά με στόχο την υποστήριξη τους .  

Εξάλλου, ο  λόγος ύπαρξης της τράπεζας τροφίμων του Οργανισμού μας  είναι για να 

στηρίζει οικογένειες που λόγω κάποιων απρόοπτων καταστάσεων, αποδυνάμωσαν τη 

λειτουργικότητά τους και τους κατέστησαν προσωρινά αδύναμους να ανταπεξέλθουν 

στις βασικές ανάγκες σε τρόφιμα, ρούχα, υποδήματα, σχολικά είδη και παιχνίδια.   

 

«…από 15 χρονών μεγάλωσα στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στην Πάτρα, 

λόγω προβλημάτων που 

αντιμετώπιζα στο οικογενειακό μου 

περιβάλλον. Στα 18 μου μετακόμισα 

στην Αθήνα. Εκεί γνωριστήκαμε με 

τον άντρα μου, παντρευτήκαμε και 

αποκτήσαμε την 2 ετών σήμερα 

κόρη μας. Από παρεμβάσεις των 

γονιών του και μετά από σωματική 

κακοποίηση που άσκησαν πάνω μου 

χωρίσαμε έχοντας την επιμέλεια του παιδιού μας…» είπε η κα.. Α., μια γλυκύτατη 

ενήλικη, η οποία έδειχνε να μην την εγκαταλείπουν οι δυνάμεις της και αντλώντας 

δύναμη από την κόρη της να συνεχίζει να αγωνίζεται.   

 

Όταν υπάρχει ένα παιδί έχεις λόγο να υπάρχεις και να ζεις γι’ αυτό. Κάποιες φορές 

όταν οι δυνάμεις ακόμη και κάποιες 

καταστάσεις σε εγκαταλείπουν εσύ 

πρέπει να είσαι δυνατός και να 

συνεχίζεις για τον άνθρωπο που ελπίζει 

και ζει από εσένα. Παράγοντες όπως 

κοινωνικοί, προβλήματα υγείας και 

οικονομικοί θέτουν τα όρια σε καθετί 

που προγραμματίζουμε ρυθμίζοντας 

ταυτόχρονα την ζωή μας. 

 

«…ο σύζυγός μου αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, καρκίνο στους λεμφαδένες,  

όμως κατά τη διάρκεια της βιοψίας ο γιατρός του έκοψε κατά λάθος την κλείδα στον 
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ώμο του και έχει μείνει ανάπηρος 30%, ενώ παράλληλα υποβάλλεται σε 

χημειοθεραπείες και δεν μπορεί να εργαστεί…», είπε η κα. Ρ., μια δυνατή γυναίκα, η 

οποία με δύναμη ψυχής στέκεται στα πόδια της και ζήτησε μια μικρή βοήθεια από το 

Σύλλογο μας, προκειμένου να στηρίξει τα 5 παιδιά τους και να μπορέσει και πάλι να 

ορθοποδήσει. 

 

Το διάστημα του 2009 ο σύλλογος κατάφερε να στηρίξει υλικά εκατοντάδες παιδιά και 

τις οικογένειες τους με την ελπίδα να προσφέρει λίγη χαρά στα παιδικά πρόσωπα και 

ανακούφιση στους γονείς τους.  Τόσο κατά την περίοδο έναρξης των μαθημάτων στα 

σχολεία όσο και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα ο οργανισμός 

μας βρέθηκε κοντά στους μικρούς  του φίλους για να χαρίσει σχολικές τσάντες, 

τετράδια, μαρκαδόρους , παιχνίδια , 

ρούχα, τρόφιμα , λαμπάδες. 

Επιπλέον,  χαρά στα πρόσωπα αυτών 

των παιδιών χάρισαν και άλλα παιδιά-

μαθητές και εθελοντές που με 

διαφορετικό τρόπο ο καθένας 

κατάφερε να συμβάλει στο δικό μας 

έργο. Η διάθεση και η ζωντάνια τους 

συνέβαλαν στο να ανταποκριθεί ο 

κόσμος στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2009, στην πρόσκληση για τη συλλογή τροφίμων 

από super market και άλλα καταστήματα παιχνιδιών της περιοχής, των οποίων η 

ποσότητα κάλυψαν τις βασικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών που 

στηρίζουμε. 

 

Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ  
 
Στα πλαίσια της δράσης «συμβουλευτική» 

του Τμήματος ψυχολογικής στήριξης στην 

Αχαΐα, υπήρξαν αρκετά περιστατικά τα οποία 

εξυπηρετήθηκαν στο τομέα της ψυχικής 

υγείας και  σε θέματα  που στο  μεγαλύτερο 

ποσοστό τους αφορούσαν σχέσεις στην 

οικογένεια, προβλήματα συμπεριφοράς, 

θάνατο, διαζύγιο και  αυτοκτονικό ιδεασμό. 
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Ένα από τα περιστατικά στα οποία ανταποκριθήκαμε άμεσα αφορούσε την  16χρονη 

Σ., έφηβη η οποία παρουσίασε τάση φυγής από το οικογενειακό με αποτέλεσμα μετά 

την επιστροφή της στο σπίτι να απευθυνθεί  προς τον οργανισμό μας προκειμένου  να 

συζητήσει τους προβληματισμούς και τις φοβίες που την οδήγησαν στην εγκατάλειψη 

της οικίας της. 

Μέσα από την συμβουλευτική που έγινε με την Σ. τόσο τηλεφωνικά όσο και από 

κοντά διαπιστώθηκε πως είχε υποστεί βιασμό, στο παρελθόν είχε αυτοκτονικούς 

ιδεασμούς και δεν είχε βοηθηθεί τότε κατάλληλα λόγω οικονομικής αδυναμίας, με 

αποτέλεσμα τα προβλήματα να συνεχίζονται και να αυξάνονται στον ψυχικό κόσμο 

της.  

Η ανήλικη Σ.  παραπέμφθηκε και  στην παιδοψυχιατρική του ΠΓΝΠ για εισαγωγή και 

παρακολούθηση από ψυχιάτρους κάτι το οποίο 

το ζήτησε το ίδιο το παιδί «Θέλω να πάω κάπου 

που θα μπορώ να βοηθηθώ και να ηρεμήσω, το 

έχω πολύ ανάγκη».  Η εξέλιξη της Σ. ήταν 

ενθαρρυντική, συνεχίζει το σχολείο και τις 

δραστηριότητες της, ενώ παράλληλα η 

οικογένεια της στηρίζεται κοινωνικά και  με υλικά 

αγαθά από την κοινωνική υπηρεσία του 

συλλόγου. 

 
 
Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ   

 
Η δημιουργική απασχόληση στα νοσηλευόμενα παιδιά της Παιδιατρικής του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών  και του  Γενικού Νοσοκομείου 

Παίδων «Καραμανδάνειο», συνεχίστηκε  για 9η συνεχή χρονιά με σκοπό την όσο το 

δυνατό πιο ανώδυνη  διαμονή των νοσηλευόμενων παιδιών στα νοσηλευτικά κέντρα . 

Και στα δύο νοσοκομεία απασχολήθηκαν συνολικά 449 παιδιά όλων των ηλικιακών 

ομάδων.  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ   63 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ 386  
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Τα περισσότερα από τα παιδιά βρίσκονται στο νοσοκομείο ξαφνικά για κάποιο 

ιατρικό λόγο, κάποια παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα, άλλα για μεγαλύτερο με 

αποτέλεσμα να βγαίνουν  από το πρόγραμμα που είχαν πριν την εκεί εισαγωγή τους. 

Οι καθημερινές ιατρικές εξετάσεις που κάνουν τα παιδιά, οι επισκέψεις των γιατρών 

και η συχνή παρακολούθηση από τους νοσηλευτές, συχνά τρομάζουν τα παιδιά και 

στην ιδέα πως πρέπει πάλι να υποστούν κάποια συγκεκριμένη διαδικασία, μπορεί και 

να αντιδράσουν .         

                                                                                                                                                   

Ωστόσο, με μεγάλη χαρά διαπιστώσαμε ότι η δική μας επίσκεψη στο δωμάτιο τους,  

,μεταφέρει τους μικρούς ασθενείς σ ‘ ένα άλλο κλίμα μαγευτικό, χαρούμενο, 

ξέγνοιαστο σε μαζί με την παρέα 

διασκεδαστικών  και δημιουργικών  

παιχνιδιών  ανάλογων  της  ηλικίας τους.   

 

Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών 

γίνεται τόσο στους θαλάμους των 

παιδιών όσο και σ’ ένα παιδότοπο που 

βρίσκεται μέσα στο χώρο και των δυο 

νοσοκομείων και ο οποίος είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένος με παιχνίδια. Οι μικροί ασθενείς μαζί με την δική μας 

βοήθεια και καθοδήγηση έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν κατασκευές (όπως για 

παράδειγμα κάρτες  χριστουγεννιάτικες,  

πασχαλινές και κάρτες που θέλουν να χαρίσουν 

στους ιατρούς και στο νοσηλευόμενο προσωπικό 

ευγνωμονώντας τους για την ιατρική 

παρακολούθηση, αποκριάτικες μάσκες, καπελάκια 

κ.λ.π.), να παίξουν με επιτραπέζια, εκπαιδευτικά 

παιχνίδια, παζλ, κούκλες, αυτοκινητάκια, 

τουβλάκια, ντόμινο, κουκλόσπιτο καθώς και να 

ζωγραφίσουν με μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, 

νερομπογιές. Επίσης πολλά ήταν τα παραμύθια που διαβάσαμε και οι ήρωες που 

υποδυθήκαμε με τα  παιδιά μικρότερης ηλικίας.  

 

Πέρα από την ικανοποίηση που πήραν  τα παιδιά και το όμορφο συναίσθημα που 

ένοιωσαν ταξιδεύοντας στον κόσμο του παιχνιδιού, θετικά ήταν και  τα συναισθήματα 
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των γονέων τους οι οποίοι στενοχωριούνται για την παρουσία των παιδιών 

τους στο χώρο του νοσοκομείου και μια δραστηριότητα σαν την δική μας την 

θεωρούν πολύ αξιόλογη και απαραίτητη.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά είναι  τα συγχαρητήρια που δεχόμαστε από τους γονείς 

για την απασχόληση που προσφέρουμε στα παιδιά και χαρακτηριστικά αναφέρεται η 

περίπτωση της κυρίας Κ.,  μητέρας που η οικογένεια της υπήρξε θύμα   τροχαίου 

ατυχήματος , από το οποίο ο πατέρας απεβίωσε και ο μικρός μας ασθενής δεν γνώριζε 

την εξέλιξη, η ίδια είχε χάσει το κουράγιο της και δεν μπορούσε να απασχολήσει το 

παιδί της. Η επίσκεψη μας στο δωμάτιο του νοσηλευόμενου παιδιού ήταν λυτρωτική 

τόσο για το παιδί όσο και για την μητέρα καθώς της δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσει με 

τους γιατρούς και να επικοινωνήσει με συγγενικά της πρόσωπα.  

Ένα άλλο περιστατικό που συνέβη μέσα στο 2009 , αφορούσε την έκτατη χειρουργική 

επέμβαση ενός αγοριού μόλις 4 χρόνων χωρίς να είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένο τόσο 

ψυχολογικά όσο και πρακτικά. Εμείς 

απλά παίξαμε, ζωγραφίσαμε και στο 

τέλος του χαρίσαμε μαρκαδόρους και 

ένα μπλοκ ζωγραφικής.  Το 

ταλαιπωρημένο και πονεμένο 

πρόσωπο του μικρού μας φίλου  πήρε 

μια χαρούμενη μορφή που δεν 

περιγράφεται και δεν μπορεί να 

διαγραφτεί από την μνήμη μας, την 

κρατάμε και συνεχίζουμε την προσπάθεια μας και την εκπλήρωση της επιθυμίας του 

μικρού ιδρυτή μας. 

 

Πέρα από τις δράσεις που αναφέρθηκαν 
παραπάνω κατά το 2009 ο σύλλογος 
ανέλαβε την:  
 

 Εκπαίδευση σπουδαστών του 

τμήματος Κοινωνικής Εργασίας των 

Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και 

Πρόνοιας. 

 Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση εθελοντών με στόχο την ενεργό συμμετοχή 

τους στις διαδικασίες υποστήριξης των  παιδιών . 
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Στα πλαίσια της όσο το δυνατό ορθότερης και αποτελεσματικότερης υποστήριξης 

των παιδιών ο οργανισμός μας και κατά το 2009 οργάνωσε μια σειρά από 

ενημερωτικές – εκπαιδευτικές συναντήσεις νέων εθελοντών.  

Σε αίθουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μεγάλος αριθμός ατόμων 

συγκεντρώθηκε στις  10 Νοεμβρίου 2009   και στις προκειμένου να ενημερωθεί 

για την δράση και το έργο του συλλόγου . 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  

 

Οι παρουσία υπευθύνων και αξιόλογων εθελοντών αποτελεί για το Χαμόγελο της 

Αχαΐας σημαντικό στήριγμα.   Και κατά το 2009 οι φίλοι μας , όπως εμείς τους 

αποκαλούμε , με πολύ αγάπη, ακούραστοι και με ανεπτυγμένο το  αίσθημα της 

προσφοράς ήταν δίπλα μας και στήριζαν οποιαδήποτε δράση μας, προσφέροντας 

πολύτιμο χρόνο, προσωπική εργασία 

και αστείρευτη αγάπη.   

Με περίσσια αγάπη, πολύ διάθεση 

και ικανοποιημένοι από το αίσθημα 

της προσφοράς αφιέρωσαν πολύτιμο 

από τον χρόνο τους προκειμένου να 

συνεργαστούμε σε δράσεις όπως: 

 

 τη συγκέντρωση τροφίμων 

από τα super market για 

την ενισχυση των οικογενειών ,  

 την φύλαξη σε νοσοκομεία παιδιών που για κάποιο λόγω χρειάστηκε 

να νοσηλευθούν 

 τη δημιουργία κατασκευών για το μεγάλο Χριστουγεννιάτικο  παζάρι 

του οργανισμού.  

Τον  Νοέμβριο του 2009 και συγκεκριμένα στις 21-22-23 και 24 το  6ο 

Χριστουγεννιάτικο Bazzar  λειτούργησε στην αίθουσα του Εμπορικού & 

Εισαγωγικού συλλόγου Πατρών . Ολοι εμείς  , φορέσαμε τα γιορτινά μας, 

βάλαμε την πιο όμορφη μας διάθεση και υποδεχθήκαμε με το μεγαλύτερο μας 
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«Χαμόγελο» όλους μας τους φίλους οι οποίοι στηρίζουν την όποια ενέργεια 

μας και ανταποκρίνονται σε κάθε πρόσκλησή μας.  

 Κατασκευές των εθελοντών, δημιουργίες χειροποίητες, και γλυκίσματα, που 

όμοια τους δεν υπάρχουν στόλισαν τα όμορφα χριστουγεννιάτικα τραπέζια του 

Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών  και σε ελάχιστα λεπτά 

βρέθηκαν στα σπίτια των αγοραστών τους. 

Εξάλλου για πρώτη χρονιά κατά το 2009, το Χριστουγεννιάτικο Bazzar  του 

οργανισμού μας επισκέφτηκε και την πόλη του Αιγίου και χάρισε λίγη από την 

γιορτινή μας διάθεση σε όλους του εκεί φίλους μας. 

 Επίσης πολύ σημαντική ήταν η προσφορά των εθελοντών και της Εθελοντικής 

Θεατρικής Ομάδας του Οργανισμού μας , που αποτελείται από  μαθητές γυμνασίου 

οι οποίοι με μεράκι και ακούραστη διάθεση παρουσίασαν : 

 

 την Κυριακή  5 Απριλίου 

2009, στο Συνεδριακό 

Κέντρο του Πανεπιστημίου 

Πατρών, τη θεατρική 

παράσταση , 

«ΠΛΟΥΤΟΣ» του 

Αριστοφάνη 

 το Σάββατο 25 Απριλίου 

2009, στο  Παπαστράτειο 

Μέγαρο Αγρινίου, τη θεατρική παράσταση , «ΠΛΟΥΤΟΣ» του 

Αριστοφάνη 

 την Κυριακή 29 Αυγούστου 2009, στην Αρχαία Κόρινθο  τη θεατρική 

παράσταση , «ΠΛΟΥΤΟΣ» του Αριστοφάνη 

 την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009 στην θεατρική σκηνή στην Τεχνόπολη 

στο Γκάζι, τη θεατρική παράσταση , «ΠΛΟΥΤΟΣ» του Αριστοφάνη..    

 
   Στο έργο συμμετείχαν  40   μαθητές  του 6ου Γυμνασίου και 6ου  Λυκείου Πατρών και 

απέσπασαν θετικές κριτικές για τη νεανική δροσιά του έργου, το πηγαίο και 

αυθόρμητο παίξιμο, τα πλούσια σκηνικά και ενδύματα και ιδιαίτερα την ευχάριστη 

μουσική και τα ευρηματικά χορευτικά των ζευγάδων – αγροτών του χορού. 
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 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2009 

 

 «Και το νερό μπήκε στο αυλάκι». Το νέο 

κτήριο το οποίο θα στεγάζει το Χαμόγελο 

του Παιδιού στην Πάτρα αρχίζει να γίνεται 

πραγματικότητα.  

Με προγραμματική σύμβαση που 

υπογράφτηκε μεταξύ του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και του Συλλόγου και της 6ης 

Υγειονομικής Περιφέρειάς 

παραχωρήθηκε προς χρήση στον σύλλογο 

ακίνητο το οποίο βρίσκεται  στην οδό 

Όθωνος Αμαλίας ( απέναντι από το Κτήριο 

Λιμένος Πατρών ) και το οποίο ανήκει στην 

περιουσία του Γενικού Νοσοκομείου 

Πατρών « Ο Άγιος Ανδρέας». 

Ο σύλλογος στο εν λόγω ακίνητο το οποίο αποτελείται από τρεις ορόφους ( 2ος -

3ος & 4ος  όροφος ), πρόκειται να στεγάσει  : 

• Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης (σχετικό επισυναπτόμενο 1) 

• Διοικητικά γραφεία  

• Τράπεζα ειδών του συλλόγου  

• Τμήμα δημιουργικής απασχόλησης και  ενισχυτικής διδασκαλίας παιδιών  

• Την έδρα του  πρώτου Περιφερειακού Δικτύου Φορέων για την πρόληψη 

και Αντιμετώπιση της Παιδικής Κακοποίησης / Παραμέλησης, όπως αυτό 

ανακοινώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2007 στην συνάντηση των Τοπικών 

Φορέων του Ν. Αχαΐας.  

   

Στις 17/03/2009 η  6η ΥΠΕ παρέδωσε τα κλειδιά του κτηρίου στον οργανισμό μας και 

οι εργασίες άρχισαν.  Με πολύ διάθεση πολλοί παλιοί και νέοι  εθελοντές και φίλοι του 

συλλόγου  προσπαθούν  να μεταμορφώσουν τον εγκαταλελειμμένο χώρο σε χώρο 

δημιουργίας  και γι αυτό τους ευχαριστούμε θερμά. 
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 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2009 

 

Ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε για ένατη συνεχή χρονιά 

στην Πάτρα. Οι δράσεις αυτές 

αποσκοπούσαν είτε στην 

οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου, 

είτε την ενημέρωση μαθητών και 

πολιτών για τον Σύλλογο και τις 

δράσεις του. Καταγράφοντας τις 

δράσεις σύμφωνα με την 

ημερομηνία πραγματοποίησής τους 

είναι οι ακόλουθες: 

 

o 01/02/09: Αποστολή 

ανθρωπιστικής βοήθειας στην εμπόλεμη ζώνη της Γάζας.  

o 22/02/09: Αποκριάτικο ξεφάντωμα κέφι και διασκέδαση στους δρόμους της 

Πάτρας από τα παιδιά που φιλοξενούνται στα Σπίτια του Συλλόγου.  Για μια ακόμα 

φορά το Χαμόγελο του Παιδιού συμμετείχε ενεργά και δυναμικά στο αποκριάτικο 

ξεφάντωμα της πόλης της Πάτρας. Οι μικροί μας θησαυροί ως άλλοι ήρωες 

παιδικών παραμυθιών παρέλασαν στην αποκριάτικη παρέλαση και γιόρτασαν το 

παιδικό καρναβάλι.   

o 24/02/09: Ενημέρωση για τις δράσεις του Συλλόγου στο φροντιστήριο ξένων 

γλωσσών Axon. 

o 17/03/09: Παραλαβή των κλειδιών κτηρίου Όθωνος Αμαλίας. 

o 01/04/09: Ενημέρωση για την δράση και το έργο του συλλόγου στον Δήμο 

Αγρινίου.. 

o Απρ/09: Συγκέντρωση τροφίμων από σχολεία προς ενίσχυση του συλλόγου και 

στήριξη των οικογενειών ενόψει του Πάσχα. 

o Απρ/09: Διανομή λαμπάδων και γλυκισμάτων στα παιδιά που νοσηλεύονται στα 

Νοσοκομεία Παίδων Ρίου και Καραμανδάνειο ενόψει του Πάσχα. 
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o 25/04/09: Πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης «Ο Πλούτος» του 

Αριστοφάνη στο Αγρίνιο, προς οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου από την 

Εθελοντική Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου. 

o 28/03/09: Παρουσία με είδη του συλλόγου προς πώληση και οικονομική 

ενίσχυση στην «1η Έκθεση Κατοικία ’09 Γάμος-Βάπτιση» στο Παμπελοποννησιακό 

στάδιο Πατρών.  

o Μάιος/09: Συνάντηση για το Τοπικό Δίκτυο Αιτωλοακαρνανίας. 

o 04-06/05/09: Συμμετοχή στην Εβδομάδα Προαγωγής Υγείας Δήμου Πάτρέων , 

με παρουσία εργαζομένων του συλλόγου προς ενημέρωση του κοινού και διανομή 

ενημερωτικών φυλλαδίων στην Κεντρική Πλατεία της πόλης της Πάτρας. 

o 25/05/09: Δράσεις σχετικά με την Παγκόσμια ημέρα για τα Εξαφανισμένα 

Παιδιά. 

o 01/06/09: Καμπάνια ενημέρωσης για την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις εξαφανίσεις 

116000. 

o 08-09/07/09: Διήμερο Φεστιβάλ από τοπικές μπάντες Rock μουσικής προς 

οικονομική ενίσχυση του συλλόγου, από το Πνευματικό Κέντρο Πρέβεζας και 

Λευκάδας. 

o 17-18/10/09: Συμμετοχή σε διήμερη επιστημονική εκδήλωση της  Κλινική 

Μαιευτικής και Αναπαραγωγής του Τμήματος Κτηνιατρικής του Παν. Θεσσαλίας 

προς οικονομική ενίσχυση του συλλόγου. 

o Νοέ/09: Αγώνες Μπάσκετ για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου από την 

ομάδα «Έσπερος Α.Ο.Π.Α.» 

o 10/11/09: Ενημέρωση νέων εθελοντών 

o 21-24/11/09: 6Ο Χριστουγεννιάτικο Bazaar προς οικονομική ενίσχυση του 

Συλλόγου. 

o 27-28/11/09: Διήμερη 

συγκέντρωση τροφίμων για την 

ενίσχυση των οικογενειών τις 

οποίες στηρίζει ο Σύλλογος, 

ενόψει του Πάσχα. 

o Δεκ/09: Ειδική αναφορά για τις 

δράσεις του συλλόγου στην 

Πάτρα έγινε στην περιοδική 

έκδοση της μαθητικής 
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εφημερίδας του σχολείου Γυμνασίου Ρίου – Δεκέμβριος 2009 με τίτλο 

«Γενιά Του ‘95».  

o 03/12/09: Παραλαβή σχολικών ειδών από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών 

Ελλάδος (ΟΤΕ) 

o 03/12/09: Συμμετοχή μέσω του Τοπικού Δικτύου για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης σε εκδήλωση για την επέτειο της Ημέρας 

για τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.). σε σχολεία του Αγρινίου και του 

Μεσολογγίου. Ο Σύλλογος ήταν δίπλα στα παιδιά αυτά με δώρα και πολλές 

λιχουδιές. 

o 10-12/12/09: Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικο Παζάρι στο 

Δήμο Αιγίου. 

o 13/12/09: Συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα «Ενδοοικογενειακή Βία και Παιδική 

Κακοποίηση « στον Δήμο Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας . 

o  14/12/09: Χριστουγεννιάτικο μαθητικό παζάρι από το 4ο Νηπιαγωγείο Πατρών 

προς οικονομική ενίσχυση του συλλόγου και ενημέρωση για τις δράσεις του 

Συλλόγου. 

o 16/12/09: Χρηματική δωρεά μαθητών από την πώληση της παιδικής-σχολικής 

τους εφημερίδας. 

o 19/12/09: Χριστουγεννιάτικο μαθητικό παζάρι προς ενίσχυση του Συλλόγου από 

το 1ο Γυμνάσιο Πατρών. 

o 24/12/09 : Χρηματική δωρεά από τους μαθητές του δημοτικού σχολείου 

Λαμπείας. 

o 24/12/09: Εκδήλωση στην Πλατεία Γεωργίου ενόψει των Χριστουγέννων υπό τη 

διοργάνωση του Δ. Πατρών, Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πάτρας και 

τηλεοπτικού τοπικού καναλιού Tele time στην οποία τοποθετήθηκε κουμπαράς του 

συλλόγου προς οικονομική ενίσχυση του συλλόγου. 

o 31/12/09: Επίσκεψη και διανομή παιχνιδιών από τον Αϊ Βασίλη του Συλλόγου 

στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων.  

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό και η μεγάλη δράση του συλλόγου στην 

κατασκευή μπομπονιέρων και προσκλητηρίων γάμων – βάπτισης με στόχο την 

οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου.  

 

Ευαισθητοποιημένα ζευγάρια και γονείς επισκέφθηκαν τα γραφεία μας και φέτος 

προκειμένου να επιλέξουν σχέδια για τη συγκεκριμένη κάθε φορά κοινωνική 

εκδήλωση. Οι παραγγελίες πραγματοποιούνταν από εργαζόμενους του συλλόγου και 
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από την πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών μας. Οι κριτικές πάντα θετικές και η 

προσέλευση του κόσμου όλο και περισσότερη….   

 

 

 ΧΟΡΗΓΙΕΣ 2009  
 
Και αυτή τη χρονιά ήταν δίπλα μας φίλοι και μεγάλες εταιρείες που συνέβαλλαν στις 
δράσεις του συλλόγου και πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους για λογαριασμό των παιδιών 
που τους είχαν ανάγκη.  
 
Οι συνεργάτες μας γι’ αυτήν την χρονιά είναι οι ακόλουθοι: 
• Ψησταριά «Οι Νοστιμιές του Σάκη», κ. Σουτζούκογλου-Τσιγγάνος 

• Μεταφορική Εταιρεία «ΚΟΡΩΝΙΟΣ», κ. Κορωνιός Ευάγγελος 

• «REVOIL» Υγρά καύσιμα, κ. Τσουτσάνης 

• Φαρμακείο, κα. Τζερδέ Αικατερίνη 

• Φαρμακείο, κ. Σοφιανόπουλος & Α. Βουτυράκη 

• Βιβλιοπωλείο «Ρούμπυ», κα. Λυμπεράτου Ευανθία 

• Πιτσαρία «Rimini Pizza”, κ. Τσίπρας Σωτήρης 

• Κηροπλαστείο «Αβράμης Δημήτριος», κ. Αβράμης Δημήτριος 

• «MULTIRAMA», κα. Σπυροπούλου 

• Αντλίες-Αρδευτικά «ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», κα. Ευστρατιάδη Δέσποινα 

• «ΓΡΑΦΟΡΑΜΑ», κ. Κουνάβης Γιάννης 

• «Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών», κα. Χρυσάφη 

Ανδρονίκη 

• Οπτικά «ΦΕΛΩΝΗΣ», κ. Φελώνης Στέφανος 

• Κλειδαράς «Γόβα-Λουκέτο», κ. Βλαχογιάννης Βασίλης 

• Παιδικός Σταθμός «Το Ρόδι», κ. Σκούρας Παύλος 

• Διαφημιστική Εταιρεία «Arte Creative Team», κ. Τρύφωνας Παχής 

• Εταιρεία «Unitype», κ. Μαρίνου & κ. Βασίλη Σουβαλιώτη 

• Κατάστημα Γραφικών Τεχνών «Σ. & Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ», κ. 

Κωνσταντινόπουλος Σωκράτης 

• Ψυχαγωγικό Αθλητικό Κέντρο «Cosmic Center s.a.», κ. Καρόπουλος & κ. Κοκκότος 

Ιωάννης 

• «Techno Systems», κ. Μήλας Θεόδωρος 

• Έμπορος, κ. Παναγιωτόπουλος Θεόδωρος 

• Ξενοδοχείο «Hotel Galaxy», κα. Ζέρβου Βίκυ & κα. Ραχούλη Ευγενία 

• «Piaggio Παπανικολάου», κ. Παπανικολάου Χρήστος 
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• Κατάστημα Παιδικών Ρούχων «Crocodilino-Δέλτα-Μι-Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.», 

κ. Σκόνδρα Άννα 

•  Εφημερίδα «Πελοπόνησσος», Εκδοτική Α.Ε., κ. Σπύρος & Νανά Δούκα 

• «ΑΦΟΙ ΜΠΑΓΟΥΡΔΗ», Αφοί Μπαγουρδή 

• «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΠΤΡΩΝ», κ. Χαλμούκης Απόστολος 

• Εξωτερικός Ιατρός Αναισθησιόλόγος, κ. Θανόπουλος Κωνσταντίνος 

• «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΥΜΗΣ», Κ. Δημόπουλος Παναγιώτης 

• Παιδικός Σταθμόε «Περνά-Περνά η Μέλισσα», κα. Γαλανού-Λέκκα Μαρία 

• Φροντιστήριο Ξένων γλωσσών «Willpower English”, κα. Καραϊσκου Έφη  

• Κατάστημα Οπτικών «ΚΟΡΩΝΙΟΣ», κ. Κορωνιός Γ. Διονύσιος 

• ΚΤΕΛ Ζακύνθου, κ. Καλιακούδας 

• Φροντιστήριο Ξένων γλωσσών «ΣΑΜΑΡΑ», κ. Σαμαρά Δήμητρα 

• Παιδικός Σταθμός «Το Παραμύθι», κα. Αθηνά & Κατερίνα Μανίκα 

• Καφεκοπτείο «Ο Σταύρος», κ. Κετσογιάν Ν. Σέρκος 

• Καφεκοπτείο «ΣΙΦΗΣ», κ. Δημακόπουλος Γ. & Σταυρόπουλος Η. 

• Καφεκοπτείο «ΑΒΕΡΩΦ», κ. Κεβορκιάν Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

• Βιβλιοπωλείο «LEXIS», κ. Ψυχογιός Θεόδωρος 

• Τουριστικό Γραφείο «Margelis” Travel Services & coach Operator, κ. Μαργέλης 

Αθανάσιος 

• Βιβλιοπωλείο «ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ», κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης 

• Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών «ΜΑΝΤΖΙΚΑΣ», κ. Μάντζικας Φώτης 

• Διανομές εντύπων, κ. Λαγκαδινός Βασίλης 

• Φαρμακείο «ΜΠΙΣΣΑ», κα. Μπίσσα Κατερίνα 

•  «KIPI’S CATERING», κα. Κίπυ Μαντά 

• «ZORBA’S SOUND», κ. Παναγιώτης Πίττας  

• Ανθοπωλείο «Σταυρόπουλος», κ. Σταυρόπουλος Κ. 

• Ανθοπωλείο «Κουτρουμπας Μ.  Ο.Ε.», κ. Κουτρούμπας Μ. 

• Καθαριστήρια «ΓΑΛΑΞΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ», κ. Γεωργόπουλος 

• Καθαριστήρια «Βανδαράκης Ν.», κ. Βανδαράκης Ν. 

• Φαρμακείο , κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης 

• «Πολιτιστικό Κέντρο» Δήμου Αιγίου, κα. Σουφλή Άννα Αντιδήμαρχος Κοινωνικής 

Πρόνοιας 

•  Ανθοπωλείο «ΜΑΝΩΛΙΑ», κ. Δαβανέλος Δημήτρης 

• “Barbie’ s House», κα. Χρυσανθακοπούλου Βαρβάρα 

• Εστιατόριο «Αλάτι & Πιπέρι», κ. Ανδριόπουλος Παναγιώτης 
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 ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ  
 
«Τους λείπει το χαμόγελο γιατί δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν παιχνίδια, δεν έχουν φαΐ 

και μερικά δεν έχουν καν γονείς». Όνειρο 15 χρόνων το οποίο παραμένει άσβεστο 

ακόμα και πάντα ζωντανό στη μνήμη όλων μας. Το κίνητρο του μικρού Ανδρέα, ο 

οποίος θέλησε να μας κινητοποιήσει και να δημιουργηθεί ένα σπίτι, όπου θα 

φιλοξενούνται  εκεί όλα τα παιδιά. Παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, παιδιά 

κακοποιημένα, παιδιά που πεινάνε και που δεν μπορούν να ζήσουν ανέμελα και 

ξέγνοιαστα την παιδική τους ηλικία, την παιδική τους αφέλεια και ανεμελιά. Ένα ζεστό 

«σπιτικό» με ανθρώπους χαμογελαστούς, που θα μπορούν να επαναφέρουν στα αθώα 

προσωπάκια τους το χαμένο χαμόγελο και την θαλπωρή ενός νέου σπιτικού με πολλά 

αδερφάκια, περισσότερο παιχνίδι και τον δικό τους χώρο. 

 

Για ένατη συνεχή χρονιά εκφράζεται η ίδια ανάγκη, η ανάγκη για ένα σπίτι. Ένα Σπίτι 

Φιλοξενίας όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει όλα τα παιδιά που διαμένουν στην περιοχή 

της Αχαΐας και λόγω των αντίξοων συνθηκών (π.χ. κακοποίηση, παραμέληση, κλπ) θα 

πρέπει να απομακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον.  

 

Πολλά ήταν και φέτος τα αιτήματα για τη φιλοξενία παιδιών, τα οποία ήταν θύματα 

των ίδιων τους των γονέων. Παιδιά που  δυστυχώς χρειάστηκε να μεταβούν σε άλλες 

περιοχές όπου υπάρχουν χώροι φιλοξενίας, σε άλλους νομούς, κόβοντας έτσι κάθε 

δεσμό με το συγγενικό περιβάλλον.  

 

Δυστυχώς οι ανάγκες αυξάνονται καθημερινά όλο και περισσότερο με σκοπό να μην  

μπορούν να καλυφθούν από τις ήδη υπάρχουσες δομές του συλλόγου στην Αχαΐα. 

Είναι κοινή επιθυμία όλων η δημιουργία ενός σπιτιού φιλοξενίας στην Πάτρα 

προκειμένου να γίνουμε περισσότερο αποτελεσματικοί. Για τον λόγω αυτό ζητάμε την 

υποστήριξη φίλων, εθελοντών, χορηγών και κρατικών φορέων για να κάνουμε το 

όνειρο του μικρού Ανδρέα πράξη και πολλά παιδικά πρόσωπα να συνεχίσουν να 

χαμογελούν. 
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**** Τα μηνιαία λειτουργικά έξοδα αφορούν και το γραφείο και την αποθήκη-
τράπεζα ειδών του συλλόγου. 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 

      

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ     
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1    

• ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1    

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 2    

• ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1    

• ΟΔΗΓΟΣ 1    
ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 6 άτομα 13.760 €   
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  165.120 €   
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

• ΔΕΗ  100 €   

• ΟΤΕ  260 €   

• ΕΥΔΑΠ  20 €   

ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ     

• ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ  390 €   
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ΧΑΛΚΙΔΑ 

 
Διεύθυνση : Αβάντων 65, 
Χαλκίδα 
 Τηλέφωνο : 22210 79788 
 Fax :  22210 79198 
 
 E-mail : 
halkida@hamogelo.gr 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Μάιο του 2001, μετά από επιθυμία εθελοντών που είναι αρωγοί στο έργο 
μας,  ξεκινήσαμε την προσπάθεια να βρεθούμε στο πλευρό των παιδιών με 
προβλήματα στη Χαλκίδα και στην ευρύτερη περιοχή. 
 

Και εκεί γίνεται προσπάθεια σε  
συνεργασία με την Κοινωνική 
Υπηρεσία του Συλλόγου στην 
Αθήνα, αλλά και των εθελοντών 
και φορέων να αντιμετωπιστούν 
προβλήματα των παιδιών. Το 
2001 έπεσαν οι πρώτοι σπόροι 
και το 2004 το “Χαμόγελο του 
Παιδιού” στην Χαλκίδα ξεκίνησε 
την λειτουργία του. Ένα 
γραφείο που απευθύνεται σε 
όλο το Νομό Ευβοίας, και που 

έχει πάντα δίπλα του την υποστήριξη και την βοήθεια όλων των χώρων του 
Συλλόγου.  
 
Οι ανάγκες πολλές και η καθημερινότητά μας περιλαμβάνει προβλήματα που 
πρέπει άμεσα να λύσουμε. Είμαστε εδώ για να σταθούμε σε όλες τις οικογένειες 
που για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα 
απαραίτητα που χρειάζονται τα παιδιά τους. Κανένα παιδί δεν πρέπει να 
στερείται τίποτα και για αυτό κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ώστε το χαμόγελο 
να υπάρχει στις φατσούλες όλων των παιδιών μας αλλά κυρίως να κυριαρχεί 
στην ψυχούλα τους. 
 
ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 
 
Η προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους αποτελεί για το Σύλλογο 
έναν από τους πιο βασικούς σκοπούς. Μέλημα μας 
είναι να διασφαλίζουμε την σωματική αλλά και την 
ψυχική υγεία των παιδιών αποτρέποντας, όσο 
αυτό είναι εφικτό, να υπάρχουν παιδιά τα οποία 
βιώνουν άσχημες συνθήκες όπως παραμέληση, 
σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, 
εκμετάλλευση, βία, στέρηση αγάπης και 
ασφάλειας. 
 
Δυστυχώς, κατά το έτος 2009 δεχθήκαμε αρκετές 
καταγγελίες, επώνυμες και ανώνυμες, οι οποίες 
αφορούσαν παιδιά - θύματα αυτών των άσχημων 
συνθηκών. Τηλεφωνήματα πολιτών, οι οποίοι 
αποφάσισαν να σταματήσουν να παραμένουν 
θεατές σε μία κατάσταση και να πάρουν θέση.  
 
Χαρακτηριστικά, ακούσαμε εκφράσεις όπως 
«ακούγονται σε καθημερινή βάση οι φωνές του 
παιδιού το οποίο ζητάει βοήθεια και φωνάζει ότι 
αιμορραγεί από τη μύτη και το αυτί του», «στο 
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σπίτι που διαμένουν επικρατούν άθλιες συνθήκες υγιεινής» , «οι γονείς 
ωθούν τα παιδιά τους στην επαιτεία». Για αυτές τις μαρτυρίες αλλά και για 
πολλές άλλες χρειάστηκε να παρέμβουμε άμεσα ενημερώνοντας τον Εισαγγελέα 
προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για το παιδί. 
 
 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Ένας εξίσου βασικός σκοπός είναι η προσπάθειά μας 
να στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας αλλά και στις οικογένειές τους. 
Να συμπαραστεκόμαστε στον πόνο τους αλλά 
ταυτόχρονα να προσπαθούμε να βρούμε λύση 
προκειμένου να απαλύνουμε αυτόν τον πόνο.  
 
Οικογένειες, παιδιά που κάποια στιγμή της ζωής τους 
στάθηκαν άτυχα και χρειάστηκαν ένα χέρι βοηθείας. 
Χαρακτηριστικά, θυμόμαστε τον Ν. ο οποίος 
παρουσιάσε μία μορφή καρκίνου και με την 
κατάλληλη θεραπεία κατάφερε να βγει νικητής από 
αυτή τη μάχη. Ακόμα, όμως θα πρέπει να 
παρακολουθούν οι γιατροί του τακτικά την εξέλιξη 
και για το λόγο αυτό υποχρεούται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα να κάνει συγκεκριμένες 
εξετάσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από το 
ασφαλιστικό τους ταμείο. Οι γονείς απευθύνθηκαν 
σε εμάς και ζήτησαν στήριξη. Αυτή τη στιγμή ο 
Σύλλογος καλύπτει τις εξετάσεις του παιδιού και 
ενισχύει την οικογένεια με είδη ένδυσης, διατροφής, 
παιχνίδια κτλ. Χαρακτηριστικά θυμόμαστε τη χαρά του παιδιού και της αδερφής 
του όταν τους επισκεφθήκαμε στο σπίτι και τους μοιράσαμε τα 
Χριστουγεννιάτικα δώρα τους. 
 
 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

 
Κατά το έτος 2008 αρκετές 
ήταν οι οικογένειες οι οποίες 
αντιμετώπισαν προβλήματα 
διαβίωσης και χρειάστηκε η 
συνδρομή του Συλλόγου. 
Οικογένειες οι οποίες ήρθαν σε 
εμάς ζητώντας βοήθεια στην 
αντιμετώπιση των καθημερινών 
προβλημάτων τους. Κάποιες 
από αυτές στηρίχθηκαν μέσω 
της τράπεζας ειδών με τρόφιμα, 
είδη ένδυσης και υπόδησης, 
σχολικά και παιχνίδια.  Κάποιες 

άλλες όμως, ενώ το αρχικό αίτημα ήταν η ενίσχυση σε είδος, στην πορεία 
διαπιστώθηκαν και άλλες ανάγκες. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μία οικογένεια που στηρίζουμε αρκετά 
χρόνια, ωστόσο λόγω συγκεκριμένων συνθηκών φέτος βρέθηκαν στη 
δυσάρεστη θέση να αλλάξουν σπίτι έπειτα από έξωση που τους έγινε. Η οικία 
στην οποία διαμένουν αυτή τη στιγμή έχει αρκετές ελλείψεις. Ο Σύλλογος 
στάθηκε δίπλα τους από την πρώτη στιγμή και πρόσφερε στην οικογένεια πέρα 
από είδη διατροφής και ένδυσης, είδη για το σπίτι όπως σόμπα για θέρμανση, 
κουβέρτες και σεντόνια, κρεβάτια και για ότι άλλο προκύψει οι γονείς γνωρίζουν 
ότι θα είμαστε στο πλευρό τους.  
 
Ακόμα ένα παράδειγμα το οποίο μας δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα κάθε 
φορά που το σκεφτόμαστε είναι η περίπτωση των αδερφών Ρ. οι οποίες είναι 
μέλη πολύτεκνης και μονογονεϊκής οικογένειας. Έπειτα από ενημέρωση της 
μητέρας τους μάθαμε ότι τα κορίτσια θα ήθελαν να φοιτήσουν στην 
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, αλλά η οικογένεια δεν έχει την 
οικονομική δυνατότητα για κάτι τέτοιο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνόδευσε 
τα κορίτσια στη Σχολή καλύπτοντας τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής και 
επιστροφής τους, προκειμένου να συμπληρωθεί η απαραίτητη αίτηση προς τη 
Σχολή από τις ίδιες. Επιπλέον, στην περίπτωση που το αίτημά τους θα γινόταν 
δεκτό από τη Σχολή, ο Σύλλογος θα κάλυπτε τα δίδακτρα και των δύο 
κοριτσιών για τα τρία χρόνια 
φοίτησης. Τελικά, το αίτημα 
των κοριτσιών δεν έγινε δεκτό 
από τη Σχολή, ωστόσο ο 
Σύλλογος είναι δίπλα στα παιδιά 
και την οικογένεια και 
διαθέσιμος να βοηθήσει σε 
οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει. 
 
Η σχεδόν καθημερινή επαφή και 
επικοινωνία που έχουμε με όλες 
τις οικογένειες που ενισχύουμε, 
μας δίνει την δυνατότητα να 
ενημερωνόμαστε για τις 
ανάγκες τους πέρα από το αρχικό τους αίτημα και να είμαστε κοντά τους σε 
κάθε εξέλιξη, θετική ή αρνητική.   
 
 
ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Αρκετές φορές η κινητοποίηση και η παρέμβαση του Συλλόγου σε θέματα 
κακοποίησης ανήλικων παιδιών χρειάζεται να γίνεται άμεσα, σε συνεργασία 
πάντα με τους αρμόδιους φορείς όπως η Εισαγγελία και οι Αστυνομικές Αρχές. 
Μία τέτοια άμεση παρέμβαση χρειάστηκε να γίνει για την Β., 5 ετών. 
 
Ο επιμελητής ανηλίκων Χαλκίδας μας τηλεφώνησε και μας ενημέρωσε ότι στο 
αστυνομικό τμήμα βρίσκεται μητέρα με κοριτσάκι, 5 ετών έπειτα από σύλληψή 
της καθώς βρέθηκαν στην οικία της ναρκωτικές ουσίες. Η παρουσία κοινωνικής 
λειτουργού στο Τμήμα Ασφαλείας ήταν άμεση προκειμένου να διαπιστωθούν οι 
ανάγκες του παιδιού και να στηριχθεί ψυχολογικά. Το παιδί ήταν φοβισμένο 
καθώς δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε. Μιλήσαμε με την 
ανήλικη και παίξαμε με ένα παιχνίδι που είχαμε μαζί μας μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.    



 212 
 
Τελικά, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι η πατρική γιαγιά μπορεί 
να αναλάβει τη φροντίδα της ανήλικης, αφού και η μητέρα του παιδιού αλλά και 
ο πατέρας θα φυλακισθούν. 
 
Αποχωρήσαμε από το τμήμα αφού η γιαγιά παρέλαβε την Β. και δηλώθηκε η 
διαθεσιμότητα του Συλλόγου σε οτιδήποτε χρειασθούν. 
 
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ – ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 
 
Ο Σύλλογος με σημαντικό εργαλείο την Ενιαία Ευρωπαϊκή Τηλεφωνική Γραμμή 
για Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 χειρίζεται περιπτώσεις εξαφάνισης ή αρπαγής 
ανηλίκων. 
 
Σκοπός είναι η πρόληψη των φαινομένων της εξαφάνισης και της αρπαγής / 
απαγωγής παιδιών, η άμεση και ουσιαστική συμβολή στις προσπάθειες 
εντοπισμού εξαφανισμένων παιδιών, η παροχή στήριξης σε ανήλικους θύματα 
και στις οικογένειές τους. Η εξεύρεση λύσεων και η εφαρμογή προγραμμάτων 
στηρίζεται στην συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Σε μία τέτοια 
περίπτωση οι γονείς του παιδιού μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς 
προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες με σκοπό την εύρεση του 
παιδιού.  
 
Χαρακτηριστικά, θυμόμαστε την περίπτωση του ανήλικου Ι., 2 ετών ο οποίος 
απήχθη από τη μητέρα του, η οποία δεν είχε την επιμέλειά του. Η μητρική 
γιαγιά, έχοντας την επιμέλεια, απευθύνθηκε σε εμάς προκειμένου να βρεθεί το 
παιδί. Έπειτα από έρευνα των αστυνομικών αρχών και της δημοσιότητας που 
δόθηκε από το Σύλλογο το παιδί επέστρεψε στην οικογένειά του, η οποία 
στηρίζεται μέχρι και σήμερα. 
 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 
 
Ο Σύλλογος, μέσα από το Τμήμα 
Κοινωνικής και Ψυχολογικής 
Στήριξης, παρέχει συμβουλευτική 
σε παιδιά, έφηβους και γονείς σε 
κρίσιμες φάσεις της ζωής τους. 
Μπορεί κάποιος που αντιμετωπίζει 
κάποιο πρόβλημα, να μιλήσει με 
ψυχολόγο προκειμένου σε πρώτη 
φάση να στηριχθεί ψυχολογικά 
ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση 
και έπειτα εφόσον χρειάζεται και 
αναλόγως με την εκάστοτε 
περίπτωση να γίνει η κατάλληλη 
παραπομπή στον αρμόδιο φορέα. 
 
Επιπλέον, έχουμε αναπτύξει συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με το 
μνημόνιο συνεργασίας στις 17/09/2009 με αρ.πρωτ. 3991 και με τις κατά 
τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
προκειμένου να βρισκόμαστε κοντά στα παιδιά συμμετέχοντας σε ημερίδες και 
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ενημερώσεις σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς με θέμα: ΥΓΕΙΑ – ΒΙΑ – 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ. 
 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
To 2009 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:  
 
• Την Μεγάλη Δευτέρα 13 Απριλίου 2009 πραγματοποιήθηκε με τη 

συμμετοχή εθελοντών συγκέντρωση τροφίμων σε σουπερ μαρκετ της 
Χαλκίδας 

• Στις 17 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του συλλόγου σε 
ομάδα μαθητών του Γυμνασίου Νέας Λαμψάκου, όπου παραδόθηκε στο 
σύλλογο το χρηματικό ποσό που συγκέντρωσαν οι μαθητές – ερευνητική 
ομάδα, έπειτα από πώληση βιβλίου με τίτλο «Στα χνάρια της Λαμψάκου».  

• Διοργάνωση φιλανθρωπικού ποδοσφαιρικού αγώνα από τον 
αθλητικό σύλλογο «Αετοί Διρφύων» για το Χαμόγελο του 
Παιδιού»: 
Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Στάδιο 
Χαλκίδας τουρνουά ποδοσφαίρου με τη συμμετοχή των παλαίμαχων 
ποδοσφαιριστών των ομάδων: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ, Α.Ε.Κ., ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΕΡΕΤΡΙΑΣ.  
 

• Στις 19 Οκτωβρίου 2009 
συμμετείχαμε, παρουσία του 
κυρίου Γιαννόπουλου, στην 
τακτική συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου του 
Δήμου Ληλαντίων κατά την 
οποία έγινε παρουσίαση του 
Συλλόγου και του Σπιτιού 
Ημερήσιας Φροντίδας στο 
Μύτικα. Επίσης, εξετάσθηκε 
το αίτημα για επιχορήγηση 
του Συλλόγου και κάλυψη 
των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. και της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. από τον προϋπολογισμό του 
Δήμου Ληλαντίων. Και τα δύο αιτήματα έγιναν δεκτά. 

• Στις 19 Νοεμβρίου 2009 υπήρξε συμμετοχή σε εκπομπή του τοπικού 
καναλιού Έψιλον με θέμα «την παιδική κακοποίηση» στα πλαίσια της 
παγκόσμιας ημέρας ενάντια στην παιδική κακοποίηση. 

• Εγκαίνια Σπιτιού Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών – Βράβευση 
Χορηγών:  
Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 18:30 πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια του νέου Σπιτιού Ημερήσιας Φροντίδας, στο Μύτικα Ευβοίας με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων του πολιτικού, εκκλησιαστικού, επιχειρηματικού 
χώρου καθώς και πληθώρα κόσμου. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων 
πραγματοποιήθηκε βράβευση των Χορηγών, των οποίων η βοήθεια ήταν 
καθοριστική για τη δημιουργία του Σπιτιού Ημερήσιας Φροντίδας. 

• Στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε ομιλία στα παιδιά του 
2ου δημοτικό σχολείο Ερέτριας με θέμα την παρουσίαση του Συλλόγου και 
την κακοποίηση ανηλίκων. 

• Στις 24 Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε ομιλία στα παιδιά του 1ου 
νηπιαγωγείου Ερέτριας με θέμα την παρουσίαση του Συλλόγου.  
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• Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε με τη 

συμμετοχή εθελοντών συγκέντρωση τροφίμων σε σουπερ μαρκετ της 
Χαλκίδας 

• Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ στη Χαλκίδα: πραγματοποιήθηκε για 
πέμπτη συνεχή χρονιά στη αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Χαλκίδας 
το διάστημα 10 – 16 Δεκεμβρίου 2009  

• Στις 11 Δεκεμβρίου 2009 συμμετείχαμε με ομιλία σχετικά με την 
κακοποίηση ανηλίκων, στη διημερίδα του Συλλόγου «Φθία- Τέχνης Όραμα» 
στη Λαμία στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας του παιδιού. 

• Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009 συμμετείχαμε σε εορταστική 
εκδήλωση του καλλιτεχνικού εργαστηρίου του δήμου Ληλαντίων στα 
πλαίσια της οποίας εκτέθηκαν είδη του συλλόγου προς πώληση. 

• Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ στο Βασιλικό του Δήμου Ληλαντίων: 
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην αίθουσα του καλλιτεχνικού 
εργαστηρίου του Δημαρχείου από 21 έως 23 Δεκεμβρίου 2009 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

Από το 2004 μέχρι σήμερα ολοένα και περισσότεροι φορείς του Νομού 
στέκονται αρωγοί στην προσπάθεια που κάνουμε για τα παιδιά που το έχουν 
ανάγκη. Χωρίς την βοήθειά τους δεν θα είχαμε καταφέρει τόσα πολλά και δεν 
θα μπορούσαμε να ελπίζουμε σε ακόμα περισσότερα. Οι φορείς οι οποίοι 
συνεργαζόμαστε είναι:  
 
√ Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας 
√ Η Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας  
√ Το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας 
√ Το Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας και τα επιμέρους αστυνομικά τμήματα ανά 
την Εύβοια 
√ Η Τροχαία Χαλκίδας 
√ Η Δημοτική Αστυνομία Χαλκίδας 
√ Η Νομαρχία Ευβοίας 
√ Ο Δήμος Χαλκιδέων  
√ Ο Δήμος Ληλαντίων 
√ Το Λιμενικό Ταμείο Χαλκίδας 
√ Η Μητρόπολη Χαλκίδας 
√ Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Νομού 
√ Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Νομού 
√ Η Τοπική Εφορία Προσκόπων 
√ Το Τοπικό Τμήμα Οδηγών του Σώματος Ελλήνων Οδηγών 
√ Το Ορφανοτροφείο και το Οικοτροφείο Χαλκίδας 
√ Το Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας 
√ Ο Ερυθρός Σταυρός 
√ Το Ίδρυμα «Τάσος Γεωργιάδης» 
√ Το Λύκειο Ελληνίδων Χαλκίδας 
√ Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
√ Το Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών Νομού Ευβοίας 
√ Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών  
√ Το ΚΤΕΛ του Νομού 
√ Όλοι οι Τοπικοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί του Νομού 
√ Όλα τα τοπικά έντυπα ενημέρωσης του Νομού 
√ Τα δύο κανάλια τηλεόρασης που έχει ο Νομός (Space Tv, E Tv) 
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ΜΕΛΗ - ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

Ο μικρός μας ιδρυτής Ανδρέας Γιαννόπουλος στο ημερολόγιο του έγραφε «αν 

ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε». Αυτό μας το αποδεικνύουν καθημερινά οι 

εθελοντές του Συλλόγου οι οποίοι βρίσκονται δίπλα μας και είναι πρόθυμοι να 

μας στηρίξουν και να μας προσφέρουν απλόχερα την πολύτιμη βοήθειά τους. 

Άνθρωποι οι οποίοι αφιερώνουν ώρες από το χρόνο τους ώστε να στηρίξουν 

την προσπάθειά μας να βοηθήσουμε «…τα φτωχά: αλβανάκια, άσπρα και 

μαύρα…» όπως μας ζήτησε ο μικρός μας φίλος Ανδρέας.  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Οι φίλοι και οι εργαζόμενοι, τα μέλη και οι εθελοντές του Συλλόγου, πιστεύουν 
ότι, όταν πρόκειται για προσφορά στα παιδιά είναι λίγο ότι και αν έγινε στο 
χρόνο που μας πέρασε. Ευελπιστούν και υπόσχονται για κάτι καλύτερο στο 
χρόνο που μας έρχεται.  
Θεωρούν υποχρέωσή τους αλλά και τιμή τους να συνεχίσουν με το ίδιο πάθος 
να παλεύουν σκληρά και καθημερινά με μόνο αντάλλαγμα να μην σβήσει ποτέ 
το χαμόγελο από τα χείλη των παιδιών της Εύβοιας. Δε ξεχνούν πως κάθε μέρα 
η ζωή τους μπορεί να γίνει πιο φωτεινή αν του τους περισσεύει αγάπη και 
χαμόγελο. 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  ΣΤΗ 
ΧΑΛΚΙΔΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 

      

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ     

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1    

• ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1    

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2 άτομα 

 
4.310 €   

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  51.720 €   
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

• ΔΕΗ  80 €   

• ΟΤΕ  150 €   

• ΕΥΔΑΠ  15 €   

• ΕΝΟΙΚΙΟ  366 €   
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ΣΠΙΤΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΜΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

 

 
 
 



 218 
 
Στις 21 Νοεμβρίου 2009 έγιναν τα 
εγκαίνια του Σπιτιού Ημερήσιας 
Φροντίδας στο Μύτικα. Σκοπός της 
νέας αυτής δράσης είναι η προστασία 
και φροντίδα παιδιών, των οποίων οι 
οικογένειες αντιμετωπίζουν 
προβλήματα επιβίωσης, λόγω 
οικονομικών ή κοινωνικών 
προβλημάτων (θάνατος ή ασθένεια 
ενός εκ των γονέων, διαζευγμένοι 
γονείς, γονείς με μειωμένη 
λειτουργικότητα κ.α ). 
 
Κύριο μέλημά μας είναι σε συνεργασία με την οικογένεια να στηρίξουμε τα 
παιδιά αυτά ώστε να μη στερούνται βασικά πράγματα όπως την εκπαίδευση, 
την τροφή, την ένδυση, την υγιεινή, την ιατροφαρμακευτική φροντίδα κ. α , 
που είναι βασικά για την σωματική, πνευματική και συναισθηματική τους 
ανάπτυξη. Εκεί οι παιδοκόμοι μας μαζί με τους πολύτιμους εθελοντές μας, με 
πολύ αγάπη και αφοσίωση, φροντίζουν για το καλομαγειρεμένο  φαγητό τους, 
για την υγιεινή τους, την ένδυση τους, για την μελέτη των σχολικών και 
εξωσχολικών μαθημάτων τους, για την ψυχαγωγία τους, για την συμμετοχή 
τους σε καλλιτεχνικές, αθλητικές και άλλες δραστηριότητες, ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντα τους. Το βράδυ τα παιδιά επιστρέφουν στο σπίτι τους. 
Παράλληλα, πραγματοποιείται και συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων, με 
απώτερο στόχο την δημιουργία ενός υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος για τα 
παιδιά.  
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΣΤΟ ΜΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 

      

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ     

• ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1    
• ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ 

ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ 3    

• ΟΔΗΓΟΣ 1    
ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 5 άτομα 

 
8.140 €   

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  97.680 €   
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

• ΔΕΗ  500 €   

• ΟΤΕ  40 €   

• ΕΥΔΑΠ  150 €   

• ΕΝΟΙΚΙΟ  1.000 €   



 220 
ΤΡΙΠΟΛΗ 

 
Διεύθυνση : 
Ελ.Βενιζέλου 22 
Τρίπολη 
Τηλέφωνο : 2710 
234154 
 Fax :  2710 234155 
 
 E-mail : 
tripoli@hamogelo.gr 
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Ο Σύλλογός μας «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» ξεκίνησε τη δράση του και στο 
Νομό Αρκαδίας τον Ιανουάριο του 2009,  με συγκεκριμένα στην Τρίπολη.  

Αρωγός μας  πάντα σε αυτή μας την 
προσπάθεια υπήρξε ο απλός κόσμος 
με τις δωρεές του, τις χορηγίες του 
και την εθελοντική του εργασία.  
Επίσης σημαντική ήταν η συνεργασία 
των Αρχών του Νομού και της 
Πόλης, αφού από την πρώτη στιγμή 
μας αγκάλιασαν. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι χώροι που στεγάζεται το 
Χαμόγελο του Παιδιού στην Τρίπολη, 
είναι δωρεάν παραχώρηση της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας. 
 
Το Χαμόγελο Του Παιδιού στην Τρίπολη στελεχώνεται από Γραμματειακή 
Υποστήριξη και Κοινωνικό Λειτουργό.  
 
Σκοπός μας είναι άμεση και αποτελεσματική κάλυψη κάθε ανάγκης που 
αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι οικογένειες τους.  Ετσι και Το Χαμόγελο Του 
Παιδιού στην Τρίπολη από τον Αύγουστο του 2009, όπου  ξεκίνησε τη 
λειτουργία της η κοινωνική υπηρεσία, ασχολήθηκε με τα εξής: 

 
1)  Στήριξη οικογενειών με προβλήματα διαβίωσης 
2)   Υποστήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας 
3)  Καταγραφή ανώνυμων και επώνυμων καταγγελιών 
4)  Συμβουλευτική και κατευθύνσεις παιδιών και γονέων  
 
 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
 
Από τον Αύγουστο του 2009 ξεκίνησε η ενίσχυση οικογενειών οι οποίες 
διαμένουν Αρκαδία και Λακωνία. Η ενίσχυση αυτή σκοπό έχει την βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των οικογενειών αυτών και την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων επιβίωσης, με την παροχή υλικής στήριξης μέσω της Τράπεζας 
Ειδών  που λειτουργεί στην Τρίπολη.  
Αφορά σε  είδη πρώτης ανάγκης 
όπως : τρόφιμα, ρούχα, υποδήματα, 
παιχνίδια, σχολικά είδη και διάφορα 
είδη οικιακού εξοπλισμού. Οι 
οικογένειες που στηρίχθηκαν 
προσήλθαν είτε από ιδιωτική 
πρωτοβουλία είτε από παραπομπή 
της Πρόνοιας, των δημοτικών 
σχολείων της πόλης μας, της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρίπολης 
και άλλων φορέων. Πρόκειται για οικογένειες κυρίως μονογονεϊκές, όπου η 
μητέρα προσπαθεί με ένα πενιχρό μισθό να ανταπεξέλθει στις καθημερινές 
υποχρεώσεις της ίδιας και των παιδιών της. Επίσης αρκετές από τις οικογένειες 
που στηρίζουμε είναι αλλοδαπές.(βουλγαρικής και αλβανικής καταγωγής), οι 
οποίες προσήλθαν στη χώρα μας για μια καλύτερη ζωή και δυστυχώς 
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αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα διαβίωσης. Εκτός από τη στήριξη σε 
είδη πρώτης ανάγκης, οι οικογένειες στηρίχτηκαν και σε διαδικαστικά θέματα 
όπως π.χ για την ασφάλιση τους και για την έκδοση επιδομάτων όταν πληρούν 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Επίσης ύστερα από αναζήτηση χορηγίας 
καλύφθηκαν ανάγκες κάποιων παιδιών σε φροντιστηριακά μαθήματα. 
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα υγείας και το Χαμόγελο του 
Παιδιού καλείται να συμπαρασταθεί σε 
αυτά τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Τα 
ιατρικά περιστατικά που ασχοληθήκαμε 
αφορούσαν ιατροφαρμακευτική κάλυψη, 
διαμεσολάβηση για απαλλαγή του 
κόστους ιατρικών εξετάσεων και 
νοσηλίων, μεταφορές με οχήματα του 
Οργανισμού στα νοσοκομεία Παίδων, 

κατευθύνσεις σε διαδικαστικά θέματα και ψυχολογική στήριξη. 
Ήταν σημαντικό για εμάς που βοηθήσαμε μια  μικρή μας φίλη 7 ετών, να ακούει 
όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας της. Ύστερα από τις απαραίτητες 
ιατρικές εξετάσεις διαγνώστηκε ότι η μικρή πάσχει από νευροαισθητήρια 
βαρηκοία άμφω και χρήζει από ακουστικά βαρηκοίας. Έτσι λοιπόν καταφέραμε 
να βρούμε ένα χορηγό που έκανε δωρεά τα ακουστικά, γεμίζοντας με 
αισιοδοξία και χαρά τη 7χρονη φίλη μας και την οικογένεια της. 
 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
 
Από τον Αύγουστο του 2009 
δεχτήκαμε καταγγελίες στο γραφείο 
του Συλλόγου στην Τρίπολη, που 
αφορούσαν κακοποίηση και 
παραμέληση ανήλικων παιδιών. Τα 
παιδιά αυτά δεν μεγάλωναν σε ένα 
ασφαλές και υγιές περιβάλλον και 
είχαν ανάγκη βοήθειας. Οι 
καταγγελίες αυτές στάλθηκαν στην 
αρμόδια εισαγγελική αρχή, όπου 
χειρίστηκε και περαιτέρω την κάθε 
περίπτωση.  
 
 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
 
Έχουμε ήδη συγκεντρώσει έναν μεγάλο αριθμό εθελοντών όπου συμβάλλουν 
καθημερινά σε κάθε κάλεσμα του οργανισμού μας. Αποτελούν την κινητήρια 
δύναμη μας και στηρίζουν κάθε ενέργεια μας. Τους ευχαριστούμε θερμά καθώς 
όλοι μαζί αλλά και ο καθένας ξεχωριστά συνέβαλαν για την πραγματοποίηση 
όλων των παρακάτω. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
Μέσα στο έτος 2009 πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις με σκοπό την 

οικονομική στήριξη του οργανισμού 
αλλά και την ενημέρωση του κόσμου 
για τις δράσεις του. 
 
Στις 11 Απριλίου του 2009, με 
πρωτοβουλία του Συλλόγου 
ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών 
του Νομού Αρκαδίας, διοργανώθηκε 
ομιλία με θέμα την παιδική 
κακοποίηση στο ξενοδοχείο 

«Μαίναλον», με ομιλητή τον ψυχολόγο του Χαμόγελου του Παιδιού κ. Στέφανο 
Αλεβίζο. 
 
Τον Αύγουστο του 2009 συμμετείχαμε στην 39η Παμπελοποννησιακή Έκθεση 
Τεγέας στην Αρκαδία , όπου με δικό μας περίπτερο πουλώντας τα διάφορα είδη 
του Οργανισμού μας (πετσέτες, σχολικά είδη, σεντόνια, είδη ρουχισμού κ.τ.λ.) 
καταφέραμε να ευαισθητοποιήσουμε πολύ κόσμο, ο οποίος ενίσχυσε το έργο 
μας αλλά και ενημερώθηκε για τις δράσεις μας. 
 
Στις 22 Αυγούστου του 2009 το Χαμόγελο του Παιδιού συμμετείχε στις 
εκδηλώσεις που έλαβαν μέρος στο Άστρος Κυνουρίας. Με ειδικά διαμορφωμένο 
περίπτερο το Χαμόγελο του Παιδιού υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά τους μικρούς 
και μεγάλους φίλους του, οι οποίοι στήριξαν την προσπάθεια μας. 
 
Στις 25 Αυγούστου του 2009 το Χαμόγελο του Παιδιού στην Τρίπολη 
συμμετείχε στην πανελλαδική εκστρατεία συγκέντρωσης σχολικών ειδών, για τα 
παιδιά των οποίων οι οικογένειες δε μπορούν να αντέξουν το οικονομικό βάρος 
των σχολικών απαιτήσεων. Η κινητοποίηση του κόσμου ήταν μεγάλη και 
καταφέραμε να συγκεντρώσουμε ένα 
μεγάλο αριθμό σχολικών ειδών. Τον 
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2009 
ύστερα από επικοινωνία και 
συνεργασία με όλα τα σχολεία της 
Αρκαδίας, την πρόνοια, την κοινωνική 
υπηρεσία του νοσοκομείου και την 
κοινωνική υπηρεσία του Δήμου 
Τρίπολης, διατέθηκαν αυτά τα σχολικά 
είδη σε οικογένειες που αντιμετώπιζαν 
οικονομικά προβλήματα. 
 
Τον Σεπτέμβριο του 2009 διοργανώθηκε σχολικό παζάρι στην πλατεία Άρεως 
στην Τρίπολη, όπου μας επισκέφθηκαν πολλοί φίλοι, συμβάλλοντας έτσι στο 
έργο του Οργανισμού μας. 
 
Στις 15 Οκτωβρίου του 2009 πραγματοποιήθηκε ποδοσφαιρικός αγώνας, 
ανάμεσα στους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές του Παναρκαδικού και στους 
υπαλλήλους του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου της Τρίπολης, στη μνήμη ενός 
συναδέλφου τους. Τα έσοδα του αγώνα διατέθηκαν εξ΄ολοκλήρου στο 
Χαμόγελο του Παιδιού. 
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Στις 10 Νοεμβρίου του 2009 πραγματοποιήθηκε εξόρμηση σε 3 σούπερ μάρκετ 
της Τρίπολης, μαζί με τους πολύτιμους εθελοντές μας, με σκοπό την 
συγκέντρωση τροφίμων για τις οικογένειες που ενισχύουμε σε είδος. Η 
προσπάθεια αυτή ήταν επιτυχής. Ο κόσμος απέδειξε έμπρακτα ότι αγαπά και 
στηρίζει το Σύλλογο με αποτέλεσμα να συγκεντρώσουμε τεράστιες ποσότητες 
τροφίμων. 
 
Στις 18 Νοεμβρίου του 2009 – Παγκόσμια ημέρα για τα Δικαιώματα των 

Παιδιών, το Χαμόγελο του Παιδιού 
παρουσίασε τις δράσεις του στο 
Νομό Αρκαδίας, σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, με 
συνδιοργανωτή την Τοπική Ένωση 
Δήμων και Κοινοτήτων Αρκαδίας, η 
οποία και έκανε δωρεά ένα 
αυτοκίνητο για την κάλυψη των 
αναγκών του Συλλόγου στην 
Τρίπολη. 
 

Το Δεκέμβριο του 2009 για πρώτη φορά στην Τρίπολη, πραγματοποιήθηκε 
Χριστουγεννιάτικο παζάρι του οργανισμού μας, που φιλοξένησε το Ξενοδοχείο 
"Μαίναλον", όπου σε γιορτινό κλίμα οι φίλοι του Χαμόγελου έσπευσαν να 
αγοράσουν χριστουγεννιάτικες κάρτες, τετράδια και άλλα είδη του Συλλόγου. 
  
Η προσπάθεια συνεχίζεται πάντα με αγάπη και θέληση μιας και ο σκοπός είναι 
ένας, τα παιδιά μας. 
 
Γιατί όπως είχε πει και ο ιδρυτής μας – ο μικρός μας Αντρέας- αν ενωθούμε όλοι 
μαζί θα τα καταφέρουμε. 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
 

      

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ     

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1    

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1    

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2 άτομα 3.100 €   
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  37.200 €   
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

• ΟΤΕ  80 €   


