
 127 
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
ΑΘΗΝΑ 

 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 
 
 
 
 
 
Εδρα : Στουρνάρη 16, Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210 3845261 
Fax : 210 3845262 
E-mail : eidi@hamogelo.gr 
 
 
 
 
 
 
 
Στην Αθήνα, στην έδρα του Οργανισμού μας, στεγάζεται πλέον μόνο το 
εμπορικό τμήμα του συλλόγου μας. Τετράδια, κάρτες, μπλούζες, καπέλα, 
τσαντάκια κ.α. είδη βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. 
 
Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,ιδρύθηκε 
τον Ιανουάριο του 1996 μετά από επιθυμία του μικρού Ανδρέα Γιαννόπουλου, 
όπως αυτή εκφράστηκε σε μια σελίδα του ημερολογίου του στις 9 Νοεμβρίου 
1995, λίγο καιρό πριν φύγει από τη ζωή. 
 
Η επιβίωση του Οργανισμού μας εξαρτάται αποκλειστικά από τη δική σας 
συμμετοχή. Γιατί εδώ και 15 χρόνια, ο απλός κόσμος είναι αυτός που στηρίζει 
το καθημερινό μας έργο για τα παιδιά. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε και σας 
προσφέρουμε μια συλλογή από λευκά είδη, σχολικά είδη, χριστουγεννιάτικες 
κάρτες και είδη ένδυσης.  
 
Επίσης έχουμε και εποχιακά είδη όπως χριστουγεννιάτικα, πασχαλινά και 
καλοκαιρινά που τα βρίσκετε στα παζάρια που διοργανώνουμε τις αντίστοιχες 
περιόδους σε  αρκετές περιοχές της  Ελλάδας. 
 
• Λευκά είδη: Σεντόνια παιδικά, σεντόνια be-be, παπλώματα, μπουρνούζια, 

πετσέτες προσώπου και μπάνιου. 
• Σχολικά είδη: Τετράδια μονόχρωμα και παιδικά σχέδια, σπιράλ 2θεμάτων 

& 3θεμάτων, Μπλοκ ιχνογραφίας, Μπλοκ ακουαρέλας, Φάκελοι με λάστιχο, 
Σετ μπλοκ ιχνογραφίας + μαρκαδόροι ή ξυλοχρώματα. 

• Χριστουγεννιάτικες κάρτες 
• Είδη Ένδυσης: Καλοκαιρινά  και χειμωνιάτικα μπλουζάκια παιδικά και 

ενηλίκων 
• Χριστουγεννιάτικα είδη  
• Πασχαλινά είδη 
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Αγοράζοντας είδη του Οργανισμού μας, σας δίνεται η ευκαιρία να 
συμμετάσχετε κι εσείς στον καθημερινό αγώνα αντιμετώπισης των 
προβλημάτων των παιδιών. 
 
Παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο και ζητούν τη στοργή και τη ζεστασιά που 
έχουν στερηθεί. Γονείς που αγωνιούν για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει 
το παιδί τους. Παιδιά που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο και χρειάζονται αίμα 
και άλλα που επιζητούν τη συνεχή υποστήριξη ανθρώπων του Οργανισμού μας 
που βρίσκονται πάντα στο πλευρό τους. 
 
Θα θέλαμε λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας για την οικονομική 
ενίσχυση του έργου μας, να ζητήσουμε την έμπρακτη συμμετοχή σας. 
Βασιζόμαστε κυριολεκτικά στην πεποίθηση ότι θα σταθείτε  πλάι μας, γιατί 
πραγματικά σας χρειαζόμαστε ώστε να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας. 
 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
 

 
 
 
 
 
 
Γραφεία: Ζήνωνος 
Ελεάτου 10, Μαρούσι 
Τηλέφωνο: 210 
3306140 
Fax : 210 3843038 
E-mail: 
info@hamogelo.gr 
 
 
 
 
 
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 και το 
τμήμα προγραμμάτων έργων. Ζωτικής σημασίας για τον Οργανισμό μας είναι το 
τμήμα εξεύρεσης πόρων που ασχολείται με τις προσφορές και τις χορηγίες των 
εταιρειών, το γραφείο τύπου  και το τμήμα διαχείρησης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 129 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ 

ΥΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
Διεύθυνση : Παπακυριαζή 3, 
Θεσσαλονίκη 
Τηλέφωνο : 2310 250160 
Fax : 2310 270306  
E-mail : 
thessaloniki@hamogelo.gr; 
sos1056.thes@hamogelo.gr 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ακόμη ένα όνειρο έγινε 
πραγματικότητα! Το «Χαμόγελο του 
Παιδιού» στη Θεσσαλονίκη απέκτησε 
τον δικό του χώρο. Έναν χώρο 550 
τ.μ. που απλόχερα μας δώρισε η 
κυρία Μαίρη Βασιλειάδου – 
Ιωαννίδου τον Δεκέμβριο του 2006. 
Οι δυσκολίες της ανακατασκευής 
ήταν τεράστιες και η απογοήτευση 
για την καθυστέρηση μεγάλη… 
Ώσπου τον Δεκέμβριο του 2008 η 
χρηματική δωρεά του αείμνηστου Ιωάννη Συμεωνίδη, μας έδωσε τη 
δυνατότητα να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Προσωπικό και εθελοντές 
βοήθησαν σύσσωμοι για να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή του κτιρίου το οποίο 

μετατράπηκε σε έναν χώρο γεμάτο 
χρώματα και παιδικές ζωγραφιές. Και η 
ώρα της μετακόμισης έφτασε… 
Χαρτόκουτες και έπιπλα παντού! Και 
πάλι όμως με την πολύτιμη βοήθεια 
των εθελοντών μας και τον κατάλληλο 
συντονισμό, μέσα σε λίγες μόνο ώρες 
ο χώρος πήρε ζωή! Ένας χώρος 
έτοιμος να υποδεχτεί όλους αυτούς 
που χρειάζονται τη βοήθειά μας… αλλά 
και άλλους που θέλουν να βοηθήσουν. 
Η ανταπόκριση της νέας γειτονιάς μας 

ήταν άμεση καθώς όλοι έσπευσαν να ενημερωθούν και κάποιοι να γίνουν 
αμέσως εθελοντές.  
 
Και τελικά, στις 12 Οκτωβρίου 2010 το 
Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα 
Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση 
Παιδιά στη Θεσσαλονίκη άνοιξε τις 
πόρτες του! Τα εγκαίνια εξελίχθηκαν σε 
μια μεγάλη γιορτή με πολλή χαρά και 
συγκίνηση! Όλοι ήταν κοντά μας! Τόσο 
εκπρόσωποι φορέων της Θεσσαλονίκης 
όσο και φίλοι-χορηγοί έδωσαν το παρόν 
και συμμερίστηκαν την χαρά μας! 
 
Ήδη στο χώρο στεγάζονται: 

 το Εθνικό Κέντρο για την Εξαφάνιση, Κακοποίηση και Εκμετάλλευση 
Παιδιών 

 η προέκταση της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 
 η προέκταση της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 

116000 
 το Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης 
 το AMBER ALERT HELLAS 
 το Εθελοντικό Εργαστήρι 
 το Τμήμα Εμπορικών Ειδών 
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Μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 καθώς και της 
Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 Κοινωνικοί 

Λειτουργοί και Ψυχολόγοι λαμβάνουν 
κλήσεις καθημερινά (Δευτ. – Παρ.) 
από τις 08:00 το πρωί έως και τις 
22:00. Το Εθνικό Κέντρο για την 
Εξαφάνιση, Κακοποίηση και 
Εκμετάλλευση Παιδιών καθώς και το 
Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής 
Επέμβασης αναλαμβάνει περιπτώσεις 
παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο 
πραγματοποιώντας επιτόπιες 
παρεμβάσεις, προσφέρει βοήθεια σε παιδιά με προβλήματα υγείας και 
κινητοποιεί διαδικασίες με σκοπό την ανεύρεση εξαφανισμένων παιδιών. 
Το Εθελοντικό μας εργαστήρι αποτελεί χώρο δημιουργίας των εθελοντών μας. 
Κορδέλες, χάντρες και τούλια ζωντανεύουν χάρη στην έμπνευση των 
εθελοντών μας οι οποίοι αρνούνται να φύγουν μέχρι που τελικά νυχτώνει… 
 
Τι μπορούμε να πούμε για τους δύο αυτούς ανθρώπους που ανιδιοτελώς 
προσέφεραν την περιουσία στα παιδιά που στηρίζουμε! Τι μπορούμε να πούμε 
στους εθελοντές μας που βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό μας? Ένα μεγάλο 
ευχαριστώ είναι λίγο για να εκφράσουμε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη που 
νιώθουμε! 

 
ΙΑΤΡΙΚΑ 

 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος Το Χαμόγελο του Παιδιού κλήθηκε να 
βοηθήσει και να στηρίξει αρκετά παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
υγείας. Κληθήκαμε λοιπόν να σταθούμε και στο πλευρό του μικρού μας φίλου 
Ι., ο οποίος σε πολύ μικρή ηλικία μόλις 20 μηνών ήρθε αντιμέτωπος με μία 
σοβαρή ασθένεια, την κύρωση ήπατος. Στο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης που 
νοσηλευόταν, οι γιατροί αδυνατούσαν να αναλάβουν την περίπτωση του και 
πρότειναν στην οικογένεια την άμεση μετάβαση του παιδιού σε μεταμοσχευτικό 
κέντρο του εξωτερικού ώστε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος. 
 
Επειδή η κατάσταση της υγείας του παιδιού συνεχώς επιδεινωνόταν έγινε 
ξεκάθαρο σε όλους μας ότι πρέπει να κινηθούμε  γρήγορα ώστε ο Ι. να τύχει 
όσο το δυνατόν συντομότερα της ιατρικής περίθαλψης που χρειαζόταν. Άμεσα 
λοιπόν όπως άλλωστε συνηθίζεται προσπαθήσαμε να κινήσουμε όλες τις 
απαραίτητες διαδικασίες. Δυστυχώς όμως ενώ όλα έδειχναν ότι με 
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μεθοδικότητα και οργάνωση μπορούν να δρομολογηθούν ήρθαμε για άλλη 
μία φορά αντιμέτωποι με το σκληρό πρόσωπο της γραφειοκρατίας η οποία σε 
τέτοιες περιπτώσεις μπορεί  να αποβεί καταστροφική. Παρά τις δυσκολίες όμως 
και τα εμπόδια ο στόχος ήταν ένας και μοναδικός για όλους μας, έπρεπε με 
κάθε τρόπο ο Ι. μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να βγει ΝΙΚΗΤΗΣ... 
 
Ξεκινήσαμε λοιπόν έναν μαραθώνιο επικοινωνιών και επαφών με όλες τις 
αρμόδιες υπηρεσίες κάνοντας γνωστό το αίτημα μας  και ζητώντας μια άμεση 
λύση. Δυστυχώς όμως ο χρόνος κυλούσε, οι ημέρες περνούσαν , η κατάσταση 
της υγείας του παιδιού χειροτέρευε και μαζί χανόταν και η υπομονή των γονιών. 
Πολλές φορές η αδιαφορία αρκετών υψηλά ιστάμενων προσώπων προκάλεσε 
σε όλους μας έντονα συναισθήματα θυμού, απογοήτευσης και απόγνωσης. Το 
προγραμματισμένο RV στο Μεταμοσχευτικό κέντρο του εξωτερικού πλησίαζε 
και δεν είχε ακόμη εξασφαλιστεί η εισαγωγή και η νοσηλεία του παιδιού. Δεν 
σταματήσαμε όμως στιγμή να ελπίζουμε και να προσπαθούμε να βρούμε 
διέξοδο στηρίζοντας παράλληλα και τους γονείς με σκοπό να καταφέρουν και οι 
ίδιοι να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.    
 
Τελικά μετά από πολλές και μεγάλες προσπάθειες οι κόποι μας απέδωσαν 
καρπούς. Ο Ανδρέας μας, ο  φύλακας και καθοδηγητής όλων μας, ως από 
μηχανής Θεός  έκανε και πάλι το θαύμα του… Δύο μέρες πριν το 
προγραμματισμένο RV μία απρόσμενη και αναπάντεχη λύση ήρθε από το 
πουθενά κάνοντας για άλλη μία φορά αισθητή την παρουσία  του μικρού μας 
ιδρυτή. Η λύση αυτή ανακούφισε τόσο την οικογένεια όσο και εμάς και 
αδιαμφισβήτητα αποτέλεσε το εισιτήριο για την σωτηρία της ζωής του μικρού 
μας φίλου. Στις 16/8/2010 ο Ι. υποβλήθηκε με επιτυχία σε μεταμόσχευση 
ήπατος  με δότρια την ίδια την μητέρα του.  
 
Έτσι, έπειτα από τρεις μήνες νοσηλείας στο εξωτερικό, ο δύο ετών πλέον, φίλος 
μας επέστρεψε στην Ελλάδα. Στις 3//12/2010 μαζί με τους γονείς του, ο μικρός 
μας ήρωας, μας επισκέφθηκε στα γραφεία του Συλλόγου, στη Θεσσαλονίκη. Ο 
χώρος πλημμύρισε από συναισθήματα βαθιάς συγκίνησης αλλά και χαράς γιατί 
ο Ι. δεν θύμιζε σε τίποτα το παιδάκι που είχαμε συναντήσει μήνες πριν. Η 
χλωμή όψη δεν είχε  καμία θέση στο όμορφο προσωπάκι, στην εικόνα του 
οποίου πλέον κυριαρχούσαν δύο κατακόκκινα μαγουλάκια. Τα  ματάκια του 
φάνταζαν μεγάλα, ζωντανά, καθαρά, απαλλαγμένα, από κάθε ανεπιθύμητο 
βλέμμα κόπωσης και ταλαιπωρίας. Ο μικρός μας φίλος ήταν και πάλι κοντά μας 
έχοντας αποκτήσει ένα νέο ρόλο, αυτό του ζωηρού, ενεργητικού, γεμάτου ζωή 
αγοριού. Ο Ι. μας, είχε κερδίσει την μάχη για τη ζωή δίνοντας σε όλους μας 
μαθήματα υπομονής και επιμονής. Σε ευχαριστούμε πολύ Ι. να είσαι πάντα 
γερός και δυνατός…. 
 

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Όλοι ξέρουμε, συζητάμε για κάτι παιδιά στους δρόμους που τους 
λείπει το χαμόγελο..... Έτσι αποτύπωσε στο ημερολόγιο του ο μικρός μας 
Ιδρυτής Ανδρέας το φαινόμενο της έκθεσης παιδιών σε κίνδυνο που μαστίζει 
την κοινωνία μας καθημερινά. 
 
Για ακόμη μια χρονιά γίναμε δέκτες κλήσεων, στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 
για τα παιδιά SOS 10-56, από απλούς πολίτες ή αρμόδιες υπηρεσίες, για παιδιά 
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διαφόρων ηλικιών τα οποία πλησιάζουν τα αυτοκίνητα για να καθαρίσουν 
τζάμια, να πουλήσουν χαρτομάντιλα ή να ζητήσουν χρήματα. 
 
ΔΕΝ μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ΔΕΝ μένει 
αδιάφορο σε αυτό το πρόβλημα. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
κράτους, με σεβασμό και υπευθυνότητα βρισκόμαστε στο πλευρό των παιδιών 
που δεν είχαν την δυνατότητα και τα ανάλογα μέσα να αυτοπροστατευτούν. 
 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δυο ανηλίκων κοριτσιών, της G 6,5 ετών και 
της αδερφής της E 5,5 ετών. 
 
Ήταν ένα χειμωνιάτικο απόγευμα, με χαμηλή θερμοκρασία και πολύ κρύο, 
παγωμένο…….όπως το χαρακτήριζαν όλοι. Ενώ τα περισσότερα παιδιά 
απολάμβαναν τη θαλπωρή της ζέστης στο σπίτι τους, τα δύο ανήλικα 
κοριτσάκια συνοδευόμενα από την μητέρα τους βρισκόταν σε κεντρική οδό της 
πόλης και απλώνοντας  την μικρή τους παλάμη προς περαστικούς, ζητούσαν 
χρήματα. 
 
Δεχόμαστε κλήση  από ένα ευαισθητοποιημένο πολίτη ο οποίος μας εκθέτει με 
κάθε λεπτομέρεια τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται τα παιδιά και μας 
εκλιπαρεί να τα υποστηρίξουμε άμεσα. 
 
Τα παιδιά με την μητέρα τους μεταφέρονται στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα  
της περιοχής ώστε να ξεκινήσουν οι ανάλογες διαδικασίες. 
Ενημερωνόμαστε από την Αξιωματικό υπηρεσίας ότι πρόκειται για δυο ανήλικα 
κοριτσάκια,  βουλγαρικής καταγωγής τα οποία χρήζουν προστασίας και 
φροντίδας. 
 
Άμεσα κοινωνικοί λειτουργοί του Συλλόγου μεταβαίνουν στο αστυνομικό τμήμα 
ώστε να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες των παιδιών και να τα υποστηρίξουν. 
Το θέαμα ήταν οδυνηρό…..αλλά ένα περιστατικό απτής πραγματικότητας.  
Η εξωτερική εμφάνιση των παιδιών έδειχνε στοιχεία σοβαρής παραμέλησης, 
καθώς  η ενδυμασία τους ήταν ελλιπής και ρυπαρή, ενώ το μεγαλύτερο παιδί 
παρουσίασε τύφλωση, στοιχεία αυτισμού και αδυνατούσε να 
αυτοεξυπηρετηθεί. 
 
Με εντολή της Εισαγγελέως Ανήλικων τα παιδιά μεταφέρονται σε όχημα του 
συλλόγου και συνοδεία κοινωνικών λειτουργών στην παιδιατρική κλινική του 
εφημερεύοντος νοσοκομείου ώστε να υποβληθούν στις ανάλογες ιατρικές 
εξετάσεις. 
 
Και από εκείνη την ημέρα ξεκινάει η καινούργια τους ζωή……. Η ζωή που έχει 
δικαίωμα να ζήσει κάθε παιδί………………. Την ζωή που ΔΕΝ ΕΖΗΣΑΝ. 
 
Την φροντίδα των παιδιών ανέλαβαν προσωπικό και εθελοντές του Συλλόγου 
σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό του Νοσοκομείου. 
                
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε πολλές! Με βασικότερη την επικοινωνία λόγω 
της διαφορετικής γλώσσας ,της νοητικής ανεπάρκειας και τύφλωσης που 
παρουσίαζε το ένα από τα  δυο παιδιά. Αντλώντας δύναμη από τον Αντρέα , 
πιστοί στα λόγια του και στο όραμα που κληροδοτήσαμε από τον ίδιο… 
ενωθήκαμε όλοι…….και τα καταφέραμε……  
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Επινοώντας διάφορα μέσα επικοινωνίας  και ενεργοποιώντας όλες τις 
αισθήσεις μας μα πάνω από όλα  την διάθεση μας, την αγάπη μας και το 
αίσθημα ευθύνης  για τα παιδιά, αγγίξαμε τις ψυχές τους, δημιουργήσαμε 
σχέσεις εμπιστοσύνης και ασφάλειας.  
 Ο  καιρός περνούσε ομαλά, η ηρεμία και η πραότητα αποτυπώθηκε στο 
πρόσωπο τους  αποβάλλοντας κάθε ταλαιπωρία και ανησυχία. 
Ο ρόλος τους πρωταγωνιστικός στις καρδιές όλων μας……. σε όλων των 
ανθρώπων που τα φρόντισαν και τα υποστήριξαν. 
Και όπως πάντα οι πρωταγωνιστές μένουν αλάβωτοι, έτσι και οι δυο μικρές    
πρωταγωνίστριες αποφάσισαν να ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ. 
Με εισαγγελική εντολή τα παιδιά διαβιούν σε χώρους φιλοξενίας κατάλληλους 
να καλύψουν τις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά, για να μπορέσουν να 
ζήσουν μια υγιή  και ισορροπημένη ζωή προσπαθώντας να αποκτήσουν τα 
εφόδια που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη ζωή τους, 
κάνοντας πραγματικότητα τα όνειρά τους. 
 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2008 
Κλήση στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056:  
«Σας παρακαλώ βοηθήστε….. Δεν ξέρω τι να κάνω… τρέμω..  είναι ένα αγόρι 6 
ετών περίπου…τον έβγαλαν έξω από το σπίτι.. έχει αίματα στο πρόσωπο.. 
καρούμπαλο.. μώλωπες στο χέρι… Μου είπε ότι ο πατέρας του έσπρωξε μία 
ντουλάπα επάνω του…». 
 
Ενημερώθηκε η Άμεσος Δράση, το ΕΚΑΒ, η Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. 
Αλλά…….. 
 
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 
Τίτλοι ειδήσεων:  
«ΦΡΙΚΗ! ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΞΥΛΟΚΟΠΗΣΕ ΑΓΡΙΑ ΤΟΝ 8ΧΡΟΝΟ 
ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΓΙΟ ΤΗΣ!! ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟ ΘΥΜΑ!!» 
 
«ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΞΥΛΟΚΟΠΗΣΕ ΑΓΡΙΑ ΤΟ 8ΧΡΟΝΟ 
ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΕΝ ΜΕΣΗ ΟΔΩ!   - ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΌΤΙ 
ΘΕΛΩ ΤΟ ΚΑΝΩ, ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ… - ΡΩΣΑΚΙ ΕΙΝΑΙ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΑΝΑΓΚΗ, ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ………….» 
 
Τίτλοι ειδήσεων ή η σκληρή καθημερινότητα ενός από τους χιλιάδες μικρούς 
ήρωες που καλούνται να παλέψουν με μεγάλους, κακούς γίγαντες?? Μερικές 
φορές καταφέρνουν να βγουν αλώβητοι από την άνιση μάχη, χάρη σε κάποιους 
καλούς μάγους που θέλουν να τους προστατέψουν…. Χάρη στην ανθρωπιά και 
την τόλμη ανθρώπων που τολμούν να σπάσουν τη σιωπή και να καταγγείλουν 
τη βαναυσότητα των μεγάλων….  
 
Και οι δύο παραπάνω περιπτώσεις αναφέρονται στο πρόσωπο του μικρού μας 
ήρωα, Δ. Δυστυχώς, η κοινωνική έρευνα που διεξήχθη 2 χρόνια πριν, με 
αφορμή την καταγγελία που διαβιβάσαμε στην Εισαγγελία Ανηλίκων, δεν ήταν 
αρκετή για να αποκαλύψει την κακοποίηση που υφίστατο το παιδί στην 
καθημερινότητά του….. 
Τώρα 2 χρόνια μετά, το γεγονός της κακοποίησης του παιδιού, πήρε 
διαστάσεις… Μάρτυρες αυτού αρκετοί πολίτες που είδαν τη μητέρα να χτυπά 
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αλύπητα το παιδί με μπουνιές και κλωτσιές σε παραλιακό δρόμο της πόλης, 
με αποτέλεσμα να οδηγηθεί με μώλωπες στο νοσοκομείο. Ο Σύλλογός μας, με 
εθελοντές και προσωπικό βρέθηκε δίπλα στο παιδί για να το φροντίσει, κατά 
την παραμονή του στο νοσοκομείο. Γνωρίσαμε τον Δ., μας μίλησε, μας 
εμπιστεύτηκε. Κατόπιν, με εισαγγελική εντολή, το παιδί μεταφέρθηκε σε χώρο 
φιλοξενίας, ενώ οι γονείς του υπέστησαν κυρώσεις… 
 
15 χρόνια δράσης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δέχτηκε χιλιάδες καταγγελίες 
για κακοποίηση, παραμέληση, εκμετάλλευση παιδιών, εξώθηση σε πορνεία, 
έκθεση παιδιών σε κίνδυνο.. Καταγγελίες ανώνυμες ή επώνυμες από απλούς 
πολίτες…. Καταγγελίες που ολοένα αυξάνονται… Καταγγελίες από ανθρώπους 
που τολμούν να σπάσουν τη σιωπή τους….. Ας συνεχίσουμε λοιπόν έτσι…. Ας 
σπάσουμε τη σιωπή μας… Αν ενωθούμε όλοι, θα τα καταφέρουμε…. 
 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 
 
Για ακόμη μία χρονιά πραγματοποιήθηκε ενίσχυση σε είδος των οικογενειών 
που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των παιδιών. Για εμάς η 
πρόκληση να ανταποκριθούμε στις επιθυμίες όλων αυτών των παιδιών ήταν 
μεγάλη… 
 
Χάρη όμως στο ενδιαφέρον και την αγάπη του απλού κόσμου αλλά και των 
εταιριών καθημερινά κατέφταναν στο Κέντρο Στήριξης ρούχα, παπούτσια, 
παιχνίδια, τρόφιμα κ.α. Οι εθελοντές μας, με την αστείρευτη διάθεσή τους, 
ανέλαβαν το δύσκολο έργο τακτοποίησης των ειδών στα ράφια ανά κατηγορία. 
 
Αγαπημένοι ήρωες των παιδιών ξεπρόβαλλαν από παντού, ομόρφαιναν τον 
χώρο και αναζητούσαν νέους ιδιοκτήτες… 
 
Ο καιρός για την ενίσχυση πλησίαζε και οι οικογένειες καλούσαν για να 
κλείσουμε ραντεβού. Και όταν έφταναν οι μέρες, ο χώρος γέμιζε από παιδικά 
προσωπάκια, τα οποία ανυπομονούσαν να δοκιμάσουν τα καινούρια τους ρούχα 
και να πάρουν τα παιχνίδια της αρεσκείας τους. Η χαρά μικρών και μεγάλων 
απερίγραπτη… 
  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του κυρίου Σ. Α. 
Ο κύριος Α. είναι πατέρας δύο ανήλικων παιδιών και αντιμετωπίζει σοβαρό 
πρόβλημα όρασης. Τα έσοδα της οικογένειας προέρχονται από το  επίδομα 
αναπηρίας που λαμβάνει, ενώ η ανάγκη της σίτισης καλύπτεται από την 
εκκλησία. Ο κος Α. έχει αναλάβει την φροντίδα της μεγαλύτερης κόρης , Κ., 
καθώς η μητέρα εγκατέλειψε την οικία της οικογένειας, αναλαμβάνοντας την 
φροντίδα του μικρότερου παιδιού. 
 
Η  Κ. φοιτά στη Β΄ τάξη Δημοτικού. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς βρήκε την 
Κ. με καινούργια τσάντα, τετράδια, κασετίνα και ότι άλλο θα της χρειαζόταν.  
Σύντομα όμως η μικρή άρχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες καθώς δεν είχε την 
απαραίτητη υποστήριξη στη μελέτη των μαθημάτων με αποτέλεσμα να πηγαίνει 
στο σχολείο χωρίς να ολοκληρώνει τις εργασίες της και συχνά να επιπλήττεται 
από την δασκάλα της. 
 
Η κυρία Δ. Χ., εθελόντρια του Συλλόγου, ανέλαβε με μεγάλη χαρά να διαβάζει 
καθημερινά με την μικρή. Η Κ. ήταν τόσο χαρούμενη που θα είχε την βοήθεια 
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της κυρίας Χ., που την περίμενε στο μπαλκόνι του σπιτιού της και μόλις την 
έβλεπε φώναζε  «Ήρθε… Ήρθε….». Από τις πρώτες κιόλας ημέρες η πρόοδος 
της Κ. ήταν μεγάλη και η ικανοποίηση της ακόμη μεγαλύτερη όταν ήρθε η 
επιβράβευση από την δασκάλα της. 
 
Παράλληλα, η ντουλάπα της μικρής γέμισε με φουστίτσες στα αγαπημένα της 
χρώματα και μπότες που επιθυμούσε να έχει για τις βροχερές ημέρες. Η άδεια 
γωνία του παιδικού δωματίου της «φιλοξενεί» το κάστρο της Barbie, την Κ. και 
τις φίλες της που πηγαίνουν σπίτι της για παιχνίδι.  
  
Το χαμόγελο στο πρόσωπο της Κ. ήταν η δική μας ικανοποίηση αλλά και η 
κινητήριος δύναμη για να συνεχίσουμε το όραμα του μικρού μας ιδρυτή….. 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
Το Χαμόγελο του Παιδιού, για ακόμη 
μια χρονιά εδραιώθηκε στην καρδιά 
του κόσμου. Σε φίλους που ήδη το 
γνώριζαν, επιβεβαίωσε τους σκοπούς 
και τις δράσεις του και σε φίλους που 
πρώτη φορά ήρθαν σε επαφή μαζί 
του, έδειξε ποια είναι η οικογένεια του 
και τι κάνει για τα παιδιά όλων. 
Οι δραστηριότητες του και φέτος 
πολλές. Ανταποκρίθηκε σε κάθε 
κάλεσμα που σκοπό είχε την 

ενημέρωσή του κόσμου αλλά και την ενίσχυσή του, για να μπορεί να διατηρεί 
το χαμόγελο στα προσωπάκια των μικρών ηρώων μας. 
 

• Παγώνη Σοφία – Εκδήλωση στην πόλη της Λάρισας με έσοδα στον 
οργανισμό 

• Σύλλογος Υπαλλήλων Πρώην Υπουργείου Εμπορίου – Πρόσκληση στο 
χορό του Συλλόγου 

• Ενημέρωση Εθελοντών 
• 2Ο ΓΕΛ Χαλκηδόνας – Ομιλία με θέμα «Δικαιώματα των Παιδιών» 
• Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη – Ενημέρωση μαθητών για δράσεις του 

οργανισμού 
• Πασχαλινό παζάρι Ερμού και Αριστοτέλους 
• Πασχαλινό παζάρι από τον 

Παιδικό Σταθμό 
Κοκκινοσκουφίτσα 

• ΓΑΣ Ροδοχωρίου – 
Ποδοσφαιρικός αγώνας με τους 
παλαίμαχους ποδοσφαιριστές 
της Αλεξάνδρειας με έσοδα 
στον οργανισμό 

• Δημοτικό Σχολείο Χαλκηδόνας – 
Ανθοέκθεση με έσοδα στον 
οργανισμό 

• ΧΑΝ Καλαμαριάς Παζάρι με 
έσοδα στον οργανισμό 
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• Μορφωτικός Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Καλαμπακίου 

Δράμας – Τοποθέτηση κουμπαρά για την ενίσχυση του οργανισμού 
• Λύκειο Χαλκηδόνας- Ομιλία με θέμα «Τα δικαιώματα των παιδιών» 
• Δήμος Ν. Ιωνίας Βόλου – Εκδήλωση  - Ομιλία για τις δράσεις του 

οργανισμού 
• 2Ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας – 

Ομιλία με θέμα « Παιδική 
Κακοποίηση & Δράσεις του 
οργανισμού» 

• 8ο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας – 
Ομιλία με θέμα « Σχολική Βια και 
Δράσεις του οργανισμού» 

• 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλύρου – 
Ομιλία σε μαθητές με θέμα 
«Σχολική Βία και Δράσεις του 
οργανισμού» 

• Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου – 
Ομιλία σε γονείς με θέμα «Σχολική Βία και Δράσεις του οργανισμού» 

• ΚΑΠΗ Καλαμαριάς – Ομιλία για τις Δράσεις του οργανισμού 
• 1ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας 

– Ομιλία για τις Δράσεις 
του οργανισμού 

• Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη 
– Ομιλία για τις Δράσεις 
του οργανισμού 

• Κολλέγιο Ανατόλια – 
Ομιλία για τις Δράσεις του 
οργανισμού 

• Λύκειο Πυλαίας – Ομιλία 
για τις δράσεις του 
οργανισμού 

• Έκθεση Τέχνης στην Λάρισα 
• Νεολαία ΠΑΣΟΚ Δήμου Βασιλικών – Μουσική εκδήλωση με μέρος των 

εσόδων στον οργανισμό 
• 75η ΔΕΘ 
• Συμμετοχή στο Φεστιβάλ της 

ΟΝΝΕΔ – Ενημέρωση και 
παρουσίαση δράσεων οργανισμού 

• Εμποροπανήγυρις Δήμου Σερβίων 
– Παζάρι με είδη του οργανισμού 

• Εγκαίνια του «Κέντρου 
Νοτιοανατολίκης Ευρώπης για την 
εξαφάνιση και την υπο 
εκμετάλλευση Παιδιών» 

• Ποδοσφαιρικός Σύλλογος 
Απόλλων Λάρισας – Προσφορά 
μέρος των εσόδων από τους αγώνες της χρονιάς στον οργανισμό 

• Τράπεζα CITI BANK – Προσφορά Εθελοντικής Εργασίας των Εργαζομέων 
εν οψει της Παγκόσμιας μέρας Εθελοντισμού 

• ΚΕΣΑΘΕΑ – Πρόσκληση σε συνάντηση φορέων & υπηρεσιών 
Θεσσαλονίκης με Θέμα: Δημιουργία Δικτύου Φορέων & Υπηρεσιών για 
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την πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και 
εγκληματικότητας των ανηλίκων. 

• Café Il Posto – Μουσικές Βραδιές με μέρος των εσόδων στον οργανισμό 
• Εξωραϊστικός Σύλλογος 

Πουρναρίου Λάρισας – Ομιλία 
για τις δράσεις του 
οργανισμού και θέματα 
εφηβείας 

• Money Show : Βράβευση 
Εθελοντών 

• Χριστουγεννιάτικο Παζάρι 
Ερμού & Αριστοτέλους 

• Χριστουγεννιάτικο Παζάρι 
στην Ονειρούπολη Δράμας 

• 3ο Δημοτικό Σχολείο 
Κορδελιού – Ομιλία με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο & δράσεις του 
οργανισμού 

• Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης – Τοποθέτηση κουμπαρά για την 
ενίσχυση του οργανισμού εν όψει των Χριστουγέννων 

• Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη -  Τοποθέτηση κουμπαρά για την ενίσχυση 
του οργανισμού εν όψει των Χριστουγέννων 

• Καντινοστάσιο (Χρήστος Δεμερντζής) - Τοποθέτηση κουμπαρά για την 
ενίσχυση του οργανισμού εν όψει των Χριστουγέννων 

• Θεατρική Ομάδα ART ATTACK – θεατρική παράσταση με τίτλο « Όταν ο 
Λύκος είναι εδώ» με έσοδα στον οργανισμό 

• Πολιτιστικός Σύλλογος Ασβεσταριωτών «Γκώνος Γιώτας» Γιαννιτσά – 
Άναμμα δέντρου, μοίρασμα δώρων και ενημερωτικών για ενίσχυση του 
οργανισμού 

• Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας Σαμοθράκης – Χριστουγεννιάτικο 
παζάρι με έσοδα στον 
οργανισμό 

• Οικό – Οραμα – 
Χριστουγεννιάτικο παζάρι με 
έσοδα στον οργανισμό 

• Κολλέγιο Ανατόλια – 
Εκδήλωση με χρηματική 
προσφορά προς τον 
οργανισμό 

•  Mediterranean College – 
Χριστουγεννιάτικο Παζάρι με 
έσοδα στον οργανισμό 

• Δημοτικό Σχολείο Ασπρονερίου – Χριστουγεννιάτικο Παζάρι με έσοδα 
στον οργανισμό 

• 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης - Χριστουγεννιάτικο Παζάρι με 
έσοδα στον οργανισμό 

• Παιδικός Σταθμός «Λιλιπούπολη» - Χριστουγεννιάτικο Παζάρι με έσοδα 
στον οργανισμό 

• Μουσική Σχολή Δήμου Αγιάς - Χριστουγεννιάτικο Παζάρι με έσοδα στον 
οργανισμό 

• Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Tae kwon do Ξανθης - Τοποθέτηση 
κουμπαρά για την ενίσχυση του οργανισμού εν όψει των Χριστουγέννων 

• 27ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης – Ομιλία για τις δράσεις του οργανισμού 
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• Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσων « Ζερβός Ιωάννης » - Τοποθέτηση 

κουμπαρά για την ενίσχυση του οργανισμού εν όψει των Χριστουγέννων 
• Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μαυρίδου Αναστασία - Τοποθέτηση κουμπαρά 

για την ενίσχυση του οργανισμού εν όψει των Χριστουγέννων 
 

ΚΙΟΣΚΙΑ 
 
Παράδοση αποτελούν πλέον στον οργανισμό τα γιορτινά μας παζάρια. Παζάρια 
όπου προσωπικό κι εθελοντές προσπαθούν να παρουσιάσουν στον κόσμο τις 
δράσεις του οργανισμού και πως μπορεί ο καθένας να γίνει έμπρακτος 
συμπαραστάτης του έργου του. 
Έτσι λοιπόν, «στέκι» αποτελεί η 
συμβολή των οδών Ερμού και 
Αριστοτέλους, όπου κάθε Πάσχα και  
κάθε Χριστούγεννα λαμβάνουν μέρος τα 
παζάρια του οργανισμού. Φέτος για 
πρώτη φορά στο ίδιο στέκι τον μήνα 
Σεπτέμβριο θελήσαμε να στείλουμε τα 
παιδιά μας στο σχολείο παρέα με «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» και όλο το μήνα 
μπορούσαν οι μικροί μας φίλοι να 
προμηθεύονται τα σχολικά είδη του 
οργανισμού. 
Φυσικά δεν έλλειψε και η συμμετοχή μας στην 75η ΔΕΘ, με μια άλλη μορφή, 
πιο ανανεωμένη, σε ένα υπαίθριο σταντ όπου μπορέσαμε να έρθουμε σε πιο 
άμεση επαφή με τους μικρούς και μεγάλους φίλους μας. 
Τέλος συναντηθήκαμε με πολλούς περυσινούς αλλά και καινούριους φίλους μας 
στην Ονειρούπολη της Δράμας, όπου για δεύτερη χρονιά μέσα από το παζάρι 
μας ενημερώσαμε τον κόσμο για τις δράσεις και τους σκοπούς του οργανισμού. 
Κι έπεται συνέχεια για το 2011… Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στα στέκια που 
μαζί δημιουργήσαμε!! 
 

ΧΟΡΗΓΟΙ – ΔΩΡΗΤΕΣ 
 
Με απερίγραπτη χαρά και συγκίνηση, 
υποδεχόμαστε πια την κάθε νέα χρονιά με 
καινούργια μεγάλα δώρα!!!  
 
Δυο σπιτάκια και δυο χώροι στάθμευσης στην 
Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, ευγενική δωρεά της 
κυρίας Ελένης Παπαδοπούλου, έχουν σχεδόν 
εξοπλιστεί με δωρεές του απλού κόσμου και 
εξυπηρετούν αρχικά τις ανάγκες διαμονής 
των ανθρώπων του Οργανισμού κατά τις 
επισκέψεις τους στη Θεσσαλονίκη. 
 
Επίσης, ένας νέος αποθηκευτικός χώρος στην 
Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης, ευγενική δωρεά 
των: Αλίκης-Ναυσικά Παπούλια-Χατζητόλιου, 
Ευγενίας Παπούλια και Βασιλείου Παπούλια, ο 
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οποίος ήδη ανακαινίζεται, θα δώσει ανάσα στην συγκέντρωση ειδών πρώτης 
ανάγκης, για τα παιδιά και τις οικογένειές τους που ενισχύουμε στη Βόρειο 
Ελλάδα. 
 

Και φυσικά η χαρά και η συγκίνησή 
μας μεγαλώνει όταν ιδιώτες-
επαγγελματίες-εταιρίες χορηγοί 
συνεχίζουν να προσφέρουν 
απλόχερα, παρ’ όλους τους 
δύσκολους καιρούς που διανύουμε, 
από το περίσσευμα της αγάπης ή και 
το υστέρημα των αγαθών τους, 
καλύπτοντας με κάθε δυνατό τρόπο 
τις αμέτρητες ανάγκες που αφορούν 
στα παιδιά και που προκύπτουν 
καθημερινά. 

 
Το τέλος του χρόνου έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο: η πανελλαδική έκκληση 
μας προς τα σχολεία, για την συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης 
ανάγκης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των σπιτιών του Οργανισμού 
μας αλλά και των οικογενειών που στηρίζουμε, είχε θαυμαστά αποτελέσματα! 
 
Η θερμή ανταπόκριση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, ήταν πρωτοφανής! 
Για άλλη μια φορά η μαθητική κοινότητα έδειξε το ανθρώπινο της πρόσωπο, 
συνεχίζοντας να δίνει το παρόν σε μια τόσο σημαντική κινητοποίηση του 
Οργανισμού. Πραγματικά, μας δίνει μεγάλη χαρά όταν βλέπουμε κυρίως τα 
παιδιά, να μας δείχνουν το δρόμο και τη δύναμη για να συνεχίζουμε το δύσκολο 
έργο μας…. 
 
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!!! 
 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
 
-Θυμάσαι? 
-Βρίσκεσαι και εσύ εκεί? 
-Πού αλλού??  Ήταν βράδυ στα παλιά 
μας γραφεία, πριν από ένα χρόνο, τέτοια 
εποχή θαρρώ.. Πώς και πώς περιμέναμε 
να φύγουμε, να βρούμε έναν χώρο να 
στεγάσουμε τα όνειρα, τις ελπίδες μας , 
τα πρωτόλεια της δημιουργίας. Και 
κάπου εκεί, λίγο πριν τον αποχωρισμό 
στεκόμασταν στην τζαμαρία και 
χαζεύαμε τα φώτα στο σκοτάδι. 
Ξεκινούσαμε από το άγαλμα του Βενιζέλου, διανύαμε την Άνω Πόλη και 
φτάναμε ως τ’ αστέρια τ’ ουρανού…  
-Τέτοια θέα δεν θα ξαναβρούμε πουθενά ψιθυρίζαμε ομόφωνα.. 
-Αυτή μου αρέσει περισσότερο!!! 
-Κι εμένα!!! Απαντώ με σιγουριά και δάκρυα κυλάνε από τα μάτια μας… 
Και τότε έρχεται η ώρα της αγκαλιάς .. Συγκίνηση και Χαμόγελα σχηματίζονται 
μεμιάς στα πρόσωπα μας, συναισθήματα ανάμεικτα.. Χαρά, ικανοποίηση, 
ευτυχία…. Απίστευτο!!!!! 
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-Το πιστεύεις  ότι έχουμε ντουλάπες?? Θα τακτοποιήσουμε όλα μας τα 
υλικά!! 
-Θα μπούνε στη σειρά και οι κορδέλες!!! 
-Θα ξέρουμε τι υλικά έχουμε... Τέρμα πια οι κούτες..!!! 

-Και με τόσα τραπέζια και καρέκλες 
θα χωράμε όλοι! Δεν θα 
μοιραζόμαστε σε διαφορετικά  
γραφεία, στην κουζίνα, στη 
βεράντα..!!!!!  
-Θα δουλεύουμε ευκολότερα! 
-Θα είναι όλα καθαρά!! Και θα 
εμπνεόμαστε περισσότερο σε τόσο 
όμορφο χώρο, με καλή παρέα!! 
-Ποια αστέρια?!?!? Πιο πάνω από τ’ 

αστέρια είμαστε τώρα!! 
-Κοπελιές!! Χτουπ, χτουπ  ακούγονται δυο χτύποι σε μία κούτα! Πάνω της 
κάθεται η Αφροδίτη, μία φίλη εθελόντρια από αυτές που ονομάζουμε 
«καινούριες» σχεδόν τρεις μήνες παρουσίας στο Χαμόγελο. 
-Θα αφήσετε τα κλαψουρίσματα να κάνουμε καμιά δουλίτσα? 
-Δεν αντέχω άλλο.. Είναι 01:15 π.μ. το πρωί, είμαστε νηστικές, δεν ορίζω τα 
πόδια μου… 
-Και εμένα η μέση μου με έχει πεθάνει… 
-Είστε τρελές?? Είναι οι δύο τελευταίες κούτες!! Δεν φεύγουμε  από εδώ αν δεν 
τις τελειώσουμε!! αποκρίνεται η «Νέα» με φωνή δυνατή..  
Ξεσπάμε όλες σε γέλια!!!! Η κ. Χριστίνα σήμερα δεν μαγείρεψε για την 
οικογένεια της, η κ. Όλγα σταμάτησε να βάφει τους τοίχους του σπιτιού της, η 
Αριστούλα ακύρωσε το ραντεβού με τον οδοντίατρο, η Ελένη δεν πήγε στη 
σχολή… Ήταν όλες εκεί! Πτώματα από την κούραση και το βάρος. Ήταν όμως 
εκεί και η Αφροδίτη, μία «καινούρια» που στάθηκε κινητήριος δύναμη για την 
ολοκλήρωση του Έργου!!! Ήταν εκεί για να σηκώσει λίγα από τα παλιά βάρη, 
κρίκος σε μία μεγάλη αλυσίδα, 
μοχλός για να ανακτήσουμε νέες 
ταχύτητες, το νέο αίμα που 
βράζει…!!!  
Νέα Χαμόγελα ευχαρίστησης 
αναδύονται στα πρόσωπα μας.. 
-Η Συνταγή της «Καλλιτεχνικής» 
καλά κρατεί!!! Συμφωνούμε 
ομόφωνα…   
-Και ποια είναι αυτή η Συνταγή?? 
Ρωτά γεμάτη απορία η Αφροδίτη. 
-Κανείς δεν ξέρει ακριβώς…  Κάποιος έβαλε το όραμα, δυο τρεις την πίστη, 
κάποιοι προσέθεσαν την έμπνευση και έφτασε η δημιουργία. Είναι μία συνταγή 
ακαθόριστη, συνέχεια εξελίσσεται & ολοένα μεγαλώνει. Πυρήνας της οι 
Εθελοντές, Κύριο Συστατικό της η Αγάπη!! Ο κάθε εθελοντής προσθέτει κάποιο 
μυρωδικό και αλυσιδωτές αντιδράσεις ανανεώνουν και ζωντανεύουν κάθε 
κύτταρο στο ομοιογενές υλικό! Μεράκι, κέφι, ζωντάνια, Έμπνευση, Καλλιτεχνία, 
Φιλίες, Προσφορά.. . Ακούγεται απίστευτο..  Τόσα μοναδικά υλικά σε ένα 
μείγμα και ένα μείγμα για τόσο ξεχωριστούς ανθρώπους!! Μία συνταγή η οποία 
συνέχεια εμπλουτίζεται, σαν ζωντανός οργανισμός ανανεώνεται και η αλυσίδα 
μεγαλώνει… Δημιουργούνται νέες φιλίες, γεννιούνται φρέσκιες ιδέες, γεμίζουν 
καλλιτεχνίες τα Χριστουγεννιάτικα και Πασχαλινά Παζάρια , συγκεντρώνονται 
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αποθέματα υπομονής, κατασκευάζονται άπειρες μπομπονιέρες!!!  Και τότε 
φτάνουν οι νέοι Εθελοντές, προσθέτουν μία δόση Αγάπης και ….   Ποιος ξέρει 
πάλι πού θα μας βγάλει…???    
-Wow!! Εμένα μου ακούστηκε σαν το Μαγικό Φίλτρο που με κέφι, ζωντάνια και 
γνήσια αισθήματα προσφοράς  διατηρεί τη μεγάλη μας παρέα σε νιότη !! 
-Και ξέρετε κάτι?? Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε όλα τα συστατικά. Μου φτάνει 
που τη γεύομαι τόσο συχνά!! Είναι μία συνταγή ανεπανάληπτη, μοναδική.. Η 

μόνη γεύση που αφήνει είναι 
ευχαρίστηση και χαρά!! 
-Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα 
σηκωθούμε??? 
Φέτος έχουμε τη Νέα μας Φωλιά! 
Περιποιημένη και λειτουργική, με 
πολλούς φίλους Εθελοντές που 
περιμένουν να ξεκινήσουμε το έργο 
μας και να συγκεντρώσουμε χρήματα 
για τα παιδιά! Θα αφήσουμε λοιπόν 

για αύριο τις δύο κούτες?? 
-Φύγαμε !!!!!!! Φωνάξαμε όλες με μία φωνή και σηκωθήκαμε στο λεπτό όρθιες!  
 
Σήμερα ένα όνειρο βγήκε αληθινό και η συνταγή έπρεπε να ανακατευτεί καλά 
για να δώσει χώρο σε Νέες Συγκινήσεις ………….     
 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
 
2010: Η Χρονιά που οι αριθμοί άλλαξαν τη ζωή μας. 
 
Πώς όμως επηρεάζουν τη ζωή μας; Ο «πατέρας» των αριθμών Πυθαγόρας 
έγραψε κάποτε πως οι αριθμοί σε οδηγούν στην απόλυτη αναζήτηση της 
αλήθειας, αλλά και στην απόλυτη απομάκρυνση από την αλήθεια. 

 
Γιατί οι αριθμοί δεν έχουν ψυχή αλλά 
καμιά φορά μπορούν να 
αποτυπώσουν τη δύναμή της. Τη 
δύναμη των Ανθρώπων, των 
Εθελοντών με γενναία ψυχή που 
απλόχερα την προσφέρουν: 
 

 Στις 2300 ώρες που 
συμμετείχαν στο σπίτι του 
Φοίνικα, στα παιδιά μας. 

 Στις 626 ώρες που στάθηκαν 
δίπλα στα παιδιά και τους γονείς τους στα Προγράμματα Δημιουργικής 
Απασχόλησης των Νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ και Ιπποκράτειου. 

 Στις 1100 ώρες που δήλωσαν παρών στη φροντίδα παιδιών στα 
Νοσοκομεία (επιτόπια παρέμβαση). 

 Σε 1635 ώρες καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εργαστήρι μας 
 Σε 320 ώρες στήριξης παιδιών στο κέντρο στήριξης 
 Σε 2800 ώρες χαράς στα κιόσκια μας… 
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Αυτοί οι αριθμοί δεν έχουν πραγματικό αντίκρισμα…Δεν μπορώ να μετρήσω 
πόσα παιδικά χαμόγελα γεννήθηκαν, πόσα παιδιά και οικογένειες βοηθήθηκαν, 
σε πόσα παιδιά έδωσαν τη δυνατότητα να ονειρευτούν ξανά…; 
 
Είναι αλήθεια πως όλοι αυτοί οι αριθμοί γεννήθηκαν από τον αριθμό 1 . Ένα 
παιδί, ένα Χαμόγελο, το παντοτινό χαμόγελο του Ανδρέα που αυτό δίνει αξία σε 
ότι προσφέρουν αυτοί οι αριθμοί και φωτίζει χαμόγελα όλων των παιδιών. 

………Μη μετράς λοιπόν, απλά πράξε……… 
 
«Έξι μήνες, ως εθελόντρια,  στο ‘’Χαμόγελο του παιδιού’’. Ξεκινάς πάντα από 
την ανάγκη να προσφέρεις και τελικά ο εθελοντισμός σου προσφέρει 
περισσότερα. Από την πρώτη μέρα σε ‘’αγκαλιάζει’’ το προσωπικό που δουλεύει, 
που αφιερώνεται θα έλεγα καλύτερα, στα γραφεία του Συλλόγου. Συναντάς 
ανθρώπους που έχουν τον ίδιο σκοπό με σένα και γι’ αυτό γίνεσαι μια 
οικογένεια, μια αληθινή οικογένεια. 
 
Ξεκίνησα τον Ιούνιο του 2010 στα γραφεία του Συλλόγου στη Θεσσαλονίκη, 
στην ομάδα που ασχολείται με τα είδη γάμου και βάφτισης. Οτιδήποτε γίνεται 

στα γραφεία, γίνεται για τα παιδιά. 
Κάθε στιγμή που βρίσκεσαι εκεί θέλεις 
να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό για 
να δημιουργήσεις κάτι με αγάπη, που 
θα έχει μελλοντικά ένα αποτέλεσμα: το 
χαμόγελο στα παιδικά προσωπάκια. Το 
ίδιο συναίσθημα ένοιωσα  και στα 
περίπτερα του συλλόγου  στην οδό 
Αριστοτέλους, τον Σεπτέμβριο και 
Δεκέμβριο. Η χαρά μου, όπως και όλων 
των εθελοντών, είναι μεγάλη όταν ο 
κόσμος ευαισθητοποιείται και 
ανταποκρίνεται σ’ αυτήν την 
προσπάθεια μας. 
 
Παραβρέθηκα επίσης τον Οκτώβριο 
στα εγκαίνια των γραφείων της οδού 
Παπακυριαζή 3. Εκεί διαπίστωσα τη 
‘’δύναμη’’ που έχει το ‘’Χαμόγελο του 

παιδιού’’ με την προσέλευση πολλών ευαισθητοποιημένων ανθρώπων διαφόρων 
ηλικιών. Μια άλλη ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν τον Νοέμβριο η   
βράβευση των εθελοντών, όπου παρατηρείς τα έντονα συναισθήματα αυτών, 
του κόσμου και των παιδιών. 
 
Κλείνοντας θα ήθελα να σημειώσω πως πέρα από τις παραπάνω δραστηριότητες 
μου στο Σύλλογο θα βρίσκομαι κοντά στα παιδιά όποτε παρουσιαστεί ανάγκη 
ως εκπαιδευτικός, αλλά και ως  μια πιστή, αληθινή φίλη οποιαδήποτε στιγμή.»    
 

Νίκη Πανούση - Εθελόντρια 
                           

«Συχνά ακούμε για τις δράσεις του Χαμόγελου του Παιδιού, τον ενεργό ρόλο 
των εθελοντών του και το έργο που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Οι 
περισσότεροι από εμάς ακούμε αυτές τις ιστορίες και επιβραβεύουμε αυτούς 
τους ανθρώπους, πάντα όμως σε θεωρητικό επίπεδο, χωρίς να 
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αναμειγνυόμαστε περαιτέρω. Υπήρξα και εγώ ένας από αυτούς τους 
ανθρώπους που αναγνώριζα το έργο του Χαμόγελου, δίχως όμως να συμμετέχω 
ενεργά με κάποιον τρόπο. Κάποια στιγμή ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και 
αποφάσισα να αφήσω τα λόγια και να αρχίσω να πράττω.  
 
Έτσι, λίγους μήνες πριν, έχοντας φωλιάσει μέσα μου η ιδέα, έγινα εθελόντρια. 
Η πρώτη μου εμπειρία ήταν το κιόσκι, εκεί με χαρά διαπίστωσα τη θετική 
ενέργεια τόσο των εθελοντών, όσο και των ανθρώπων που με αγορές τους 
στηρίζουν το σύλλογο. 
 
Στη συνέχεια, πήγα στο εργαστήρι, στις μπομπονιέρες. Εκεί πραγματικά με 
εξέπληξε το τόσο φιλικό περιβάλλον και η βοήθεια που προσφέρουν οι 
παλαιότεροι εθελοντές στους καινούργιους. Και η χαρά της δημιουργίας: 
φτιάχνεις κάτι με πολλή αγάπη για ανθρώπους που δε γνωρίζεις, ελπίζοντας ότι 
συμβάλλεις κι εσύ με ένα μαγικό τρόπο στη συμπλήρωση της ευτυχίας τους. 
Αργότερα, ήρθαν οι βάρδιες στα νοσοκομεία σε περιπτώσεις επιτόπιας 
παρέμβασης. Ένα πεδίο όπου σου δημιουργούνται ανάμεικτα συναισθήματα, 
από τη μία απεριόριστη τρυφερότητα 
γι’ αυτές τις ψυχούλες, από την άλλη 
αγανάκτηση που έχουν βρεθεί σ’ 
αυτήν τη δύσκολη θέση σε τόσο μικρή 
ηλικία. Χαραγμένος στη μνήμη μου θα 
μείνει ένας μικρούλης, 45 μόλις 
ημερών, τον οποίο ένα ολόκληρο 
βράδυ τον χάζευα να κοιμάται, και 
αργότερα, όταν τον τάϊζα, με κοίταζε 
με τα  μεγάλα του μάτια. Συγκινητικές 
στιγμές και τόσο έντονα 
συναισθήματα, τα οποία δεν μπορούν 
να συγκριθούν με τίποτα. 
 
Δειλά-δειλά ξεκίνησα να συμμετέχω 
στη Δημιουργική Απασχόληση του 
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Ένας 
τομέας στον οποίο πίστευα ότι δεν θα 
είχα το ψυχικό σθένος να ανταπεξέλθω 
αλλά αποδείχθηκε μεγάλο σχολείο για 
μένα, και αυτά τα παιδιά οι καλύτεροι δάσκαλοι που θα μπορούσα να έχω ποτέ. 
Μου έχουν διδάξει το μεγαλείο της ψυχής, το κουράγιο και τη δύναμη. Πίστευα 
ότι θα τους προσέφερα λίγες στιγμές χαράς, αλλά αυτά τα παιδιά μου 
προσέφεραν πολλά περισσότερα. Σπουδαία διδάγματα, όπως η ανιδιοτελής 
αγάπη και η φιλία. 
 
Τέσσερα διαφορετικά πλαίσια, εξίσου σημαντικά για μένα, που αποτέλεσαν και 
συνεχίζουν να αποτελούν μία εμπειρία ζωής».  
 

Αργυροπούλου Θεοδώρα – Εθελόντρια.    
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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  

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ     

• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1    

• ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 2    

• ΟΔΗΓΟΙ 2    

• ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4    
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1    

• ΚΟΙΝΩΝΙΚOI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI 3    
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (κατά 
προσέγγιση με 
αυξομειώσεις λόγω 
εναλλασσόμενων ωραρίων)  13 άτομα  286.000 €   
ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

• ΔΕΗ  9.350 €   

• ΟΤΕ  4.250 €   

• ΕΥΑΘ  350 €   
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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 και τον Απρίλιο του 2009 ξεκίνησε τη λειτουργία του. 
Γεμάτος με πολύχρωμα ρούχα, παιχνίδια, σχολικά είδη, τρόφιμα άλλα και είδη 
καθαρισμού αποτελεί παράδεισο τόσο για τα παιδιά όσο και για τις οικογένειες 
τους.  
Από τις αρχές του 2010 οι οικογένειες κατέφθαναν γεμάτες ανυπομονησία…  
Στην προγραμματισμένη ενίσχυση του Πάσχα 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! 
Αλλά και το καλοκαίρι οι μικροί μας 
φίλοι κατέφθαναν με χαρά για να 
προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα 
για τις καλοκαιρινές του εξορμήσεις 
στη θάλασσα! Με μαγιό, κουβαδάκια, 
φτυαράκια εφοδιάστηκαν οι μικροί 
μας μηχανικοί για να φτιάξουν με 
περισσή φαντασία τα καλύτερα και 
μεγαλύτερα κάστρα στην άμμο! 
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 ερχόντουσαν 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.     Τον 
Οκτώβριο ο χώρος είχε κυριολεκτικά πολιορκηθεί από διάφορα είδη που ο 
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απλός κόσμος και οι εταιρίες απλόχερα μας προσέφεραν. Αρωγός στην 
προσπάθεια μας για την οργάνωση του χώρου ήταν η CITI BANK. Στις 23 του 
μήνα, στην Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, 30 άτομα του προσωπικού μαζί με 
τα παιδιά τους έγιναν κυριολεκτικά ένα με τις κούτες και τα πράγματα και μέσα 
σε μόνο λίγες ώρες ο χώρος έμοιαζε σαν καινούργιος! Τους ευχαριστούμε 
πραγματικά μέσα από την καρδιά μας…! 
Ήταν λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων όταν έπειτα από κρούση του  

 
Συλλόγου στα σχολεία όλης της Ελλάδας για συλλογή τροφίμων και ειδών 
καθαρισμού ο χώρος πραγματικά κατακλύστηκε από πράγματα!!! Οι μικροί μας 
μαθητές, παρόντες πάντα σε κάθε μας κάλεσμα για βοήθεια, έστειλαν μαζί με 
τα είδη και ζωγραφιές με τις ευχές τους «για να δώσουμε», όπως έγραψαν, «ότι 
μπορούμε σε όλα τα παιδιά…γιατί το αξίζουν!». 
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 αλλά και συγκινημένοι αποχωρούσαν με γεμάτες σακούλες και 
με ένα ζεστό ευχαριστώ! 
Ένα ευχαριστώ για όλο τον κόσμο, τους μικρούς μαθητές 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…». 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

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

      

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

• ΕΥΑΘ  50 €   
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ΠΥΡΓΟΣ 
 

Διεύθυνση : Αραχώβης 3 Πύργος 
Τηλέφωνο : 26210 81040 
Fax : 26210 24080 
E-mail : pyrgos@hamogelo.gr 
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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 
 
Αφορμή 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, (Σεπτέμβριο 
1994 έως Μάρτιο του 1996 ), 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 όραμα 
του μικρού Ανδρέα Γιαννόπουλου,  για τα παιδιά 
της Ηλείας.  
 
Οι δράσεις του Οργανισμού στο Ν. Ηλείας είναι 
οι εξής: 
  
1.  Η στήριξη  οικογενειών που αντιμετωπίζουν  σοβαρά 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 2010 πολλές   οικογένειες που αντιμετώπιζαν σοβαρά 

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

Στόχος μας είναι, καλύπτοντας στο μέτρο το δυνατόν βασικές ανάγκες 
αυτών των οικογενειών,  να συμβάλουμε στην ανακούφιση τους από πρακτικά 
καθημερινά προβλήματα διαβίωσης, που  αποδυναμώνουν συχνά  την 
λειτουργικότητα της οικογένειας, δημιουργώντας έτσι σοβαρές συνέπειες στην 

υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών τους.  
Η ομάδα των εθελοντών μας και 
εργαζόμενοι του οργανισμού μας, 
επισκέφθηκαν και αυτή την χρονιά 
super market,  της Ζακύνθου και της 
Καλαμάτας με στόχο την 
συγκέντρωση τροφίμων προκειμένου 
να στηριχθούν αυτές οι  οικογένειες. 
Η προσπάθεια αυτή επίσης είχε 
στόχο να ενημερώσει για τις δράσεις 
του οργανισμού μας τους πολίτες 
των περιοχών, αλλά και να τους 
ευαισθητοποιήσει απέναντι στα 

προβλήματα των παιδιών. 
 
Ιδιαίτερα συγκινητική στο έργο του Οργανισμού μας  ήταν η συμμετοχή 
μαθητών, που μαζί με τους δασκάλους /καθηγητές τους στήριξαν τον 
Οργανισμό μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα και αγοράζοντας Χριστουγεννιάτικες 
Κάρτες καθώς και σχολικά είδη του Συλλόγου. 
 
Η πανελλαδική εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων που πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, απέδειξε πραγματικά το μεγαλείο της 
ψυχής των παιδιών και την αγάπη τους για τα παιδιά που δεν έχουν τα 
απαραίτητα για την ζωή και χρειάζονται την βοήθεια όλων μας για να γίνουν οι 
μέρες τους καλύτερες, περισσότερο ανθρώπινες και φωτεινές. Απέδειξε, ότι το 
όραμα του μικρού Ανδρέα διατηρείται ζωντανό στη μνήμη των παιδιών, και 
μπορούν να κάνουν πράξη το μήνυμα του, «αν ενωθούμε όλοι θα τα 
καταφέρουμε»…..  
 
Πολλά είναι τα περιστατικά 
οικογενειών με προβλήματα 
διαβίωσης και όχι μόνο που 
στηρίχθηκαν από τον Οργανισμό 
μας, υλικά και ψυχολογικά, 
δίνοντας τους έτσι την ευκαιρία 
να νοιώσουν ότι δεν είναι μόνοι 
τους, ότι έχουν δίπλα τους 
ανθρώπους που μπορούν να τους 
βοηθήσουν στις δύσκολες στιγμές τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι  μια 
τρίτεκνη οικογένεια από την περιοχή του Πύργου. Οι γονείς, οικονομικοί 
μετανάστες από την Αλβανία, ήρθαν στη χώρα μας με την ελπίδα μιας 
καλύτερης ζωής. Η μικρότερη κόρη της οικογένειας  τεσσάρων ετών, 
παρουσιάζει λαγώχειλο, με αποτέλεσμα η οικονομική επιβάρυνση για ιατρικές 
εξετάσεις και χειρουργικές επεμβάσεις να είναι μεγάλη, δυσβάστακτη για τις 
δυνατότητες της οικογένειας. Ο πατέρας προσπαθεί αναζητώντας το 
καθημερινό μεροκάματο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της οικογένειας, ενώ 
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η μητέρα είναι άνεργη λόγω των υποχρεώσεων απέναντι στα παιδιά της,  
και η επιβίωση της οικογένειας φαντάζει πραγματικά πολύ δύσκολη.  
0 Οργανισμός μας αξιολογώντας τις ανάγκες της οικογένειας και κρίνοντας 
απαραίτητη την παρέμβαση του, ανέλαβε την κάλυψη των εξόδων 
μετακινήσεων του παιδιού σε Νοσοκομείο Παίδων στην  Αθήνα , στήριξε σε 
είδος την οικογένεια, εξασφαλίζοντας τρόφιμα, ρουχισμό, σχολικά είδη και 
παιχνίδια για τα τρία παιδιά. Η επιθυμία του δεκάχρονου Χ. να παρακολουθήσει 
μαθήματα Αγγλικής γλώσσας έγινε πραγματικότητα, χάρη στην ευγενική 
προσφορά χορηγού, ιδιοκτήτη  φροντιστηρίου ξένων γλωσσών στην πόλη του 
Πύργου. Παράλληλα δόθηκαν οι κατάλληλες κατευθύνσεις  και  υποστήριξη 
προς την μητέρα για την εγγραφή της δεύτερης κόρης στον παιδικό σταθμό 
έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα για ανεύρεση εργασίας μειωμένου ωραρίου 
ώστε να είναι σε θέση να συμβάλει και αυτή στις αυξημένες υποχρεώσεις της 
οικογένειας της.  
 
Η μητέρα συχνά μας αναφέρει ότι μέσα από την στήριξη του Οργανισμού 
βρήκε την ζεστασιά και την αγάπη που πραγματικά επιζητούσε η ίδια και η 
οικογένεια της και για πρώτη φορά δεν ένιωσε το στίγμα της «Αλβανίδας, της 
ξένης». 
 
Ένα άλλο περιστατικό που αξίζει να αναφέρουμε είναι η περίπτωση της κυρίας 
Μ. Ήταν τέλος καλοκαιριού  του 2010  όταν μας επισκέφθηκε μια 
μαυροφορεμένη νεαρή κοπέλα. Συζητώντας μαζί της μας ανέφερε ότι πριν λίγες 
ημέρες είχε χάσει τον σύζυγο της σε τροχαίο δυστύχημα και είχε απομείνει 
μόνη της να μεγαλώσει δύο μικρά παιδιά ηλικίας τεσσάρων και δύο ετών. 
Ο σύζυγός της εργαζόταν ως έμπορος σε λαϊκές αγορές, ενώ η ίδια παρέμενε 
στο σπίτι έχοντας αναλάβει την προστασία και φροντίδα των παιδιών. 
Βρισκόταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση ταυτόχρονα με ένα αίσθημα 
μεγάλης ευθύνης για το πώς θα καταφέρει να επιβιώσει με τα παιδιά της. 
  
Ο Οργανισμός από την πρώτη στιγμή στήριξε υλικά την οικογένεια σε τρόφιμα, 
ρουχισμό, υποδήματα, παιχνίδια για τα παιδιά, ενώ παράλληλα προσέφερε 
ψυχολογική υποστήριξη τόσο στην μητέρα όσο και στα παιδιά.  
Επίσης προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε στην έκδοση κάποιας σύνταξης χηρείας 
από το ασφαλιστικό ταμείο του πατέρα αλλά λόγω του νεαρού της ηλικίας του, 
κατέστη αδύνατο. Μετά από τις απαραίτητες διαδικασίες η οικογένεια 
ενισχύθηκε με κάποια προνοιακά επιδόματα, ενώ παράλληλα με την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς τα παιδιά, μετά από καθοδήγηση μας προς την μητέρα, 
τοποθετήθηκαν σε κατάλληλα εκπαιδευτικά πλαίσια, έτσι ώστε να εξασφαλίσει 
η ίδια τον χρόνο για ανεύρεση κάποιας εργασίας.  
 
Από την πλευρά μας θεωρούμε  ότι με την στήριξη μας απαλύναμε στο μέτρο 
το δυνατόν, τα προβλήματα  της οικογένειας, ενώ δόθηκε η ευκαιρία στη 
μητέρα  να βιώσει και να αποδεχθεί την όλη κατάσταση, αποκτώντας δύναμη 
να συνεχίσει το δύσκολο έργο που έχει αναλάβει!   
 
  Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι  κατά το έτος 2010 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 
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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 
 
Ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους είναι η στήριξη παιδιών που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Αρκετές φορές έχουμε κληθεί να 
προσφέρουμε ψυχολογική υποστήριξη τόσο στα ίδια τα παιδιά, που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όσο και στις οικογένειες τους ώστε 
να σταθούν δυνατοί στις δύσκολες στιγμές που βιώνουν. Η οικονομική κάλυψη 
νοσηλειών, ιατρικών εξετάσεων και  φαρμάκων, η μεταφορά των παιδιών σε 
μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα για θεραπείες και η  στήριξη και καθοδήγηση των 
γονιών σε διαδικαστικά θέματα είναι μερικές  από τις υπηρεσίες που προσφέρει 
ο Οργανισμός μας σε αυτά τα παιδιά και τις οικογένειες τους, παρέχοντας 
μεγάλη ανακούφιση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.  
 
Το έτος 2010 ο Οργανισμός ασχολήθηκε με περιστατικά υγείας που αφορούσαν 
κυρίως τις εξής παθήσεις: καρδιολογικές, ορθοπεδικές, 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.  

 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η μικρή  μας φίλη P. που παρουσίασε 

νεανικό σακχαρώδη διαβήτη σε ηλικία μόλις εννέα ετών. Η ίδια είχε έρθει στην 
χώρα μας μαζί με τους γονείς της από Βουλγαρία πριν δύο χρόνια αναζητώντας 
ένα καλύτερο αύριο. Η παραμονή τους όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν νόμιμη με 
αποτέλεσμα να μην έχουν κάποια ασφαλιστική κάλυψη. Επομένως τα θέματα 
που γεννιούνταν πολλά, καθώς οι γονείς δεν ήταν σε θέση να καλύψουν το 
κόστος νοσηλείας του παιδιού ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες 
εξετάσεις και το πιο σημαντικό να εξασφαλίσουν την φαρμακευτική αγωγή που 
θα έπρεπε να λαμβάνει καθημερινά. 

Με παρέμβασή του Οργανισμού μας, η Διοίκηση του Νοσοκομείου κάλυψε 
τα έξοδα νοσηλείας και  ιατρικών εξετάσεων του παιδιού, ενώ φαρμακεία της 
πόλης του Πύργου παραχώρησαν δωρεάν την απαραίτητη φαρμακευτική 
αγωγή. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον φόβο που είχε διαγραφεί στα μάτια του 
πατέρα όταν ήρθε για πρώτη φορά στο Σύλλογο αφού λόγω της αδυναμίας 
κατανόησης της γλώσσας δεν μπορούσε να αντιληφθεί τα όσα του περιέγραφαν 
οι γιατροί.   Ο Οργανισμός μας έμεινε δίπλα στο παιδί και στην οικογένεια του, 
στηρίζοντας τους ψυχολογικά και υλικά, προκειμένου να τα καταφέρουν σε 
αυτές τις δύσκολες στιγμές της ζωής τους. 

 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 

Το έτος 2010 δεχτήκαμε αρκετές τηλεφωνικές καταγγελίες, μέσω της εθνικής 
τηλεφωνικής γραμμής SOS 1056, επώνυμες και ανώνυμες που αφορούσαν 
σωματική, ψυχολογική κακοποίηση, υπόνοια σεξουαλικής κακοποίησης , καθώς 
και παραμέληση ανήλικων παιδιών. 

Βρεθήκαμε για ακόμη μια φορά στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσουμε άμεσα 
με ευθύνη και συνέπεια τον αρμόδιο εισαγγελέα γύρω από φρικτές καταστάσεις 



 154 
που βιώνουν παιδιά στις μέρες μας ώστε να δοθεί άμεσα κάποια λύση και να 
σταματήσει το μαρτύριο τους. Καταγγελίες που αφορούσαν πιθανή σεξουαλική 
κακοποίηση ανήλικης από το συμβίο της μητέρας, ψυχολογική και σωματική 
κακοποίηση τεσσάρων παιδιών και της μητέρας τους από τον πατέρα, έντονη 
παραμέληση παιδιών λόγω της αλκοολικής συμπεριφοράς του πατέρα και της 
νοητικής αδυναμίας της μητέρας, 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, βρίσκονται όλο και περισσότεροι ευαισθητοποιημένοι   
πολίτες, που δεν διστάζουν έστω και ανώνυμα, να καταγγείλουν περιστατικά 
κακοποίησης ανηλίκων μέσω της τηλεφωνικής γραμμής SOS 1056 του 
Οργανισμού μας, και να σώσουν μια παιδική ψυχή!!  

ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Ήταν  Κυριακή  23 Μαΐου 2010, όταν μέσω της Εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 
για τα παιδιά  SOS 1056  στις 01:30 τα ξημερώματα, δεχθήκαμε κλήση από δύο 
ανήλικα αδέρφια τα οποία ήταν ιδιαίτερα ανήσυχα και φοβισμένα λόγω του ότι 
η μητέρα τους με την οποία ζούσαν  ήταν σε κατάσταση αναισθησίας από 
χρήση αλκοόλ και ζητούσαν έντρομα βοήθεια. Ενημερώθηκε άμεσα το 
αντίστοιχο τμήμα Ασφαλείας, με έμφαση στην ανάγκη άμεσης παρέμβασης 
προκειμένου να προστατευθούν τα ανωτέρω ανήλικα που βρίσκονταν 
εκτεθειμένα σε κίνδυνο. Μια ώρα περίπου αργότερα επικοινώνησαν εκ  νέου 
μαζί μας από το τμήμα Ασφαλείας, επιβεβαιώνοντας ότι οι συνθήκες ήταν 
επικίνδυνες για τα δύο ανήλικα και με εισαγγελική εντολή θα έπρεπε να 
απομακρυνθούν προσωρινά από την οικία τους.  Το αστυνομικό τμήμα ζήτησε 
την συνδρομή του Οργανισμού μας για προσωρινή φιλοξενία των ανήλικων 
μετά από την έκδοση εισαγγελικής εντολής. Άνθρωποι του Οργανισμού μας 
βρέθηκαν άμεσα δίπλα στα παιδιά, τα οποία είχαν μεταφερθεί στο Αστυνομικό 
Τμήμα και μετά από τις απαραίτητες διαδικασίες  μεταφέρθηκαν σε ένα ζεστό 
και ήρεμο περιβάλλον, στο σπίτι μας στην Κυλλήνη. Εκεί τα περίμενε μια γλυκιά 
αγκαλιά από τους παιδαγωγούς, ενώ η ψυχολόγος, τους παρείχε ψυχολογική 
υποστήριξη προκειμένου  να νιώσουν ασφάλεια και ηρεμία.  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
      
Για την οικονομική στήριξη του Οργανισμού 
και την ενημέρωση του κόσμου για τις 
δράσεις του, διοργανώθηκαν διάφορες 
εκδηλώσεις: 
 
Τον Ιανουάριο του 2010 με εθελοντές του 
Οργανισμού μας, κόψαμε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα μας.   

Από τις 26 έως τις 28 Μαρτίου 2010 «Το 
Χαμόγελο του παιδιού» πραγματοποίησε 
Πασχαλινό παζάρι στην Ζάκυνθο, με την 
στήριξη του Δήμου Ζακύνθου, στην 
Αίθουσα του «Κόκκινου Βράχου» την 
πλατεία Σολωμού. Οι πολίτες τής περιοχής 
βρήκαν την ευκαιρία να αγοράσουν 
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διάφορες κατασκευές των εθελοντών μας καθώς και άλλα είδη του 
Οργανισμού μας και επίσης να ενημερωθούν για το έργο και τις δράσεις του 
Οργανισμού.                                                             

Τις ημέρες του Πάσχα στο Δημοτικό σχολείο του Δ.Δ. Κέντρου Αμαλιάδας όπου 
φοιτούν παιδιά χαμηλού βοιωτικού επιπέδου , μοιράστηκαν, όπως κάθε χρόνο,  
λαμπάδες σε όλα τα παιδιά, φτιαγμένες με πολύ αγάπη και μεράκι από 

εθελοντές, με υλικά που 
προσφέρθηκαν από χορηγούς του 
Οργανισμού μας.  Στα παιδιά 
δόθηκαν επίσης σοκολατένια είδη 
και πολλά παιχνίδια, 
δημιουργώντας ένα κλίμα χαράς, 
ενθουσιασμού, και πολλές 
παιδικές χαμογελαστές 
φατσούλες.                                                                

Την Κυριακή 9  Μαΐου 2010, ο 
Οργανισμός μας «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποίησε  ομιλία που 
διοργάνωσε η Ένωση Φιλιατρινών Γυναικών με αφορμή την γιορτή της μητέρας 
και με θέμα: «Ο ρόλος της μητέρας, και η αγκαλιά του Χαμόγελου.»  

Την Δευτέρα 10 Μαΐου 2010, ο Οργανισμός μας «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
πραγματοποίησε ομιλία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και 
το Διδακτικό προσωπικό του 16ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας με θέμα: «Ο 
ρόλος της οικογένειας στους κινδύνους της σύγχρονης εποχής.» 

Από τις 18 έως τις 23 Μαΐου 2010 
«Το Χαμόγελο του παιδιού» ,  
συμμετείχε με περίπτερο στην 10η 
Πανηλειακή Ανθοκομική έκθεση στην 
Αμαλιάδα, όπου εκτίθεντο προς 
πώληση είδη του Οργανισμού αλλά 
και δημιουργίες των εθελοντών. 
Πλήθος κόσμου επισκέφτηκε το 
περίπτερο, θαύμασε τις δημιουργίες 
των εθελοντών, αγόρασε από τα 
είδη, προκειμένου να ενισχύσει το 
έργο του Οργανισμού μας και 
ενημερώθηκε για τις δραστηριότητές του. 

Στις 25 Μαΐου 2010 Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά εργαζόμενοι 
και εθελοντές του Συλλόγου βρέθηκαν στις κεντρικές πλατείες Πύργου και 
Αμαλιάδας χαρίζοντας στους διερχόμενους το συμβολικό λουλουδάκι «μη με 
λησμονείς» και μιλώντας για την σημαντικότητα και το νόημα της 
συγκεκριμένης ημέρας- να μην σβήσει ποτέ η Ελπίδα για όλα αυτά τα 
παιδιά.-  

  
Το Σάββατο 29/5 και την Κυριακή 30/5, στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου, 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το πρώτο Πανηλειακό Ποδοσφαιρικό  
τουρνουά με στόχο την οικονομική ενίσχυση του έργου και των δράσεων του 
Οργανισμού μας.  



 156 
  

Χάρη στη σημαντική πρωτοβουλία και 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλείας 
καθώς και τη συμμετοχή οκτώ ομάδων του 
Νομού Ηλείας  (Πανηλειακός,  Ξενοφών 
Κρεστένων, Αστέρας Αμαλιάδας, Δάφνη 
Ανδραβίδας,  ΠΑΟ Βάρδας,  Ηλειακός 
Λεχαινών, ΠΦΟ Πανόπουλο και Ολυμπιακός 
Πύργου) έλαβε χώρα μια μεγάλη αθλητική 
διοργάνωση - γιορτή, την οποία 
παρακολούθησε πλήθος κόσμου από όλο 
τον Νομό, μικροί και μεγάλοι φίλοι του 
Οργανισμού, αποδεικνύοντας εμπράκτως 
την κοινωνική ευαισθησία και αγάπη τους 
για τα παιδιά που τους λείπει το 
χαμόγελο! Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις 
των εισιτηρίων  διατέθηκαν για την 
ενίσχυση των δράσεων του Οργανισμού. 

  
Το Σάββατο 19  Ιουνίου του 2010, 
με την λήξη της σχολικής χρονιάς, ο 
παιδικός σταθμός «Παλατάκι» στο 
Ναύπλιο για άλλη μια χρονιά, 
φιλοξένησε περίπτερο  με τα είδη 
του Οργανισμού μας με σκοπό την 
οικονομική ενίσχυση των δράσεων 
του. Οι μικροί φίλοι μας στάθηκαν 
για άλλη μια φορά  αρωγοί στο έργο 
μας.   

Από τις  25 - 27 Ιουνίου 2010 ο 
Οργανισμός μας συμμετείχε με ενημερωτικό περίπτερο στο Ανοικτό Συνέδριο 
που διοργάνωσε το Γραφείο  Εθελοντισμού  της Νομαρχίας Ηλείας με θέμα: 
«Εθελοντισμός, Κοινωνική Οικονομία, Πράσινη Ανάπτυξη και Περιβάλλον», 
όπου και έγινε παρουσίαση  των δράσεων του  Οργανισμού μας από τον 
Πρόεδρο κύριο Κώστα  Γιαννόπουλο. 
 

Στις 14 Ιουλίου του 2010 
πραγματοποιήθηκε από εθελοντές 
και εργαζόμενους του Οργανισμού 
μας για πρώτη φορά συγκέντρωση 
τροφίμων στα σούπερ μάρκετ της 
Ζακύνθου- ενημερώνοντας και 
ευαισθητοποιώντας παράλληλα την 
τοπική κοινωνία για το έργο του 
Οργανισμού μας. 
 

Στα πλαίσια της καλοκαιρινής εκστρατείας για την επιβίωση του Οργανισμού 
διοργανώθηκαν μια σειρά εκθέσεων, με την μορφή περιπτέρου, σε διάφορες 
περιοχές  εκθέτοντας προς πώληση είδη του Οργανισμού με σκοπό την 
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οικονομική του ενίσχυση, και παράλληλα ενημερώνοντας και 
ευαισθητοποιώντας την τοπική κοινωνία για το έργο μας. 
 
Έτσι λοιπόν στις 22-23 Ιουλίου 2010 περίπτερο του Οργανισμού μας 
λειτούργησε στην κεντρική πλατεία της Μονεμβασίας με την υποστήριξη του 

Δήμου. 
Στις 8 Αυγούστου 2010 λειτούργησε 
περίπτερο του Οργανισμού στην 
κεντρική Πλατεία της Πύλου με την 
υποστήριξη του Δήμου. 
Στις 12-13 Αυγούστου 2010 
λειτούργησε περίπτερο στην 
κεντρική πλατεία του Αργοστολίου 
στην Κεφαλλονιά με την υποστήριξη 
του Δ. Αργοστολίου.  

Στις 12-15 Αυγούστου 2010 ο Οργανισμός μας συμμετείχε με περίπτερο στην 
8η Έκθεση «Τέχνη Ηλείων 2010» στην παραλία της Κουρούτας με την 
υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Αμαλιάδας. 
Στις 21-22 Αυγούστου 2010 ο Οργανισμός μας συμμετείχε με περίπτερο στο 
Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ της Λευκάδας, στην κεντρική πλατεία Λευκάδας υπό 
την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου Δ. Λευκάδας.  
Στις 28 Αυγούστου 2010 λειτούργησε περίπτερο του Οργανισμού στην κεντρική 
Πλατεία των Φιλιατρών με την 
υποστήριξη του Δήμου. 
Ενώ από τις 12-25 Αυγούστου 2010 η 
Aldemars Hotels στην Σκαφιδιά Ηλείας 
φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις της 
περίπτερο του Οργανισμού μας που 
απευθυνόταν στο σύνολο των 
επισκεπτών της. 
 
Το Σεπτέμβριο του 2010 οργανώθηκαν 
επισκέψεις στα σχολεία του Νομού 
ενημερώνοντας τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς γύρω από το έργο του 
Οργανισμού και την σημαντικότητα της συμμετοχής όλων για την διατήρηση 
του οράματος του μικρού Ανδρέα… μεταφέροντας το μήνυμα του « ..εάν 
ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε »  

Στις 9 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 και όχι μόνο. Το παζάρι 
πραγματοποιήθηκε στο φουαγιέ του 
Δημαρχείου Αμαλιάδας,  έως και τις 
12 Δεκεμβρίου.  

Παράλληλα στην πόλη της 
Καλαμάτας, στις 10 Δεκεμβρίου ο 

χώρος του Πνευματικού Κέντρου ντύθηκε γιορτινά προκειμένου να φιλοξενήσει 
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για πρώτη φορά το Χριστουγεννιάτικο  Bazaar του Οργανισμού  που 
διήρκεσε έως και τις 12 Δεκεμβρίου.  

Τα παζάρια συνεχίστηκαν στην Ζαχάρω το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου, στα 
Λεχαινά από τις 20-22 Δεκεμβρίου  
στο χώρο των ΚΑΠΗ.  

Την σκυτάλη στα Χριστουγεννιάτικα 
παζάρια μας πήρε η πόλη του 
Πύργου. Στις 19 Δεκεμβρίου ο χώρος 
του φουαγιέ της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ηλείας για 7η χρονιά 
ντύθηκε γιορτινά προκειμένου να 
φιλοξενήσει το καθιερωμένο πια 
Bazaar που διήρκεσε έως και τις 23 
Δεκεμβρίου.  

Τέλος στις 28, 29 και 30 Δεκεμβρίου 
2010 πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Κυπαρισσίας σε συνεργασία με την 
τοπική νεολαία της ΟΝΝΕΔ,  Χριστουγεννιάτικο Bazaar με στόχο την οικονομική 
ενίσχυση των δράσεων του Οργανισμού μας.  

Στις 17, 18 και 19 Δεκεμβρίου 2010 
μια ευαισθητοποιημένη ομάδα 
μαθητών από την Αμαλιάδα ανέβασε 
σατιρική θεατρική παράσταση με 
τίτλο «TVision 3- Η φτώχεια θέλει 
καλοπέραση» 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 για  τρίτη 
συνεχή φορά τα τελευταία δύο χρόνια.  
 
Σε όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις η συμμετοχή του κόσμου ήταν πραγματικά 
συγκινητική, δίνοντας μας για ακόμη μια φορά την δύναμη να συνεχίσουμε! 

Δεκάδες ευαισθητοποιημένοι πολίτες 
και φίλοι του Οργανισμού 
αγκάλιασαν και αυτή τη χρονιά « Το 
Χαμόγελο του παιδιού»  
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο 
στην κάλυψη αναγκών επιβίωσης και 
όχι μόνο, εκατοντάδων παιδιών που 
καλείται να αντιμετωπίσει ο 
Οργανισμός μας. 
 
Πρωτεργάτες όλων των πιο πάνω 
εκδηλώσεων στάθηκαν οι πολύτιμοι 

εθελοντές μας, που με μεγάλη αγάπη, δύναμη και πίστη στο όραμα του μικρού 
ιδρυτή μας, δίνουν πραγματικά καθημερινά τον καλύτερο τους εαυτό.   
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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 βρισκόμαστε, δίπλα στα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα και χρειάζονται την στήριξη μας. 

Οι  χορηγοί μας τους οποίους θερμά ευχαριστούμε είναι  άνθρωποι απλοί, 
επώνυμοι ή ανώνυμοι,  άνθρωποι   που πιστεύουν στο έργο του Οργανισμού 
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, Λακωνίας, 
Κεφαλληνίας 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. 
 
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     

• ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1    
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1    

• ΚΟΙΝΩΝΙΚOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1    
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (κατά 
προσέγγιση με 
αυξομειώσεις λόγω 
εναλλασσόμενων ωραρίων)  3 άτομα  62.500 €   
ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

• ΔΕΗ  80 €   

• ΟΤΕ  2.150 €   

• ΕΥΔΑΠ  60 €   
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ΠΑΤΡΑ 
 
Διεύθυνση : Σολωμού 121, Πάτρα 
Τηλέφωνο : 2610 332499 
Fax : 2610 332699 
E-mail : patra@hamogelo.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για δέκατη συνεχή χρονιά λειτουργεί ο εθελοντικός Οργανισμός «Το Χαμόγελο Του 
Παιδιού» στην περιοχή της Αχαΐας , παρέχοντας υποστήριξη σε όλα τα παιδιά που 
έχουν υποστεί οποιασδήποτε μορφή βίας κοινωνικό αποκλεισμό ή αντιμετώπισαν 
οποιοδήποτε πρόβλημα.  
 
Το έτος 2010 αποτέλεσε την ουσιαστική επέκταση του Συλλόγου στην ευρύτερη 
περιοχή της Δυτικής Ελλάδας,  με την δημιουργία του 10ου «Σπιτιού» του Συλλόγου 
στην περιοχή Καλύβια, Αγρινίου.  
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 
 
Βάσει του καταστατικού του Συλλόγου μας για την προστασία και προάσπιση των 
δικαιωμάτων των παιδιών, λαμβάνουμε αρκετά συχνά καταγγελίες για παιδική 
κακοποίηση-παραμέληση, με τις πιο βάναυσες μορφές, έχοντας αρνητικές συνέπειες 
στην ψυχοσωματική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.  
 
Σε αυτή τη περίπτωση διαβιβάζουμε έγγραφα σύμφωνα με τα όσα μας αναφέρουν 
ανώνυμα ή επώνυμα άτομα, για παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο προκειμένου να 
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επιληφθούν και να ερευνήσουν τη για τη σοβαρότητα της κατάστασης και να 
αναζητηθούν οι πλέον συμφέρουσες για τα παιδιά λύσεις.  
 
Κέντρο λήψης καταγγελιών είναι η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 
1056, όπου Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι που στελεχώνουν «Το Χαμόγελο 
Του Παιδιού» στην Αχαΐα, κατέγραψαν και διαβίβασαν στις αρμόδιες εισαγγελικές 
αρχές ανώνυμες και επώνυμες αναφορές/καταγγελίες για περιστατικά παιδιών 
θυμάτων κακοποίησης, παραμέλησης.  
 
Χαρακτηριστική περίπτωση καταγγελίας 
για περιστατικό παιδικής κακοποίησης ή 
παραμέλησης η οποία καταγράφηκε και 
διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική 
αρχή αναφέρει: «…χρησιμοποιώντας 
ζωστήρες και βέργες, ο πατέρας χτυπάει 
τα δύο ανήλικα παιδία του και ιδιαίτερα 
τον γιό του με αποτέλεσμα το παιδί να 
φέρει εμφανή μώλωπες και αμυχές στο 
πρόσωπό του και το σώμα του. 
Αντίστοιχο ξυλοδαρμό δέχονται και από 
τους πατρικούς παππούδες τους και τα δύο παιδιά όταν αυτά “κάνουν αταξίες”, ενώ 
ο θείος του τον κρέμασε από το “τσιγκέλι” κάποια στιγμή επειδή το παιδί ήταν 
ανήσυχο».         
 
Αρκετές είναι και οι καταγγελίες των οποίων η εξέλιξη ήταν θετική και άμεση και 
είχαν αίσιο τέλος για ένα παιδί που καθημερινά υπόκειντο σε ψυχολογική και 
σωματική κακοποίηση. «…η μητέρα του είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, με 
συνέπεια να μην είναι σε θέση να φροντίσει το ανήλικο παιδί της, εις βάρος της 
ψυχικής και σωματικής του υγείας. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι άθλιες και επικρατεί 

παντού ακαταστασία και βρωμιές, με 
αποτέλεσμα να “αγοράζουν μπουκάλες με 
νερό για αν πλυθούν”». Το παιδί αυτό 
έπειτα και από επιθυμία της μητέρας του, 
φιλοξενείται προσωρινά σε χώρο φιλοξενίας 
στο Αναρρωτήριο Πεντέλης και τη 
μεταφορά του παιδιού και της μητέρας του 
πραγματοποιήθηκε με εισαγγελική εντολή 
με όχημα του συλλόγου. 
 
«…παραμελούνται συστηματικά από την 
αλκοολική γιαγιά τους και την χρήστρια 

ναρκωτικών ουσιών μητέρα τους. Το μεγαλύτερο παιδί κυκλοφορεί στην γειτονιά με 
βρώμικα ρούχα, ατημέλητο και πολλές φορές νηστικό. Χρησιμοποιούν υβριστικό 
λεξιλόγιο απέναντι και στα δυο παιδία αποκαλώντας τα “διαόλους”, ενώ οι γείτονες 
είναι αυτοί που φροντίζουν για την σίτιση τους. Η μητρική γιαγιά είναι αυτή που δεν 
θέλει το δεύτερο παιδί της κόρης της, με αποτέλεσμα να ξεσπά και στον μεγαλύτερο 
εγγονό της. Όταν απουσιάζουν από το σπίτι το βρέφος και η μητέρα του η μητρική 
γιαγιά δείχνει αν προσέχει περισσότερο το μεγαλύτερο παιδί.». Η εξέλιξη του 
μικρότερου παιδιού ήταν η αναδοχή του από το συγγενικό περιβάλλον του φίλου 
της μητέρας του, ενώ το μεγαλύτερο παιδί παρέμεινε στη μητέρα του με 
κατευθύνσεις που δόθηκαν από τη Πρόεδρο του δικαστηρίου θεωρώντας την 
κατάλληλη για την φροντίδα του παιδιού. 
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ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Η καρδιά του Συλλόγου μας η γραμμή SOS 1056 δεν σταμάτησε και φέτος να 
χτυπάει.  
Σε κάθε κλήση πολιτών, φορέων, οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι  του 
Συλλόγου προσπάθησαν να βρούν τις καλύτερες δυνατές λύσεις για εκατοντάδες 

παιδιά που χρειάζονταν βοήθεια 
παρέχοντάς τους ψυχολογική υποστήριξη 
ιατροφαρμακευτική παρακολούθηση σε 
όσα αντιμετώπιζαν προβλήματα στην 
υγεία τους καθώς και στην άμεση κάλυψη 
βασικών τους αναγκών σε είδη 
διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, παιχνίδια 
και μεταφορά τους σε ασφαλές 
περιβάλλον.  
 
Και το έτος 2010 άπειρες ήταν οι κλήσεις 
που δεχθήκαμε από την Ασφάλεια 
Πατρών και το Κεντρικό Λιμεναρχείο 

Πατρών για την υποστήριξη χιλιάδων παιδιών μεταναστών-προσφύγων ή παιδιών 
θυμάτων παράνομης διακίνησης ή οικονομικής εκμετάλλευσης .     
 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση : «…….15χρονής η οποία κατάγεται από το 
Μαρόκο, κρατείτο στην Ασφάλεια του  Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών  με πλαστό 
διαβατήριο συνοδευόμενη από ενήλικη η οποία προσπαθούσε να την μεταφέρει 
παράνομα στην Ιταλία, με προορισμό την Γαλλία όπου βρισκόταν η μητέρα της με 
την ανήλικη αδελφή της και τον πατριό της. Άμεσα ανταποκριθήκαμε στο αίτημα του 
λιμεναρχείου-, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι βρέθηκαν δίπλα στην ανήλικη 
παρέχοντάς της   για την κάλυψη των βασικών της αναγκών σε είδη διατροφής και 
ρουχισμό. Το ενήλικο άτομο που συνόδευε την ανήλικη την εγκατέλειψε με 
αποτέλεσμα έπειτα από εντολή εισαγγελέα ανηλίκων να μεταφερθεί η ανήλικη σε 
σπίτι του συλλόγου. Στην συνέχεια ο σύλλογος πραγματοποίησε επαφές με την 
Πρεσβεία Μαρόκου στην Αθήνα και με την 
μητέρα, με σκοπό την επανασύνδεση της 
οικογένειας. Έπειτα από δύο μέρες η 
μητέρα της ανήλικης ήρθε στην Αθήνα 
όπου με την βοήθεια της Πρεσβείας 
Μαρόκου πραγματοποιήθηκε η συνένωση 
της μητέρας με την κόρη της με την οποία 
είχαν να συναντηθούν 3 μήνες και 
ταξίδεψαν μαζί για την Γαλλία…».  
 
Μια διαφορετική περίπτωση επιτόπιας 
παρέμβασης είναι αυτή που μας έγινε γνωστή από την κοινωνική υπηρεσία δημόσιου 
φορέα, η οποία μας ανέφερε ότι… «3 ανήλικα παιδιά, ηλικίας 8, 4 & 2 ετών, 
βρίσκονται στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου, διότι είναι κρατούμενος ο πατέρας τους, 
έπειτα από ξυλοδαρμό στην μητέρα τους και σύζυγό του, ενώ η μητέρα τους 
βρίσκεται στο νοσοκομείο της περιοχής. Σε συνεργασία πάντα με τον Διοικητή της 
Ασφάλειας του Α.Τ. Αιγίου και τον Αξιωματικό Υπηρεσίας, ενημερώθηκε ο 
Εισαγγελέας και έδωσε εντολή για απομάκρυνση των παιδιών με όχημα του 
συλλόγου και την εισαγωγή τους σε Νοσοκομείο Παίδων, για την πραγματοποίηση 
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απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων για την φιλοξενία τους έπειτα σε σπίτι του 
συλλόγου. Τα παιδιά εισήχθησαν στο νοσοκομείο και δίπλα τους βρίσκονταν 
εθελοντές και Κοινωνικοί λειτουργοί του συλλόγου. Την επόμενη μέρα έχοντας τα 
αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, τα παιδιά μεταφέρθηκαν με όχημα του 
συλλόγου σε σπίτι του συλλόγου, όπου και έμειναν για ένα μήνα και έπειτα 
επέστρεψαν στην οικογένεια τους με εντολή εισαγγελέα και ο σύλλογος παραμένει 
δίπλα τους στηρίζοντας τους με ιατρικές εξετάσεις, ενίσχυση σε είδος κλπ.» 

 
Αρκετά συχνά στην πόλη μας γινόμαστε 
θεατές θυμάτων ανήλικων επαιτών, ακόμη 
και βρεφών, τα οποία εκμεταλεύονται 
ενήλικες για να κερδίσουν τον οίκτο και την 
λύπηση των πολιτών. Ανάλογη περίπτωση 
είναι και για…. « το βρέφος D., του οποίου 
η μητέρα του κρατούσε στην αγκαλιά της 
και επαιτούσε έξω από super market της 
πόλης. Επικοινώνησε το Τμήμα Ηθών μαζί 
μας και ανέφερε ότι έπειτα από έγγραφο 

της Διεύθυνσης Πρόνοιας που ζητούσε να επιληφθούν για μητέρα με βρέφος που 
επαιτούσε. παρενέβησαν και μετέφεραν τη μητέρα με το βρέφος στην ασφάλεια 
Πατρών. Ήρθαν σε επαφή με τον σύλλογο, διότι το βρέφος, καθότι νεογέννητο, 
έπρεπε να κάνει κάποιες εξετάσεις που δεν είχε μέχρι τότε φροντίσει η μητέρα του, 
και αμέσως φροντίσαμε ώστε το βρέφος, να πραγματοποιήσει τις 
προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις του, να πάρει τα φάρμακά του, βρέθηκε 
χώρος να μείνουν μέχρι να ετοιμάσουμε τα χαρτιά του παιδίου και να μπορούν 
έπειτα να αναχωρήσουν για την χώρα τους (Ρουμανία) με εισιτήρια που βρέθηκαν 
χορηγία από τον σύλλογο».     
 
Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε λάβει 
κλήσεις και από εισαγγελείς για άμεση 
παρέμβαση παιδιών σε κίνδυνο. 
Συγκεκριμένα, «2 παιδιά ηλικίας 16 μηνών 
και 54 ημερών,  εγκαταλείφθηκαν στον 
προαύλιο χώρο του Αστυνομικού 
Τμήματος Αγρινίου και ο εισαγγελέας του 
Αγρινίου μας κάλεσε για να επιληφθούμε 
για τα παιδιά αυτά. Μεταφέρθηκαν στην 
μαιευτική κλινική του Μεσολογγίου προς 
αποφυγή πρόσληψης μικροβίων για να 
ξεκουραστούν και ηρεμίσουν τα παιδιά, 
ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες, επέστρεψαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου 
Μεσολογγίου για τις προγραμματισμένες εξετάσεις, έπειτα και από εντολή του 
εισαγγελέα. Δίπλα τους από την πρώτη στιγμή καθώς και όσες μέρες χρειάστηκα να 
μείνουν τα παιδιά στο νοσοκομείο, ήταν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι του 
συλλόγου, καθώς και εθελοντές και φίλοι, εκπρόσωποι του συλλόγου. Με την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τη μη ύπαρξη μεταδιδόμενων νοσημάτων, τα 
παιδιά μεταφέρθηκαν με όχημα του συλλόγου και σχετική εισαγγελική εντολή σε 
σπίτι του συλλόγου, όπου και έμειναν για όσο ο εισαγγελέας έκρινε κατάλληλο». 
 

Σκοπός μας, η προστασία των παιδίων σε κίνδυνο. 
Πράξη μας, η άμεση παρέμβαση. 

Στόχος μας, το χαμόγελο στα χείλη τους. 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 
«Μόλις 2,5 χρονών ο μικρός Σ.Μ. έκανε υψηλό πυρετό και παρουσίασε οίδημα στο 

δεξί του γόνατο, στην άρθρωση, με 
αποτέλεσμα να παρουσιάζει από τότε 
αδυναμία στην βάδιση. 
Πραγματοποιήθηκαν πολλές εξετάσεις στην 
χώρα μας (Αλβανία) με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί να βρεθεί η σωστή αγωγή για την 
θεραπεία του. Μας παρέπεμψαν στην 
Ελλάδα που είναι καλύτεροι γιατροί για να 
βρεθεί η αγωγή που θα καλύπτει το παιδί 
και θα βρεθεί και το πρόβλημα από το 
οποίο πάσχει το παιδί. Οι γιατροί διέγνωσαν 
Νεανική Ρευματοειδή Αρθρίτιδα, η αγωγή 

όμως που καλείται να ακολουθήσει το παιδί είναι ακριβή. Δεν μπορούμε να 
καλύψουμε την αγωγή του παιδιού γιατί είμαστε ανασφάλιστοι και το μεροκάματο 
είναι περιστασιακό». Ο 8 χρονών σήμερα Σ.Μ. στηρίζεται από το σύλλογο σε ότι 
αφορά την φαρμακευτική του αγωγή, 
καθώς επίσης και σε ότι αφορά σε είδη 
ρουχισμού, τροφίμων κλπ., για τον ίδιο 
και την οικογένεια του. Οι φαρμακευτικές 
αγωγές που καλείται να ακολουθήσει, 
εξακολουθούν να είναι ακριβές, αλλά 
βελτιώνουν την υγεία του παιδιού κάθε 
φορά προς το καλύτερο και το παιδί 
βλέπει πως μπορεί να χαρεί το παιχνίδι και 
την ξεγνοιασιά, με περισσότερο όρεξη και 
περισσότερη δύναμη στα πόδια του αυτή 
τη φορά. Δίπλα μας σε αυτή τη 
προσπάθεια έχουμε ανθρώπους χορηγούς-φαρμακευτικές εταιρείες-φαρμακεία που 
μπορούν και ανταποκρίνονται σε αιτήματά μας για στήριξη με φάρμακα. 
 
Τα περισσότερα ιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο παράρτημα της 
Πάτρας αφορούν τις περισσότερες φορές σε μακροχρόνια προβλήματα υγείας και 
χρειάζονται μόνιμα τη στήριξή μας. Όπως το προαναφερθέν, ή όπως και το 
ακόλουθο…. «Ο 5 μηνών Β. πάσχει από Ανεπάρκεια του Φλοιού των Επινεφριδίων 
και χρήζει άμεσα στην αγωγή του να έχει οξυγόνο και να παίρνει κάποια φάρμακα. 
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Οι οικογένεια είναι ανασφάλιστοι και δεν έχουν να καλύψουν το κόστος τόσο 
για την αγορά της φιάλης όσο και την αγορά των φαρμάκων. Πως μπορείτε να τους 
βοηθήσετε;», ήταν η ερώτηση της γιατρού που παρακολουθούσε το παιδί στο 
νοσοκομείο παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα. Η οικογένεια με το παιδί μένουν 
μόνιμα στην Πάτρα. Σε συνεννόηση πάντα με τη γιατρό κι έχοντας όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειαζόμαστε για την έκδοση βιβλιαρίου, 
συνοδεύσαμε το παιδί τόσο στην Πρόνοια για την έκδοση βιβλιαρίου, όσο και στους 
γιατρούς, για να γνωρίζουμε τι είναι αυτό που ακριβώς χρειάζεται το παιδί και πως 
μπορούμε να του το εξασφαλίσουμε. Εξασφαλίσαμε για το παιδί, ένα υγειές και 
καθαρό σπίτι έπειτα από συχνές συζητήσεις με τους γονείς, εκδόθηκε το βιβλιάριο 
απορίας για να μπορεί το παιδί να έχει τα φάρμακά του χωρίς κόστος για την 
οικογένεια, εξασφαλίσαμε την φιάλη οξυγόνου που χρειάζονταν για τις εισπνοές του 
βρέφους και φροντίσαμε ώστε να έχει 
όλα τα είδη βρεφικής ηλικίας (ρούχα, 
πάνες, κρέμες, γάλα κλπ) τόσο για το 
ίδιο το βρέφος, όσο και για τα 
υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. 
Σήμερα, ο μόλις 16 μηνών Β. 
αβάπτιστος, έχει ένα ζεστό σπιτικό, τα 
φάρμακά του και το οξυγόνο που 
χρειάζεται για τις εισπνοές του και είναι 
πάρα πολύ καλά στην υγεία του. Για 
όλα αυτά βοήθησε και η καλή 
συνεργασία με την ομάδα των 
διασωστών του συλλόγου, που μας έδωσαν τη φιάλη οξυγόνου και τα σχετικά 
σύνεργα αυτής.     
 
Κάποια άλλα ιατρικά προβλήματα ήθελαν άμεση λύση και άμεση κάλυψη σε 
φάρμακα. Ποιο συγκεκριμένα, «ο Σ.Λ. πρέπει άμεσα να λάβει augmentin, aerolin και 
οtriralen γιατί πάσχει από βρογχοπνευμονία και έπρεπε ήδη να έχει λάβει αυτά τα 

φάρμακα. Η μητέρα του είναι 
ανασφάλιστη και δεν έχει την οικονομική 
δυνατότητα να αγοράσει αυτά τα 
φάρμακα, ενώ παράλληλα είναι 
τοξικομανής. Μπορείτε να κάνετε κάτι για 
αυτό το παιδί;», ανέφερε η κοινωνική 
λειτουργός από το ΠΙΚΠΑ που εξέτασε το 
παιδί. Η απάντηση ήταν άμεση και θετική. 
Η μητέρα και το παιδί ήρθαν στον χώρο 
μας και αναζητήθηκαν τα φάρμακα, από 
χορηγούς φαρμακοποιούς που 
αναγνωρίζουν και στηρίζουν τη δράση 
μας, ανταποκρινόμενοι σε κάθε αίτημά 

μας. Έγινε λήψη ιστορικού, δόθηκαν τα φάρμακα, οδηγίες δοσολογίας και ότι άλλο 
χρειαζόταν σε τρόφιμα ρούχα και παιχνίδια για το παιδί και την ίδια. 
 
«Ο μικρός Λ.Χ. πάσχει από σακχαροδιαβήτη-ινσουλοεξαρτώμενο και χρήζει άμεσα τη 
λήψη φαρμάκων και ινσουλίνης. Έχουμε καταθέσει τα δικαιολογητικά στην Πρόνοια 
για να καλύπτεται το κόστος για την αγορά των φαρμάκων, αλλά μας είπαν ότι θα 
αργήσει να εκδοθεί και το παιδί πρέπει άμεσα να πάρει ινσουλίνη, η οποία είναι πολύ 
ακριβή», μας ανέφεραν οι γονείς του Λ.Χ.. Χορηγήθηκαν άμεσα τα φάρμακα και οι 
ινσουλίνες στο παιδί και επικοινωνήσαμε με τις συναδέλφους στην Πρόνοια για το 
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επείγον της κατάστασης και την άμεση έκδοση του βιβλιαρίου του παιδιού. 
Χάρη στην καλή συνεργασία τόσο με τις υπηρεσίες, όσο και με τους χορηγούς 
φαρμακοποιούς, ο μικρός Λ.Χ. πραγματοποίησε την αγωγή του άμεσα. 
 
Οποιοδήποτε κι αν είναι το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί, ο 
Οργανισμός βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη και χρήζει άμεσα είτε 
φαρμακευτικής αγωγής, είτε νοσοκομειακής περίθαλψης, έχοντας σαν στόχο να 
κρατήσουμε ζωντανό το «χαμόγελο» των παιδιών. 
 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΔΩΝ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
 

Το χρόνο που πέρασε πολλές ήταν οι 
οικογένειες που απευθύνθηκαν στον 
σύλλογο ζητώντας στήριξη σε είδος και 
υπηρεσίες. Οι οικογένειες και τα παιδιά 
στηρίχθηκαν μέσω της Τράπεζας Ειδών 
του Συλλόγου μας , σε τρόφιμα, είδη 
ένδυσης, υπόδησης, παιχνίδια, σχολικά 
είδη καθώς και με δωρεάν Μαθήματα 
Ενισχυτικής Διδασκαλίας.  
 
Ο Σύλλογος και φέτος στάθηκε ως σανίδα 
σωτηρίας σε όλες τις οικογένειες που 

ζήτησαν βοήθεια ενισχύοντας  τις προσπάθειες τους για να ορθοποδήσουν μέσα από 
τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν. 
 
Μια τέτοια περίπτωση είναι της κυρίας Κ. η οποία απευθύνθηκε στον σύλλογο μας σε 
μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την ίδια και το μωρό της, αναφέροντας: «...Είμαι 
χρήστης ναρκωτικών ουσιών, ανύπαντρη μητέρα, άνεργη ο πατέρας του παιδιού μου 
με εγκατέλειψε όταν έμαθε ότι είμαι έγκυος, δεν έχω την δυνατότητα να αγοράσω 
γάλα και μπεμπιλίνο για το μωρό μου. Παρακαλώ βοηθήστε με θέλω να μεγαλώσω 
το μωρό μου όσο καλύτερα μπορώ, παρακολουθώ πρόγραμμα απεξάρτησης στον 
ΟΚΑΝΑ, δεν έχω υποστήριξη από το οικογενειακό μου περιβάλλον…». Άμεσα ο 
σύλλογος ανταποκρίθηκε στο αίτημα της κυρίας Κ. καλύπτοντας τα είδη πρώτης 
ανάγκης (γάλα, μπεμπιλίνο κ.λ.π.) καθώς και την προίκα του μωρού (κούνια, 
κουβέρτες, σεντόνια, ρουχαλάκια).  
 
«…Είμαι 20 ετών ανύπαντρη μητέρα με δύο παιδιά τα οποία δεν μπορώ να 
συντηρήσω, και κυοφορώ και το τρίτο 
μου παιδί. Η μητέρα μου δεν θέλει το 
δεύτερο παιδί μου γιατί είναι με άλλον 
σύντροφο και δεν με στηρίζει με την 
φροντίδα και ανατροφή των παιδιών. 
Μου έχουν κάνει καταγγελίες για 
παραμέληση των παιδιών και άσχημες 
συνθήκες υγιεινής, λόγω του ότι το 
σπίτι της μητέρας μου είναι παλιό και η 
μητέρα μου αλκοολική για να το 
συντηρήσει. Δεν μπορώ να βρω 
εργασία γιατί δεν μπορώ να αφήσω τα 
παιδιά μόνα τους με τη μητέρα μου. Στο δικαστήριο που έγινε, έδωσα το μικρότερο 
παιδί μου με αναδοχή στην οικογένεια του κουνιάδου μου και τώρα μένουμε σε 
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ενοίκιο με τον σύντροφό μου, σε καλύτερες συνθήκες, ο οποίος δουλεύει 
περιστασιακά κι εγώ να φροντίζω τον μεγαλύτερο γιό μου». Η κυρία Ρ. στηρίζεται 
από το σύλλογο και οποιαδήποτε στιγμή εκφράσει την ανάγκη για βασικά είδη 
φροντίζουμε ώστε να της τα παρέχουμε άμεσα, καθώς επίσης δίνονται κατευθύνσεις 
σχετικά με την φροντίδα του παιδιού και άλλα διαδικαστικά θέματα. 
 
«…Μένω σε ένα μικρό χωριό του Ν. Αχαΐας, μεγαλώνω μόνος μου δύο ανήλικα 
κορίτσια, διότι η σύζυγός μου με εγκατέλειψε, και το μικρότερο από τα παιδιά μου 

γεννήθηκε πρόωρα, πενταμηνίτικο, 
παρουσιάζει νοητική καθυστέρηση, ενώ 
παράλληλα, λόγω της πρόωρης γέννησής 
της παρουσιάζει και δυσκολία με την 
όρασή της, δυσκολία όρασης στο 
αριστερό της μάτι. Δεν έχω μόνιμο 
εισόδημα και ασχολούμαι με τη 
καλλιέργεια των κτημάτων μου…». Η 
συγκεκριμένη οικογένεια στηρίζεται από 
το σύλλογο όχι μόνο με την κάλυψη 
αναγκών σε βασικά είδη, αλλά και σε 
ιατρικά/διαδικαστικά θέματα.       

 
Σημαντική βοήθεια σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι η προσφορά μαθητών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Αχαΐας και της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδος, που 
στήριξαν το έργο του Συλλόγου και αυτή τη φορά προσφέροντας  μεγάλες 
ποσότητες τροφίμων, εξασφαλίζοντας έτσι την διατροφή των παιδιών που 
διαμένουν στα «Σπίτια» του συλλόγου, καθώς και για τα παιδιά των οικογενειών που 
ενισχύονται σε είδος από τον σύλλογο.  
 
Για το λόγω αυτό ευχαριστούμε τα σχολεία των νομών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας 
για την θετική ανταπόκρισή τους στη συγκέντρωση τροφίμων. Αυτά είναι:   

 Γυμνάσιο Σταυροδρομίου 
 72ο Νηπιαγωγείο Πατρών 
 8ο Γυμνάσιο Πατρών 
 2ο Λύκειο Πατρών 
 18ο Γυμνάσιο Πατρών 
 Αρσάκειο Σχολείο Πατρών 
 24ο Δημοτικό σχολείο Πατρών 
 65ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών 
 Νηπιαγωγείο Δρεπάνου 
 46ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών 
 2ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαϊας 
 11ο Νηπιαγωγείο Αιγίου 
 Δημοτικό Σχολείο Κάτω Καστριτσίου 
 Νηπιαγωγείο Αράξου 
 Νηπιαγωγείο Κάτω Καστριτσίου 
 Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «ΓΕΩΡΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ» 
 44Ο Δημοτικό Σχολείο Περιβόλα Πατρών 
 6ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών 
 Δημοτικό Σχολείο Λιμνοχωρίου 
 50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών 
 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου 
 Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας 



 169 
 43ο Νηπιαγωγείο Πατρών 
 Γυμνάσιο Κάτω Μακρυνούς 
 7ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου 
 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγιου 
 Επαγγελματική Σχολή Μεσολογγίου 
 Δημοτικό Σχολείο Αστακού 
 Δημοτικό Σχολείο Θέρμου 
 Δημοτικό Σχολείο Βάρνακας 
 Δημοτικό Σχολείο Κάνδυλας 
 Δημοτικό Σχολείο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας 
 Δημοτικό Σχολείο Πάλερου Αιτωλοακαρνανίας 
 Δημοτικό Σχολείο Κομποτής 
 Γενικό Λύκειο Ματαράγκα 
 Γυμνάσιο Αστακού 
 Δημοτικό Σχολείο Αρχοντοχωρίου 
 Ιδιωτικό Σχολείο Ναυπάκτου «ΠΑΝΟΥ» 
 Νηπιαγωγείο Ξηροπήγαδου 
 Δημοτικό Σχοελίο Δελφών 
 8ο Λύκειο Ιωαννίνων 
 Γυμνάσιο Ιτέας 

 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

 
Δεν ήταν λίγες οι φορές που δεχθήκαμε 
αιτήματα για φιλοξενία παιδιών σε 
άμεσο κίνδυνο, στα οποία δυστυχώς δεν 
μπορούμε να ανταποκριθούμε λόγω 
έλλειψης χώρου φιλοξενίας.  
 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 
αίτημα για τη φιλοξενία τριών ανήλικων 
παιδιών λόγω του ότι «…ο πατέρας τους 
χτύπησε την έγκυο σύζυγό του και 
βρίσκεται στο νοσοκομείο, ενώ, τα 
παιδιά βρίσκονται μαζί του στην 
ασφάλεια γιατί δεν υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον να τα κρατήσει.» Σε 
συνεργασία με τον εισαγγελέα και την ασφάλεια της περιοχής μεταφέρθηκαν τα 
παιδιά σε δημόσιο νοσοκομείο για τη πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων για 
μεταδιδόμενα νοσήματα και με τα αποτελέσματα των εξετάσεων μεταφέρθηκαν σε 

χώρο φιλοξενίας του συλλόγου στο 
διαμέρισμα της Πελοποννήσου.  
 
Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις όπου ο 
σύλλογος αδυνατούσε να ανταποκριθεί σε 
αιτήματα φιλοξενίας από δημόσιους 
φορείς ή υπηρεσίες διότι δεν υπήρχε η 
δυνατότητα λόγω έλλειψης χώρου. 
«…εγκατέλειψαν το 2,5 μηνών βρέφος, 
έπειτα από νοσηλεία που του έγινε, στο 
«Καραμανδάνειο» νοσοκομείο παίδων για 
κάποιο κρυολόγημα που είχε το παιδί…», 
αναφέρθηκε η αδυναμία φιλοξενίας και 
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αναζητήθηκαν από κοινού χώροι φιλοξενίας για το βρέφος. Στη συνέχεια 
μάθαμε ότι το παιδί το αναζήτησαν από το οικογενειακό περιβάλλον και ο 
απομάκρυναν από το χώρο του νοσοκομείου ακολουθούντα τις απαιτούμενες 
διαδικασίες. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 

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, θάνατος, διαζύγιο και προβλήματα συμπεριφοράς. 

 
Η δράση αυτή  προσφέρεται δωρεάν 
και συντονίζεται από ψυχολόγο, 
δέχεται τηλεφωνικές κλήσεις καθώς  
παρέχει και ατομική ή οικογενειακή 
συνεδρία στο γραφείο του συλλόγου. 
Η συγκεκριμένη δράση έχει 
εξυπηρετήσει αρκετά άτομα τα οποία 
βρίσκονταν σε κρίση και ζητούσαν 
άμεσα μια λύση στο πρόβλημα τους. 
 
Αξίζει να σημειωθεί η στήριξη του 
συλλόγου στο τραγικό συμβάν που 
διαδραματίστηκε στο ορεινό χωριό της 

Αρκαδίας με την δολοφονία της ανήλικης  Ρ. από κάτοικο της περιοχής. Ο σύλλογος 
βρέθηκε δίπλα στους γονείς και στον αδερφό της Ρ. παρέχοντας ατομικές συνεδρίες 
με σκοπό την διευκόλυνση της ψυχικής τους υγείας στην ξαφνική απώλεια της 
ανήλικης. Επιπλέον,  ψυχολογική στήριξη δόθηκε και στους κατοίκους της περιοχής 
οι οποίοι ήταν αρκετά συγκλονισμένοι από το άδικο χαμό της ανήλικης και την 
αποτρόπαια πράξη του δράστη. 
 
Σημαντική ήταν και η στήριξη της 7χτονης Κ. που έχασε ξαφνικά τον μπαμπά της και 
η μητέρα της επικοινώνησε άμεσα μαζί μας προκειμένου να την κατευθύνουμε για το 
πώς θα ανακοινώσει στην κόρη της  τον θάνατο του μπαμπά της. Δόθηκαν οι 
πρώτες κατευθύνσεις τηλεφωνικά και στην συνέχεια έγιναν ατομικές και 
οικογενειακές συνεδρίες. Ο σύλλογος στήριξε την μητέρα και την ανήλικη και 
υποστήριξε την οικογένεια στην δύσκολη αυτή στιγμή της ζωής τους. 
 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 
 
Πραγματοποίησε ενημερωτικές 
επισκέψεις σε σχολεία με στόχο την 
ενημέρωση των εκπαιδευτικών κα των 
μαθητών για το φαινόμενο της παιδικής 
κακοποίησης, τις ενδείξεις και τα 
συμπτώματα καθώς και τους τρόπους 
αντιμετώπισής του.  
 
Οι ενημερώσεις αυτές 
πραγματοποιήθηκαν κατόπιν 
συνεννόησης με τους διευθυντές των 
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Δημοτικών Σχολείων και η επιστημονική ομάδα του οργανισμού μας βρέθηκε 
στις:  

• Στις 3 Μαρτίου 2010, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη με θέμα: 
«Παιδική Κακοποίηση», στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και στους  μαθητές 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου.  
• Στις 8 Μαρτίου 2010, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη με θέμα: 
«Παιδική Κακοποίηση-Δράσεις Συλλόγου», στους μαθητές του Δημοτικού 
Σχολείου και Γυμνασίου Κάτω Μακρυνούς Αιτωλοακαρνανίας καθώς και 
στους μαθητές του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου.  
• Δεκέμβριος , ενημέρωση στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αιγείρας 
με θέμα: «Δράσεις Συλλόγου Το Χαμόγελο του Παιδιού».  
• Στις 14 Δεκεμβρίου 2010, ενημέρωση στους μαθητές της Σχολής 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ με θέμα: «Το Χαμόγελο Του Παιδιού-Δράσεις του».  

 
Εκτός από τις ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία πραγματοποιήθηκαν και 
συμμετοχή σε ημερίδες:  

• Στις 6 Μαρτίου 2010 , ο σύλλογος συμμετείχε σε Ημερίδα που οργάνωσε η 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας με θέμα: «Ενδοσχολική Βία-Σχολικός 
Εκφοβισμός, Μύθος και Πραγματικότητα» , στο ξενοδοχείο «Patra Palace».  
• Στις 29 Οκτωβρίου 2010, ο σύλλογος συμμετείχε στην Ημερίδα της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Αιτωλοακαρνανίας με θέμα: «Ενδοοικογενειακή 
Βία-Διαχείριση Κρίσεων και Κινδύνου».     
• Στις 19 Νοεμβρίου 2010  και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Παιδικής Κακοποίησης, πραγματοποιήθηκε ραδιοφωνική εκπομπή σε τοπικούς 
ραδιοσταθμούς με στόχο την ενημέρωση και αφύπνιση του κοινού για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου.   

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2010 

 
Για δέκατη συνεχή χρονιά έλαβαν χώρα πληθώρα δράσεων στο Νομό Αχαΐας με 
σκοπό την προβολή και την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου.  
 
Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το 
έτος 2010 είναι οι εξής:  

• 3/2/10:  Πραγματοποιήθηκε στο 
ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του Οργανισμού 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ,όπου 
παρευρίσκονταν όλοι οι φορείς της 
Πάτρας.   

• 7/2/10:   Συμμετοχή των παιδιών 
που φιλοξενούνται στα Σπίτια του 
Συλλόγου για δέκατη συνεχή χρονιά στο 
παιδικό πατρινό καρναβάλι.  

• Το Πάσχα συνοδεύεται με την ομορφότερη λαμπάδα και το κατάλληλο παιχνίδι 
κάθε φορά. Έτσι και το 2010 , εργαζόμενοι του παραρτήματος του Συλλόγου στην 
Πάτρα , χάρισαν πασχαλινές λαμπάδες, με όμορφα παιχνίδια, και διακοσμητικά στα 
παιδιά που νοσηλεύονταν  στα νοσοκομεία παίδων της Πάτρας, χαρίζοντας χαμόγελα 
στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. 

• 03/03/10: Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη με θέμα: «Παιδική 
Κακοποίηση», στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και στους  μαθητές του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου.  
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• 06/03/10: Συμμετοχή του συλλόγου σε Ημερίδα που οργάνωσε η 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας με θέμα: «Ενδοσχολική Βία-Σχολικός 
Εκφοβισμός, Μύθος και Πραγματικότητα» , στο ξενοδοχείο «Patra Palace» 

• 08/03/10: πραγματοποιήθηκε ενημερωτική επίσκεψη με θέμα: «Παιδική 
Κακοποίηση-Δράσεις Συλλόγου», στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και 
Γυμνασίου Κάτω Μακρυνούς Αιτωλοακαρνανίας καθώς και στους μαθητές του 
3ου Γυμνασίου Αγρινίου.  

• 06/04/10: Το διάστημα από 16/3/10 έως 6/4/10 , οι υπεύθυνοι του Mondo 
Bowling Club οργάνωσαν πασχαλινό παζάρι, στο χώρο της Veso Mare Πατρών, με 
στόχο την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου. Τα είδη που βρίσκονταν προς 
πώληση ήταν χειροποίητες κατασκευές, λαμπάδες, μπάλες του, bowling, μπλουζάκια 
κλπ, τα οποία συγκεντρώθηκαν από τα άνω μέλη του club, οι οποίοι συγκέντρωσαν 
και διέθεσαν στους λάτρεις του bowling, κάνοντας strike στις καρδιές όλων μας και 
στα όνειρα των παιδιών.  

• 15/04/10 & 30/04/10: Έχοντας την καλύτερη Εθελοντική Θεατρική Ομάδα 
από μαθητές Γυμνασίου, οι προτάσεις άρχισαν να πέφτουν σαν κέρματα  και έτσι «Ο 
Πλούτος» του Αριστοφάνη πήρε σάρκα και οστά πάνω στη σκηνή του Συνεδριακού 
Κέντρου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και στο Δήμο Λεχαινών, ζητώντας να 
πραγματοποιηθεί η παράσταση στους μαθητές των αντίστοιχων περιοχών. Η 
παράσταση δόθηκε παρουσία τοπικών φορέων και των μαθητών της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων περιοχών. Μέσα από δύο 
ξεχωριστές παραστάσεις, οι ακούραστοι και ταλαντούχοι ηθοποιοί του Οργανισμού 
έδωσαν σάρκα και οστά στον «Πλούτο» και την «Φτώχια», με τον δικό τους 
μοναδικό τρόπο, σε ένα κατάμεστο από μαθητές χώρο. Στόχος της παρούσας 
πρόσκλησης ήταν η οικονομική ενίσχυση του Οργανισμού, από χρήματα που 
συγκέντρωσαν οι μαθητές. 

• 15-18/04/10: Μια εκδήλωση για το παιδί και το περιβάλλον, 
προγραμματίστηκε και στήθηκε στον πολυχώρο «Πολιτεία». Μια πρωτοβουλία του κ. 
Παύλου Σκούρα, ο οποίος οργάνωσε, 
μια τετραήμερη εκδήλωση που 
αφορούσε τη «Γιορτή της Γης». 
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η 
ενημέρωση μαθητών για τις Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και 
η ενεργή συμμετοχή των παιδιών σε 
εργασίες της Γης όπως, η 
καλλιέργεια. Σε ειδικό περίπτερο του 
Συλλόγου γινόταν προβολή του 13’ 
λεπτου DVD για τις δράσεις του, το 
οποίου παρακολουθούσαν μαθητές 
της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις  15 και 16 Απριλίου, ενώ το Σαββατοκύριακο 
επισκέφθηκαν τον χώρο μαθητές και πολίτες της Πάτρας. 

• 18/04/10: Λάτρεις της ταχύτητας και της περιπέτειας, ένα κομβόι 
αποτελούμενο από 40 άτομα, με 14 jeep 4χ4, για 48 συνεχόμενες ώρες, διέσχισαν 
και κατέκτησαν κάθε βουνό της Πελοποννήσου. Οι στάσεις περιορισμένες και αυτές 
μόνο για ανεφοδιασμό καυσίμων και κάποιες μικρές επιδιορθώσεις στα οχήματα. 
Στόχος ήταν η προβολή του  Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς και η 
διάδοση της δράσης του για 15 συνεχόμενα χρόνια, στο πλάι κάθε παιδιού που 
τίθεται σε κίνδυνο. 

• 03/05/10–28/05/10: Έναρξη και ολοκλήρωση του προγράμματος 
Οδοντιατρικής Προληπτικής σε σχολεία του Νομού Αχαΐας. Μια συνεργασία της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας με τον σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού», 
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όπως και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αχαΐας. Εξετάστηκαν 1044 παιδιά από 26 
Δημοτικά του Νομού με πρωταρχικό στόχο την πρόληψη και την κινητοποίηση των 
γονιών τους. 

• 25/05/10-27/05/10: Στα πλαίσια του προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής, 
το μεγαλύτερο κινητό πολυϊατρείο του συλλόγου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» σε συνεργασία 
πάλι με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, στάθμευσε στην κεντρική πλατεία της 
πόλης, την Πλατεία Γεωργίου και έγινε πώλος έλξης για παραπάνω από 100 
(συγκεκριμένα 107)παιδιά, που επισκέφθηκαν την κινητή μονάδα είτε για να 
εξεταστούν, είτε για να την γνωρίσουν.  Ο προληπτικός έλεγχος αφορούσε 
παιδιατρική, οδοντιατρική και οφθαλμολογική εξέταση με γιατρούς εθελοντές.   

• 02/06/10 – σε εξέλιξη: Εκστρατεία επιβίωσης του συλλόγου. Πανελλήνια 
κινητοποίηση με την αποστολή επιστολών ενημερωτικών ως προς τη δράση του 
συλλόγου, καθώς και συνοδευτικού Άρθρου 202 που αφορά σε Επιχορηγήσεις και 
Βοηθήματα από τους δήμους. Τηλεφωνική επικοινωνία με τους δήμους. 

• 25/06/10: Θεατρική παράσταση «Ο ΠΛΟΥΤΟΣ» του Αριστοφάνη, στο Αρχαίο 
Ωδείο Πατρών. Η εθελοντική θεατρική ομάδα του συλλόγου απαρτίζεται από 40 
μαθητές του 6ου Γυμνασίου και 6ου Λυκείου Πατρών, οι οποίοι προσπαθούν με το 
δικό τους μοναδικό τρόπο να στηρίξουν το σύλλογο μέσα από παραστάσεις που 
πραγματοποιούν κατά διαστήματα σε όλο το νομό και όχι μόνο με σκοπό την 
οικονομική ενίσχυση του συλλόγου. Μέχρι και σήμερα έχουν παρουσιάσει 4 
θεατρικές παραστάσεις με τελευταία τον «ΠΛΟΥΤΟ» του Αριστοφάνη. Οι άλλες 
θεατρικές παραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία είναι: «Ο Ήλιος 
ο Ηλιάτορας», το «Γαϊτανάκι» και το «Έρως και Ψυχή». Αξίζει να αναφερθεί ότι 
στους περσινούς Μαθητικούς Θεατρικούς Αγώνες Δυτικής Ελλάδος, τα παιδιά έλαβαν 
το Β΄ Βραβείο.  

• Ιούνιος 2010: Οι εργασίες στο Βρεφονηπιακό Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, το 
οποίο θα γίνει Σπίτι Φιλοξενίας για παιδιά 
θύματα κακοποίησης και όχι μόνο, 
συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς 
έχοντας ως υποστηριχτές τους 
εθελοντές εργάτες, καταστηματάρχες, 
ιδιοκτήτες εταιρειών καθώς και τον ίδιο 
το δήμο από τα Διοικητικά στελέχη ως 
και τους υπαλλήλους, που χάρη στην 
πολύτιμη συνεισφορά τους 
ολοκληρώνονται με ταχύτατους 
ρυθμούς οι εργασίες. 

• Ιούνιος 2010: Εξίσου εντατικές 
είναι και οι εργασίες που εξελίσσονται 
στην περιοχή της Πάτρας σε τρεις ορόφους σε ακίνητο που παραχωρήθηκε από το 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, με 
σκοπό να λειτουργήσουν σε αυτούς ημερήσια φροντίδα για παιδιά, τα γραφεία του 
συλλόγου καθώς θα αποτελέσει και την έδρα του Πρώτου Περιφερειακού Δικτύου 
Φορέων για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής 
Κακοποίησης/Παραμέλησης. Και σε αυτή την προσπάθεια υπάρχουν άνθρωποι που 
προσφέρουν την γνώση, την εμπειρία και τη διάθεσή τους, για ένα όνειρο που 
εξακολουθεί και γίνεται πράξη, εθελοντικά. 

• 31/7/10 & 1/8/10: Διήμερο Φεστιβάλ από τοπικές μπάντες Rock μουσικής 
προς οικονομική ενίσχυση του συλλόγου, από το Πνευματικό Κέντρο Πρέβεζας και 
Λευκάδας.  
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• 24-26/9/10: Συμμετοχή του συλλόγου με έντυπο και οπτικό  υλικό, 

στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα.  

• 2/10/10: Ο «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ» 
πραγματοποίησε ποδοσφαιρικό αγώνα και τα έσοδα, δόθηκαν στον σύλλογο με 
σκοπό την οικονομική ενίσχυσή του. 

• 08/10/10: Πραγματοποίηση  εγκαινίων του νέου Σπιτιού Φιλοξενίας στα 
Καλύβια Αγρινίου, έπειτα από παραχώρηση χώρου από το δήμο Αγρινίου.  

• 29/09/10: Παρουσίαση βιβλίου «Στεριά και θάλασσα… αγάπη…» η οποία 
έγινε στο ξενοδοχείο Βυζαντινό με σκοπό τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου να 
συμβάλλουν στην οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου.  

• Συμμετοχή του Συλλόγου με έντυπο υλικό στο Φεστιβάλ ΟΝΕΔ το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στον Μώλο Αγίου Νικολάου.  

• Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Πατρών πραγματοποίησαν παζάρι στο χώρο του 
σχολείου τους με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου. 

• 29/10/10: Συμμετοχή του συλλόγου στην Ημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Ν. Αιτωλοακαρνανίας με θέμα: «Ενδοοικογενειακή Βία-Διαχείριση 
Κρίσεων και Κινδύνου»  

• 30-31/10/10: Συμμετοχή και παρουσίαση του Συλλόγου με έντυπο και 
οπτικό υλικό στην 11η  Εκπαιδευτική Διημερίδα Παιδιατρικής Καραμανδανείου 
Νοσοκομείου που πραγματοποιήθηκε  στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του 
Πανεπιστημίου Πατρών.  

• 19/11/10: Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής 
Κακοποίησης, πραγματοποιήθηκε ραδιοφωνική εκπομπή σε τοπικούς 
ραδιοσταθμούς με στόχο την ενημέρωση και αφύπνιση του κοινού για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου. 

• 19-26/11/10: 7ο Χριστουγεννιάτικο Bazaar στην αίθουσα του Εμπορικού 
& Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου. 

• 13/12/10: Οι μαθητές του 4ου Γυμνασίου Αγίου πραγματοποίησαν παζάρι στο 
χώρο του σχολείου τους με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου.  

• 16-19/12/10: 1ο Χριστουγεννιάτικο Bazaar στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχείου Αγρινίου, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του 
συλλόγου. 

• 30/12/10: Άγιο Βασιλιάτικά δωράκια για τα παιδιά που νοσηλεύονται στα 
νοσοκομεία Παίδων Ρίου και «Καραμανδανείου», δόθηκαν στους μικρούς ασθενείς 
σκορπίζοντας χαμόγελα σε όλα τα παιδιά. 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
 

Κατά το έτος 2010 δραστήριοι και ευαισθητοποιημένοι εθελοντές διαφόρων 
ειδικοτήτων ήταν δίπλα μας , στήριξαν το έργο του Συλλόγου για τα παιδιά του Ν. 
Αχαΐας και της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας και βοήθησαν να γίνει πράξη 
προσφέροντας εθελοντική εργασία με το δικό τους μοναδικό τρόπο .  
 
Με πολύ διάθεση οι εθελοντές μας συμμετείχαν στις ακόλουθες δράσεις:  
 

 Ομάδα Υλικής Στήριξης: Υπεύθυνοι και αξιόλογοι εθελοντές ασχολούνται 
με την δημιουργία χειροποίητων κατασκευών, εργόχειρων και γλυκών τα οποία 
διατίθενται προς πώληση σε Παζάρια-Εκδηλώσεις-Περίπτερα και αποσκοπούν στην 
οικονομική ενίσχυση του συλλόγου από την πώληση των ειδών.  
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Παράλληλα συμμετέχουν και σε δράσεις όπως τη συγκέντρωση τροφίμων-
παιχνιδιών-σχολικών ειδών με σκοπό την ενίσχυση των οικογενειών που στηρίζονται 
από  τον Οργανισμό, συμμετοχή σε παζάρια που οργανώνει ο σύλλογος όπως το 7ο 
Χριστουγεννιάτικο Bazzar, που πραγματοποιήθηκε από τις 19-26/11/2010 στην 
αίθουσα του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, καθώς και το 1ο 
Χριστουγεννιάτικο Bazzar που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Αγρινίου 
στις 16-19/12/2010 τα οποία στολίζουν τόσο με τις κατασκευές τους όσο και με την 
παρουσία τους για την διεξαγωγή των παζαριών, και άλλες ποικίλες δράσεις. 
 

 Εθελοντική Θεατρική Ομάδα του Οργανισμού: Στην συγκεκριμένη 
ομάδα συμμετείχαν 60 μαθητές εθελοντές Γυμνασίου-Λυκείου, οι οποίοι 
προετοίμασαν και παρουσίασαν την θεατρική παράσταση «Ο Πλούτος» του 
Αριστοφάνη, σε διάφορα θέατρα των Πατρών και άλλων πόλεων διαδίδοντας 
μηνύματα πολιτισμού και ενισχύοντας οικονομικά των Οργανισμό.  
 
Οι θεατρικές παραστάσεις έλαβαν χώρα: 

 Την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010, στο Αρχαίο Ωδείο Πατρών, την 
θεατρική παράσταση «ΠΛΟΥΤΟΣ» του Αριστοφάνη 

 Την Πέμπτη 15 Απριλίου 2010, στο Συνεδριακό Κέντρο της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, την παράσταση «ΠΛΟΥΤΟΣ» του Αριστοφάνη 

 Την Παρασκευή 30 Απριλίου 2010, στο Πολιτιστικό Κέντρο Λεχαινών 
Ηλείας, την θεατρική παράσταση «ΠΛΟΥΤΟΣ» του Αριστοφάνη  
 

 Ομάδα Ενισχυτικής Διδασκαλίας: Και το 2010 εθελοντές διαφόρων 
ειδικοτήτων δάσκαλοι και καθηγητές στήριξαν για μία ακόμα χρονιά με την εμπειρία 
και τις γνώσεις τους παιδιά που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα σχολικά τους 
καθήκοντα. Τα μαθήματα παραδίδονται είτε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στα 
γραφεία του Οργανισμού στην Πάτρα, είτε σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.  
 
 

 Φροντίδα Παιδιών στα Νοσοκομεία Παίδων: Οι φίλοι μας εθελοντές 
βρέθηκαν και το 2010 δίπλα σε κάθε παιδί που χρειάστηκε να νοσηλευτεί στα 
νοσοκομεία Παίδων (Καραμανδάνειο & Π.Π.Γ.Ν.Π. Ρίου Τμήμα Παιδιατρικής), για 
αρκετό χρονικό διάστημα και δεν υπήρχε οικογενειακό περιβάλλον. Ο ι εθελοντές με 
την φιλική τους διάθεση και την στοργή τους βοήθησαν τα παιδιά που 
νοσηλεύονταν να περάσουν ευχάριστα και δημιουργικά την ώρα τους διώχνοντας 
τον φόβο και την ένταση, για όσες μέρες χρειαστεί να παραμείνουν στο νοσοκομείο.    
           

 Δημιουργικό Εθελοντικό Εργαστήρι: Για τέταρτη συνεχή χρονιά 
εθελοντές ασχολούνται με πολύ μεράκι και διάθεση με την κατασκευή μπομπονιέρων 
για γάμους & βαπτίσεις. Τα πολύχρωμα τούλια και πουγκιά, οι όμορφες φιγούρες 
των διακοσμητικών και η γλυκιά μυρωδιά των κουφέτων κάνει τους εθελοντές να 
ασχολούνται με μεράκι και να συμβάλλουν στο καλύτερο αποτέλεσμα.   

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2010 

 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» το έτος 2009 διεύρυνε τις δράσεις του και στον Νομό 
Αιτωλοακαρνανίας, όπου με την υποστήριξη του Δήμου Αγρινίου και των Δημοτικών 
Βρεφονηπιακών Σταθμών πρόκειται να λειτουργήσει ένα ακόμα σπίτι για την 
προσωρινή  φιλοξενία παιδιών σε κίνδυνο.  
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Στις 8 Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του 10ου κατά σειρά 
σπιτιού του Εθελοντικού Οργανισμού «Το χαμόγελο του Παιδιού’ στην περιοχή 
Καλύβια Αγρινίου.  
 
Το «Σπίτι» θα αποτελέσει καταφύγιο για κάθε παιδί που πέφτει θύμα κακοποίησης ή 
βιώνει την εγκατάλειψη και την αδιαφορία της οικογένειας του, για παιδιά που έχουν 
το δικαίωμα να ατενίζουν το μέλλον τους με αισιοδοξία.  
 

Στον χώρο θα παρέχεται φιλοξενία, 
σίτιση, εκπαίδευση, ιατρική φροντίδα, 
ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των 
παιδιών από εξειδικευμένο προσωπικό 
(Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, 
Παιδαγωγοί κ.λ.π.). 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την άμεση 
ανακατασκευή και λειτουργία του 
συγκεκριμένου χώρου, από τον Οκτώβριο 
του 2009 ήταν δίπλα μας και εργάζονταν 
πυρετωδώς πολλοί νέοι φίλοι και 
εθελοντές με στόχο την δημιουργία ενόε παλατιού για τους πρίγκιπες που θα βρούν 
καταφύγιο εκεί.  
 
Παράλληλα με την εγκαινίαση του νέου σπιτιού, πραγματοποιήθηκε και η παράδοση 
ενός αυτοκινήτου δωρεά της ΤΕΔΚ Αιτωλοακαρνανίας για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του σπιτιού.  
 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ 2010 
 
Και αυτή τη χρονιά ήταν δίπλα μας φίλοι και μεγάλες εταιρείες που συνέβαλλαν στις 
δράσεις του συλλόγου και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για λογαριασμό των 
παιδιών που τους είχαν ανάγκη.  
 
Οι συνεργάτες μας, παλιοί και νέοι, γι’ αυτήν την χρονιά είναι οι ακόλουθοι: 

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

• Οπτικά «ΦΕΛΩΝΗΣ», κ. Φελώνης Στέφανος 
• Παιδικός Σταθμός «Το Ρόδι», κ. Σκούρας Παύλος 
• Διαφημιστική Εταιρεία «Arte Creative Team», κ. Τρύφωνας Παχής 
• Κατάστημα Γραφικών Τεχνών «Σ. & Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ», κ. 
Κωνσταντινόπουλος Σωκράτης 

• «Techno Systems», κ. Μήλας Θεόδωρος 
• Έμπορος, κ. Παναγιωτόπουλος Θεόδωρος 
• Ξενοδοχείο «Hotel Galaxy», κα. Ζέρβου Βίκυ & κα. Ραχούλη Ευγενία 
• «Piaggio Παπανικολάου», κ. Παπανικολάου Χρήστος 
• 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 ΠΑΤΡΩΝ», κ. Χαλμούκης Απόστολος 
• Παιδικός Σταθμός «Περνά-Περνά η Μέλισσα», κα. Γαλανού-Λέκκα Μαρία 
• Κατάστημα Οπτικών «ΚΟΡΩΝΙΟΣ», κ. Κορωνιός Γ. Διονύσιος 
• Φροντιστήριο Ξένων γλωσσών «ΣΑΜΑΡΑ», κ. Σαμαρά Δήμητρα 
• Παιδικός Σταθμός «Το Παραμύθι», κα. Αθηνά & Κατερίνα Μανίκα 
• Βιβλιοπωλείο «LEXIS», κ. Ψυχογιός Θεόδωρος 
• Τουριστικό Γραφείο «Margelis” Travel Services & coach Operator, κ. Μαργέλης 
Αθανάσιος 

• Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών «ΜΑΝΤΖΙΚΑΣ», κ. Μάντζικας Φώτης 
• Διανομές εντύπων, κ. Λαγκαδινός Βασίλης 
• Φαρμακείο «ΜΠΙΣΣΑ», κα. Μπίσσα Κατερίνα 
•  «ZORBA’S SOUND», κ. Παναγιώτης Πίττας  
• Ανθοπωλείο «Κουτρουμπας Μ.  Ο.Ε.», κ. Κουτρούμπας Μ. 
• Φαρμακείο , κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης 
• Φαρμακείο Μπαζέλου, κ. Θεοφιλάτος Χρήστος 
• Ξενοδοχείο «ΤΖΑΚΙ Α.Ε.», κ. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος 
• “Όμιλος AIROTEL” Ξενοδοχείο “Achaia Beach”, κ. Τσούλης Γιάννης, 
• Εστιατόριο «Το Αρχοντικό της Ευτυχίας», κ. Ντάσιος Κώστας 
• “N.S. SOUND”,  κ. Σπίνος Νικηφόρος 
• Κτελ Αργοστολίου, κ. Κακουράτος Κωνσταντίνος 
• Κτελ Αχαΐας, κ. Μπακόπουλος  
• “STRITZIS FERRIES”, κ. Τελώνης Γιώργος 
• Φαρμακείο Πανταζής, κ. Πανταζής Γεώργιος 
• Super Market “ΑΡΑΠΗΣ», κ. Μητροπούλου Μαρία 
• «ΕΒΟΞΑ ΑΒΕΕ», κ. Ηλιάδης Μ. Χρήστος 
• Φαρμακείο «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ» 
• Φαρμακείο Καρατζά, κα. Καρατζά Ιωάννα 
• Φαρμακείο Ραβαζούλια, κ. Ραβαζούλας Νίκος 
• Βιβλιοπωλείο "ΓΡΑΦΙΔΑ", κ. Γκουνιάρη Ασπασία 
• Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής "ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.", κ. 
Σκιαδαρέσης Σπύρος 

• Ζαχαροπλαστείο «ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ» 
• Εμπόριο χαρτικών ειδών & οικιακής χρήσης «BAKKAR S.A.» 
• Βιβλιοπωλείο «ΚΟΥΤΣΗΣ» 
• Υλικά ζαχαροπλαστικής, κ. Αποστολόπουλος Χρήστος 
• Super Market «ΦΡΑΓΚΟΣ» 
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• Εταιρεία “COCA COLA 3E” 
• Parking, κ. Αθανασόπουλος Χρήστος 
• Καφετερία “ZIZU”, κ. Πράππας Βασίλης  
• Εταιρεία “ABBOT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ABEE”, κ. Μπίθας Γεώργιος 
• Φαρμακείο, κ. Λαμπροπούλου Χριστίνα 
• Βουλκανιζατέρ, κ. Λαμπρόπουλος Παναγιώτης 
• «ατελιέ», κ. Ρένα Μπαλλή 
• «ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ», κ. Κοζιώρης Ιωάννης 
• Fast Food “KASPER”, κ. Πετρούτσος Θεόδωρος 
• "DEL-MED ΕΠΕ" ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ-           ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, κ. Κηπουργός 
Σταύρος 

• Βιβλιοπωλείο «ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ», κ. Θεοφιλάτος Α.  
• "INΤERELECTRONICS", κ. Γεωργόπουλος Παναγιώτης 
• Φαρμακείο, κα. Σωτηροπούλου Ελένη 
• Παιδίατρος, κα΄. Κούτρα Παναγιώτα 
• Φροντιστήριο ξένων γλωσσών, κ. Παππάς Χρήστος 
• “ALAPIS ABEE" Ανώνυμος Συμμετοχική Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία 
Φαρμακευτικών & Χημικών Προϊόντων – κ. Παπακυριακόπουλος Γιώργος  

• Κατάστημα βουλκανιζατέρ «ΤΡΟΧΟ ΝΕΤ», κ. Κωνσταντάρας Γ. 
• Τουριστικό γραφείο «LILIAN TRAVEL», κ. Πάνος Ρακτιβάν 
• Φαρμακείο, κ. Μακρυγιώργος Χαρ.-Μαρία Ο.Ε. 
• Ηλεκτρικά είδη αυτοκινήτων «ΦΛΩΡΑΤΟΣ Μ. & ΣΙΑ», κ. Φλωράτος Μιχάλης 
• Φαρμακείο, κα. Ιντζέ Μαρία, 
• Βουλκανιζατέρ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ», κ. Κωνσταντάρας Γ. 
• Φαρμακείο, κ. Ράγγου Μαρία 
• Εταιρεία “ALAPIS ABEE”, κ. Παπακυριακόπουλος Γιώργος 
• Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, κ. Παναγιώτης Παπακαμένος 
• Εξοπλισμοί καταστημάτων, κ. Βασίλειος Δ. Γαλάνης 
• Restaurant «ΠΥΘΑΡΙ», κ. Λάμπρης Δημήτρης 
• Κρεοπωλείο «ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», κ. Βούλγαρης Κωνσταντίνος 
• Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Αγρινίου, κ. Μοσχολιός Παύλος 
• Συνεργείο αυτοκινήτων “BOSCH SERVICE”, κ. Χρήστος Καμίσης 
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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/ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1    

• ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 1    

• ΟΔΗΓΟΙ 1    

• ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1    

• ΚΟΙΝΩΝΙΚOI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI 2    
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (κατά 
προσέγγιση με 
αυξομειώσεις λόγω 
εναλλασσόμενων ωραρίων)  6 άτομα  178.000 €   
ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

• ΕΝΟΙΚΙΟ  3.900 €   

• ΔΕΗ  750 €   

• ΟΤΕ  3.200 €   

• ΕΥΔΑΠ  100 €   
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ΧΑΛΚΙΔΑ 
 
Διεύθυνση : Αβάντων 65, 
Χαλκίδα 
 Τηλέφωνο : 22210 79788 
 Fax :  22210 79198 
 
 E-mail : 
halkida@hamogelo.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 181 
 

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. 
 
Ξεκινάει η 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 2010 
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 «η μητέρα παραμελεί έντονα τα 
παιδιά της τα οποία δεν πηγαίνουν σχολείο και τα χρησιμοποιεί προκειμένου να 
επαιτούν», «υπάρχουν σοβαρές υποψίες για σεξουαλική κακοποίηση των 
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ανήλικων παιδιών» , «χτυπάει το παιδί στο κεφάλι με βίαιο τρόπο», «ακούν 
το παιδί να ουρλιάζει». Για αυτές τις μαρτυρίες αλλά και για πολλές άλλες 
χρειάστηκε να παρέμβουμε άμεσα ενημερώνοντας τον Εισαγγελέα προκειμένου 
να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για όλα τα παιδιά. 
 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Ένας εξίσου βασικός σκοπός μας 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 την Χ. η οποία 
διαμένει σε χωριό της Εύβοιας και παρουσιάζει νευρολογικά προβλήματα και 
σοβαρή αναπηρία από τη γέννησή της. Οι 
γονείς και οι δάσκαλοι του παιδιού 
απευθύνθηκαν σε εμάς με σκοπό να τους 
κατευθύνουμε ώστε να βρουν όλες τις 
πιθανές λύσεις ώστε να γίνει η ζωή του 
παιδιού πιο εύκολη. Έπειτα από επικοινωνίες 
με γιατρούς, ασφαλιστικά ταμεία και άλλους 
φορείς, ενημερώσαμε τους γονείς σχετικά με 
τα επιδόματα που δικαιούται το παιδί αλλά 
και πιθανές λύσεις που υπάρχουν ώστε η 
μικρή μας φίλη να παρακολουθεί τις 
απαραίτητες θεραπείες με σκοπό τη βελτίωση 
της υγείας της. Ακόμη, δεν θα ξεχάσουμε 
ποτέ τον μικρό μας φίλο Ν. ο οποίος για 
αρκετό καιρό πάλευε με τον καρκίνο. Ο 
Σύλλογος ήταν δίπλα στην οικογένεια, 
καλύπτοντας τις εξετάσεις του παιδιού, το ενοίκιο την κατοικίας τους, με τη 
βοήθεια εταιρείας η οποία στηρίζει το Σύλλογο, και παρέχοντας υλική και 
ψυχολογική στήριξη στο παιδί και την οικογένειά του. Δυστυχώς, ο μικρούλης 
μας δεν τα κατάφερε και τώρα η οικογένειά του, μας χρειάζεται περισσότερο 
από ποτέ. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους και να τους στηρίζουμε, 
καθώς υπάρχει ακόμη ένα παιδί, η αδερφούλα του Ν. και τα τελευταία 
ευχάριστα νέα μας λένε ότι στην οικογένεια σε λίγο καιρό θα προστεθεί ακόμη 
ένα μέλος. 
 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
 
Όπως όλοι έχουμε καταλάβει τα πράγματα στη χώρα μας γίνονται όλο και πιο 
δύσκολα. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και 
τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες. Κατά το έτος 2010 αρκετές ήταν οι 
οικογένειες οι οποίες αντιμετώπισαν προβλήματα διαβίωσης και χρειάστηκε η 
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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. 

 
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 είναι η οικογένεια Ρ. η οποία έχει δύο παιδάκια και η 
μητέρα στην τρίτη της γέννα απέκτησε δίδυμα. Η χαρά για τους γονείς και τα 
αδέρφια ήταν μεγάλη, ωστόσο τα προβλήματα αυξήθηκαν. Ο Σύλλογος 
στάθηκε δίπλα τους, φρόντισε να βρει τα απαραίτητα για το παιδικό δωμάτιο 
και τα μωράκια και να στηρίξει την οικογένεια με κάθε δυνατό τρόπο. 
 
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.   
 
Βέβαια στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
ευχαριστήσουμε τον κόσμο που 
στηρίζει τις προσπάθειες του Συλλόγου 
να συγκεντρώνει τρόφιμα, ρούχα, 
παιχνίδια και ότι άλλο μπορεί να 
χρειάζεται ένα παιδί.  
 

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, οι Αστυνομικές Αρχές, η 
Πρόνοια κτλ. Μία τέτοια άμεση παρέμβαση χρειάστηκε να γίνει για τον Β. , ο 
οποίος έχοντας βγει για μία βόλτα, χάθηκε και δεν ήξερε πώς να επιστρέψει στο 
σπίτι του. 
 
Οι ιδιοκτήτες ενός καταστήματος είδαν το παιδί να περιφέρεται στη γειτονιά 
τους και κατάλαβαν ότι κάτι έψαχνε. Άμεσα μας ειδοποίησαν και μεταβήκαμε 
στο σημείο με σκοπό να βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Έπειτα από μία 
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συνομιλία που είχαμε με το παιδί μας ενημέρωσε ότι είχε βγει για μία βόλτα, 
απομακρύνθηκε από το σπίτι και δεν μπορούσε να γυρίσει σε αυτό. Ήταν 
ιδιαίτερα ανήσυχος γιατί ήξερε ότι οι γονείς του θα τον έψαχναν. Μας έδωσε το 
όνομα του μπαμπά του και έτσι βρήκαμε το τηλέφωνο του σπιτιού του. 
Ενημερώσαμε τους γονείς του οι οποίοι παρέλαβαν το παιδί. Για το 
συγκεκριμένο περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα και ο 
Εισαγγελέας Ανηλίκων. 

 
Ακόμη μία περίπτωση επιτόπια 
παρέμβασης, ήταν η οικογένεια Π. ο 
διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας 
μας ενημέρωσε ότι στο Τμήμα 
βρισκόταν μία οικογένεια (μητέρα και 
δύο ανήλικα παιδιά), αλλοδαποί, 
θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης. 
Οι θύτες είχαν συλληφθεί. Η 
συνδρομή του Συλλόγου ζητήθηκε 
με σκοπό να βρεθεί στέγη για την 
οικογένεια η οποία επιθυμεί να 

επιστρέψει στην πατρίδα της. Άμεσα ο Σύλλογος μετέφερε την οικογένεια σε 
ξενοδοχείο, πήγε στη μητέρα και τα παιδιά τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια και 
φρόντισε ώστε να βρεθούν τα εισιτήρια και ο τρόπος της επιστροφής τους στην 
πατρίδα τους. Ωστόσο, η μητέρα μας ενημέρωσε ότι υπήρχε κάποιο φιλικό 
περιβάλλον στην Ελλάδα που μπορεί να τους φιλοξενήσει και επιθυμούν να 
παραμείνουν εδώ. Ενημερώσαμε το Τμήμα Ασφαλείας για την επιλογή τους και 
δηλώθηκε η διαθεσιμότητα του Συλλόγου στην οικογένεια για οτιδήποτε 
χρειαστεί. 
  

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 ανήλικης η οποία έπειτα από μία 
αντιπαράθεση με τους γονείς της έφυγε από το σπίτι. Οι γονείς δεν ήξεραν τι να 
κάνουν ώστε να μην ενταθούν τα πράγματα και η κατάσταση γίνει ακόμη πιο 
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δύσκολη. Αυτό που επιθυμούσαν ήταν να μιλήσουν με το παιδί τους ώστε 
να βρουν κοινές λύσεις και να μην φτάνουν στα άκρα κάθε φορά που θα 
διαφωνούν. Απευθύνθηκαν σε εμάς και με τις κατάλληλες συμβουλές από 
ψυχολόγο, προσέγγισαν την κόρη τους, η οποία επέστρεψε στο σπίτι. 
 

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 
ενημερώσεις σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς με θέμα: ΥΓΕΙΑ – ΒΙΑ – 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ          
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
To 2010 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:  
 

• Κοπή Πίτας αφιερωμένη στο «Χαμόγελο του Παιδιού» 
Η Αθλητική Ένωση Ληλαντίου και η Σχολή Ποδοσφαίρου Ολυμπιακού Πειραιώς 
στις 23/1/2010 διοργάνωσαν κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, της οποίας τα 
έσοδα προσφέρθηκαν στο Σύλλογο. 
 

• Συγκέντρωση Τροφίμων στα Σούπερ Μάρκετ της πόλης μας  
Στις 15 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση τροφίμων στα 
σούπερ μάρκετ της πόλης μας, με 
σκοπό τα συγκεκριμένα τρόφιμα να 
διατεθούν σε οικογένειες που 
στηρίζουμε αλλά και στο σπίτι 
Ημερήσιας Φροντίδας. 
 

• Εγκαίνια νέου οχήματος 
σπιτιού Ημερήσιας 
Φροντίδας Μύτικα 

Το Σάββατο 20 Μαρτίου έγιναν τα 
εγκαίνια του νέου οχήματος για τις 
ανάγκες λειτουργίας του Σπιτιού 
Ημερήσια Φροντίδας στο Μύτικα του Δήμου Ληλαντίων, έπειτα από ειδική 



 186 
προσφορά που μας έγινε από την εταιρεία Mercedes και τα έσοδα από την 
διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα παλαίμαχων ποδοσφαιριστών, την 14η 
Σεπτεμβρίου 2009 λειτουργίας του Σπιτιού Ημερήσια Φροντίδας στο Μύτικα του 
Δήμου Ληλαντίων.  
  

• Πασχαλινό Bazaar αφιερωμένο στο «Χαμόγελο του Παιδιού» 
Από τις 19/3 έως τις 24/3/2010 πραγματοποιήθηκε Πασχαλινό Παζάρι, στην 

αίθουσα Πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου Μεσσαπίων, από το Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ψαχνών, με χειροποίητες 
κατασκευές από την κυρία Άννα – Μαρία Ρουσοδήμου. 
 

• Επίσκεψη 2ου Γυμνασίου Χαλκίδας στην Ημερήσια Φροντίδα. 
Στις 26/3/2010 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από ομάδα μαθητών του 2ου 
Γυμνασίου Χαλκίδας μαζί με τους καθηγητές τους και προσέφεραν ρούχα και 
τρόφιμα καθώς και έγινε ενημέρωση για τις δράσεις του Συλλόγου. 

 
• Επίσκεψη εργαζομένων από την εταιρεία General Meals στην 
Ημερήσια Φροντίδα. 

Στις 26/3/2010 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από τους εργαζόμενους της 
εταιρείας General Meals. Χάρισαν δώρα στα παιδιά και έφτιαξαν μαζί τους 
μπισκότα και άλλες λιχουδιές. 
 

• Επίσκεψη προσκόπων στην 
Ημερήσια Φροντίδα. 

Στις 27/3/2010 οι πρόσκοποι 
επισκέφθηκαν την Ημερήσια, χάρισαν 
δώρα στα παιδιά, έφτιαξαν μαζί τους 
λαμπάδες, καθώς ήταν περίοδος όπου 
ξεκινούσαν οι γιορτές του Πάσχα, 
έκαναν μαζί τους διάφορες 
δραστηριότητες, ενώ τους 
παρουσίασαν και κουκλοθέατρο. 
Επίσης, προσέφεραν τρόφιμα και 
ρούχα. Τέλος, έγινε ενημέρωση για τις 
δράσεις του Συλλόγου. 
 

• Πασχαλινό Bazaar από το «Χαμόγελο του Παιδιού» 
Από  29/3 – 1/4 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Χαλκίδας 
πραγματοποιήθηκε Πασχαλινό Παζάρι, όπου οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα 
να επιλέξουν ανάμεσα σε χειροποίητες Πασχαλινές λαμπάδες, Πασχαλινά 
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σοκολατένια αυγά και αντικείμενα και σε πολλά είδη του Οργανισμού 
(σχολικά, λευκά είδη κ.α.),  αλλά και να ενημερωθούν για το ευρύ φάσμα 
δράσεων του πανελλαδικά. 
 

• Επίσκεψη στην Ημερήσια Φροντίδα από 2ο Γυμνάσιο Κριεζών. 
Στις 20/4/2010 επισκέφθηκε την Ημερήσια Φροντίδα ομάδα μαθητών του 2ου 
Γυμνασίου Κριεζών μαζί με τους καθηγητές τους. Προσέφεραν ρούχα και 
τρόφιμα. Έπαιξαν με τα παιδιά. Παράλληλα έγινε ενημέρωση για τις δράσεις του 
Συλλόγου. 
 

• Δράση «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» 
Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα 
παιδιά « Το Χαμόγελο του παιδιού»   
Διοργάνωσε τη δράση  « Καθαρίστε 
την Μεσόγειο» την Παρασκευή 28 
Μαΐου 2010, στη παραλία Λευκαντί 
Ευβοίας με την πολύτιμη συνεργασία 
των: 
-Δήμος Ληλαντίων  
- ΔΕΠΑΛ-Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
Χαλκίδας – Τμήμα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης 
-Αστυνομικός Σταθμός Βασιλικού 

-ΚΤΕΛ Νομού Ευβοίας 
-Εταιρεία DANONE 
-“THALASSA” Σχολή Κατάδυσης – Μοναστήρογλου Γιώργος 
-Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών  
-Καφέ DODOS – Λεμπέσης Γιάννης 
-Ηχητική Κάλυψη – Ξύντας Αλέξανδρος 
 

• Επίσκεψη εταιρείας DANONE στην Ημερήσια Φροντίδα. 
Στις 28/5/2010 ομάδα εργαζομένων από την  Danone επισκέφθηκε το σπίτι, 
πρόσφερε προϊόντα από την εταιρεία της, ενώ έπαιξε με τα παιδιά. Έγινε και 
ενημέρωση για τις δράσεις του Συλλόγου. 
 

• Φεστιβάλ τετρακίνησης από τη Λέσχη Ευρίπου 4Χ4, αφιερωμένο 
στο «Χαμόγελο του Παιδιού» 

Στις 7-8/8/2010 πραγματοποιήθηκε 
στην Ερέτρια Φεστιβάλ Τετρακίνησης 
από τη Λέσχη Ευρίπου 4Χ4. Η 
εκδήλωση, η οποία ήταν ενταγμένη στις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου 
Ερέτριας, αφιερώθηκε στο «Χαμόγελο 
του Παιδιού». Με πρωτοβουλία των 
διοργανωτών συγκεντρώθηκαν 
χρήματα, τρόφιμα και διάφορα είδη με 
σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες του 
Σπιτιού Ημερήσιας Φροντίδας στο 
Μύτικα. 
 

• Παζάρι στο Αυλωνάρι Ευβοίας 
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Από τις 6/10/2010 έως τις 14/10/2010 συμμετείχαμε στην 
εμποροπανήγυρη στα Χάνια Αυλωναρίου. Όποιος επισκέφθηκε τον πάγκο μας 
είχε τη δυνατότητα να αγοράσει είδη του Συλλόγου (σχολικά, λευκά είδη, είδη 
ρουχισμού κτλ.) και να ενημερωθεί για τις δράσεις μας μέσω του αντίστοιχου 
dvd.  
 

• Συμμετοχή σε εκδήλωση για τα Δικαιώματα Των Παιδιών 
Με πρωτοβουλία του πρότυπου παιδικού σταθμού «ΠΑΡΑΜΥΘΙ» 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Εργατικού 
Κέντρου Χαλκίδας παιδική έκθεση ζωγραφικής, στα πλαίσια της Παγκόσμιας 
Ημέρας Δικαιωμάτων του Παιδιού, με θέμα «Ζωγραφίζω τα Δικαιώματα μου». Η 
έκθεση ήταν αφιερωμένη στο «Χαμόγελο του Παιδιού».     
 

• Συγκέντρωση Τροφίμων στα Σούπερ Μάρκετ της πόλης μας  
Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2010 
πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση 
τροφίμων στα σούπερ μάρκετ της 
πόλης μας, με σκοπό τα συγκεκριμένα 
τρόφιμα να διατεθούν σε οικογένειες 
που στηρίζουμε αλλά και στο σπίτι 
Ημερήσιας Φροντίδας. 
 

• Επίσκεψη προσκόπων στην 
Ημερήσια Φροντίδα. 

Στις 11/12/2010 ομάδα προσκόπων 
επισκέφθηκε το σπίτι, έκαναν διάφορες 
δραστηριότητες με τα παιδιά , ενώ 
έφτιαξαν και διάφορες 
χριστουγεννιάτικες κατασκευές.  
 

• Επίσκεψη 18ου Δημοτικού 
Σχολείου Χαλκίδας στην 
Ημερήσια Φροντίδα. 

Στις 14/12/2010 το 18ο Δημοτικό 
μαζί με ομάδα παιδιών συνοδευόμενα από τους δασκάλους και τους γονείς 
τους, επισκέφθηκαν το σπίτι και προσέφεραν ρούχα και τρόφιμα. Έγινε και 
ενημέρωση για τις δράσεις του Συλλόγου μας. 

 
• Χριστουγεννιάτικο Bazaar από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

Από τις 17/12 έως τις 19/12 2010 πραγματοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικο 
Παζάρι στην  αίθουσα του Δημαρχείου, στην παραλία της Χαλκίδας. 
Μέσα σε ένα χαρούμενο και εορταστικό κλίμα, οι επισκέπτες είχαν τη 
δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε Χριστουγεννιάτικες χειροποίητες 
κατασκευές, Χριστουγεννιάτικες κάρτες και πολλά είδη του Οργανισμού 
(σχολικά, λευκά είδη κ.α.). 
 

• Επίσκεψη 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αρτάκης στην Ημερήσια 
Φροντίδα. 

Στις 20/12/2010 επισκέφθηκαν το σπίτι ομάδα παιδιών από το 1ο Δημοτικό 
σχολείο Αρτάκης συνοδευόμενα από τους δασκάλους και μερικούς γονείς. 
Προσέφεραν δώρα, τρόφιμα και ρούχα. Έγινε και ενημέρωση για τις δράσεις 
του Συλλόγου. 
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• Επίσκεψη 14ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας στην Ημερήσια 
Φροντίδα. 

Στις 21/21/2010 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από ομάδα παιδιών 
συνοδευόμενα από τους δασκάλους τους και προσέφεραν τρόφιμα, ρούχα και 
δώρα στα παιδιά. Έγινε και ενημέρωση για τις δράσεις του συλλόγου. 
 

• Επίσκεψη καθηγητών από 1ο, 2ο, 3ο ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στην 
Ημερήσια Φροντίδα. 

Στις 22/12/2010 ομάδα καθηγητών από το 1ο, 2ο, 3ο ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ 
επισκέφθηκαν το σπίτι και μας παρέδωσαν δωροεπιταγή με χρήματα που 
συγκεντρώθηκαν από Χριστουγεννιάτικο bazaar που πραγματοποίησαν. 
 

• Επίσκεψη από Σώμα Ελλήνων Οδηγών στην Ημερήσια Φροντίδα. 

Στις 22/12/2010 μας επισκέφθηκαν ομάδα από το Σώμα Ελλήνων Οδηγών. 
Προσέφεραν τρόφιμα, ρούχα και δώρα στα παιδιά, ενώ έπαιξαν και μαζί τους. 
 

• Χριστουγεννιάτικο Bazaar αφιερωμένο στο «Χαμόγελο του 
Παιδιού» 

Από τις 22/12 έως τις 23/12/2010 πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων του 18ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας 
Χριστουγεννιάτικο Παζάρι με χειροποίητες κατασκευές. 
 

• Αγώνας μπάσκετ αφιερωμένος στο «Χαμόγελο του Παιδιού» 
Στις 23/12/2010 στο Αλιβέρι Ευβοίας πραγματοποιήθηκε από τον αθλητικό 
όμιλο Αλιβερίου «ΑΣΤΕΡΑΣ 1980» αγώνας μπάσκετ για το «Χαμόγελο του 
Παιδιού»  
 

• Προσφορά χριστουγεννιάτικων δώρων στα παιδιά της 
Ημερήσιας Φροντίδας. 

Στις 23/12/2010 εθελόντρια προσέφερε δώρα στα παιδιά μας, ενώ 
παράλληλα μας επισκέφθηκε και η λέσχη 4χ4 η οποία και εκείνη έδωσε 
χριστουγεννιάτικα δώρα. Μας προσέφεραν, επίσης, και πολλά τρόφιμα. 
 

• Επίσκεψη στην Αίγλη Ζαππείου. 
Στις 24/12/2010 επισκεφθήκαμε την Αίγλη Ζαππείου με τα μεγαλύτερα παιδιά 
μας από την Ημερήσια Φροντίδα και συγκεκριμένα τον κινηματογράφο Αίγλη, ο 
οποίος είχε μετατραπεί σε παιδότοπο με την ονομασία « Ο κήπος των 
θαυμάτων». Η επίσκεψη μας ήταν χορηγία του Γενικού Διευθυντή της Αίγλης 
Ζαππείου κύριου Κωτσόπουλου.  
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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. 
 
Είναι δίπλα στα παιδιά μας, τα αντιμετωπίζουν με αγάπη και τρυφερότητα και 
όχι με οίκτο. Πολλές φορές μας λένε ότι συμμετέχουν σε κάτι που τους γεμίζει 
και τους κάνει καλύτερους. Για εμάς αυτές οι κουβέντες είναι η καλύτερη 
ανταμοιβή και γνωρίζουμε ότι έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που μπορούμε να 
στηριχτούμε ανά πάσα στιγμή. 

 
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 
√ Λιμεναρχείο Χαλκίδας 
√ Πυροσβεστική υπηρεσία 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 
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√ Όλα τα τοπικά έντυπα ενημέρωσης του Νομού 
√ Τα δύο κανάλια τηλεόρασης που έχει ο Νομός (Space Tv, E Tv) 
√ Πρόνοια Χαλκίδας 
√ Πρόνοια Λιβαδειάς 
√ Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας 
 

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  

ΑΝΑΓΚΕΣ     

• ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 2    

• ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ     
• ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 1    

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ     

• ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1    

• ΚΟΙΝΩΝΙΚOI ΛΕΙΤΟΥΡΓΟI 1    
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (κατά 
προσέγγιση με 
αυξομειώσεις λόγω 
εναλλασσόμενων ωραρίων)  2 άτομα 52.500 €   
ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

• ΕΝΟΙΚΙΟ  4.400 €   

• ΔΕΗ  500 €   

• ΟΤΕ  1.500 €   

• ΕΥΔΑΠ  90 €   
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ΤΡΙΠΟΛΗ 
 
Διεύθυνση : Ελ.Βενιζέλου 22 
Τρίπολη 
Τηλέφωνο :2710234154 
 Fax :  2710234155 
 
 E-mail: tripoli@hamogelo.gr 
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Για δεύτερη συνεχή χρόνια το Χαμόγελο του Παιδιού συνεχίζει τις δράσεις του 

στο νομό Αρκαδίας με έδρα του την Τρίπολη. Για 
ακόμα μια χρονιά η Αρκαδία αγκάλιασε και 
επαίνεσε το έργο του Χαμόγελου που κατάφερε 
να κάνει περισσότερα παιδικά προσωπάκια να 
χαμογελούν. Το έργο αυτό εξαπλώθηκε και στο 
νομό Λακωνίας, όπου στηρίχτηκαν αρκετές 
οικογένειες και παιδιά με προβλήματα υγείας. 
 
Πιο συγκεκριμένα το Χαμόγελο του Παιδιού στη 
Τρίπολη ασχολήθηκε με οικογένειες που 
αδυνατούν να καλύψουν το καθημερινό τους 
φαγητό, με παιδιά που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας, με κακοποιημένα και 
παραμελημένα παιδία, παιδιά και οικογένειες της 
διπλανής μας πόρτας, που όταν κλείσει, κανείς δε 
ξέρει τι συμβαίνει από πίσω. 
 

Κοινωνική και Υλική στήριξη οικογενειών  
 
Μέσα στο 2010 στηρίχτηκαν πολλά παιδιά με τις οικογένειες τους. Πρόκειται 
κυρίως για οικογένειες όπου οι γονείς δεν εργάζονται, μονογονεϊκές οικογένειες,  
οικονομικούς μετανάστες οι οποίοι δεν μπορούν να καλύψουν τις καθημερινές 
τους ανάγκες. Γενικότερα οικογένειες όπου βρίσκονται σε «κρίση». Ο τρόπος 
που δουλεύουμε με αυτές τις οικογένειες είναι να αξιολογούμε τις ανάγκες τους 
και από κοινού να θέτουμε στόχους. Αρχικά φροντίζουμε την εξασφάλιση τους 
σε είδη πρώτης ανάγκης δηλαδή τρόφιμα, ρούχα, υποδήματα, σχολικά είδη, 
παιχνίδια, διάφορα είδη οικιακού εξοπλισμού, βρεφικά είδη, λευκά είδη. Όλα τα 
παραπάνω  συγκεντρώνονται και τοποθετούνται στην τράπεζα ειδών μας και 
προέρχονται από  δωρεές καταστημάτων, εταιριών και φυσικά του απλού 
κόσμου. Συγκινητική ήταν η συμμετοχή των σχολείων της Αρκαδίας και της 
Λακωνίας στην συγκέντρωση τροφίμων για τη στήριξη των οικογενειών με 
προβλήματα διαβίωσης. Τους 
ευχαριστούμε θερμά.  
Οι οικογένειες εκτός από υλικά 
στηρίζονται και κοινωνικά. Δίνονται 
κατευθύνσεις στους γονείς σε 
θέματα που αφορούν την ασφάλιση 
τους, την εύρεση εργασίας, την 
έκδοση επιδομάτων και άλλων 
θεμάτων που ενδεχομένως τους 
απασχολούν, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης γίνεται 
συμβουλευτική σε θέματα  που αφορούν στην υγιεινή και καθαριότητα των 
παιδιών, το χειρισμό τους σε διάφορες καταστάσεις και άλλες περιπτώσεις.  
Μια άλλη σημαντική στήριξη προς τις οικογένειες με προβλήματα διαβίωσης 
είναι η δωρεάν διδασκαλία φροντιστηριακών μαθημάτων, όπου οι γονείς 
ανακουφίζονται πραγματικά όταν βρίσκεται χορηγός να αναλάβει δωρεάν τη 
διδασκαλία του παιδιού  τους. Έτσι αυτά τα παιδιά δεν στερούνται το δικαίωμα 
της μάθησης λόγω της οικονομικής τους κατάστασης. 
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 Η οικογένεια του επτάχρονου Γιάννη αλβανικής καταγωγής ήρθε στην 
Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή. Ο πατέρας εργάζεται ευκαιριακά σε οικοδομικές 
εργασίες ενώ η μητέρα ασχολείται με τη φροντίδα των παιδιών, του 
επτάχρονου Γιάννη και της τριών χρόνων αδερφής του. Η οικονομική τους 
κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Σταθήκαμε δίπλα στην οικογένεια παρέχοντας 
τους τρόφιμα και ρούχα. Τα παιδιά στη θέα των πρώτων παιχνιδιών που πήραν 
στα χέρια τους άρχισαν να χοροπηδούν δεξιά και αριστερά. Επίσης αναλάβαμε 
τη μετάφραση στα ελληνικά του εγγράφου που ήταν απαραίτητο για την 
εγγραφή του επτάχρονου Γιάννη στην Α` τάξη δημοτικού με τη βοήθεια πάντα 
της εθελόντριας δικηγόρου μας. Ο Γιάννης πλέον έχει παιχνίδια, πηγαίνει 
σχολείο και διαβάζει σε μια βιβλιοθήκη που τόσο πολύ ήθελε. Ενώ οι γονείς του 
έχοντας φυσικά ακόμα οικονομικές δυσκολίες μπορούν τουλάχιστον να βρουν 
τη δύναμη να συνεχίσουν να παλεύουν με περισσότερη αισιοδοξία. 
 Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της κυρίας Μ. η οποία 
βρέθηκε σε κατάσταση κρίσης όταν φυλακίστηκε ο σύντροφός της. Για την 
περίπτωση ενημερωθήκαμε από την κοινωνική υπηρεσία του Παναρκαδικού 
Νοσοκομείου της Τρίπολης. Η κύρια Μ. έχει δύο παιδιά, ένα αγοράκι δύο ετών 
και ένα κοριτσάκι εννέα μηνών. Τα παιδιά νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο λόγω 

υποσιτισμού. Φροντίσαμε να τους 
πάμε ρούχα και παιχνίδια. Όταν 
επέστρεψαν στην οικία τους 
συνεχίσαμε να τους στηρίζουμε σε 
είδη πρώτης ανάγκης, γάλα, πάνες, 
βρεφικό εξοπλισμό (καρότσι, κούνια, 
κουβέρτες). Η κύρια Μ. ένιωσε και 
πάλι ότι μπορεί να στηριχτεί στα πόδια 
της.  
 Μια άλλη περίπτωση είναι αυτή της 
κυρίας Τ. η οποία απευθύνθηκε σε 

εμάς καθώς δεν είχε χρήματα ούτε για το γάλα της επτάχρονης κόρης της. 
Πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια καθώς ο πατέρας τους έχει εγκαταλείψει. 
Φροντίσαμε ώστε να καλύψουμε τις βιοτικές τους ανάγκες. Επίσης μεριμνήσαμε 
ώστε να ασφαλιστεί η οικογένεια από την Πρόνοια καθώς δεν είχαν ασφάλεια. 
Η μικρή Π. έχει πλέον όλα όσα της χρειάζονται στο σχολείο χωρίς να νιώθει 
άσχημα, ενώ η κυρία Τ. βρήκε εργασία. 
 Τέλος στην περίπτωση του 12 
άχρονου Κ. και της 16 άχρονης Ν. 
(όπου οι γονείς δεν είναι ιδιαίτερα 
λειτουργικοί) καταφέραμε εκτός 
από το να τους παρέχουμε 
τρόφιμα, ρούχα και αλλά είδη που 
είχαν ανάγκη, για τον μεν Κ. να 
βρούμε χορηγία  για δωρεάν 
θεραπείες σε κέντρο ειδικής 
αγωγής και για την 16 άχρονη Ν. 
δωρεάν δίδακτρα για το μάθημα 
της φυσικής και των μαθηματικών, όπου χρειαζόταν βοήθεια.  
 
Στήριξη παιδιών και των οικογενειών τους με προβλήματα υγείας. 

 
Το έτος 2010 ο οργανισμός μας ασχολήθηκε με μικρούς μας φίλους που 
χρειάζονταν τη στήριξή μας καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. 
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Καλούμαστε να σταθούμε στο πλευρό αυτών των παιδιών και των 
οικογενειών τους, απαλύνοντας λίγο τον πόνο τους είτε σε πρακτικά 
διαδικαστικά θέματα είτε με την ψυχολογική στήριξή τους.  
 Ο μικρός Γ. αντιμετώπιζε οδοντοτιατρικά προβλήματα που ακόμα και η 
διαδικασία του φαγητού του φαινόταν επώδυνη. Οι γονείς του μη έχοντας την 
οικονομική δυνατότητα να τον πάνε σε οδοντίατρο, απευθύνθηκαν σε εμάς. 
Φροντίσαμε να εξεταστεί το παιδί από οδοντίατρο  και να κάνει τις απαραίτητες 
θεραπείες, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των γονιών του. Τώρα πια 

απολαμβάνει καθημερινά το φαγητό 
του.  
 Ο  επτάχρονος φίλος μας Π. 
χρειάστηκε να κάνει μια 
οφθαλμολογική εξέταση που δεν 
μπορούσαν να κάνουν στο 
Νοσοκομείο της Τρίπολης. 
Απευθυνθήκαμε σε ιδιώτη χειρούργο 
οφθαλμίατρο στην περιοχή της 
Τρίπολης η οποία δέχτηκε να 
εξετάσει τον Π. και να του κάνει την 

εξέταση δωρεάν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Π. θα χρειαστεί οπωσδήποτε 
γυαλιά οράσεως. Φροντίσαμε ώστε το παιδί να φορέσει γυαλιά βρίσκοντας 
κατάστημα  οπτικών, όπου τα διέθεσε δωρεάν. 
 Ο πεντάχρονος Μ. γεννήθηκε με λαγώχειλο-λυκόστομα. Από βρέφος 
επισκέπτεται συχνά το Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για χειρουργικές επεμβάσεις. Οι 
γονείς του έχουν εξουθενωθεί οικονομικά. Ο μικρός χρειάστηκε ύστερα από 
παραπομπή της Αναπτυξιολόγου που τον παρακολουθεί να κάνει μια εξέταση 
γενετικού τύπου η οποία γίνεται μόνο σε ιδιωτικά κέντρα. Πρόκειται για μια 
υψηλού κόστους εξέταση (περίπου 1500 ευρώ), την οποία δεν κάλυπτε το 
ασφαλιστικό τους ταμείο. Ύστερα από πολλές επικοινωνίες με διάφορα Γενετικά 
κέντρα καταφέραμε να βρούμε 
χορηγία την εξέταση του μικρού Μ. 
από την Βιοϊατρική. Η μητέρα του 
δεν μπορούσε να το πιστέψει πως 
μετά από τόσο καιρό που 
προσπαθούσε να βρει λύση για το 
πώς ο γιος της θα κάνει την εξέταση 
τώρα πλέον είχε γίνει 
πραγματικότητα. 
Ο δωδεκάχρονος φίλος μας Μ. 
πάσχει από νευροδερματική 
μελάνωση. Μια φορά το μήνα πρέπει 
να πηγαίνει στην Αθηνά στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για να κάνει εξετάσεις και 
θεραπείες. Η κλινική του κατάσταση είναι επιβαρημένη και σύμφωνα με τους 
γιατρούς για να μην υποφέρει η μετακίνηση του στην Αθηνά στο νοσοκομείο 
θα πρέπει να γίνεται με ασθενοφόρο. Το Νοσοκομείο της Τρίπολης ενημέρωσε 
τους γονείς ότι δε μπορεί να διαθέτει ασθενοφόρο που θα μεταφέρει το παιδί 
στην Αθηνά. Το Χαμόγελο του Παιδιού έχει αναλάβει τις μετακινήσεις του 
παιδιού με ασθενοφόρο, κάθε φορά που το έχει ανάγκη. Είναι χαρά μας να 
βοηθάμε ένα μικρό ήρωα! 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 

 
 Ανώνυμη καταγγελία μας ανέφερε πως πατέρας κακοποιεί σεξουαλικά τα 4 
ανήλικα παιδία του και τα εκμεταλλεύεται οικονομικά, ωθώντας τα σε 
μικροκλοπές. Αυτή είναι μια από τις καταγγελίες που λάβαμε και στείλαμε άμεσα 
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών  Τρίπολης.  
 

ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ 
 
Σοκ είχε προκαλέσει στη μικρή κοινότητα του Ελαιοχωρίου Αρκαδίας η 
εξαφάνιση ενός  επτάχρονου κοριτσιού που δυστυχώς είχε τραγική κατάληξη. 
Το μικρό κορίτσι βρέθηκε μέσα σε ένα πηγάδι. Σύμφωνα με τις έρευνες της 
Αστυνομίας το κορίτσι βιάστηκε και ΄΄πετάχτηκε΄΄ μέσα στο πηγάδι από έναν 
άνδρα Αλβανικής καταγωγής. Κατά τη διάρκεια της εξαφάνισης ενεργοποιήθηκε 
από τη Γραμμή SOS 1056 το Amber Alert. Καθόλη τη διάρκεια των ερευνών 
αλλά και μετά την είδηση του τραγικού γεγονότος ήμασταν στο πλευρό της 
οικογένειας, στηρίζοντας τους ψυχολογικά. Επίσης αναλάβαμε τα έξοδα της 
κηδείας του  επτάχρονου κοριτσιού. Μια εξαφάνιση που μας συγκλόνισε. Ας 
ελπίσουμε να μην ξαναζήσουμε κάτι αντίστοιχο. 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

 Στις 24 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο 
Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης, την οποία διοργάνωσε η φιλαρμονική 
του Δήμου Τρίπολης και η μικτή Βυζαντινή χορωδία του 
Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου προς τιμήν του 
Χαμόγελου του Παιδιού, στα πλαίσια εορτασμού της επετείου της 
25ης Μαρτίου 1821. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο τέως 
Δήμαρχος Τρίπολης κος Αλέξανδρος Κοτσιάνης απένειμε τιμητική 
πλακέτα προς το Χαμόγελο του Παιδιού για την προσφορά του στο 
κοινωνικό σύνολο. 

              
 Από 28 Μαρτίου 2010-1 Απριλίου 2010 πραγματοποιήθηκε 
πασχαλινό παζάρι από το σύλλογο μας, στην πλατεία Πετρινού 
μπροστά από το 
Μαλλιαροπούλειο 
θέατρο. Εκεί οι 
επισκέπτες μας είχαν τη 
δυνατότητα να 
αγοράσουν χειροποίητες 
λαμπάδες φτιαγμένες με 
πολύ κέφι από τους 
εθελοντές μας, γλυκά 
χειροποίητα, πασχαλινά 
διακοσμητικά είδη, 
τραπεζομάντηλα, πετσετούλες με σκοπό την ενίσχυση του έργου 
μας. 

 
 Στις 17 Μαρτίου 2010 το Χαμόγελο του Παιδιού στην Τρίπολη 
συμμετείχε στο γύρο της Πελοποννήσου σε 48 ώρες. 
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 Στις 28 Μαΐου 2010 το Χαμόγελο του Παιδιού στην Τρίπολη 
συμμετείχε στην Πανελλήνια δράση ‘Καθαρίστε τη Μεσόγειο σε 
συνεργασία με το Δήμο Κυνουρίας. 

  
 Στις 4 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση τροφίμων σε 
σούπερ μάρκετ της Τρίπολης με τη βοήθεια των εθελοντών μας. 

  
  Στις 5 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση (στο 
Πνευματικό κέντρο του Άστρους) σε συνεργασία με το Δήμο 
Κυνουρίας. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η χορωδία του 
Χαμόγελου του Παιδιού. Παράλληλα είχε στηθεί και ένα μικρό 
bazaar με είδη του συλλόγου για την ενίσχυση του έργου μας.  

 
 Στις 6 Ιουνίου 2010 συμμετείχαμε στη σχολική γιορτή που 
διοργάνωσε το δημοτικό σχολείο Τυρού Αρκαδίας. Τα παιδία και οι 
γονείς είχαν την ευκαιρία να αγοράσουν είδη του συλλόγου μας με 
σκοπό την ενίσχυση του έργου μας. Ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν 
για τις δράσεις μας. Τέλος στην εκδήλωση συμμετείχε και η 
χορωδία του Χαμόγελου του Παιδιού της Αθήνας.  

 
 Στις 9 Ιουνίου 2010 έως 
τις 14 Ιουνίου 2010 
συμμετείχαμε στην 
Παμπελοποννησιακή 
έκθεση «Αρκαδικό 
Πανόραμα», με 
περίπτερο όπου 
ενημερώναμε τους 
επισκέπτες της έκθεσης 
για τις δράσεις του 
συλλόγου μας αλλά και 
για τα είδη του συλλόγου προς πώληση για την ενίσχυση του έργου 
μας.  

 
 Στις 12 Αυγούστου 2010 πραγματοποιήθηκε συναυλία στην 
Επίδαυρο Αργολίδας από τοπικά συγκροτήματα αφιερωμένη στο 
Χαμόγελο του Παιδιού. Ο σύλλογός μας συμμετείχε με περίπτερο 
όπου ο κόσμος αγόραζε είδη του συλλόγου και έπαιρνε 
πληροφορίες για τις δράσεις μας.  

 
 Στις 13 Αυγούστου 2010 έως και 20 Αυγούστου 2010 συμμετείχαμε 
με περίπτερο στην 48η Παμπελοποννησιακή έκθεση Τεγέας.  

 
 Στις 22 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση 
τροφίμων σε σούπερ μάρκετ στη Σπάρτη Λακωνίας με τη βοήθεια 
των εθελοντών μας.  

 
 Στις 12 Δεκεμβρίου 2010 ξεκινήσαμε τα χριστουγεννιάτικα παζάρια 
μας, με πρωτοπόρο το παζάρι που διοργανώθηκε στη Στούπα 
Μεσσηνίας υπό την αιγίδα του συλλόγου Γαία.  

 



 199 
 Η συνέχεια στα χριστουγεννιάτικα παζάρια μας έγινε στην 
Τρίπολη στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης όπου 
φιλοξένησε το παζάρι μας από 15 Δεκεμβρίου 2010 - 18 Δεκεμβρίου 
2010. Μικροί και μεγάλοι μας επισκέφθηκαν προκειμένου να 
αγοράσουν τα χριστουγεννιάτικα είδη μας και όχι μόνο. 

 
 Με τίτλο «πρωτοβουλία ανθρωπιστικής ενίσχυσης» ο 
εμποροβιομηχανικός σύλλογος Τρίπολης οργάνωσε κατά την 
περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, τη συλλογή ειδών 
πρώτης ανάγκης αλλά και γενικότερα προσφορές από τους 
εμπόρους της Τρίπολης, για το Χαμόγελο του Παιδιού και τις 
οικογένειες που στηρίζουμε στην Αρκαδία.  

 
 Στις 21 και 22 Δεκεμβρίου 2010 παρευρεθήκαμε σε εκδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης. Ένα 2ημερο 
όπου πέρασε πολύς κόσμος, ενίσχυσε το έργο του συλλόγου, 
αγοράζοντας από τα είδη μας και ενημερώθηκε για τις δράσεις μας.  

 
 Στις 23 Δεκεμβρίου 2010 κλείσαμε τα χριστουγεννιάτικα παζάρια 
μας στην πόλη του Άστρους Κυνουρίας. Το παζάρι αυτό φιλοξένησε 
κέντρο ξένων γλωσσών σε ένα ζεστό και όμορφο περιβάλλον όπου 
τα παιδιά με τους γονείς τους στήριξαν την προσπάθεια μας.  

 
Σημαντικό έργο για το Χαμόγελο του Παιδιού στην Τρίπολη, επιτελεί η 
εθελοντική ομάδα κατασκευής μπομπονιέρων, η οποία αποτελείται από γυναίκες 
εθελόντριές μας, που αναλαμβάνουν να φτιάξουν τις μπομπονιέρες για 
βαπτίσεις και γάμους των ανθρώπων που επιλέγουν το Χαμόγελο του Παιδιού 
για αυτές τις όμορφες στιγμές τους και που γνωρίζουν ότι με αυτό τον τρόπο 
τα χρήματά τους πιάνουν τόπο. 
 
Για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσουμε θερμά τους εθελοντές μας που σε κάθε 
προσπάθεια μας ήταν δίπλα μας !  
Το έργο μας δε σταματά εδώ. Συνεχίζεται με διάθεση και σκοπό να κάνει 
περισσότερα παιδιά να χαμογελούν. 
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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  

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ     

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1    

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1    

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2 άτομα 38.500 €   
ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

• ΟΤΕ  800 €   
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

 
ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 
Διεύθυνση : Διεθνές 
Αεροδρόμιο Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος», 
Σπάτα 
Επίπεδο Αναχωρήσεων 
Δίπλα στις εξόδους 
Β1-Β2 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

What a wonderful place and what a wonderful organization! 
Thank you for being there for the children! 

Aidan, Daniel, Sarah, John Waters, Oslo, Norway, NYC, USA, 28/10/2010 
 

Mε μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι για μια 8η συνεχή χρονιά ο Χώρος Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών αποτέλεσε μια μικρή « όαση» διασκέδασης και χαράς 
μέσα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».  
 
Φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, είχαμε παιδιά που μας  είχαν 
επισκεφθεί ξανά στο παρελθόν. «Μια επίσκεψη στο χώρο σας είναι μέρος του 
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προγράμματός μας πια», μας είπε μια μαμά και μας έκανε να αισθανθούμε 
πολύ όμορφα που καταφέραμε να χωρέσουμε  στον ταξιδιωτικό 
προγραμματισμό τους.  
 
Το 2010 λοιπόν 4115  μικροί μας φίλοι  μας επισκέφτηκαν και για 
μερικούς από αυτούς δεν ήταν η πρώτη φορά! 
 

Για να μπορέσουμε όμως να τους υποδεχτούμε 
όπως πρέπει φροντίσαμε να  εμπλουτίσουμε τον 
χώρο με νέα παιχνίδια και δραστηριότητες.  
Προμηθευτήκαμε ακόμα μια φορά παιδικά 
τραγούδια σε διάφορες γλώσσες έτσι ώστε να 
υπάρχουν οικεία ακούσματα κατά τη διάρκεια της 
διαμονής τους στον χώρο  μια που όλα τα παιδιά 
του κόσμου  συναντώνται στον δικό μας χώρο. 
 
Φεύγοντας μαζί με την αγάπη μας, παίρνουν  
μερικές ζωγραφιές για να συνεχιστεί και στο 
αεροπλάνο  το ταξίδι στην χώρα των χρωμάτων 
αλλά και μια σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων  
προκειμένου να εμπλουτιστούν οι γνώσεις τους 

αλλά και να μπορέσουν να απασχοληθούν δημιουργικά και κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού. 
 
Οι  παιδικές  ζωγραφιές που συλλέξαμε φέτος 
στόλισαν ακόμα μια φορά τον χώρο μας. Εκτός 
όμως από τις ζωγραφιές οι μικροί μας φίλοι είχαν 
την ευκαιρία να φτιάξουν  μαζί μας  πολλές 
κατασκευές από χαρτί και άλλα υλικά τα οποία 
είτε τα έπαιρναν μαζί τους είτε τα άφηναν στον 
χώρο μαζί με μια υπόσχεση ότι θα ξαναέρθουν 
σύντομα. 

 
Τι ωραίο μέρος! 
Τι ωραία παιχνίδια! 
Τι καλή κυρία!  
Φτάσαμε φτάσαμε 
Τι καλά περάσαμε! 
 
Μας έγραψε η Μαρία και η Μαμά της τον Δεκέμβριο. 
 
Εμείς  θα θέλαμε να της υποσχεθούμε όπως και σε όλους τους μικρούς μας 
φίλους ότι  η νέα χρονιά θα μας βρει σε  έναν νέο μεγαλύτερο χώρο, στον 
οποίο  θα συνεχίσουμε με την ίδια  διάθεση να προσφέρουμε ακόμα 
περισσότερες δημιουργικές . 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
 

Χάρη στην ευγένεια και το χαμόγελο των υπαλλήλων, η κόρη μας κάθε φορά 
που ταξιδεύουμε, μα αναγκάζει να ερχόμαστε πιο νωρίς στο χώρο του 
αεροδρομίου για να επωφελείται των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων που της 
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προσφέρονται. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να συνεχίσετε με το 
ίδιο κέφι, ευγένεια και αγάπη προς τα παιδιά και τους γονείς τους… 
Κοραλία (μαμά Ιωσηφίνας), Κάιρο, 03/01/2010 
 
Είμαι η Βίκυ και έρχομαι εδώ κάθε χρόνο και περνάω τέλεια! Κάνω νέους φίλους 
και μου αρέσει πολύ! Κάθε φορά που έρχομαι παίζω και γελώ! 
Αυτός ο παιδότοπος είναι υπέροχος! 
Βίκυ Χρήστου, Ζάκυνθος, 04/01/2010 
 
Thank you so much for this wonderful place for children. Lina really loved it 
(and so did her mother…). A special thanks to Maria. 
Next time we go to Athens, we will come back. That’s for sure!!! 
Assia and Lina, France, 26/02/2010 
 
Μ’αρέσει ο χώρος σας γιατί είναι πάρα πολύ ζεστός και όμορφος!!! 
Βίκυ, 26/02/2010 
 
Dear Maria, 
It was a very good time here and we had fun. It‘s every time a good idea, if 
you have to wait for the next flight, to go to this kids area. 
Have a good time. 
Greetings from Frederike and Cornelia, Hamburg, 27/02/2010 
 
Η φιλοξενία των παιδιών στο χώρο σας αποδεικνύει ότι ο «Ξένος Δίας» ήταν 
δημιούργημα του μυαλού Ελλήνων (ανθρωπιά, αγάπη, δημιουργία). 
Ευχαριστώ πολύ 
Νάντια Πετούρη, 28/02/2010 
 
Very good idea to have at the airport, very good for the children. The girls are 
very nice, maybe for the future to make it a bit bigger. 
Thanks again. 
Rebecca Wante, 15/3/2010 
 
Ένας πολύ όμορφος χώρος, πολύ ζεστός με πολύ καλά και ευγενικά κορίτσια. 
Θα έπρεπε να είναι λίγο μεγαλύτερος. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας 
ασφαλής χώρος για τα παιδιά μας στο αεροδρόμιο με τις πολλές ώρες 
αναμονής. Ευχαριστούμε πολύ. 
Χριστοδούλου Δήμητρα, 17/3/2010 
 
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την φροντίδα και την προσοχή που δίνετε στα 
παιδάκια και κάνετε την πολύωρη παραμονή τους στο αεροδρόμιο ευχάριστη. Ο 
χώρος είναι πολύ όμορφος και με πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. 
Ευχαριστούμε πολύ. 
Δήμητρα Πορφυρίδου, 17/3/2010 
 
What a god idea. A great (?) to wait for a delayed plane. 
Τhank you 
Natalie Cauham and Leonie, 09/04/2010 
 
Thank you for allowing us to use these facilities whilst our plane was delayed! 
We appreciate it. 
Joshua and Jaime 
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Μου άρεσαν όλα τα παιχνίδια. Πιο πολύ μου άρεσε το ηλεκτρονικό 
αυτοκινητάκι. 
Στέλιος Μακράκης, 10/04/2010 
 
Ευχαριστούμε πολύ απ’όλη μας την καρδιά. 
Το χαμόγελο του Παιδιού δείχνει μια εικόνα της Ελλάδας που ξεχωρίζει! 
Δανάη, Δάφνη, δρ. Αλεξάνδρα Ζάγουρα – Παπαδοπούλου, Λευτέρης 
Παπαδόπουλος,11/04/2010 
 
Grazie tante, 
E un angolo molto importante per aspetare gli aerie. 
Aurelia, Selene, Daniele, Francesca, Geneva, 11/04/2010 
 
Thank you very very much for entertaining the children for 2 – 3 hours delay to 
Manchester. The children were very happy here and did not want to leave. 
Andrea Hawley, Manchester, 01/06/2010 
 
Ήρθα με τον εγγονό μου τον Γιαννάκη να υποδεχτούμε τον πρώτο μου εγγονό 
τον Γιάννη μου που έρχεται με άδεια από το στρατό. Λόγω αργοπορίας της 
άφιξης του αεροπλάνου είχα κενό 4 ωρών. Ήρθα με τον μικρό Γιαννάκη στο 
Χαμόγελο του Παιδιού και έμεινα πολύ ευχαριστημένη. Πέρασα την ώρα  μου 
πολύ όμορφα. 
Ευχαριστούμε τις κοπέλες που εργάζονται  για τα παιδιά. 
Ευχαριστούμε πολύ 
Αφροδίτη Πουπάκη, 04/06/2010 
 
Περάσαμε τέλεια. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες και η κα Μαρία μας 
βοήθησε σε πολλές κατασκευές. Ήταν υπέροχα και σίγουρα θα ξανάρθουμε στις 
08/07/2010 γιατί θα πάμε Σάμο!!! 
Καλό καλοκαίρι!!! 
Μαρκέλλα και Γιώργος, 04/06/2010 
 
Μόλις γυρίσαμε από ένα ταξίδι 20 ωρών και πραγματικά τα μικρά μου Βαρβάρα 
και Γιώργος χαλάρωσαν πολύ στο όμορφο περιβάλλον σας. Κάνετε πολύ καλή 
δουλειά κορίτσια. Συνεχίστε με τον ίδιο ενθουσιασμό! 
Μαρία από Αυστραλία, 07/06/2010 
 
Merci for welcoming our son Nino during our layover in Athens! It was nice to 
be able to entertain him for a while. 
Nino, Linda et Julien, France, 16/06/2010 
 
Depuis 7 ans, Anna vient avec plaisir à l’ aéroport d’ Athènes pour retrouver la 
garderie. Je pense que nous reviendons jusqu’ ici dès 18 ans. 
Mes grand merci pour votre gentillesse et accueil. 
 
J’ adore venir ici! 
C’est trop cool! 
Anna Catherine, Paris, 06/08/2010 
 
This room is a very good room. The teachers are so nice. 
I love you. 
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Tina, 11 years – old, Iran, 06/08/2010 
 
Je me suis bien cuirassée ici avec les puzzles, la cuisine, la musique… Il y a 
meme des couvres en francais… L’ aeroport d’ Athenes est celui que je joue 
etc… 
J’ y viens avec plaisir. 
Très agréable ça facilite pour les voyages! 
Lucie, Paris, 06/08/2010 
 
What I really like here is the great fun and toys. 
Alessandro, 12 years – old, Italy, 08/08/2010 
 
Viola had a great time in here! Thank you! 
Viola and Serena, Italy, 09/08/2010 
 
Η μόνη λύση για τα παιδιά που περιμένουν στο αεροδρόμιο: το ΧΑΜΟΓΕΛΟ! 
Αδυνατώ να σκεφτώ να τρέχω πίσω από τα τρία ανήλικα παιδιά μου 
περιμένοντας!!! 
Θερμές ευχαριστίες  
Ερίκογλου Δώρα, 10/08/2010 
 
Thanks a lot Maria for Luce and Eliot. This area is very good idea for children. I 
am very happy! And Luce and Eliot. You are a very nice person! 
See you soon…I hope! 
Isabelle, Luce, Eliot, France, 01/09/2010 
 
Hello my name is Rocio and I am from Barcelona, and I would like to say that 
the idea of the playroom in the airport is wonderful for people like me that we 
have to wait many hours for our plane. Children are very happy playing and 
Maria is a wonderful person and treats them very well. CONGRATULATIONS!!! 
Rocio and Ona from Barcelona, 01/09/2010 
 
Girls, thank you for everything! You are great entertainers and I see that you 
chose the correct job and kids are really your life! I wish you good luck and lots 
of good visitors in your kiddies club. I will come back on the 23/09/2010 to see 
you! 
Kisses! 
Victoria, entertainer, royal mare village, 03/09/2010 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Κάνατε το πέρασμα μας από το αεροδρόμιο 
πολύ ευχάριστο! 
Συνεχίστε έτσι. Να’στε καλά! 
Μαριάννα και Γιώργος, Θεσσαλονίκη – Λονδίνο, 03/09/2010 
 
AMAZING PLACE! Such a warm and loving environment! Very nice girls working 
here! Nice conversations… I felt really good and the kids had a lot of fun.  Very 
good place to come when you wait for a flight. It was a peaceful place for me 
to relax after a night with no sleep on the boat, while being sure the kids 
where safe. Keep up the good work! Good luck in your studies! I hope we meet 
again! 
GEN, California,12/10/2010 
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Vous avez une merveilleuse place remplie de soleil! Avec plaisir de regard 
mes enfants jouer avec tous ces jouets! Un petit paradis dans un aéroport!!!  
Thank you so much for the little paradise... wow… amazing! ☺ 
Carla- Rose & Nathan 
Genevieve Gagnon & Family, 12/10/2010 
 
We have visited this fantastic playroom at least 6 times in the past and have 
been greatly impressed by the warmth and professionalism of the staff as well 
as the wide variety of toys on display. It really is a heaven for kids. Every 
airport should have one. 
Natalie Adamaki 13/10/2010 
 
Our daughter, Kyra, is a regular guest. She always has a great time and looks 
forward playing with the very friendly and competent staff! Thank you very 
much and keep up the excellent work! We ‘ll be back next year!     
Serban, Daniela & Kyra Moisa, Switzerland, 14/10/2010  
 
We have heared about the foundation “The Smile of the Child” from Maria. It is 
really wonderful – children all over the world are the same and they need to be 
treated like this. Their smile is the most important thing – to which the 
organization is working for its off course so much appreciating and something 
to follow by others. This playroom for example is very nice for parents who 
have to wait long time with their kids in the airport. My son is so happy here. 
He was just surprised to get such a place here. The staff - Maria was very nice 
– Hope for the best for the organization. 
Shabina and Mobyen, Muhayen’s parents (3 years- old), Bangladesh, 
05/11/2010 
 
Πολλά συγχαρητήρια για τον χώρο, τα παιχνίδια, την προσπάθεια. Τα παιδιά 
περνάνε ωραία και ευχάριστα. 
Ευχαριστούμε 
Κατερίνα και Λάζαρος, 08/11/2010 
 
Συγχαρητήρια ήταν μια ευχάριστη έκπληξη ότι το αεροδρόμιο έχει μια τόσο 
σημαντική αίθουσα. Η κοπέλα (εργαζόμενη) πολύ φιλική, εξυπηρετική και 
ασχολήθηκε με τον μικρό μου. Καλή συνέχεια και σίγουρα θα ξαναέρθουμε. 
Ομολογώ ότι για χρόνια δεν ήξερα ότι υπήρχε ο χώρος. Κατά τύχη το διάβασα 
στο περιοδικό του αεροδρομίου) 
Ευχαριστούμε 
Νίκη και Ευάγγελος, 11/11/2010 
 
Congratulations! 
Wonderful distraction to a child traveling across the Atlantic, very friendly and 
knowledgeable staff but most off all a wonderful incentive in its wider goal. 
More and more of us should donate to the cause. 
Aglaia Michalakis and Joy, 11/11/2010 
 
Thank you so much for our afternoon. Our flight was delayed by several hours 
and Maria was excellent at entertaining our children aged 1, 5 and 3. They all 
had a fabulous time and benefited from coloring, origami, sticking, games and 
more games. Our 3 year old loved the vehicles and kitchen. Maria is an expert 
and should be highly recommended as an employee. Thank you very much. 
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The Brines family George, Edward and Flurina on transit Cyprus to 
Bahrain. Wonderful!!! 
 
 
Περάσαμε τις 2 ώρες αναμονής μας στο αεροδρόμιο πολύ όμορφα, ήρεμα και 
ευχάριστα. Ευχαριστούμε πολύ. 
Μελίνα – Ειρήνη- Ισμήνη, 21/11/2010 
 
Τhank you for letting our daughter play however she liked. We enjoyed this 
area so much we returned! 
Keep up the good work! 
Thanks again! 
Τhanks more from Katerina   
 
Ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο χώρος και στις πολλές ώρες αναμονής ψήσαμε, 
μαγειρέψαμε και πλύναμε λαχανικά και φρούτα για πολλές –πολλές ώρες!!! 
Μπράβο και ευχαριστούμε! 
Παναγιώτης και μαμά Μαρία, 8/12/2010 
 
Είναι ένας χώρος που τα παιδιά μπορούν ήρεμα να παίξουν και να χαρούν λίγη 
ώρα ξεγνοιασιάς. Είναι εξαιρετική η πρωτοβουλία του «Χαμόγελου του Παιδιού» 
γιατί γνωρίζει ακριβώς πώς να κάνει τα παιδιά χαρούμενα. Ευχαριστώ για την 
φιλοξενία του Σπύρου και της Αμαλίας!!! 
Κατσούλη Ελένη, 9/12/2010 
 
What a wonderful idea for a busy airport! We just happened to bump into a 
friend and she told us about you. It was a gift from God himself! We had a 
terrible delay on our flight to Santorini after having travelled from the UK. The 
children were really fed up and driving us to despair! The ladies are really 
patient and kind and it was a joy not to have the burden of entertaining 
Phoebe and Alexi when we’d run out of ideas! Thank you so much! The 
children have loved their time with you. It made the rest of a travel so much 
easier! God bless you all. 
Vanessa, Aleko, Alexi (6) and Phoebe (3) from Santorini, 14/12/2010 
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Επισκεψιμότητα χώρου  2002 - 2010
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ 
ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 

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

 

      

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

Ο.Τ.Ε.  1.000 €   

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ     
• ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3 άτομα    

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (κατά 
προσέγγιση με 
αυξομειώσεις λόγω 
εναλλασσόμενων 
ωραρίων) 3 άτομα 75.000 €   
ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     
• Ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες     
• Παραμύθια-Βιβλία 

παιδικών κατασκευών     

• Εποχιακά Είδη     
• Δώρα- παιχνίδια  για τα 

παιδιά     
• Διάφορα υλικά 

χειροτεχνίας και 
κατασκευών     
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ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ » 

 

 
 
Φέτος, ο Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σε συνεργασία με τον 
κρατικό αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», συμπληρώνοντας τα 4 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. 
 
Να τα εκατοστίσεις «Χαμόγελο του παιδιού» 
 
Δεκαπέντε χρόνια προσφοράς αγάπης και αγώνα για τα δικαιώματα του παιδιού 
έκλεισε ο σύλλογος μας. Δεκαπέντε χρόνια αδιάκοπης προσπάθειας για να έχουν 
τα παιδιά μας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες  διαβίωσης και ασφάλειας.  
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Μέσα στο μεγάλο  έργο του χαμόγελου ανήκει και ο χώρος δημιουργικής 
απασχόλησης στον 
αερολιμένα  
Μακεδονία 
Θεσσαλονίκης που 
θα κλείσει σε λίγους 
μήνες τα πέντε 
χρόνια λειτουργίας 
του. 
 
Πολλές ιστορίες έχει 
να μας πει το 
«μαγικό δωμάτιο» 
όπως το βάφτισαν 
οι μικροί μας 
επισκέπτες. Χιλιάδες 
παιδάκια πέρασαν 
δημιουργικό χρόνο 
μέσα στη θαλπωρή που τους προσέφερε η λιλιπούτεια κουζίνα μας, η γωνιά για 
τους επίδοξους μαραγκούς και μάστορες οι όμορφες στιγμές φτιάχνοντας 
κατασκευές ή υπέροχες ζωγραφιές. 
 
Στολίζουμε τους τοίχους με τις δημιουργίες των παιδιών και αυτά τις ψυχές μας 
με ομορφιά και αγνότητα που τόσο έχουμε  ανάγκη. 
 
Κατά τη διάρκεια του χρόνου φτιάνουμε διάφορες κατασκευές προς πώληση 
στα bazaar Χριστουγέννων και Πάσχα βοηθώντας και εμείς τους εθελοντές μας 
στο έργο τους. Δεν ήταν λίγες οι φορές που μικροί μας επισκέπτες ,όταν 
πληροφορήθηκαν το λόγο της δημιουργίας των αντικειμένων ,προσφέρθηκαν 
να μας βοηθήσουν αντί να παίξουν κάποιο επιτραπέζιο, για να βοηθήσουν όπως 
μας είπαν « τα παιδάκια που δεν είναι τόσο τυχερά» !! 
 
Η αυθόρμητη προσφορά αγάπης των παιδιών , η αλληλεγγύη τους είναι 
καθημερινό μάθημα για μας εδώ στο χώρο δημιουργικής απασχόλησης του 
Χαμόγελου του Παιδιού. 
 
Όμορφες χαρούμενες  στιγμές γεμάτες γέλια παιχνίδια χρώματα  ,ευχές για 
καλή και γρήγορη αντάμωση!!! Πολλές οι ιστορίες των μικρών επισκεπτών μας 
διασκεδαστικές χαρούμενες που δυστυχώς τελειώνουν με κλάμα λόγω της 
αναμενόμενης αναχώρησης  για τους προγραμματισμένους προορισμούς. Όμως 
δεν τελειώνει η γνωριμία μας με την αναχώρηση της πτήσης .Τη θέση τους  
στις καρδιές μας ,παίρνουν τα γράμματα οι κάρτες  τα mail που λαμβάνουμε 
από τους φίλους μας,  με την υπόσχεση ότι θα ξαναβρεθούμε σύντομα.  
Είναι όμως και οι φίλοι μας που δεν ταξιδεύουν αλλά μας επισκέπτονται. 
Οικογένειες με τα παιδιά τους έρχονται στο χώρο του αεροδρομίου για να 
εξοικειωθούν με το χώρο και με την ιδέα ενός ταξιδιού ή να υποδεχθούν ένα 
αγαπημένο πρόσωπο. 
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Και εκεί ερχόμαστε εμείς που με την 
παρουσία μας εδώ, συμπληρώνουμε 
με τα πιο έντονα χρώματα την εικόνα 
που φτιάχνουν τα παιδιά στο μυαλό 
τους για το αεροδρόμιο και έτσι το 
ταξίδι τους γίνεται  μια γλυκιά 
προσμονή. 
 
Η μητέρα του δυο ετών Λ .μας είπε 
ότι από τότε που ήρθε για πρώτη 
φορά  στον Χ.Δ.Α.  εξοικειώθηκε και 
με την ιδέα του παιδικού σταθμού 
,που ως εκείνη τη στιγμή ήταν  ο 
εφιάλτης του.  
 
Δυστυχώς όμως υπήρξαν και στιγμές 
δύσκολες, στενάχωρες όπου τα λόγια 
δεν έχουν θέση. Στιγμές που οι 
λέξεις δεν μπορούν να σχηματίσουν 
τη σωστή πρόταση για να δώσεις 
παρηγοριά σε μια παιδική καρδούλα 
και μόνο η ανοιχτή αγκαλιά το 
βλέμμα που λεει «εδώ είμαι θα περάσει ο πόνος  το υπόσχομαι», μπορεί 
να σταθεί..... Όπως έγινε με την φίλη μας την Ε. που όταν έχασε την μανούλα 
της ζήτησε να έρθει εδώ .. Ήταν εδώ ο δικός της χώρος οι δικοί της φίλοι  και 
ήξερε ότι θα βρει μια μεγάλη  αγκαλιά που πάντα θα την χωρά. Πόσο εκτιμάται 
αυτή η στιγμή?   
 
Μας επισκέπτονται και πολλά παιδιά που ταξιδεύουν συχνά λόγω προβλημάτων 
υγείας και χαλαρώνουν, ξεχνώντας για λίγο την αρρώστια και  τον πόνο που τα 
ταλανίζει. Ζούνε και χαίρονται την αρχή του ταξιδιού τους και η προσδοκία πως 
θα γίνουν καλά γίνεται σιγουριά. Γιατί έτσι είναι τα παιδιά αισιόδοξα.  
Εμείς αυτό που μπορούμε και κάνουμε, είναι να τα εφοδιάζουμε με αγάπη, 
γέλια και ξέγνοιαστες εικόνες παιχνιδιού. Προτρέπουμε τα παιδιά να αφήσουν 
και  μια ζωγραφιά μισή, για να την τελειώσουμε μαζί όταν με το καλό  θα 
επιστρέψουν ..!! 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Για ένα ταξίδι ετοιμάζεται και το 2010. Φθάνει η στιγμή που θα το 
αποχαιρετήσουμε και φεύγοντας θα δώσει  τη θέση του στον νεώτερο διάδοχο 
του. Κάθε χρόνος που περνάει για  μας εδώ στο χώρο δημιουργικής 
απασχόλησης μας αφήνει   πιο θετικούς  γεμάτους διάθεση για περισσότερη 
δουλειά και δημιουργία.  
Ευχή μας να είναι ένας χρόνος που πρωταγωνιστές θα είναι τα παιδιά και η 
ευτυχία τους να περισσεύει. 
Εμείς θα είμαστε εδώ για να κρατήσουμε τα χαμόγελα φωτεινά  ώστε να 
δείχνουν το δρόμο σε όποιο χαθεί..  

..Μα είσαι εδώ, 
πάντα εδώ 

απ’ όλα τα χαμόγελα εσύ 
πιο φωτεινό 

Oπου κι αν πάω 
κάθε μέρα πιο πολύ 
θα σ’ αγαπάω 

και την ελπίδα που ξυπνάει στην καρδιά μου 
σου χρωστάω 
όπου κι αν πάω 

για χάρη σου τον ήλιο μες στα μάτια 
θα κοιτάω 

ο ουρανός θα ‘χει για μας την ίδια θέα 
και θα ‘ναι πάντα το χαμόγελό σου εκεί Αντρέα.. 

 

Η ομάδα δημιουργικής απασχόλησης του χαμόγελου 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

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

 

      

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

Ο.Τ.Ε.  160 €   

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ     
• ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2 άτομα    

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (κατά 
προσέγγιση με 
αυξομειώσεις λόγω 
εναλλασσόμενων 
ωραρίων) 2 άτομα 35.000 €   
ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     
• Ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες     
• Παραμύθια-Βιβλία 

παιδικών κατασκευών     

• Εποχιακά Είδη     
• Δώρα- παιχνίδια  για τα 

παιδιά     
• Διάφορα υλικά 

χειροτεχνίας και 
κατασκευών     
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ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Tον Οκτώβριο του 2006, ένας φίλος, που πλέον έχει φύγει από κοντά μας, 
ξεκίνησε μια κίνηση στήριξης του Οργανισμού  « Το Χαμόγελο του Παιδιού». 

Ο φίλος ήταν ο Στέλιος  Αγγελίδης, γνωστός και ως Wireless Surfer στο χώρο 
του Ίντερνετ.  Ήταν μέλος του Ασύρματου Μητροπολιτικού Δικτύου Αθηνών 
(AWMN), μιας μεγάλης παρέας από όλη την Αττική,  με «τρέλα» για τις νέες 
τεχνολογίες και τα ασύρματα δίκτυα.  Μιλώντας με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
και γνωρίζοντας την οργάνωσή μας από κοντά, είδε ότι υπήρχαν θέματα στα 
οποία μπορούσε να βοηθήσει. Έτσι ξεκίνησε μια προσπάθεια από τα μέλη του 
δικτύου για την ασύρματη διασύνδεση των Σπιτιών του Οργανισμού. 

Ο Στέλιος δυστυχώς μας άφησε πολύ νωρίς. Φεύγοντας από το σπίτι του 
Οργανισμού στα Μελίσσια, ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα  είχε ως αποτέλεσμα 
να φύγει από τη ζωή.  Το όραμά του όμως έμεινε ζωντανό. Με το ίδιο μεράκι  
πολλά μέλη του δικτύου συνέχισαν την προσφορά τους. 

Σήμερα έχουν διασυνδεθεί ασύρματα οι χώροι: 
Μελίσσια, Περιστέρι, Καρέας, Νίκαια, Κέντρο 
Στήριξης, Κέντρο Εξαφανίσεων, Κέντρο 
Συμβουλευτικής & Ιατρικών, Στουρνάρη, Μαρούσι – 
Ζήνωνος & Υμηττός  και μέσω ίντερνετ με χρήση 
VPN οι χώροι: Αρχαία Κόρινθος, Κέρκυρα, Πάτρα, 
Πύργος, Κυλλήνη, Εθελοντικό Εργαστήρι, Τρίπολη, 
Θεσσαλονίκη, Φοίνικας, Χαλκίδα, Μύτικας,Ίλιον, το 
σπίτι  του Αμαρουσίου και το Κινητό πολυιατρείο 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ». 

Μέλη του δικτύου έχουν εγκαταστήσει τηλεφωνικά 
κέντρα τύπου VΟIP, συνδέοντας έτσι και 
τηλεφωνικά τα σπίτια μέσω του ασύρματου δικτύου 

που έχουν εγκαταστήσει, ενώ έχουν προσφέρει βοήθεια και με διάφορες άλλες 
λύσεις, όπως δικτυακό 
αποθηκευτικό χώρο δεδομένων 
(NAS), κλπ. 

Μέχρι σήμερα η προσφορά 
διαφόρων μελών του Ασύρματου 
Μητροπολιτικού Δικτύου Αθηνών, 
είναι πολύ σημαντική. Προσωπική 
εργασία, προσφορά υλικού, μαζί με 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο των ασύρματων δικτύων, 
καθώς και  φιλοξενία κεραιών στα 
 σπίτια τους. Το Project, μέχρι 
σήμερα, αν είχε πραγματοποιηθεί από κάποια εταιρεία, θα είχε ξεπεράσει κατά 
πολύ σε κόστος τα 60.000€. Μέχρι  σήμερα όμως δεν έχει δαπανηθεί ούτε ένα 
ευρώ από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» χάρη στην προσφορά των μελών του 
Ασύρματου Μητροπολιτικού Δικτύου Αθηνών. 
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

Η δράση «Μπομπονιέρες-Προσκλητήρια» ξεκίνησε στο σπίτι της Νίκαιας το 
2004. Η ιδέα γεννήθηκε όταν μια φίλη του Οργανισμού μας, πρότεινε να 
αναλάβει τις μπομπονιέρες  για τη βάφτιση 
του παιδιού της  η ομάδα εθελοντών του 
συλλόγου και να διαθέσει τα χρήματα στο 
Χαμόγελο του Παιδιού. Τα  υλικά 
χορηγήθηκαν από μια βιοτεχνία και οι 
πρώτες μπομπονιέρες ήταν γεγονός. 
Σύντομα, η δραστηριότητα μαθεύτηκε και ο 
κόσμος την αγκάλιασε. 
Οι παραγγελίες αυξήθηκαν, οι εθελοντές 
πολλαπλασιάστηκαν και η δραστηριότητα  
μετακόμισε από τη Νίκαια στο δικό της 
σπίτι, στο Γκύζη.  Βαφτίστηκε «Εθελοντικό 
Δημιουργικό Εργαστήρι» αφού απασχολεί 
μικρό αριθμό έμμισθου προσωπικού και 
μεγάλο αριθμό εθελοντών. 
 
Η συλλογή των μπομπονιέρων και των 
προσκλητηρίων εμπλουτίστηκε με 
καινούρια σχέδια και ποικιλία χρωμάτων. Η 
φήμη τους εξαπλώθηκε εκτός νομού 
Αττικής και προκειμένου να εξυπηρετηθούν 
οι φίλοι που ζουν στην επαρχία, 
συστάθηκαν ομάδες εθελοντών στους 
χώρους μας, στη   Θεσσαλονίκη, στη 
Χαλκίδα, στην Πάτρα, στην Κόρινθο, στην 
Τρίπολη, στον Πύργο και στην Κέρκυρα. 
 
Στο «Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι» 
φροντίζουμε οι μπομπονιέρες και τα 
προσκλητήρια που συνοδεύουν τις 
ξεχωριστές στιγμές της ζωής των 
υποστηρικτών μας, να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της αγοράς του είδους. 
Κατασκευάζονται με πολύ μεράκι, κέφι και 
φαντασία κάτι που προδίδει το αποτέλεσμα 
της δουλειάς μας. 
 
Στο «Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι» είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που 
μέσα από μια ιδιαίτερα ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία συμβάλλουμε κι 
εμείς στην προσπάθεια του Οργανισμού, που δεν είναι άλλη από το να μη 
σβήσει «Το Χαμόγελο του Παιδιού». 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΣΤΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

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

      

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ     

• ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4    
• ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1    

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1    

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (κατά 
προσέγγιση με 
αυξομειώσεις λόγω 
εναλλασσόμενων 
ωραρίων) 6 άτομα 98.000 €   


