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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Ο Οργανισμός μας «Το Χαμόγελο του Παιδιού » ξεκίνησε το 1997 τη λειτουργία του
πρώτου σπιτιού φιλοξενίας για παιδιά σε κίνδυνο. Κύριο μέλημά μας από την αρχή υπήρξε
η αποφυγή της ιδρυματοποίησης των παιδιών και βασικός μας στόχος η ομαλή και
αξιοπρεπής επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο. Με σεβασμό, διακριτικότητα αλλά
κυρίως με περίσσεια αγάπη και στοργή « Το Χαμόγελο του Παιδιού » άνοιξε την αγκαλιά
του για εκατοντάδες παιδιά που κινδυνεύουν. Κοντά μας έρχεται κάθε παιδί που δεν
μπορεί και δεν πρέπει να μείνει στο οικογενειακό του περιβάλλον, αφού μετά από
κοινωνική έρευνα
διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά του. Στα σπίτια μας λοιπόν,
μεγαλώνουν παιδιά διαφόρων ηλικιών ανεξαρτήτως υπηκοότητας και καταγωγής, που οι
αρμόδιες Εισαγγελικές & Δικαστικές Αρχές έκριναν αναγκαία την απομάκρυνσή τους από
το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Τα αιτήματα φιλοξενίας υποβάλλονται από:
• Εισαγγελίες Ανηλίκων
• Εισαγγελίες Πρωτοδικών
• Δικαστικές Αρχές
• Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων , Νομαρχιών, Νοσοκομεία Παίδων
• Άλλους χώρους προστασίας ανηλίκων
Παιδιά που από τους πρώτους μήνες της ζωής τους εγκαταλείφθηκαν, παραμελήθηκαν,
κακοποιήθηκαν. Παιδιά νηπιακής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας, παιδιά που η ενήλικη ζωή
τους τα βρίσκει δίπλα μας να σπουδάζουν, να υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ,να
εργάζονται, να συμμετέχουν πλέον ως ενεργοί πολίτες και να προσφέρουν στο κοινωνικό
σύνολο.
Η λειτουργία και η καθημερινότητα μας προσαρμόζεται και ανταποκρίνεται στις ανάγκες,
στις ιδιαιτερότητες αλλά και στην προσωπικότητα του κάθε παιδιού, με σεβασμό στις
απαιτήσεις του , στα θέλω του , και στις επιθυμίες του.
Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι , παιδαγωγοί – παιδοκόμοι είναι οι άνθρωποι που
βρίσκονται κάθε λεπτό κοντά τους. Άνθρωποι που δε «στέκονται» στην ειδικότητα και
στον τίτλο αλλά καταθέτουν την ψυχή τους προσφέροντας την αγάπη τους, τη ζεστασιά
τους , το χάδι τους και τη συμβουλή τους όλο το 24ώρο, κάθε μέρα και κάθε ώρα. Όλοι
μαζί αγωνιζόμαστε να τους προσφέρουμε αυτό που δικαιούνται. Μια ζωή μέσα στην
κοινωνία και όχι έξω από αυτήν
Τα παιδιά φοιτούν σε σχολεία της περιοχής που μεγαλώνουν , σε φροντιστήρια ξένων
γλωσσών, ενισχυτικής διδασκαλίας, πληροφορικής. Συμμετέχουν σε αθλητικούς και
πολιτιστικούς συλλόγους, σε σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες. Παίζουν,
γιορτάζουν, πηγαίνουν διακοπές, θέατρο , κινηματογράφο, σε πάρκα ψυχαγωγίας κ.α.
Παράλληλα με το επιστημονικό προσωπικό του Συλλόγου ειδικά κέντρα προσφέρουν τις
εξειδικευμένες υπηρεσίες τους, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο και αναγκαίο για την ομαλή
ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων του.
Η φοίτηση των παιδιών σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα και η συμμετοχή τους σε
δραστηριότητες επιτυγχάνεται κυρίως χάρη στη σημαντική προσφορά πολλών
συνανθρώπων μας.
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Στα σπίτια των παιδιών σημαντικός είναι ο ρόλος των εθελοντών μας, που
αναλαμβάνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις με σταθερότητα και υπευθυνότητα.
Τα σπίτια φιλοξενίας δε λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση. Οι πόροι μας για την κάλυψη
των πολλών αναγκών των παιδιών προέρχονται από την ιδιωτική πρωτοβουλία , από
εκδηλώσεις και από τις προσφορές Εταιρειών.
Σε μία εποχή δύσκολη για όλους μας, αναμφίβολα η αγωνία μας για την κάλυψη των
αναγκών των παιδιών καθημερινά αυξάνεται. Οι προσπάθειες μας, για να μην ξεχαστούν
αυτά τα παιδιά για δεύτερη φορά από όλους μας, εντείνονται και η δική σας μικρή
συμμετοχή είναι αναγκαία και πολύτιμη.
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ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

Διεύθυνση : Ολυμπίων 9, Πατήσια
Δυνατότητα φιλοξενίας : 20 παιδιά
Το σπίτι δεν λειτουργεί από το 2000 λόγω
σοβαρών κτιριακών προβλημάτων
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
ΠΑΛΙΕΣ ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
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ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Διεύθυνση : Τεμπών, Δημητροκάλη και Δραγούμη 4, Περιστέρι. Παραχώρηση από το
Δήμο Περιστερίου
Τηλέφωνο : 210 5785820
Fax : 210 5785450
Ε-mail : peristeri@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται : 24
Δυνατότητα φιλοξενίας : 20 παιδιά
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Συμπληρώθηκαν κιόλας 10 χρόνια από τη στιγμή που 15 χαριτωμένα παιδάκια
πρωτοαντίκρισαν το καινούργιο τους σπίτι, εδώ στο Περιστέρι.
Φέτος για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, χωριστήκαμε από τους φίλους μας της
Νίκαιας και υποδεχτήκαμε τον Άγιο Βασίλη παρέα με τα νέα μέλη της οικογένειάς μας. 22
στον αριθμό από 3 έως και 17 ετών και το σπίτι πλημμυρίζει ξανά μωρουδίστικες
φωνούλες!!!
Αν και μια οικογένεια, αναγκαζόμαστε να χωριζόμαστε λόγω των διαφορετικών αναγκών
μας. Από τη μια τα μικρά μας που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, βόλτες στις κούνιες, σε
παιδότοπους και στα λούνα πάρκ από την άλλη οι έφηβοι, με την αγωνία του γυμνασίου,
του λυκείου, το άγχος και την πίεση των διαγωνισμάτων… Και η πρώτη ανταμοιβή έρχεται
με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του lower και συγχρόνως την πρώτη επιτυχία
μας!!!
Πράγματι, η επιτυχία στον τομέα της εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά σημαντική άλλο τόσο
όμως σημαντική είναι και η αναγνώριση σε προσωπικό – κοινωνικό επίπεδο. Όταν
μάλιστα, η αναγνώριση έρχεται από ανθρώπους που για χρόνια στέκονται στο πλευρό
μας, τότε είναι ακόμα πιο σημαντική και πιο σπουδαία γιατί είναι ειλικρινής και πηγαία.
Τέτοια ήταν και τα συναισθήματα όλων μας, όταν είδαμε ένα από τα παιδιά μας να γίνεται
νονά και να αναλαμβάνει έτσι την ευθύνη ενός μικρού παιδιού. Η μικρή μας, που στα
πρώτα χρόνια της ζωής της στερήθηκε βασικά αγαθά, αξίες και συναισθήματα, γίνεται
πλέον υπόδειγμα για έναν άνθρωπο που μόλις ξεκινά τη ζωή του. Κι αυτό δεν αποδεικνύει
μονάχα την ποιότητά της αλλά φανερώνει και τις αγνές, ουσιαστικές προθέσεις των
εθελοντών μας που αγκαλιάζουν τα παιδιά μας και τα αντιμετωπίζουν ισότιμα.
Και βέβαια, δεν ξεχνάμε ποτέ την καθημερινότητά μας η οποία είναι εξαιρετικά πλούσια
και ανατρεπτική. Εκδρομές, βόλτες, παιχνίδι με μικρούς και μεγάλους, και όσο οι έφηβοί
μας προετοιμάζονται για τις τελικές τους εξετάσεις, η ευκαιρία για ένα ξέγνοιαστο
τριήμερο εμφανίζεται κι αμέσως σαλπάρουμε με τα μικρότερα παιδιά μας για Ρόδο, Κω,
Σάμο, Τήνο και Μύκονο, μαζί τους φίλους μας πλέον από την εργατική εστία.
Μιας και όλα τα ωραία τελειώνουν γρήγορα, θέσαμε νέους στόχους ώστε η ευχαρίστηση
να μην τελειώσει ποτέ! Επόμενος σταθμός μας, ένας υπέροχος χώρος διοργάνωσης
εφηβικών πάρτι, όπου και πάλι με τη στήριξη των εθελοντών μας τα παιδιά μας
αποχαιρέτησαν τους φίλους τους σε ένα μοναδικό χώρο, με πολύ τραγούδι, κέφι και χορό
και ανανέωσαν το ραντεβού τους για το Σεπτέμβρη.
Και η διασκέδαση συνεχίζεται, με κατασκηνώσεις για τα μικρά μας, εκδρομές για μπάνιο
σε κοντινές παραλίες με τους υπολοίπους, μέχρι να έρθει η στιγμή να αδειάσουμε τις
σκέψεις μας και να γεμίσουμε βαλίτσες ώστε να απολαύσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα!
Πριν από αυτό όμως, υποδεχόμαστε άλλο ένα νέο μέλος στην οικογένειάς μας, ο οποίος
αν και μόλις 2 χρόνων κλέβει τις καρδιές όλων μας!
Τα συναισθήματα όπως κάθε χρόνο, ανάμεικτα. Αν και περνάμε όμορφα, κάτι σαν να μας
τραβάει πίσω. Άλλοι ανυπομονούν να ανοίξουν τα σχολεία, άλλοι να επιστρέψουμε απλά
στο σπίτι μας και άλλοι να ξανασυναντήσουμε φίλους και γνωστούς.
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Και ενώ όλα είναι έτοιμα, μια επίσκεψη ταράζει και πάλι τα νερά. Η επιθυμία όλων μία:
αυτό το γλυκό αγοράκι να μείνει μαζί μας! Για μια ακόμη φορά η οικογένειά μας
μεγαλώνει και τα παιδιά μας γίνονται 24!
Κάπως έτσι, υποδεχόμαστε τη νέα σχολική χρονιά και μετά από ένα γεμάτο καλοκαίρι
υποδεχόμαστε τους εθελοντές μας και θέτουμε και πάλι νέους στόχους. Όλα αυτά τα
χρόνια οι 61 εθελοντές μας είναι πάντα στο πλευρό μας και ειδικά τις δύσκολες μέρες που
διανύουμε, μας δίνουν λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, με τη βοήθειά τους
αλλά και την άψογη συνεργασία τους με τους ανθρώπους του σπιτιού μας, ξεπεράσαμε
την δύσκολη περίοδο πριν τα Χριστούγεννα και δεσμευτήκαμε όλοι μαζί να συνεχίσουμε
την προσπάθεια ακόμα πιο δυναμικά και την επόμενη χρονιά.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΒΑΨΙΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ &
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ:
•

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

1

•

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ
& ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ

1

•

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ

1

•

MULTI

1

•

DVD

1

ΕΠΙΠΛΩΣΗ:
•

ΚΟΥΚΕΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ

•

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

2

•

ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

2

•

ΣΠΑΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

3

•

ΣΠΑΣΤΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ

10

•

ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ

4

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:
•

ΜΟΚΕΤΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

2

•

ΜΟΚΕΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

1

•

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

5

•

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

2

•

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
•

ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΚΑΛΑΘΟΥΝΕΣ

4

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
•

ΣΚΟΥΠΕΣ-ΦΑΡΑΣΙΑ

4

•

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ

4

•

ΚΟΥΒΑΔΕΣ

4

•

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

4

•

ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ

1

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

•

Ο.Τ.Ε.

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2.700 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:
•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ

1

•

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

1

•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

12

•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1

•

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
(κατά προσέγγιση με
αυξομειώσεις λόγω
εναλλασσόμενων
ωραρίων)

16 άτομα

388.000 €

233
ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
Διεύθυνση : Αργυρουπόλεως 9 &
Ανω Τζουμαγιάς, Νίκαια
Τηλέφωνο : 210 4256040
Fax : 210 4256079
E-mail : nikaia@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται : 26
Δυνατότητα φιλοξενίας : 22 παιδιά
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Καλή Χρονιά σε όλους. Με Υγεία, Ειρήνη, Αγάπη και κυρίως Πολλά Πολλά Πολλά Παιδικά
Χαμόγελα. Κι αυτή τη χρονιά ας προσπαθήσουμε να γίνουμε παιδιά για να μπορέσουμε
όλοι να καταλάβουμε τι κρύβουν τα παιδιά στις παιδικές καρδιές τους.
Με πολλές ευχές, αισιοδοξία, χαμόγελα και χορούς υποδεχτήκαμε το νέο έτος στο σπίτι
μας. Χωρίς να το καταλάβουμε με το που είδαμε τα βεγγαλικά στον ουρανό αρχίσαμε να
τραγουδάμε όλοι μαζί «Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά……..». Από
παντού ακούγονταν σειρήνες και ξαφνικά μπροστά μας εμφανίστηκε ο Άγιος Βασίλης!!!!!!
Τι χαρά, τι ευτυχία;;;;!!!! Τα συναισθήματα ανάμεικτα. Μας έφερε αυτά που ζητήσαμε
στο γράμμα μας; Ο Άγιος Βασίλης ποτέ δεν μας απογοητεύει. Μαζί με τις ευχές σίγουρα
και φέτος ικανοποίησε τις επιθυμίες μας.
Ευχαριστούμε Άγιε μας Βασίλη που και αυτή τη χρονιά παρ’ όλες τις δυσκολίες
προσπάθησες να μας φέρεις τα δώρα που σου ζητήσαμε.
Και η ζωή μας συνεχίζεται με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Στο σπίτι μας η ζωή μας κυλά
φυσιολογικά. Φέτος όμως η οικογένειά μας μεγάλωσε. Είμαστε 26 παιδιά, το μικρότερο
είναι 14 μηνών και το μεγαλύτερο 23 ετών. Τα παιδιά μας με τα σχολεία τους – παιδικός
σταθμός, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο -, ενώ τα μεγαλύτερα συνεχίζουν
τις σπουδές τους και συγχρόνως εργάζονται. Μέσα στο βεβαρυμένο πρόγραμμα του
σχολείου τους έχουν και τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, μπάσκετ, ποδόσφαιρο,
χορό, μπαλέτο…… Εκδρομές, κινηματογράφος, λούνα παρκ κ.α. είναι μέσα στη ζωή του
σπιτιού μας και των παιδιών. Φέτος ένα από τα παιδιά μας παρουσιάστηκε στο στρατό.
Αισθανθήκαμε σα να έφυγε ένα κομμάτι της ζωής μας.
Όμως δεν ήταν όλα ρόδινα. Περάσαμε πολλές δυσκολίες τη χρονιά που πέρασε. Παιδιά
μας στην εφηβεία, αγόρια και κορίτσια, που το καθένα ήθελε τη δική του αντιμετώπιση.
Διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές ανάγκες. Γι’ αυτό είμαστε εκεί. Για να τα
βοηθήσουμε να περάσουν όσο πιο ήρεμα γίνεται τις εναλλαγές αυτές στο χαρακτήρα τους
και στη ζωή τους.
Για άλλη μία χρονιά στο πλευρό μας οι καλοί μας εθελοντές. Φέτος μπήκαν στην
οικογένειά μας κι άλλοι εθελοντές, νέοι άνθρωποι που ενσωματώθηκαν στην οικογένειά
μας και συμμετέχουν στις διαδικασίες του σπιτιού μας. Είναι άνθρωποι που είναι στο σπίτι
μας με συναίσθηση για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, με ευαισθησία στην ανάγκη του
κάθε παιδιού, με κατανόηση στο πρόβλημά του και με διακριτικότητα. Είναι αυτοί που
όποτε τους χρειαστούμε είναι κοντά μας.
Οι μέρες περνάνε. Για πότε πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος, δεν το καταλάβαμε. Εφτασαν
και πάλι οι γιορτές, αναπολώντας όλη τη χρονιά που πέρασε. Όμως φέτος είναι η
τελευταία μας χρονιά στο σπίτι μας στη Νίκαια γιατί του χρόνου θα πάμε στο νέο μας
σπίτι στο Μοσχάτο. Μια καινούργια σελίδα στη ζωή μας.
Στο τέλος αυτού του οδοιπορικού μέσα στο 2010, θα θέλαμε για άλλη μία φορά να
ευχαριστήσουμε όλους εσάς που συνεχίζετε ακούραστα να βρίσκεστε κοντά μας. Όλους
εσάς που ενισχύετε τις προσπάθειες, για να μπορέσουμε να φανούμε αντάξιοι στο ρόλο
που έχουμε αναλάβει. Έναν ρόλο που μας καθιστά υπεύθυνους απέναντι σε εκατοντάδες
παιδιά που κινδυνεύουν και καλούμαστε να είμαστε στο πλευρό τους , πραγματικοί
γονείς ξεπερνώντας τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Χωρίς εσάς και χωρίς τη δική σας
ουσιαστική συμμετοχή δε θα μπορούσαμε να κάνουμε τα όνειρα των παιδιών
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πραγματικότητα. Μικροί και μεγάλοι σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιά μας
για την αγάπη σας, το ενδιαφέρον σας και την εμπιστοσύνη σας.
Το πιο μεγάλο όμως ευχαριστώ από όλους ανήκει σε έναν ενήλικα πλέον. Τον Ανδρέα μας,
ιδρυτή του συλλόγου μας. Όσα λόγια και να πούμε δεν αρκούν. Το μόνο που μπορούμε
να κάνουμε είναι να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σ’ αυτό το μεγάλο πια παιδί για
την ευκαιρία που έδωσε στα παιδιά μας για μια καλύτερη και ανθρώπινη ζωή. Αλλά και σε
όλους εμάς γιατί μέσα από το έργο του δείχνουμε την ανθρωπιά μας , και αν και
μεγαλώνουμε, το παιδί που κρύβουμε μέσα μας, ένα παιδί που αγωνίζεται για τα άλλα
παιδιά.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΟΣΟ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
•

Ο.Τ.Ε.

3.556 €

•

Δ.Ε.Η.

12.350 €

•

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

6.385,29 €

ΑΝΑΓΚΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
•

ΚΑΛΥΨΗ
ΕΝΟΙΚΙΟΥ

44.386,88 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ

1

•

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

•

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1

•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

12

•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1

•

ΕΤΗΣΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(κατά
προσέγγιση, με
αυξομειώσεις
λόγω
εναλλασσόμενω
ν ωραρίων)

370.500 €

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Διεύθυνση : Πανός 25, Μαρούσι
Δωρεά των αδελφών Σεμιτέκολου
Τηλέφωνο : 210 8026021
Fax : 210 8026453
E-Mail: maroussi@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται :
27
Δυνατότητα φιλοξενίας : 22
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ
Ήρθε η Πρωτοχρονιά και μαζί της ήρθε και ο Άγιος Βασίλης με πολλά δώρα… η είσοδος
του κοκκινοφορεμένου κυρίου με τα άσπρα μακριά γένια έγινε με πυροτεχνήματα και
τραγούδια..τόσο δυνατά που ξεσηκώσαμε τη γειτονιά! Και οι επόμενες μέρες όμως,
έκρυβαν μέσα τους τη χαρά των γιορτών που παρόλο που σιγά σιγά τελείωναν εμείς
νιώθαμε κάθε μέρα μοναδική και η μυρωδιά των γλυκών και των φαγητών κάθε μέρα
νότιζε τις κουρτίνες του σπιτιού μας! Έτσι ήρθε και η μέρα που ανοίγουν τα σχολεία και
τα παιδιά έτρεξαν ξεκούραστα και ορεξάτα στο σχολείο τους για να διηγηθούν στους
δασκάλους τους και τους συμμαθητές τα όσα έζησαν! Η πρώτη εκδήλωση της χρονιάς
στην οποία ήμασταν καλεσμένοι ήταν αυτή της Mercedes, ένας από τους μεγαλύτερους
χορηγούς του συλλόγου μας. Την Πέμπτη 21/01 το σπίτι μας γέμισε αθλητές από το
Γυμναστικό Σύλλογο Αμαρουσίου! Ο πρώτος μήνας του χρόνου τελείωσε με την
παράσταση «ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ» που παρακολουθήσαμε την Κυριακή 31/01 στο θέατρο
ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ από την οποία φύγαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις!
Ο Φεβρουάριος κύλησε ήρεμα αλλά και έντονα αφού τρέχαμε να προλάβουμε τους
ρυθμούς της καθημερινότητας μέχρι τις 7/02 που απογειωθήκαμε με το Καρναβάλι της
Πάτρας!!
Και ήρθε ο πρώτος μήνας της Άνοιξης.. Την Κυριακή 7/03 μας επισκέφθηκαν οι
«Ανιχνευτές Αμαρουσίου» από το Σώμα Προσκόπων. Στις 9/03 τα παιδιά του
Νηπιαγωγείου παρακολούθησαν με το τμήμα τους την παράσταση «η Ωραία
Κοιμωμένη».12/03 Φτάσαμε κιόλας στη μέση του μήνα. Αυτή την ημέρα την αφιερώσαμε
στους στους εθελοντές μας και θέλοντας να τους ευχαριστήσουμε για την πολύτιμη
προσφορά τους, οργανώσαμε μια ωραία βραδιά στο Ledra Marriot. Ο μήνας συνεχίζει με
φαγητό στα Friday’s, με κινηματογράφο και επισκέψεις από το Σύλλογο «Φίλοι του
Ποδηλάτου»! Κλείνουμε με την 25η Μαρτίου με τις στολές μας, καμαρωτοί καμαρωτοί
παρελάσαμε και υπενθυμίσαμε σε όλους τη διπλή αυτή γιορτή..τον Ευαγγελισμό της
Θεοτόκου και την απελευθέρωση των Ελλήνων από τους Τούρκους!
Οι πρώτες μέρες του Απριλίου είναι και ημέρες κατάνυξης. Τη Μ.Πέμπτη το πρωί βάψαμε
τα αυγά, όπως ορίζει το έθιμο, ενώ τη Μ.Παρασκευή προσκυνήσαμε τον επιτάφιο.Το
βράδυ της Ανάστασης, κρατώντας όλα τα παιδιά τις λαμπάδες τους στο χέρι, πήγαμε
εκκλησία και ακούσαμε το «Χριστός Ανέστη». Όταν γυρίσαμε στο σπίτι, μας περίμενε στο
τραπέζι ζεστή μαγειρίτσα και πολλοί νόστιμοι σπιτικοί μεζέδες. Τσουγκρίσαμε τα αυγά και
πήγαμε για ύπνο γιατί την επόμενη μέρα… Κυριακή του Πάσχα! Η ψησταριά με το αρνί
είχε στηθεί από το πρωί χάρη στους αξιολάτρευτους γείτονες.. Για την άλλη μέρα, 5 του
μήνα, οι βαλίτσες μας ήταν ήδη έτοιμες για να περάσουμε μια εβδομάδα ξεγνοιασιάς στο
σπίτι μας στο Σχοινιά. Όταν θα γυρίζαμε, θα μας περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Οι μέρες
πέρασαν, αγναντεύοντας τη φύση και ψήνοντας μπριζόλες στο barbeciou που έχουμε
στον κήπο μας εκεί! Όταν γυρίσαμε δεν πιστεύαμε στα μάτια μας..το σπίτι μας είχε
αλλάξει ριζικά, είχε γίνει ανακαίνιση και πλέον ζωηρά χρώματα χάιδευαν τους τοίχους μας!
Ήρθε και η Πρωτομαγιά. Φυσικά δε θα μπορούσαμε να τη γιορτάσουμε μέσα στο σπίτι.
Μαζί με όλα τα παιδιά πήγαμε έξω για φαγητό και από την ώρα που πλησιάσαμε την
ταβέρνα οι μυρωδιές από τα νόστιμα μεζεδάκια μας άνοιξαν ακόμα περισσότερο την
όρεξη. Στη συνέχεια κανονίζαμε εξορμήσεις τα Σαββατοκύριακα στην παιδική χαρά, στο
θέατρο και στην Επίδαυρο με το σχολείο μας! Ο μήνας κλείνει με την 4ήμερη κρουαζιέρα
μας στα δωδεκάνησα!
Ιούνιος…Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού! Αρχίσαμε ήδη να σχεδιάζουμε τις καλοκαιρινές
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μας διακοπές! Τα παιδιά έχουν αρχίσει από τώρα να σκέφτονται τις βουτιές στη
θάλασσα.. Κυριακή 6/06! Δεν θα μπορούσαμε να περάσουμε καλύτερο πρωινό από αυτό
που περάσαμε στις νεροτσουλήθρες στον Ισθμό της Κορίνθου. Γυρίσαμε όμως το
μεσημέρι, για να ξεκουραστούμε και να ετοιμαστούμε για το party των γενεθλίων της
Ειρήνης!Η Δευτέρα ήταν μια μέρα γεμάτη για όλα τα παιδιά.. το απόγευμα, τα μεγαλύτερα
αγόρια παρακολούθησαν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα που είχε διοργανωθεί από την
Ελληνική Αστυνομία και δημοσιογράφους της ΕΡΑ ΣΠΟΡ για τον σύλλογό μας κάποια άλλα
παρακολούθησαν τη γιορτή που είχε οργανώσει το τμήμα Ρυθμικής Γυμναστικής όπου
συμμετέχει ενεργά ο Βασίλης μας. Στις 9/06..έγινε η καθιερωμένη πια γιορτή του παιδικού
σταθμού το ΟΑΚΑ! Ήρθε και η Παρασκευή και μαζί της έφερε και τα γενέθλιά του
Χρήστου! Το πάρτυ έγινε στην αυλή του σπιτιού μας.. 14/06..η Χαριτίνη και ο
Παναγιώτης θα αποχαιρετούσαν τους συμμαθητές τους στη γιορτή του Δημοτικού, θα
έλεγαν ένα μεγάλο αντίο στα μαθητικά χρόνια του Δημοτικού αφού μετά το καλοκαίρι
αλλάζουν μαθητικό στέκι… 21/06 είχαμε διπλή γιορτή..τα γενέθλια του Γιάννη και του
Αλέξανδρου και έτσι όλα ήταν διπλά..οι τούρτες, διασκέδαση, οι ευχές…!!Την Παρασκευή
25/06, η Πρεσβεία της Κορέας, στα πλαίσια του εορτασμού της επετείου του πολέμου
(πριν από 60 περίπου χρόνια στην Κορέα όπου η Ελλάδα έστειλε βοήθεια), οργάνωσε μια
ωραία γιορτή στο σπίτι μας με συγκρότημα, με παραδοσιακά όργανα και μουσική της
χώρας της. Οι εκδηλώσεις μας δεν τελειώνουν και την επόμενη μέρα, το Σάββατο, τα
κοριτσάκια μας, παρακολούθησαν μία παράσταση με latin χορούς στο θέατρο
Μπρόντγουεϊ. Τελευταία ημέρα του μήνα, 30/06, και εμείς κάνουμε το πρώτο μας μάθημα
κρουστών οργάνων! Το βράδυ όμως της ίδιας μέρας κοιμηθήκαμε νωρίς, γιατί την άλλη
μέρα θα ξεκινούσαν οι διακοπές στην Επανωμή για τα μικρότερα μέλη της οικογένειας. Τα
μεγαλύτερα παιδιά μένουν πίσω για βόλτες στα στενά της Πλάκας ή και της Κηφισσιάς με
το τρενάκι!
1Η Ιουλίου: Οι διακοπές μας ξεκινούν. Το πούλμαν από νωρίς μας περιμένει να
ξεκινήσουμε το ταξίδι μας για την Επανωμή. Για τις επόμενες 15 μέρες τα παιχνίδια στη
θάλασσα και οι απογευματινές βόλτες θα γίνουν καθημερινότητά μας. Αλλά και τα
μεγαλύτερα παιδιά που έμειναν πίσω στις 6/7 παρακολούθησαν μια υπέροχη παράσταση
με Αμερικανούς χορευτές που μας ταξίδεψαν από τα χρόνια της Άγριας Δύσης μέχρι και τη
δεκαετία του 1990. 24/7, αυτή η μέρα ήταν αφιερωμένη στη Μαριάνθη και τον Ερμή.
Έγινε η βάπτισή τους, πολλοί φίλοι και εθελοντές, μας τίμησαν με την παρουσία τους και
ευχήθηκαν στα δυο παιδιά ότι καλύτερο.
Ο Ιούλιος τελειώνει με τις βαλίτσες μας να είναι έτοιμες και πάλι για διακοπές. Αυτή τη
φορά, στην όμορφη Καβάλα. Η «συνταγή» δοκιμασμένη από πέρυσι, οπότε είμαστε
σίγουροι ότι θα περνούσαμε υπέροχα! Η διαδρομή έως εκεί απίστευτη..φτάσαμε αργά το
απόγευμα. Το μόνο που θέλαμε ήταν να ξεκουραστούμε από το πολύωρο ταξίδι μας. Από
την επόμενη όμως μέρα, τα πρωινά μπάνια στην παραλία των Αμμολόφων και οι βόλτες
στις γύρω περιοχές έγιναν η καθημερινότητά μας! Η έκπληξη αυτή τη φορά αφορούσε
μόνο τα μεγαλύτερα παιδιά του σπιτιού μας και ήταν 6 αυγουστιάτικες μέρες στη
μυροβόλο Χίο! Το ταξίδι με το πλοίο για κάποια παιδιά πρωτόγνωρη εμπειρία. Μείναμε στη
Βόρεια Χίο, στο γραφικό χωριό της Βολισσού όπου μας φιλοξένησαν οι πιο ζεστοί και
καλόκαρδοι άνθρωποι που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα, ο κος Γιάννης Ζορμπάς και η
σύζυγός του κυρία Ευγενία! Κάθε πρωί ξυπνάγαμε και βλέπαμε το πιο ζεστό χαμόγελο το
οποίο συνόδευε με τη σειρά το πιο νόστιμο πρωινό προσφορά του Super Market «ΧΑΡΑ».
Οι όμορφες παραλίες κυριολεκτικά στα πόδια μας…
Σεπτέμβριος. Ο πρώτος μήνας του Φθινοπώρου. Τώρα πια το πήραμε απόφαση ότι οι
διακοπές μας τελείωσαν και από εδώ και πέρα θα αρχίσουν οι υποχρεώσεις μας : σχολεία,
φροντιστήρια κτλ. Οι διακοπές θα γίνουν μια γλυκιά ανάμνηση και οι φωτογραφίες θα μας
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γυρίζουν πίσω σε όλες αυτές τις ωραίες στιγμές που ζήσαμε το φετινό καλοκαίρι.
Αρχίσαμε να διαλέγουμε τις σχολικές μας τσάντες, τις δραστηριότητές μας και ξεκινήσαμε
το νέο μας πρόγραμμα! Στα μέσα του μήνα άνοιξαν τα σχολεία. Όλα τα παιδιά με χαρά
και ανυπομονησία πήραν τις τσάντες στην πλάτη και ξεκίνησαν για τον αγιασμό. Τα παιδιά
του Νηπιαγωγείου με χαρά που θα πάνε στο «μεγαλύτερο» σχολείο. Τα πρωτάκια λίγο
αγχωμένα, αλλά και ενθουσιασμένα. Φέτος όμως έχουμε και τα μεγάλα «πρωτάκια», αυτά
του Γυμνασίου. Καινούριο σχολείο, καινούριοι φίλοι, καινούριες παρέες.
Να και ο Οκτώβρης που περιμέναμε να βάλουμε τα ζεστά μας ρούχα αλλά μάταια..οι
μέρες του κύλησαν ήρεμα..εκδρομές με το σχολείο και αρκετό διάβασμα! Στις 24/10
παρακολουθήσαμε μία παράσταση εμπνευσμένη από τις δράσεις του συλλόγου μας..
«Αναζητώντας τη Ραπουνζέλ»! Ο μήνας αυτός κλείνει με την παρέλαση της 28ης
Οκτωβρίου που καμαρώσαμε τα χαμογελάκια μας!
Λίγο πιο ζωηρά μπήκε ο Νοέμβριος..με πάρτυ στον παιδότοπο O SOLE MIO μια προσφορά
της εταιρείας DANONE, με κινηματογράφο «Εγώ ο Απαισιότατος» και ο μήνας έφυγε
βρίσκοντας εμάς να γιορτάζουμε τα γενέθλια του Σταύρου μας!
Ο Δεκέμβριος…κρύβει πάντα μέσα στις μέρες του μία αίσθηση μαγείας, μυθικών φιγούρων
και γλυκών αρωμάτων! Κάπως έτσι τον βιώνουμε κ εμείς με πολλές επισκέψεις από
καλούς μας φίλους ή και αγνώστους επισκέπτες πολλές φορές που μας δείχνουν την
αγάπη τους! Το τραπέζι των Χριστουγέννων είχε τις ωραιότερες νοστιμιές.. δεν ήταν λίγες
οι φορές που οι μικρότεροι της παρέας βούτηξαν τα μικρά τους δαχτυλάκια μέσα στο
τζατζίκι..μετά ακολούθησε διαγωνισμός χορού για να χωνέψουμε και μετά είδαμε
χριστουγεννιάτικες ταινίες αφήνοντας τη σκέψη μας να ταξιδέψει κοντά στο μεγαλόσωμο
ασπρογένη άντρα με τα κόκκινα! Ο μήνας κλείνει και είχαμε την τύχη και φέτος να έρθει
και σε εμάς ο αγαπημένος Άγιος που δεν μας ξέχασε ποτέ μέχρι σήμερα! Όλοι μας με
ορθάνοιχτα μάτια τον παρακολουθήσαμε να μπαίνει στο σπίτι μας γεμίζοντάς μας με δώρα
και μυρωδιά τζακιού!
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ
ΠΟΣΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
Ηλεκτρολογικέςυδραυλικές-ξυλουργικές
επισκευές
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ:
•

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
(ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ)

2

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:
€

•

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

•

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ
(ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΜΟΥΣΑΜΑΣ)

5

•

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ

15

€

•

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

10

€

•

ΡΙΧΤΑΡΙΑ ΚΑΝΑΠΕ

10

4

€

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
•

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ

•

ΤΗΓΑΝΙΑ
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΑ
(ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ)

1

€
2

•

ΠΟΤΗΡΙΑ, ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ,
ΜΠΩΛ, ΚΟΥΠΕΣ ΓΙΑ 20
ΠΑΙΔΙΑ

•

ΛΕΚΑΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ

•

ΚΑΔΟΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ (ΜΙΚΡΟΙ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ)

2

ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ
STAND ΜΠΑΝΙΟΥ (ΓΙΑ
ΣΑΜΠΟΥΑΝ)

2

•

€

5
€

250
•

ΛΑΜΠΕΣ ΓΙΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

20

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
•

•

•

ΣΚΟΥΠΕΣ-ΦΑΡΑΣΙΑ
(ΑΠΛΑ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ)
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
(ΑΠΛΕΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ)
ΚΟΥΒΑΔΕΣ (ΑΠΛΟΥΣ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ)

€
3
€
3
€
3

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
•

Δ.Ε.Η.

5.593 €

•

Ο.Τ.Ε.

2.051 €

•

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

3.739 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:
•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

12

•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ /
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1

•

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ (κατά
προσέγγιση με
αυξομειώσεις λόγω
εναλλασσόμενων
ωραρίων)

14 άτομα

325.500 €
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TΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Διεύθυνση : Χαμηλή Μαγουλάδων, Κέρκυρα
Παραχώρηση από την Κοινωφελή Αδελφότητα Χαμηλής
Μαγουλάδων
Τηλέφωνο : 26630 51213
Fax : 26630 52182
E-mail: kerkyra1@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται : 26
Δυνατότητα φιλοξενίας : 20 παιδιά

252
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ
Ιανουάριος. Ο πρώτος μήνας του χρόνου μας βρήκε χαρούμενους, ξέγνοιαστους και
σκασμένους από το φαγητό και τα γλυκίσματα!! Νέοι στόχοι για να πάει το σπίτι μας
μπροστά και νέοι προσωπικοί στόχοι μεγάλων και μικρών για έναν εποικοδομητικό χρόνο.
Ξεχυθήκαμε χωρισμένοι σε ομάδες για τα κάλαντα των Φώτων και φροντίσαμε να
σκορπίσουμε χαμόγελα και χαρούμενες φωνούλες σε όλη τη γύρω περιοχή! Παρόλο που ο
απόηχος των γιορτών άρχισε να σβήνει και άρχισε η πυρετώδης προετοιμασία για την
επιστροφή μας στα σχολεία, πολλοί αγαπημένοι μας φίλοι συνέχισαν να μας επισκέπτονται
αλλά και να μας καλούν στις εκδηλώσεις τους, όπως η Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων, η
ΧΕΝ και ο Όμιλος Φουσκωτών Σκαφών που μας έταξε και βόλτα με τα σκάφη!! Και
ξέρετε… σε μικρό και σε τρελό είναι να μην τάξεις….!!!! Έφτασε η μέρα που ξεκίνησαν τα
σχολεία αλλά κανείς μας δεν ήξερε ότι μας περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη στο τέλος του
μήνα. Αποκτήσαμε τη δασκάλα μας, μια ολόδικιά μας δασκάλα!!! Η Πετρούλα ήρθε κοντά
μας ορεξάτη για να γεμίσει τα κεφαλάκια μας γνώση και εικόνες! Καλώς ήρθες
Πετρούλα!!! Η οικογένειά μας όμως απέκτησε κι ένα ακόμα μέλος, το Βασίλη μας που είναι
κοντά μας από τις 14 Ιανουαρίου. Καλώς όρισες κι εσύ Βασιλάκη!!
Ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος κύλησαν ήρεμα, στους ρυθμούς του σχολείου και της
καθημερινότητας. Δυστυχώς λόγω κακοκαιρίας δεν καταφέραμε να παραβρεθούμε στο
Καρναβάλι της Πάτρας που τόσο πολύ ανυπομονούσαμε αλλά και στην Κέρκυρα
περάσαμε όμορφα σε διάφορες αποκριάτικες εκδηλώσεις. Το Μάρτιο η οικογένειά μας
αυξήθηκε κατά ένα μέλος κι έχουμε στα πόδια μας να μπουσουλάει ένας μπόμπιρας, ο
Αλέξανδρος, που είναι ολόκληρος ένα χαμόγελο!! Ο πρώτος μήνας της άνοιξης έκλεισε με
την παρέλαση της 25ης Μαρτίου που κάναμε την οικογένειά μας περήφανη!
Απρίλιος. Μύρισαν οι πασχαλιές γιατί ήρθε το Πάσχα! Τα έθιμα στην Κέρκυρα είναι πολλά
και πολύ ιδιαίτερα. Φέτος λοιπόν, για άλλη μία χρονιά, πήγαμε στην Παλαιά πόλη της
Κέρκυρας να γιορτάσουμε την Πρώτη Ανάσταση με τις κανάτες! Μαζί μας ήταν και φίλοι
μας από την Αθήνα, ο Παντελής και η Ήβα, που μας πρόσεχαν να μη μας πατήσει ο πολύς
κόσμος!!! Πνίγηκε το νησάκι μας στον κόσμο…χαθήκαμε κι εμείς ανάμεσά τους, αλλά το
θέαμα υπέροχο! Κανάτες μικρές, μεγάλες, τεράστιες, με ζωγραφιές ή χωρίς. Διαγωνισμός
ποιος θα ρίξει τη μεγαλύτερη κανάτα! Φυσικά μέσα το 1/4 έχει νερό, για να μη μας
χτυπήσουν τα κομμάτια πέφτοντας από τόσο ψηλά. Ύστερα, Ανάσταση το βράδυ στο
χωριό των Μαγουλάδων κατανυκτικά με τις λαμπάδες μας και τα καλά μας ρουχαλάκια.
Μαγειρίτσα, κόκκινα αυγά, αρνί στη σούβλα και φίλοι στο σπίτι μας για να γιορτάσουμε
όλοι μαζί τις Άγιες ημέρες του Πάσχα. Εμείς εδώ στη φάρμα, κάθε χρόνο, βάφουμε και
αυγά στρουθοκάμηλου! Αυγά στρουθοκάμηλου και αυγά νανάκια!!! Στις 7/4 δεχθήκαμε
επίσκεψη από το ελληνογερμανικό σχολείο και περάσαμε πολύ όμορφα! Στις 18/4
συμμετείχαμε, ύστερα από πρόσκληση δικιά τους, σε κυνήγι χαμένου θησαυρού στο Μον
Ρεπό. Ήταν φανταστικά! Επίσης, στις 7/4 διεξήχθησαν στο Δημοτικό Θέατρο τα
Κερκυραϊκά βραβεία 2010. Οι Κερκυραίοι πολίτες, αφού ψήφισαν, μας τίμησαν με το
Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς. Αισθανθήκαμε πολύ υπερήφανοι, μα και πολύ
περισσότερο υπεύθυνοι! Θα συνεχίσουμε μέχρι ο αγώνας μας για το παιδί να ακουστεί
στα πέρατα της γης. Το υποσχόμαστε!
Καλό Μήνα με στεφάνια και λουλούδια για να πιάσουμε το Μάη! Φτιάξαμε, όπως κάθε
χρόνο, το στεφάνι μας και κάναμε βόλτα στους αγρούς για να μαζέψουμε λουλούδια! Στις
10 Μαΐου ντύνουμε στα χακί τον πρώτο μας φαντάρο, τον Βασίλη και αρχίζουμε να
κοιμόμαστε πια πιο ήρεμοι διότι φυλάει την πατρίδα και τα σύνορά μας! Στις 28 Μαΐου, σε
συνεργασία με το Δήμο Εσπερίων και πολλά δημοτικά σχολεία της περιοχής,
σκορπιστήκαμε στην παραλία της Αστρακερής και μέσα από πολλές δραστηριότητες και
παιχνίδι, καθαρίσαμε την παραλία και φτιάξαμε ένα τεράστιο πανό με την ιδανική παραλία
για εμάς! Όλα αυτά έγιναν στα πλαίσια της δράσης «Καθαρίστε τη Μεσόγειο». Περάσαμε
τέλεια!
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Α! Μύρισε καλοκαίρι για τα καλά παιδιά! Έτσι κι εμείς από τις 2 έως και τις 6 Ιουνίου
κάναμε μία ωραιότατη κρουαζιέρα σε Ρόδο, Κω, Σάμο, Τήνο και Μύκονο! Πέντε τυχερά
παιδιά με 2 τυχερές παιδαγωγούς ταξίδεψαν με ένα ωραίο καράβι σε αυτά τα όμορφα
νησιά και μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά του «Χαμόγελου» πέρασαν ξέγνοιαστα και ωραία!
Επιστροφή από την κρουαζιέρα και το ρίχνουμε στο χορό! Στις 12/6 μας επισκέφθηκε ο
χορευτικός σύλλογος «Λαοδάμας» και όλοι μαζί χορέψαμε ελληνικούς παραδοσιακούς
χορούς! Τους απολαύσαμε και περιμένουμε την επόμενη φορά που θα ξαναέρθουν στο
σπίτι μας να τους δείξουμε κι εμείς τους δικούς μας χορούς μιας και το σπίτι μας έχει δικό
του χορευτικό συγκρότημα. Ο Ιούνιος συνεχίζεται με πολλές δυσκολίες αφού σχεδόν όλα
μας τα παιδιά βρίσκονται σε εξεταστική περίοδο. Άγχος και σοκολάτες για δύναμη και
καλύτερη μνήμη είναι τα βασικά στοιχεία του σπιτιού μας! Καλή επιτυχία παιδιά! 26
Ιουνίου. Οι εξετάσεις και το στρες πλησιάζουν προς το τέλος τους κι εμείς δεχθήκαμε
πρόσκληση – και φυσικά είπαμε ναι – από το Σοροπτιμιστικό Σύλλογο Κέρκυρας για
ημερήσια εκδρομή στην παραλία του Χαλικούνα και ύστερα φαγητό στις Μπενίτσες.
Περάσαμε φανταστικά και πραγματικά το είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη μετά από έναν
ολόκληρο μήνα διαβάσματος! Στο τέλος του μήνα είχαμε τη χαρά να δούμε τους φίλους
μας από τη Νίκαια, που ήρθαν για διακοπές στο νησί μας και δεν παρέλειψαν να
επισκεφτούν και το σπίτι μας. Έφυγαν όμως γρήγορα.. Καλή αντάμωση παιδιά!
1η Ιουλίου και 2 λεωφορεία γεμάτα παιδιά και συνοδούς ξεκινήσαμε για τις διακοπές μας
στη Νέα Ηρακλείτσα, κοντά στην Καβάλα! Η διάθεση όλων στα ύψη… Ζήσαμε στιγμές
ανεμελιάς στις πανέμορφες παραλίες της περιοχές, κάναμε βόλτες στην πόλη της Καβάλας
με το πανέμορφο κάστρο, περάσαμε απέναντι, στο όμορφο νησί της Θάσου, λούνα παρκ,
ταβερνάκια, barbeque στην υπέροχη αυλή μας.. Ο κύριος Μιχάλης, ο οδηγός μας, δε μας
χάλασε κανένα χατίρι!
Κανείς μας δεν φανταζόταν τις ομορφιές που μας περίμεναν όταν γυρίσαμε σπίτι μας..
Φωτεινά και παιχνιδιάρικα χρώματα παντού, καινούρια μοντέρνα έπιπλα και φωτιστικά,
ανανεωμένη διάθεση και όρεξη.. το καλοκαίρι βρίσκεται ακριβώς στη μέση του και μας
περιμένουν ακόμα πολλές εκπλήξεις, βουτιές και παιχνίδια στην αμμουδιά!
Ο Αύγουστος άρχισε τρεις ημερήσιες εκδρομές με ιστιοπλοϊκό!!!! Ο Τσέχος φίλος μας,
Μίρα με το πλήρωμά του και πειρατική σημαία, μας υποδέχτηκε στις 3, στις 5 και στις 7
Αυγούστου στο υπέροχο ιστιοπλοϊκό του και ανάμεσα σε πολλά παιχνίδια, αθλητικούς
αγώνες και χρήσιμες πληροφορίες γύρω από την ιστιοπλοΐα δεν καταλαβαίναμε πως
περνάει η μέρα κι επιστρέφαμε αποκαμωμένοι στη Μαρίνα των Γουβιών που μας περίμενε
το λεωφορείο μας. Ό, τι και να σας πούμε θα είναι λίγο γι’ αυτό απολαύστε το πλούσιο
φωτογραφικό υλικό! Στις 12 Αυγούστου, φορτωμένοι ανάμεικτα συναισθήματα,
αποχαιρετίσαμε το μικρούλη φαγάνα μας, τον Αλέξανδρο, που άνοιξε τα φτερά του για
άλλες αγκαλιές, με την ελπίδα να βρει την αγάπη και τη στοργή που κάποιοι θέλησαν να
του στερήσουν όταν ήταν ακόμα βρέφος. Καλή τύχη Αλέξανδρε!
Τα πρωτοβρόχια ήρθαν λίγο νωρίτερα από ό, τι τα περιμέναμε φέτος και τα μπάνια στη
θάλασσα τέλειωσαν πρόωρα. Ξεκίνησε η πυρετώδης προετοιμασία για την έναρξη των
σχολείων! Άγχος πολύ για τα παιδιά που έφυγαν από το δημοτικό για το γυμνάσιο.. Σιγά
σιγά αρχίσαμε να μπαίνουμε στους ρυθμούς μας, σχολείο, φροντιστήρια, χορός,
ποδόσφαιρο, λογοθεραπεία. Λίγο πριν αρχίσουν τα σχολεία, ένα από τα παιδιά μας, ο
Θοδωρής, αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά του και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα,
επιστρέφοντας στην οικογένεια του ύστερα από την ενηλικίωσή του. Φορτωμένος εφόδια
και αξίες μας χαιρέτισε στις 3 του Σεπτέμβρη. Καλή τύχη Θοδωρή!
Ο Οκτώβρης κύλησε γρήγορα σε έντονους ρυθμούς διαβάσματος για να κλείσει με την
παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου που παρελάσαμε καμαρωτοί καμαρωτοί με τις
γαλανόλευκες στολές μας!
Ο Νοέμβρης στιγματίστηκε από την επιστροφή του Βασίλη ύστερα από την εξάμηνη
θητεία του και πριν προλάβουμε να πάρουμε ανάσα, έφυγε ο δεύτερος φαντάρος μας, ο
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Σωτήρης! Καλός πολίτης Βασίλη… Καλή θητεία Σωτήρη… Η περηφάνια ξεχειλίζει από
όλους μας, μικρούς και μεγάλους!
Και χωρίς να το καταλάβουμε, να πάλι ο Δεκέμβρης! Το νησί μας φόρεσε πάλι τα γιορτινά
του, το ίδιο και το σπίτι μας! Άκρως συγκινητική ήταν φέτος η συμπαράσταση και η
υποστήριξη του κόσμου στο δύσκολο έργο μας. Πολλά σχολεία, οικογένειες, σύλλογοι,
σχολές, φίλοι, μας επισκέφτηκαν και γέμισαν τις αποθήκες μας με ένα σωρό πράγματα..
Εθελοντές ήρθαν και φτιάξαμε όλοι μαζί πανέμορφες κατασκευές για να τις πουλήσουμε
στα παζάρια μας! Χορωδίες για να τραγουδήσουμε κάλαντα από όλες τις μεριές του
κόσμου.. Το σπίτι μας γέμισε κόσμο, φωνές, μυρωδιές, μουσική.. Τα δύο παζάρια μας
στην Άρτα και στην Κέρκυρα στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία και για μια ακόμη φορά
νιώσαμε την αγάπη και το σεβασμό του κόσμου που με λίγα ευρώ από το υστέρημά τους
έσπευσαν να μας βοηθήσουν. Κανείς μας δεν ξέχασε τις οικογένειες που στηρίζουμε σε
είδος και τα παιδιά που θα περάσουν πιο φτωχικά Χριστούγεννα από εμάς.. Φροντίσαμε,
όσο περνάει από το χέρι μας, να έχουν κι εκείνα όμορφες γιορτές με πολλά φαγητά,
ρούχα και παιχνίδια! Στην καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας καλέσαμε όλους μας
τους φίλους, φάγαμε, χορέψαμε, παίξαμε και είχαμε αγωνία για το αν θα μας επισκεφτεί
και φέτος ο Άγιος Βασίλης, καθώς ήμασταν λίγο άτακτοι όλο το χρόνο.. ήρθε τελικά και
μας μοίρασε υπέροχα δώρα!!
Το 2010, όμως, δεν ήταν μια ανέμελη χρονιά.. Είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα και
γκρίνιες, όπως όλες οι οικογένειες. Όλοι παλέψαμε για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που
μας παρουσιάστηκαν. Άλλες φορές τα καταφέραμε, άλλες όχι.. Ευχαριστούμε όλους τους
εθελοντές μας που στάθηκαν δίπλα μας.. Ευχόμαστε το 2011 να είναι ακόμα καλύτερο
από το 2010, με περισσότερα χαμόγελα και λιγότερες γκρίνιες!
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Το ελαιοτριβείο που
βρίσκεται μέσα στο κτήμα.
Μέσα σ’ αυτό υπάρχουν όλα
τα σχετικά εργαλεία της
εποχής.

Οι στάβλοι όπου
φιλοξενούνται τα άλογα. Οι
καλύτεροι φίλοι των
παιδιών.

Και οι κότες έχουν τη
δική τους θέση στο
κτήμα. Τα παιδιά
μπορούν και τρώνε
καθημερινά τα φρέσκα
αυγά.
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Ο παλιός γραφικός φούρνος μέσα στο σπίτι

Το εσωτερικό από το γραφικό εκκλησάκι
της Υπεραγίας Θεοτόκου Χαμηλής
Μαγουλάδων που βρίσκεται μέσα στο
κτήμα. Σ’ αυτό το εκκλησάκι βαφτίστηκαν
11 παιδιά, από το σπίτι στο Περιστέρι και
από το σπίτι στην Κέρκυρα
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Το πυροσβεστικό όχημα του συλλόγου είναι σε
ετοιμότητα για την καταστολή πυρκαγιάς. Εχει
ενταχθεί στο Σχέδιο Δασοπροστασίας της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας

Το αγρόκτημά μας
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

•

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΑΥΛΩΝ

•

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΜΠΑΝΙΩΝ

•

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 50 τ.μ.

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

10

•

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ
•

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΛΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
•

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

1

•

ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ

1

ΕΠΙΠΛΩΣΗ
•

ΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΗΠΟΥ

5

•

ΜΑΞΙΛΑΡΕΣ/ΠΟΥΦ

10

•

ΠΟΛΥΕΠΙΠΛΟ (ΓΙΑ
TV-VIDEO-DVD-

1

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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HiFi κ.α.)
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
•

ΧΑΛΙΑ-ΜΟΚΕΤΕΣ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ

10

•

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ

10

•

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ

10

•

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

20

•

ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ
ΜΟΝΑ

30

•

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

20

ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•

ΤΗΓΑΝΙΑ
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΑ

3

•

ΧΥΤΡΕΣ

3

•

ΚΑΛΑΘΙΑ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

2

•

ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΠΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ
ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ

4

•

ΦΟΡΗΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

1

•

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΟΥΤΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ

10

ΚΑΛΑΘΟΥΝΕΣ ΓΙΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

8

•

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
•

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

3

ΕΤΗΣΙΑΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
•

Δ.Ε.Η.

7.414,25 €

•

Ο.Τ.Ε.

2.038,50 €

•

ΕΝΟΙΚΙΟ Κ.Λ.

•

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (κατά
την χειμερινή
περίοδο)

2.200 €

6 ΤΟΝΟΥΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ

1
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•

ΟΔΗΓΟΙ

3

•

ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

12

•

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ (κατά
προσέγγιση με
αυξομειώσεις λόγω
εναλλασσόμενων
ωραρίων)

19 άτομα

450.000 €
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ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟ

Διεύθυνση : Θέση «Θέατρο», Αρχαία
Κόρινθος
Παραχώρηση από την μη
κερδοσκοπική εταιρεία «ΚΙΒΩΤΟΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ – ΕΛΛΑΔΑ»
Τηλέφωνο : 27410 32628
Fax : 27410 32626
E-mail : korinthos@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται :
44
Δυνατότητα φιλοξενίας : 40
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ
Άλλη μια χρονιά ολοκληρώθηκε και ο σύλλογος μας συνέχισε τις επίπονες προσπάθειες
του για να εξασφαλίσει το χαμόγελο στα χείλη των παιδιών μας. Χορηγοί και εθελοντές
στάθηκαν ξανά δίπλα μας προσφέροντάς μας απλόχερα και ανιδιοτελώς την βοήθειά τους,
Η χρονιά αυτή ήταν μια χρονιά μεστή από χαρά, γέλιο, πρόοδο, προσπάθεια και κόπο
καθώς τα παιδιά μας ζώντας σ’ ένα ζεστό και οικογενειακό περιβάλλον προόδευσαν στο
σχολείο τους, καταπιάστηκαν με τις αθλητικές τους δραστηριότητες και διακρίθηκαν για
το ταλέντο τους στο στίβο, το ποδόσφαιρο, τη ζωγραφική, αλλά και την υποκριτική,
αφού κατάφεραν να ανταποκριθούν επιτυχώς στη θεατρική παράσταση για την εορτή
της αλλαγής του χρόνου που ανέλαβε να ανεβάσει παιδαγωγός του σπιτιού μας στο
δημοτικό θέατρο Κορίνθου. Τα παιδιά υποδύθηκαν διάφορους ρόλους και η ερμηνεία
τους, σε συνδυασμό με τη μαγευτική ηχητική υπόκρουση, προσέφεραν αμείωτο γέλιο και
διασκέδαση στους θεατές.
Οι Απόκριες αποτέλεσαν λόγο για ξεκούραση, κέφι και διασκέδαση, Μεταμφιεσμένα με
διαφορές στολές συμμετείχαν στο παιδικό καρναβάλι της Πάτρας αλλά και σε αυτό των
Αγ, Θεοδώρων, γεγονός που τα χαροποίησε πολύ.
Οι γιορτές του Πάσχα δεν άργησαν να φτάσουν και όλα τα έθιμα τηρήθηκαν ευλαβικά,
όπως η κατανυκτική παρακολούθηση των παθών του Χριστού στην εκκλησία του χωριού
μας, το βάψιμο των κόκκινων αυγών και φυσικά ο σουβλιστός και νόστιμος οβελίας,
Το καλοκαίρι, μετά την κοπιαστική περίοδο των θερινών εξετάσεων, τους δόθηκε η
ευκαιρία ξεκούρασης και χαλάρωσης, κάνοντας πολλά μπάνια σε παραλίες της Κορίνθου,
του Κιάτου, της Κρήτης, της Καβάλας και της Επανωμής, όπου ήταν προσκεκλημένα από
αγαπητούς χορηγούς και εθελοντές. Το φαγητό σε όμορφα ταβερνάκια και οι βόλτες στα
γραφικά σοκάκια των νησιών μας, σε συνδυασμό με επισκέψεις σε αρχαιολογικούς
χώρους, όπως στο μινωικό βασιλικό ανάκτορό της Κνωσού, έδωσαν τη δυνατότητα στα
παιδιά μας να απολαύσουν εποικοδομητικά την κάθε τους καλοκαιρινή στιγμή.
Το μήνα Ιούλιο, το σπίτι μας για πρώτη φορά ανέλαβε μια καινούρια δραστηριότητα, την
κάλυψη βαπτίσεων και γάμων σε μπομπονιέρες και προσκλητήρια. Η συνέπεια και το
αποτέλεσμα της δουλειάς μας, εκτιμήθηκε από τον κόσμο δίνοντάς μας με αυτόν τον
τρόπο το προνόμιο να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο τα παιδιά μας.
Παραστάσεις θεατρικές, ταινίες στον κινηματογράφο, επιτραπέζια και ομαδικά παιχνίδια
δεν έλειψαν ούτε φέτος, καθώς ενισχύουν το ομαδικό πνεύμα και την ευγενή άμιλλα
μεταξύ τους.
Αναζωογονημένα και ξεκούραστα, υποδέχτηκαν με ανυπομονησία την έναρξη της
καινούριας σχολικής χρονιάς, αφού είδαν ξανά τους παλιούς φίλους και συμμαθητές και
έτσι άρχισε ξανά ο δύσκολος αγώνας της μάθησης.
Στις 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο σπίτι μας η βράβευση των πολύτιμων
χορηγών μας και η απονομή τιμητικών πλακετών από τον κ. Πρόεδρο του Συλλόγου,
δίνοντάς μας την ευκαιρία να πούμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους αυτούς τους
ανθρώπους που καθημερινά και όλο το χρόνο, στέκονται συμπαραστάτες στον αγώνα
μας και προσφέρουν με χαρά οτιδήποτε έχουμε ανάγκη προκειμένου να στηρίξουμε τα
παιδιά μας. Την ίδια μέρα επίσης συντελέστηκαν και τα εγκαίνια του Κέντρου Στήριξης
στην περιοχή του προαστιακού σταθμού Κορίνθου, όπου και εκεί ευχαριστήσαμε θερμά
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τους ανθρώπούς που βοήθησαν στην υλοποίηση αυτής της τόσο σημαντικής ιδέας. Με
τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα και το προνόμιο σε άπορες οικογένειες να
ενισχύονται σε είδος συστηματικά μέχρις ότου ορθοποδήσουν και πάλι.
Η 9η Δεκεμβρίου, αποτέλεσε πολύ σημαντική ημέρα για το “ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ”, αφού πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο εκδήλωση που αφορούσε την
ανακήρυξη της ημέρας αυτής, ως “Παγκόσμιας Ημέρας, του Οργανισμού Το Χαμόγελο του
παιδιού”, με κεντρικούς ομιλητές τα παιδιά μας αλλά και παιδιά ξένων χωρών.
Η 11η Δεκεμβρίου, η Παγκόσμια ημέρα του Παιδιού, μας βρήκε ξανά εκφραστές των
αντιλήψεων και απόψεών μας, αναφορικά με την παιδική εκμετάλλευση, παραμέληση η
κακοποίηση που βιώνουν ακόμα τα παιδιά στο οικογενειακό η σχολικό τους περιβάλλον,
Οι χριστουγεννιάτικες γιορτές έφτασαν και φυσικά ο Αι Βασίλης επισκέφτηκε το σπίτι μας
μοιράζοντας τα δώρα στα ανυπόμονα πρόσωπα των παιδιών μας!
Και αυτή τη χρονιά βέβαια τα παιδιά μας δημιούργησαν δικές τους χειροποίητες
κατασκευές εμπνευσμένες από το κλίμα των εορτών και τις διέθεσαν στον κόσμο, στα
χριστουγεννιάτικα παζάρια μας που έλαβαν χώρα στα Μέγαρα στην Κόρινθο, στο Κιάτο
και στην Ελευσίνα.
Ευχή όλων μας; Η νέα χρονιά να γεμίσει με αγάπη, χαρά και δημιουργικότητα τις καρδιές
όλου του κόσμου!
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

•

ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

•

ΥΛΙΚΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
(ΞΥΛΕΙΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΑ Κ.Α.)

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΠΛΑΚΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΚΑΓΚΕΛΑ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣΠΟΜΟΛΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
W.C.

4

•

ΗΛΙΑΚΟΙ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝ/ΣΗΣ

•

BOILER ΓΙΑ
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ
ΧΩΡΟΥ ΜΕ
ΚΑΜΕΡΕΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΟΡΤΩΝ

2

•

ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

5

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ
•

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

17

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

274
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
•

ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ

1

•

MULTI

1

•

ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ

10

•

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΛΙΩΝ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ

2

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
•

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

50

ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•

•

•

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣΣΕΤ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

2

ΛΕΚΑΝΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

10

ΚΑΛΑΘΟΥΝΕΣ
ΡΟΥΧΩΝ

6

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
•

•

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΡΙΑ,
ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ,
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ Κ.Α.

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΧΛΩΟΤΑΠΙΤΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΓΗΠΕΔΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
•

Δ.Ε.Η.

17.167 €

•

ΕΥΔΑΠ

3.012,19 €

•

Ο.Τ.Ε.

2.128,50 €

•

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(κατά την
χειμερινή
περίοδο)

15 ΤΟΝΟΥΣ
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ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

•

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

1

•

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1

•

ΟΔΗΓΟΣ

2

•

ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

20

•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

2

•

ΦΥΛΑΚΑΣ

1

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ (κατά
προσέγγιση με
αυξομειώσεις λόγω
εναλλασσόμενων
ωραρίων

40 άτομα

625.000 €
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ΣΠΙΤΙ ΣΤΟΝ ΚΑΡΕΑ

Διεύθυνση : Λ. Ι.Καρέα & Δάφνης 2, Καρέας
Παραχώρηση από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Τηλέφωνο : 210 7609550
Fax : 210 7609554
E-mail : kareas@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται : 31
Δυνατότητα φιλοξενίας :
20 παιδιά
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ
15 χρόνια μετά όλοι εμείς έχοντας πάντα στο νου μας τα λόγια και τους στόχους του
μικρού μας ιδρυτή συνεχίζουμε με νοιάξιμο και αγάπη να δίνουμε ζεστασιά, θαλπωρή,
αγκαλιές, ασφάλεια και χαμόγελα στα παιδιά χαρίζοντας τους το δικαίωμα να
ονειρεύονται.
7 χρόνια μετά στο Σπίτι μας στον Καρέα η «οικογένεια μας» έχει 31 παιδιά ηλικίας από 22
μηνών έως 20 χρόνων.
Τα παιδιά μας φοιτούν στα σχολεία της περιοχής νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο,
λύκειο. Παρακολουθούν παράλληλα μαθήματα αγγλικών, χορού, ποδοσφαίρου, βόλεϊ,
μπάσκετ, μουσικής. Όλα αυτά όμως χωρίς την πολύτιμη συνεισφορά των εθελοντών και
χορηγών, των ανθρώπων που ανιδιοτελώς προσφέρουν τόσο σε πνευματικό, ψυχικό όσο
και σε υλικό επίπεδο θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να γίνουν πράξη.
Πρωτοχρονιά 2010 και ο καινούριος χρόνος μας υποδέχεται στο σπίτι μας με τον Αγ.
Βασίλη να μοιράζει απλόχερα δώρα και χαρά σε μικρούς και μεγάλους που εναγωνίως
περίμεναν τον ερχομό του.
Λίγους μήνες αργότερα, οι Απόκριες μας βρήκαν για μία ακόμη χρονιά στη φιλόξενη
Πάτρα. Μοιραστήκαμε μικροί και μεγάλοι τη χαρά της παρέλασης του καρναβαλιού
χορεύοντας και τραγουδώντας με ήχους Ινδιάνων και Καουμπόηδων.
Ήρθε το καλοκαίρι. Τα σχολεία έκλεισαν. Όλα μας τα παιδιά με ενθουσιασμό ετοιμάζουν
τις βαλίτσες τους για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σκοπός η ξεκούραση, η ανεμελιά, η
διασκέδαση, οι βουτιές στη θάλασσα, οι βόλτες σε νέους προορισμούς .
Αρχή των διακοπών μας η κρουαζιέρα στα νησιά της Ρόδου- Κως-Σάμου-Τήνου και
Μυκόνου. Μία πρωτόγνωρη εμπειρία για τα παιδιά μας. Για 5 μέρες ζήσαμε την απόλυτη
ξεκούραση και καλοπέραση.
Στη Σκύρο μας υποδέχτηκαν εγκάρδια οι άνθρωποι του δήμου , οι οποίοι οργάνωσαν εξ’
ολοκλήρου τις διακοπές μας και μας μετέφεραν στο υπέροχο ξενοδοχείο «ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ»
στην περιοχή Μαγαζιά. Δοκιμάσαμε τις γεύσεις και τις νοστιμιές του νησιού στην ταβέρνα
του Πολύβιου. Ξεναγηθήκαμε από το επιτελείο της πολεμικής Αεροπορίας Σκύρου και μας
τίμησαν με ειδική πλακέτα.
Απολαύσαμε τις παραλίες και τα πεντακάθαρα νερά του νησιού και χαρήκαμε τον ήλιο και
την ξεγνοιασιά.
Επόμενος προορισμός η κοινότητα των Μολάων. Ένα μικρό χωριουδάκι τα Παπαδιάνικα με
μεγάλη καρδιά άνοιξε την αγκαλιά του και μας υποδέχτηκε. Στο σπίτι της γιαγιάς
Παναγιώτας και του παππού Νίκου ζήσαμε σαν μία μικρή οικογένεια για 9 ημέρες.
Με τη βοήθεια της κοινότητας πήγαμε ολοήμερη εκδρομή στη Μονεμβασιά . Μα και η
μαγευτική Ελαφόνησος ήταν για εμάς ένας μικρός θαλάσσιος παράδεισος. Η
αποκορύφωση των διακοπών μας ήταν η συναυλία του Αλκίνοου Ιωαννίδη στην παραλία
της Πλύτρας αφιερωμένη σε όλα μας τα παιδιά.
Και φυσικά τιμήσαμε με όλη μας την καρδιά το μικρό μας σπίτι στο Σχινιά για 25 μέρες.
Μα το καλοκαίρι τελείωσε και όλοι μας μικροί και μεγάλοι βρεθήκαμε ο καθένας στη θέση
του μέσα στο σπίτι μας.
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Σ΄αυτό το σπίτι που πριν τελειώσει η χρονιά μία μεγάλη έκπληξη μας….. περίμενε….
Το κανάλι του Alpha και η εκπομπή «ΣΠΙΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ» με αγάπη και ενδιαφέρον
έφτιαξε για όλους μας βασικούς χώρους του Σπιτιού. Έπιπλα, χρώματα, φώτα
αποκαλύφθηκαν μπροστά μας δίνοντας ζωή και ζεστασιά σε «κουρασμένους» χώρους.
Σας ευχαριστούμε όλους.
Όλους εσάς που ακόμα και σήμερα στους δύσκολους καιρούς είστε ακόμα εδώ κοντά μας.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ

280

281
ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟΝ ΚΑΡΕΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
€

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ

ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ

€
10

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

€
6

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

5

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

1

€

ΜΙΞΕΡ

1

€

MULTI

1

€

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ-ΠΡΕΣΑ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

€
1

ΖΥΓΑΡΙΑ

1

ΦΡΙΤΕΖΑ(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) 1
1

€

3

€

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

20

€

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ

10

€

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ

25

€

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

5

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

20

€

2

€

ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ
ΕΠΙΠΛΩΣΗ
ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΙ & ΚΑΡΕΚΛΕΣ
ΚΗΠΟΥ ΓΙΑ 30 ΠΑΙΔΙΑ
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΔΟΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
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ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ (ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ,
ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ) 50

€

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ
ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ

€
8

ΠΑΝΤΕΣ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΥ)

20

ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

1

€

ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ

2

€

€

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΤΟΠΙΝ
€
ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
(ΡΑΦΙΑ Κ.Α.)

ΚΑΤΟΠΙΝ
€
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

€
4

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

5

€

ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ

2

€

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.Ε.Η.

6.800 €

Ο.Τ.Ε.

2.500 €

ΕΥΔΑΠ

2.150 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

13

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ

1

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΠΙΤΙΟΥ
(κατά προσέγγιση με
αυξομειώσεις λόγω
εναλλασσόμενων
ωραρίων)

17 άτομα

380.000 €
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ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τέρμα Βιτσίου και Στρ.Παπάγου Μελίσσια
Παραχώρηση από το Σύλλογο Κυριών
Αμαρουσίου
«Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ»
Τηλ. 210 8040918
Fax. : 210 8047459
E-mail : melissia@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται : 19
Δυνατότητα φιλοξενίας : 25 παιδιά
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ
Το σπίτι μας στα Μελίσσια άνοιξε τις πόρτες του στις 18 Ιουλίου του 2005. Πρόκειται για
μια όαση 35 στρεμμάτων την οποία κοσμεί το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Σήμερα η
οικογένειά μας απαρτίζεται από 21 μέλη ηλικίας 16 μηνών έως 16 ετών.
Τα παιδιά μας φοιτούν σε δημόσια σχολεία της περιοχής, νηπιαγωγεία, δημοτικά,
γυμνάσια . Σημαντική η συμβολή των εθελοντών μας, στο διάβασμα των παιδιών, την
προετοιμασία τους για το σχολείο αλλά και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.
Οι εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών ανάλογα με τις ικανότητες και τα
ενδιαφέροντά τους
περιλαμβάνουν, προπονήσεις ποδοσφαίρου, θεατρικό παιχνίδι,
μαθήματα ζωγραφικής, μαθήματα αγγλικών. Ο ελεύθερος χρόνος τους στο σπίτι γεμίζει
ευχάριστα με δημιουργικό παιχνίδι, παρακολούθηση ταινιών, θεατρικών παραστάσεων,
βόλτες στα μονοπάτια του κτήματός μας τα οποία σηματοδοτήθηκαν χάρη στην
πολύτιμη προσφορά του Ορειβατικού Συλλόγου Αρκαδίας.
Το 2010 πλησιάζει και η προσμονή για τα δώρα του Άγιου Βασίλη μεγάλη.
υποδεχτήκαμε όπως ορίζει η παράδοση…..με κουραμπιέδες, γάλα για να
ευχαριστήσουμε και μεγάλο ενθουσιασμό. Και φέτος συνεπής στην ώρα
ανταποκρίθηκε πλήρως στις επιθυμίες μας, μας χάρισε χαμόγελα ευτυχίας
ικανοποίησης!!!

Τον
τον
του,
και

Ο Φεβρουάριος ήρθε και οι απόκριες μας βρήκαν ντυμένους ινδιάνους να χορεύουμε
στους ρυθμούς του καρναβαλιού της Πάτρας!!!!
Η άνοιξη έφτασε και τα χρώματα της φύσης έγιναν πιο ζωντανά….
Το βράδυ της Ανάστασης , όλη η οικογένεια μαζί βρέθηκε στην εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου με αναμμένες λαμπάδες. Την επόμενη ημέρα η προετοιμασία ξεκίνησε από
νωρίς……μουσική, και ένα τραπέζι γεμάτο παραδοσιακές λιχουδιές στρώθηκε με τη
βοήθεια όλων μας στον κήπο του σπιτιού μας.
Ο καιρός ζέστανε….τα σχολεία έκλεισαν και οι διακοπές μας ξεκινούν με μια υπέροχη
κρουαζιέρα στα νησιά του Αιγαίου! Το καλοκαίρι μας συνεχίζεται με ξέγνοιαστες διακοπές,
μπάνια και ατέλειωτο παιχνίδι, βόλτες, λούνα πάρκ στο σπίτι μας στο Σχινιά και στη
συνέχεια στο σπίτι μας στην Επανομή!
Η επιστροφή μας στην Αθήνα μας επεφύλασσε μια ευχάριστη έκπληξη…..τα δωμάτιά μας
άλλαξαν μορφή και χρώμα! Με τη βοήθεια των δικών μας ανθρώπων βάψαμε το σπίτι μας
και ομορφύναμε το χώρο μας.
Αρχές Σεπτέμβρη και οι ετοιμασίες για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν……τα παιδιά μας
προσμένουν την επιστροφή τους στα θρανία με ανυπομονησία…!! Λίγο καιρό μετά άλλη
μια ευχάριστη έκπληξη…ένα μεγάλο δώρο από τα «My market» που έκανε πιο ευχάριστο
το παιχνίδι μας στην αυλή ήταν η τοποθέτηση χλοοτάπητα! Τώρα πια παίζουμε καλύτερα
ποδόσφαιρο…..μπάσκετ….!! Οι ευχάριστες στιγμές δεν σταματούν εδώ, αρχές Οκτώβρη
διοργανώθηκε ένα μεγάλο πάρτυ πάλι από τα «My market» με μουσική, χορό, νοστιμιές,
ταχυδακτυλουργούς και κλόουν!!!
Σιγά-σιγά και αυτή η χρονιά φτάνει στο τέλος της….ήρθε πάλι Δεκέμβρης. Το μήνα αυτό η
συμπαράσταση του κόσμου ήταν συγκινητική! Μας επισκέφθηκαν πολλά σχολεία,
σύλλογοι, φορείς αλλά και οικογένειες μεμονωμένα μας γνώρισαν, γέμισαν ευχάριστα το
χρόνο μας και βοήθησαν σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών του σπιτιού μας!
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Σας ευχαριστούμε, για την πολύτιμη στήριξή σας και ευχόμαστε να σας έχουμε δίπλα μας,
αρωγούς στην προσπάθειά μας και στο μέλλον. Κίνητρό μας θα είναι πάντα τα χαμόγελα
των παιδιών μας, που υποχρέωσή μας είναι να μην σβήσουν ποτέ!!!
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

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

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

•

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
ΣΠΙΤΙΟΥ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΞΥΛΙΝΑ
ΣΠΙΤΑΚΙΑ 50
Τ.Μ.

5

•

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΥΛΙΚΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5

•

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ
ΧΩΡΟΥ ΜΕ
ΚΑΜΕΡΕΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
ΧΩΡΟΥ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΠΑΓΚΑΚΙΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ
ΖΩΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
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•

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ –
ΞΥΛΙΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

•

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ
ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤ
ΕΣ ΑΠΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ:
•

•

•

ΨΥΓΕΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
)
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥΓΡΑΦΕΙΟΚΟΥΖΙΝΑ

€
1
€
3
€

3

ΕΠΙΠΛΩΣΗ:
•

ΣΤΡΩΜΑΤΑ
ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ

•

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ –
ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΕ
ΣΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

•

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

3

•

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ

1

15

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:
•

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ /
ΠΟΥΦ

€
10

ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ

•

ΣΙΦΙΝΙΕΡΕΣ

3

•

ΚΟΡΝΙΖΕΣ ΜΕ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

6

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
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•

ΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

•

ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ
ΡΟΥΧΩΝ

3

•

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ

2

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
•

ΞΥΛΙΝΟΙ ΚΑΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

5

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
•

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΚΗΠΟΥ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΦΩΛΙΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΖΩΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

•

ΜΗΧΑΝΗΜΑ BOB
CUT ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1

•

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
ΕΠΟΧΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
•

Δ.Ε.Η.

9.053 €

•

Ο.Τ.Ε.

1.723 €

•

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

2.485 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:
•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

11

•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

•

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

1

•

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

1

•

ΕΤΗΣΙΟ

16 άτομα

380.000 €
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ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
(κατά
προσέγγιση με
αυξομειώσεις
λόγω
εναλλασσόμεν
ων ωραρίων
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ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΚΥΛΛΗΝΗ ΗΛΕΙΑΣ

Διεύθυνση : Κυλλήνη Ηλείας
Δωρεά του κυρίου Γιάννη Φρεζάδου και της συζύγου του κυρίας Ρούλας
Τηλέφωνο: 2623093933
Fax:
2623092335
E-Mail:
killini@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται: 22
Δυνατότητα φιλοξενίας : 21 παιδιά
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ
Το σπίτι μας στην Κυλλήνη άνοιξε τις πόρτες και την αγκαλιά του στα παιδιά μας το
Σεπτέμβριο του 2007. Το κτήριο, προσφορά αμέριστης αγάπης του ζεύγους Φρεζάδου,
έγινε καταφύγιο για παιδιά που αναζητούσαν μια ζεστή αγκαλιά. Σήμερα το σπίτι μας είναι
γεμάτο απο παιδικές φατσούλες, 22 χαμογελάκια γεμάτα ελπίδα και όνειρα.
Το 2010 ήρθε και εμείς όλοι το υποδεχθηκαμε μαζεμένοι στο λιμάνι του μικρού μας
χωριού. Μέσα στην ησυχία της νύχτας κρότοι και λάμψη από πυροτεχνήματα στο βάθος
της θάλασσας έκαναν την νύχτα να μοιάζει με μέρα. Ο Άγιος Βασίλης επάνω σε ένα καΐκι
ερχόταν προς το λιμάνι μας φορτωμένος με δώρα. Τον υποδεχθήκαμε και με μεγάλη χαρά
τον συνοδεύσαμε στο σπίτι μας όπου μοίρασε σε όλα τα παιδιά δώρα και ευχές για το
νέο χρόνο και εμείς φυσικά ανταποδώσαμε με πολλές αγκαλιές και φιλιά.
Μαζί μας στην υποδοχή του νέου χρόνου ήταν φυσικά και ο αγαπημένος μας παππούς
με την γιαγιά μας, ο κύριος Γιάννης και η κυρία Ρούλα Φρεζάδου, που με τόση αγάπη
δώρισαν το σπίτι τους στην περιοχή της Κυλλήνης, στο σύλλογο «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» για να βρουν μια ζεστή αγκαλιά, παιδιά που το έχουν ανάγκη .
Το σπίτι μας φέτος διάνυσε τον τρίτο χρόνο λειτουργίας. Ένας χρόνος γεμάτος με
ευχάριστες αλλά και δύσκολες στιγμές που ενώθηκαν και έγιναν γλυκές αναμνήσεις όπως
άλλωστε συμβαίνει σε κάθε οικογένεια.
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Ο χρόνος ξεκίνησε με μια καταπληκτική εκδρομή στην Λευκάδα όπου οι μικροί μας
φίλοι από την θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού συλλόγου Λευκάδας μας υποδέχτηκαν
και μας ξενάγησαν στο όμορφο αυτό μέρος.
Το σχολείο συνεχίζεται και η καθημερινότητα περιλαμβάνει διάβασμα, φροντιστήρια ,
ποδοσφαιρο, βόλευ...
Οι μέρες περνούν και επιτέλους
ήρθε το καρναβάλι, που περιμέναμε με τόση
ανυπομονησία για να ξεφαντώσουμε με την ψυχή μας. Καλεσμένοι σε τοπικά μασκέ
πάρτυ, ντυμένοι με στολές αγαπημένων μας παιδικών ηρώων, συμμετείχαμε στην
αποκριάτικη παρέλαση που διοργάνωσε ο δήμος Κάστρου Κυλλήνης, στην παρέλαση του
Δήμου Λεχαινών με την φιλαρμονική Λεχαινών και φυσικά στο Καρναβάλι των μικρών
στην Πάτρα με ατελείωτη μουσική και χορό σε έντονους καρναβαλικούς ρυθμούς μαζί με
όλη την οικογένεια του συλλόγου.
Ο Μάρτιος έφτασε και ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις διακοπές του Πάσχα.
Δεν μπορούμε όμως να παραλείψουμε την γιορτή της 25ης Μαρτίου όπου όλα μας τα
παιδιά ετοίμασαν τα ποιήματά τους , έμαθαν τους ρόλους τους και τα καμαρώσαμε στην
γιορτή του σχολείου τους αλλά και στην παρέλαση τους.
Το ένα καλύτερο από το άλλο!
Το Πάσχα έφτασε και το γιορτάσαμε με τον παραδοσιακό τρόπο αλλά φυσικά δεν
μπορούσαμε να μην εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία των διακοπών και να διοργανώσουμε
άλλη μια εκδρομή για τα παιδιά μας. Έτσι ντυθήκαμε ζεστά και φύγαμε για Ιωάννινα. Οι
βόλτες στην πόλη , η επίσκεψη στο σπήλαιο, στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων και στο
νησί της κυρα-Φροσύνης μας άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Ελπίζουμε να πάμε πάλι
σύντομα.
Η επόμενη μας εκδρομή ήταν στην Βέροια, Νάουσα και Σιάτιστα όπου μείναμε μερικές
μέρες προκειμένου να απολαύσουμε τα υπέροχα μέρη που έχει η περιοχή. Εκεί με την
στήριξη των φίλων μας επισκεφθήκαμε τους καταρράκτες, το πάρκο του Βερμίου, το
μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά και πολλά άλλα μέρη των γύρω περιοχών όπου μείναμε
κατάπληκτοι από την φυσική ομορφιά της περιοχής αλλά και από την φιλοξενίας των
φίλων που συναντήσαμε εκεί.
Η ζωή μας συνεχίζεται με τις σχολικές υποχρεώσεις να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο
μέρος της ημέρας, με τους μικρούς μας μαθητές και τους πιο μεγάλους να τρέχουν για τις
σχολικές τους υποχρεώσεις και τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες.
Δεχόμαστε αρκετές επισκέψεις από φίλους μας και φυσικά δεν παραλείπουμε να
ανταποδώσουμε!
Το καλοκαίρι πλησιάζει και αποφασίσαμε μικροί και μεγάλοι να εκπαιδευτούμε ώστε να
γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Έτσι υπό την καθοδήγηση του κύριου Λαμπρόπουλου, υποστράτηγου
ε.α.
πυροσβεστικού σώματος, δημιουργήσαμε μια ομάδα πυροπροστασίας όπου το κάθε
παιδί είχε αναλάβει και ένα ρόλο: κάποιος θα καλούσε την πυροσβεστική , κάποιος θα
κατέβαζε το γενικό , κάποιος θα άνοιγε την πυροσβεστική φωλιά, κάποιος θα έπερνε τον
πυροσβεστήρα ... έπρεπε όλες οι απαραίτητες ενέργειες να γίνουν με απόλυτο συντονισμό
για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Στον εξωτερικό χώρο είχαν τοποθετηθεί ειδικοί μηχανισμοί που έκαναν το κτήριο να
δείχνει πως πραγματικά φλέγεται.
Η έγκαιρη άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είχε σαν αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί η
πυρόσβεση και να πραγματοποιηθεί διάσωση δύο τραυματιών από το εσωτερικό του
κτηρίου. Στη συνέχεια, οι τραυματίες παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, όπου τους
παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

296
Ο δήμος Κάστρου – Κυλλήνης διαθέτοντας το λεωφορείο του για την μεταφορά των
παιδιών και του προσωπικού του κτηρίου σε ασφαλές μέρος με την συνδρομή της
Ελληνικής Αστυνομίας, βοήθησαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της άσκησης αυτής.
Ήρθε το καλοκαίρι….
Τα σχολεία έκλεισαν και επιτέλους ήρθε το καλοκαίρι που περιμέναμε με ανυπομονησία
για να κάνουμε ένα μεγάλο διάλλειμα από τις σχολικές υποχρεώσεις μας. Ετοιμάσαμε
λοιπόν τις βαλίτσες μας και ξεκινήσαμε για νέες καλοκαιρινές περιπέτειες.
Οι διακοπές μας στην Ζάκυνθο και στη Σίφνο όπως επίσης και η κρουαζιέρα στα νησιά
Ρόδο- Μύκονο –Κώ- Τίνο, μας άφησαν τις καλύτερες αναμνήσεις: Ατελείωτο παιγνίδι στη
θάλασσα, βόλτες, καινούριες εμπειρίες, νέοι φίλοι…
Ανανεώσαμε το ραντεβού μας λοιπόν για το επόμενο καλοκαίρι!
Επίσης δεν πρέπει να παραλείψουμε τον διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργανώσαμε με
τους φίλους μας από την Ημερήσια Φροντίδα στον Πύργου, όπου μας έδωσε έναν ακόμα
λόγο να ξεχυθούμε στις παραλίες, να διοργανώσουμε μονοήμερες εκδρομές στην περιοχή
και να εξερευνήσουμε τη φύση! Για να δούμε ποιος θα τραβήξει την καλύτερη
φωτογραφία….
Το καλοκαίρι όμως τελείωσε και εμείς με την ελπίδα ότι και του χρόνου θα ζήσουμε άλλο
ένα όμορφο και γεμάτο εμπειρίες καλοκαίρι ετοιμαστήκαμε για την νέα σχολική χρονιά.
Ηρθε ο καιρός να συναντήσουμε τους φίλους μας στο σχολείο και τους δασκάλους μας
και να αποκτήσουμε νέες γνώσεις. Βρήκαμε λοιπόν τις τσάντες μας, φορέσαμε τα καλά
μας ρούχα και ξεκινήσαμε για το σχολείο μας. Η πρώτη μέρα έκρυβε λίγο άγχος αλλά και
ανυπομονησία. Νέοι δάσκαλοι, καινούρια τάξη, νέα βιβλία αλλά και νέοι συμμαθητές! Όλα
όμως πήγαν μια χαρά και έτσι ξεκίνησε μια νέα σχολική χρονιά!
Το Σεπτέμβρη είχαμε και τα γενέθλια του σπιτιού μας! Κλείσαμε τον τρίτο μας χρόνο και
όπως πέρυσι , έτσι και φέτος η ευχή μας ήταν «… υγεία, ευτυχία και ένα ζεστό σπίτι για
όλα τα παιδιά του κόσμου» !
Αφού λοιπόν χειμώνιασε και άρχισαν τα κρύα είπαμε να κάνουμε μια μικρή απόδραση στη
φύση. Έτσι πήγαμε στα Καλάβρυτα.
Τι όμορφα που ήταν όλα χιονισμένα! Παιδιά της Θάλασσας εμείς, ξετρελαθήκαμε με τα
χιόνια και τις διαδρομές στο βουνό. Παντού φτιάχναμε όμορφους χιονάνθρωπους και
φυσικά επιδοθήκαμε σε έναν ατελείωτο χιονοπόλεμο.
Τα Χριστούγεννα δεν άργησαν να έρθουν! Μύρισε το σπίτι μας μελομακάρονα και
κουραμπιέδες. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο , τα φωτάκια, τα στολίδια έκαναν το σπίτι
μας ακόμα πιο ζεστό.
Αυτό το μήνα λοιπόν και προκειμένου να κλείσουμε το χρόνο μας όσο πιο ευχάριστα και
χαρούμενα γίνεται, διοργανώσαμε ένα μεγάλο παιδικό πάρτυ στην Λέσχη Αξιωματικών
Διασποράς Ανδραβίδας. Καλέσαμε όλους τους μικρούς μας φίλους από την περιοχή της
Κυλλήνης αλλά και των γύρω περιοχών και όλοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση μας.
Ο χώρος γέμισε παιδικά χαμόγελα και φατσούλες γεμάτες ανυπομονησία για τις
εκπλήξεις που τους περίμεναν.
Ο καταπληκτικός ταχυδακτυλουργός Κρίστοφερ με το συνεργάτη του και ο κλόουν Νίνο
κατάφεραν να εντυπωσιάσουν για άλλη μια φορά τα παιδιά τα οποία διασκέδασαν με την
ψυχή τους. Η Μουσική και ο χορός φυσικά δεν έλειπαν ενώ η Ράνια μας, παιδαγωγός στο
σπίτι μας, είχε αναλάβει να κάνει Face Painting σε όλα τα παιδιά ζωγραφίζοντας στα
παιδιά τους αγαπημένους τους ήρωες.
Το παρτυ μας τελείωσε αργά αφήνοντας μικρούς και μεγάλους εξοντωμένους από το
παιγνίδι , τα γέλια και το χορό.
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Αυτό όμως που έμεινε τελικά στη σκέψη μας μαζί με όλες αυτές τις ευχάριστες
αναμνήσεις της χρονιάς ήταν τα λόγια του μικρού Ανδρέα «…αν ενωθούμε όλοι θα τα
καταφέρουμε…»
Λόγια που πραγματικά άγγιξαν και ένωσαν πολλούς ανθρώπους και κατάφεραν να
πραγματοποιήσουν την επιθυμία του μικρού Ανδρέα, προσφέροντας απλόχερα χαμόγελα
γεμάτα ευτυχία.
Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε παρά ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στο μικρό Ανδρέα,
στους φίλους και στους εθελοντές που στηρίζουν καθημερινά τα παιδιά που έχουν
ανάγκη από αγάπη και φροντίδα γιατί πραγματικά σας έχουμε ανάγκη και ελπίζουμε να
σας έχουμε πάντα διπλά μας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΚΥΛΛΗΝΗ ΗΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ:
•

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗ

1

•

ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

1

•

ΦΡΙΤΕΖΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

1

ΕΠΙΠΛΩΣΗ:
•

ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ

1

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:
•

ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ

22

•

ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΜΠΑΝΙΟΥ &
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

22

•

ΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

20

•

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ

15

•

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ

22

•

ΤΑΠΕΤΑ (1,50 μ.)

2

•

ΤΑΠΕΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ
(1 μ.)

6

ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
•

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ ΣΕΤ 25
ΠΑΙΔΙΑ (ΠΙΑΤΑΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ
)

25

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
•

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

4

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
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•

ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ

1

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
•

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ

1

•

ΣΚΑΛΑ

1

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
•

Ο.Τ.Ε.

•

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (κατά
την χειμερινή
περίοδο)

1.744 €

5 τόννους

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:
•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

2

•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

13

•

ΟΔΗΓΟΣ

1

•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

•

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ (κατά
προσέγγιση με
αυξομειώσεις
λόγω
εναλλασσόμενων
ωραρίων)

17 άτομα

372.500 €
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ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση : Εθνικής Αντιστάσεως και
Θησέως γωνία, Φοίνικας
Παραχώρηση από το Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας
Τηλέφωνο : 2310-383141
Fax : 2310-383143
E-Mail : foinikas@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών
που φιλοξενούνται: 30
Δυνατότητα φιλοξενίας :
21 παιδιά
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Το σπίτι μας στη Θεσσαλονίκη που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον Ιούλιο του 2007 έπειτα από αγωνιώδεις προσπάθειες να
βρεθεί ένας χώρος για παιδιά σε κίνδυνο στη Βόρεια Ελλάδα, άνοιξε τις πόρτες του στις
16 Ιουλίου το 2008. Σταδιακά η οικογένεια του Φοίνικα μεγάλωσε κι έφθασε αυτή τη
στιγμή να αποτελείται από 29 παιδιά ηλικίας από 20 μηνών έως 20 ετών.
To 2010 πέρασε σαν νερό κι ο καιρός του απολογισμού έφτασε πολύ γρήγορα, όμορφα
αλλά και τόσο έντονα. Η παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2009-2010 βρήκε μικρούς και
μεγάλους να περιμένουν ανυπόμονα τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος κατέφθασε πάνω σε
πυροσβεστικό όχημα και μοίρασε τα δώρα που τα παιδιά του είχαν ζητήσει νωρίτερα στα
γράμματα τους. Ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος και το εορταστικό κλίμα διάχυτο στο
γεμάτο εργαζομένους, εθελοντές και παιδιά σπιτικό μας.
Η χρόνια κύλησε ομαλά με τα παιδιά να συνεχίζουν πέραν των σχολικών τους
υποχρεώσεων και τις δραστηριότητες με τις οποίες απασχολείται το καθένα ανάλογα με
τις κλίσεις και το ταλέντο του. Οι προπονήσεις ποδοσφαίρου και κωπηλασίας, τα
μαθήματα αγγλικών, κουνγκ-φού, μπαλέτου, χιπ χοπ, ζωγραφικής συνεχίστηκαν
ανελλιπώς μέχρι και το Μάιο. Το ίδιο συνέβη και με τις λογοθεραπείες, μουσικοθεραπείες
κι εργοθεραπείες κάποιων από τα παιδιά μας με εμφανή αποτελέσματα. Τέλος αρκετά από
τα παιδιά μας υποβλήθηκαν σε κάποιες αναγκαίες επεμβάσεις που θα κάνουν τη ζωή τους
ευκολότερη. Η σημαντικότερη ίσως από αυτές ήταν αυτή του μικρού μας Κωστάκη που δε
μιλούσε λόγω προβλήματος στην ακοή. Τώρα κάποιους μήνες μετά την επιτυχημένη
επέμβαση χαρούμενος και γεμάτος ενθουσιασμό λέει σε όλους μας τις πρώτες του
κουβέντες.
ΟΙ δραστηριότητες συνεχίστηκαν και εντός του σπιτιού μας. Τα παιδιά μας
παρακολούθησαν με χαρά κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε θεατρικές
παραστάσεις που παρουσιάστηκαν στο playroom του σπιτιού μας, συμμετείχαν σε
παιχνίδια δημιουργικής απασχόλησης που οργάνωσαν για χάρη μας εθελοντές, πρόσκοποι
και άλλοι φίλοι του σπιτιού, ήρθαν σε επαφή με την κλασσική μουσική κατά της διάρκεια
συναυλίας που έδωσαν στο χώρο μας οι μουσικοί της κρατικής ορχήστρας βορείου
Ελλάδος, χάρηκαν παιδότοπους στους οποίους ήμασταν καλεσμένοι και πολλά άλλα.
Η καθημερινότητα περνούσε με την απαραίτητη προετοιμασία των μαθημάτων της
επόμενης μέρας για το σχολείο, σε ένα μεγάλο μέρος της οποίας βοηθούσαν και οι
εθελοντές μας εκτός του προσωπικού. Ο υπόλοιπος ελεύθερος χρόνος καλυπτόταν από
πολύ παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση στο playroom ή στην αυλή του σπιτιού μας.
Τα πάρτι για τις γιορτές και τα γενέθλια των παιδιών μας ήταν επίσης μια πολύ συχνή
κατάσταση που μας γέμιζε χαρά και μας έδινε την ευκαιρία αρκετά συχνά να χορέψουμε,
να γελάσουμε και να διασκεδάσουμε με την ψυχή μας. Αγαπημένη μας συνήθεια ήταν και
τα μπάρμπεκιου στην αυλή όταν ο καιρός μας το επέτρεπε και οι βόλτες σε κοντινά
πάρκα.
Πολλά ήταν και φέτος τόσο τα σχολεία όσο και οι σύλλογοι από διάφορες περιοχές που
επισκέφθηκαν το σπίτι μας χαρίζοντας μας πέρα από την ηθική τους υποστήριξη και
σημαντική υλική βοήθεια καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
Κάπως έτσι φτάσαμε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς με την κουραστική εξεταστική
περίοδο για τα μεγαλύτερα και τις γυμναστικές επιδείξεις για τα μικρότερα παιδιά μας. Το
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Μάιο η πρώτη κρουαζιέρα κάποιων από τα παιδιά μας ήταν γεγονός. Είχαν την
ευκαιρία να χαρούν για λίγες μέρες τον ήλιο και τη θάλασσα με έναν τρόπο διαφορετικό,
γυρίζοντας σε κάποια από τα νησιά του Αιγαίου.
Τον Ιούνιο όλα τα μέλη του σπιτιού μας από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο
παρευρέθηκαν σε δύο ιδιαίτερα χαρούμενα μυστήρια την βάφτιση παιδιού του σπιτιού
μας και τον γάμο της δασκάλας μας. 'Ένα νέο μέλος προστέθηκε στην μεγάλη μας
οικογένεια. Ένας μικρός μπέμπης τον οποίο όλα τα παιδιά μας υποδέχτηκαν με πολύ
μεγάλη χαρά. Ο μικρός προσαρμόστηκε εύκολα κι άρχισε να μοιράζει αγκαλιές και
χαμόγελα.
Τα σχολεία έκλεισαν δίνοντας τη θέση τους στο καλοκαιράκι και τα μικρά μας
ανυπομονούσαν για τις φετινές τους διακοπές. Οι προετοιμασίες μεγάλες, από τη μια για
την αναχώρηση μας για τα σπίτια της Καβάλας πρώτα και της Επανομής έπειτα, και από
την άλλη για την ανακαίνιση του σπιτιού μας στο Φοίνικα που ακολούθησε. Προσωπικό
του σπιτιού, διασώστες, νοσηλεύτριες και εθελοντές που παρείχαν τις υπηρεσίες τους
στρώθηκαν στη δουλειά πυρετωδώς για να προλάβουν να βάψουν και να επιδιορθώσουν
όλο το σπίτι όπως και να μεγαλώσουν την κουζίνα μας πριν από την επιστροφή των
παιδιών μας στα τέλη Αυγούστου.
Στο μεταξύ τα μικρά μας περνούσαν στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς προσπαθώντας να
χορτάσουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Οι υπέροχες παραλίες της Νέας Ηρακλείτσας χάρισαν
σε όλους μας στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης. Καθημερινά τα παιδιά μας απολάμβαναν
το μπάνιο τους, βόλτες σε ταβερνάκια, σε καφετέριες και πολύ παιχνίδι σε πάρκα,
παιδότοπους και λούνα παρκ! Η παραμονή μας στην Επανομή κράτησε λίγο παραπάνω
από το αναμενόμενο λόγω κάποιων καθυστερήσεων στην ανακαίνιση του σπιτιού μας
αλλά αυτό κάθε άλλο παρά στεναχώρησε τα παιδιά που χάρηκαν άλλες δέκα μέρες
ανεμελιάς. Η οικογένεια του Φοίνικα δέθηκε ακόμη περισσότερο όπως συμβαίνει πάντα
την περίοδο των διακοπών.
Κάποια στιγμή η ώρα της επιστροφής στο σπίτι μας έφτασε. Τα μικρά ενθουσιάστηκαν
από τον ανανεωμένο μας χώρο και δεν σταματούσαν να σχολιάζουν τα ωραία χρώματα
στους τοίχους και την μεγάλη μας κουζίνα. Παντού ακούγονταν και πάλι χαρούμενες
παιδικές φωνούλες!
Με την έλευση του Σεπτέμβρη άρχισαν και οι προετοιμασίες για τα σχολεία και η σταδιακή
επαναφορά στην καθημερινότητα. Καθώς κάποια από τα μικρά μας πήγαν σχολείο είτε για
πρώτη φορά, είτε σε νέα τάξη, είτε σε νέο σχολείο η αρχική προσαρμογή τους πήρε
κάποιο χρονικό διάστημα.
Το σταθερό ημερήσιο πρόγραμμα, το πρωινό ξύπνημα, τα διαβάσματα, τα αγγλικά και οι
δραστηριότητες ήταν και πάλι γεγονός. Πέραν αυτών των υποχρεώσεων τα παιδιά είχαν
κατά διαστήματα και τις πρόβες για τα ποιήματα των σχολικών εορτών της 28ης
Οκτωβρίου, της 17ης Νοεμβρίου και των Χριστουγέννων. Φυσικά ποτέ δε λείπει από το
καθημερινό πρόγραμμα το παιχνίδι, τα πάρτι και οι ατελείωτες δημιουργικές ώρες.
Στις 12 Οκτωβρίου 2010 τα παιδιά μας συμπλήρωσαν την χαρούμενη ατμόσφαιρα των
εγκαινίων του Κέντρου Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα Εξαφανισμένα και Υπό
Εκμετάλλευση Παιδιά στη Θεσσαλονίκη κόβοντας μαζί με την δωρήτρια του κτιρίου στην
οδό Παπακυριαζή 3 την κορδέλα της εισόδου.
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Η ηθική και υλική υποστήριξη του κόσμου κατά την περίοδο του Δεκεμβρίου ήταν και
φέτος συγκινητική. Πολλές ήταν οι επισκέψεις σχολείων, συλλόγων και μεμονωμένων
οικογενειών που μας επισκέφθηκαν ενόψει Χριστουγέννων και μας χάρισαν λίγο από το
χρόνο και την αγάπη τους. Δεν υπήρχε λοιπόν καταλληλότερη εποχή για να βραβεύσουμε
τους εθελοντές του Χαμόγελου στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά μας παρευρέθηκαν όλα και
χάρισαν μια αγκαλιά, ένα φιλί και το βραβείο του μικρού μας Ανδρέα σε 33 εθελοντές, για
την πολυετή, αδιάλειπτη και ξεχωριστή παρουσία τους στην πρώτη γραμμή του
Οργανισμού μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης. Ο τελευταίος μήνας του έτους πέρασε
γρήγορα καθώς όλα τα παιδιά ανυπομονούσαν για τις γιορτινές διακοπές, τα δώρα, τα
γλυκά, το χορό, την χαλάρωση και τον Άγιο Βασίλη για άλλη μια χρονιά! Αυτή τη φορά
μας ήρθε πραγματικά ουρανοκατέβατος καθώς μοίρασε τα δώρα του από τη στέγη του
σπιτιού μας.

Μια καινούρια χρονιά ξεκινάει κι ευελπιστούμε το 2011 να είναι ακόμη πιο δημιουργικό και
να καταφέρουμε να δώσουμε στα παιδιά μας και σε ακόμη περισσότερα παιδιά το
χαμόγελο και την αγκαλιά που έχουν στερηθεί. Οι στιγμές και οι αναμνήσεις αμέτρητες
έρχονται να προστεθούν στο θυμητικό μας και να συσφίξουν τις σχέσεις μεταξύ όλων,
κάνοντας την οικογένεια του Φοίνικα ακόμη πιο ισχυρή και δεμένη.
Ωστόσο, δεν λείπουν και οι δυσκολίες. Στιγμές που δεν υπάρχουν άλλα όπλα και αντοχές
και αισθανόμαστε αδύναμοι να αντιμετωπίσουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Σε αυτές τις
στιγμές απελπισίας αρκεί ένα παιδικό χαμόγελο για να μπορέσουμε να πάρουμε δύναμη.
Να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο μας και τον στόχο μας μέσα στο σπίτι και να
θυμηθούμε τον λόγο ύπαρξης μας εκεί, ο οποίος δεν είναι άλλος από το να υπηρετούμε τα
παιδιά μας. Τα μικρά μας παιδιά που είναι όμως τόσο μεγάλα και μας παραδίδουν
καθημερινά μαθήματα με τον αγώνα που κάνουν αλλά και την εξέλιξη που επιδεικνύουν.
Δεν έχουμε λοιπόν παρά να ευχηθούμε και να ελπίσουμε ότι μέσα στην επικείμενη χρονιά
θα γίνουμε καλύτεροι για να παράσχουμε το βέλτιστο για τα παιδιά μας και να θέσουμε
νέους στόχους, πιο υψηλούς με κύριο μέλημα μας το να κερδίσουν όσο το δυνατόν
περισσότερα εφόδια τα μικρά μας αφεντικά, τα παιδιά μας…
Οι εθελοντές μας
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΘΙΖΕΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ
Πριν ενάμιση χρόνο βρέθηκα στο Χαμόγελο του Παιδιού στο σπίτι του Φοίνικα, για να
βοηθήσω στα μαθήματα του σχολείου παιδιά δημοτικού.
Οι εγκαταστάσεις του σπιτιού είναι κατάλληλες και προσφέρουν αυτά που περιμένουν ή
έχουν ανάγκη τα παιδιά που ζουν σε αυτό. Είναι ένα οικογενειακό και σπιτικό περιβάλλον
για παιδιά που στερήθηκαν όλα αυτά από την οικογένεια τους.
Υπάρχει όλη η κοινωνική, ψυχολογική και οικογενειακή υποστήριξη εκ μέρους του
προσωπικού, παιδαγωγών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, βοηθητικού προσωπικού,
που αναλώνουν όλες τους τις δυνάμεις και προσφέρουν τις καλύτερες και ιδανικότερες
συνθήκες για τα παιδιά.
Το προσωπικό του σπιτιού πάντα ευδιάθετο και πρόσχαρο, θυσιάζεται μπορώ να πω για
να ζουν αυτά τα παιδιά φυσιολογικά, όπως αρμόζει σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Είναι
μια όαση στην έρημο που βρίσκουν καταφύγιο και ανθρώπινη προσφορά, για την καλή
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ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών αυτών που στερήθηκαν την
οικογενειακή και κοινωνική θαλπωρή.
Υπάρχουν και ορισμένοι εθελοντές, οι οποίοι προσφέρουν, ο καθένας από την μεριά του,
ότι μπορεί και γνωρίζει από το επάγγελμα ή την απασχόληση του. Ένας από αυτούς είμαι
και εγώ που μπορώ να καταθέσω την μαρτυρία μου και έρχομαι σε επαφή με αυτά τα
παιδιά σαν εκπαιδευτικός.
Τα παιδιά του σπιτιού είναι πρόσχαρα και καθαρά με βλέμμα που ψάχνει αποκούμπι σε
εμάς τους μεγάλους και καταλαβαίνεις από τα αθώα μάτια τους τις ανάγκες που έχουν,
αλλά και τις ελλείψεις της οικογενειακής υποστήριξης και ανατροφής.
Βοηθώ τα παιδιά αυτά στα μαθήματα τους και διαπιστώνω ότι ανταποκρίνονται με όρεξη
και καλή διάθεση, να μάθουν, να ακούσουν και να λύσουν πολλές από τις απορίες τους.
Πραγματικά είναι μια ευκαιρία να δει κανείς τον εαυτό του ως άνθρωπο και να καταλάβει
ότι υπάρχουν παιδιά στην κοινωνία που έχουν ανάγκη και περιμένουν πάρα πολλά από
εμάς.
Είμαι σε θέση να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους αυτούς που αγωνίζονται μέσα
στο σπίτι αυτό και είναι άνθρωποι ανέξοδης προσφοράς που προσφέρουν υλικά αγαθά για
τις ανάγκες των παιδιών του σπιτιού στις εγκαταστάσεις του Φοίνικα. Εύχομαι να
συνεχίσουν για πολλά χρόνια ακόμα όλα αυτά που γίνονται στα σπίτια για το καλό των
παιδιών και της κοινωνίας μας.
Με εκτίμηση
Ένας συνταξιούχος εκπαιδευτικός
Λέμε ότι οι άνθρωποι στη γη είναι ίσοι. Ότι αν γεννήθηκαν εδώ ή εκεί, σε μία πλούσια
χώρα ή σε μια γωνιά του πλανήτη όπου γίνεται πόλεμος, μόνο αυτοί δεν ευθύνονται
συνήθως. Ότι είναι θέμα τύχης ή σύμπτωσης.
Δεν έχει σημασία το χρώμα του δέρματος τους, η γλώσσα και φυσικά, η όποια θρησκεία
τους. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για παιδιά. Τι διαφορά μπορεί άραγε να έχει ένα παιδάκι
του δρόμου από το δικό μου, πέρα από την ατυχία του?
Τι να πω για τον Κωνσταντίνο? (το πρώτο παιδάκι που συνάντησα όταν πήγα για πρώτη
φορά, ως εθελόντρια στο σπίτι στο Φοίνικα). Όταν χαμογελάει ότι και να έχω το ξεχνάω.
Όσο για τα μαθήματα ? Αστέρι. Υπευθυνότητα, όρεξη για μάθηση, εξυπνάδα. Και ο
μικρούλης Χριστόφορος στην πρώτη τάξη: τακτικός πάντα, ήρεμος, γλυκός.
Ο Άγγελος, έξυπνος, πιο ζωηρός αυτός, καλός μαθητής. Η γλυκιά Αρτεμούλα.
Παιδάκια όλα, το κάθε ένα με τον δικό του χαρακτήρα, δηλαδή, όπως ακριβώς συμβαίνει
σε κάθε οικογένεια.
Έχουν περάσει μόνο λίγοι μήνες που πηγαίνω στο σπίτι για να βοηθάω τα παιδιά στην
προετοιμασία των μαθημάτων για το σχολείο και ήδη νοιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου.
Πηγαίνω με χαρά και όταν φεύγω αισθάνομαι ότι πέρασα, πραγματικά ένα ωραίο
απόγευμα.
Δεν θα μπορούσα αυτές τις ώρες να είχα κάνει κάτι καλύτερο.
Αλεξάνδρα Τσιόλη
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Στο Χαμόγελο του Παιδιού έγινα εθελόντρια τον Μάρτιο του 2009. Πρώτη φορά ήρθα
στο σπίτι τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, να κάνω Χημεία και Φυσική σε μία 17χρονη
μαθήτρια. Την μέρα που θα ερχόμουν ήμουν απίστευτα αμήχανη γιατί δεν ήξερα τι θα
αντικρύσω. Δεν ήξερα πώς να προσεγγίσω τόσο το συγκεκριμένο κορίτσι , όσο και τους
υπόλοιπους στο σπίτι. Ωστόσο, η πραγματικότητα με διέψευσε, μπήκα σε ένα σπίτι
απίστευτα ζεστό, που η αγκαλιά ήταν κάτι τόσο συχνό. Μπορώ να πω ότι δεν έχω δει
τόσες αγκαλιές σε ολόκληρη την ζωή μου.
Τον χειμώνα του 2010ο αριθμός των παιδιών αυξήθηκε και ξεκίνησα μαθήματα με άλλα 3
παιδιά. Ο εθελοντισμός είχε αρχίσει να γίνεται πολύ σημαντικό κομμάτι της
καθημερινότητας μου και όχι μόνο από άποψη προγράμματος αλλά και από άποψη
δοτικότητας. Θεωρούσα και θεωρώ ότι η παρουσία μου στο Χαμόγελο είναι το ΜΟΝΟ
κομμάτι της ζωής μου που μου δείχνει καθημερινά ότι δεν ζω μόνο για τον εαυτό μου
αλλά ότι είμαι άνθρωπος και ότι θα πρέπει να κάνω με κάποιο τρόπο κάτι και για τους
άλλους δίπλα μου που μπορεί να φάνηκαν λιγότερο τυχεροί από εμένα. Από την στιγμή
που ο Θεός μου έδωσε οικογένεια, υγεία και πλέον δουλειά, είναι υποχρέωση μου να το
γυρίσω πίσω σε όσους ανθρώπους το χρειάζονται. Ότι εφόδιο έχω δεν μου ανήκει αλλά
οφείλω με αυτό να βοηθήσω όσους ανθρώπους μπορώ.
Θαυμάζω τους ανθρώπους που ανήκουν στο Χαμόγελο του Παιδιού και θεωρώ αυτή την
ομάδα πραγματικά ΑΞΙΑ. Θέλω να ευχαριστήσω το σπίτι που μου άνοιξε την πόρτα του
και με κράτησε μέσα.
Με αγάπη
Βασιλειάδου Χριστίνα
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ

Το σπίτι μας
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ
•

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΠΟΡΤΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΠΙΤΙΟΥ
ΟΙΚΟΣΚΕΥΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

1

ΨΥΓΕΙΟ INOX

1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

1

VIDEO - DVD

2

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ - CD
PLAYER

2

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

3

ΗΛΙΑΚΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ

2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΠΡΕΣΣΑ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΜΕΡΕΣ ΝΥΧΤΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

4

ΖΥΓΑΡΙΑ

1

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

1

ΜΙΞΕΡ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

1

MULTI

1

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ
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ΤΑΨΙΑ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΦΟΥΡΝΟ
ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ

2

ΕΠΙΠΛΩΣΗ:
•

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ
ΜΙΚΡΑ

5

•

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ
ΜΙΚΡΑ

30

•

ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ

•

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

•

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

•

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ

•

ΡΑΦΙΑ ΝΤΕΞΙΟΝ

•

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
ΚΟΥΒΕΡΛΙ

5

ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

10

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ

10

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

10

ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
•

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ ΣΕΤ
ΓΙΑ 30 ΠΑΙΔΙΑ

•

ΧΥΤΡΕΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ

•

ΜΑΧΑΙΡΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

5

•

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΜΑΧΑΙΡΙ

1

•

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ ΚΑΙ
ΤΗΓΑΝΙΑ
(ΜΕΓΑΛΟ
ΜΕΓΕΘΟΣ)

4

•

ΚΑΔΟΙ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

2

•

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΙΑ
ΑΠΛΥΤΑ

20

•

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΙΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

10

2
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•

ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΓΕΘΗ

20

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
•

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

5

•

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ
Σ

3

•

ΚΟΥΒΑΔΕΣ

3

•

ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ

2

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
•

Δ.Ε.Η.

9.031,80 €

•

Ο.Τ.Ε.

1.711,50 €

•

Ε.Υ.Α.Θ.

2.209 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:
•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ /
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

1

•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

13

•

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

1

•

ΟΔΗΓΟΙ

1

•

ΕΡΓΑΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

•

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

•

ΕΤΗΣΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ (κατά
προσέγγιση με
αυξομειώσεις
λόγω
εναλλασσόμεν
ων ωραρίων

18 άτομα 427.500 €
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ
Μετά από μια ολόκληρη χρονιά στο νέο μας σπίτι, υποδεχτήκαμε το 2010 με την ελπίδα
πως κι αυτή η χρονιά θα μας προσφέρει πολλές συγκινήσεις και ιδιαίτερες στιγμές.
Και πράγματι, οι αλλαγές έρχονταν η μια μετά την άλλη και ο Μαρίνος μέρα με τη μέρα
νιώθει την αλλαγή και αρχίζει να γίνεται πραγματικός οικοδεσπότης. Υποδέχεται τους
φίλους του στο χώρο του και τους ξεναγεί στο σπίτι του. Για μια ακόμη φορά οι φίλοι του
εθελοντές αποδεικνύουν πως είναι στο πλευρό του μιας και εκτός από τα ξέφρενα
παιχνίδια τους αναλαμβάνουν μια φορά τη βδομάδα ο καθένας να του κρατούν συντροφιά
ολόκληρη τη νύχτα.
Μέχρι που οι μήνες πέρασαν και φτάσαμε στο Μάρτιο του 2010 όπου και δεχτήκαμε ένα
ιδιαίτερο αίτημα φιλοξενίας. Αφορούσε σε μια έφηβη η οποία μας είχε πραγματική ανάγκη
μέχρι να καταφέρει να σταθεί στα πόδια της. Ο Μαρίνος μας, ως σωστός οικοδεσπότης,
άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του στην καινούργια φίλη και την αγκάλιασε σαν
πραγματικός αδελφός, μέχρι που τον Μάιο έφτασε η στιγμή να αποχαιρετιστούν.
Σιγά σιγά πλησίαζε το καλοκαιράκι και μιας και τα νέα των γιατρών ήταν πολύ
ενθαρρυντικά, αποφασίσαμε ο Μαρίνος να περνά όλο και περισσότερο χρόνο παρέα με
τους φίλους του στο Περιστέρι μέχρι να έρθει η στιγμή να απολαύσει τον ήλιο και τη
θάλασσα. Καθημερινές βόλτες, βουτιές στη θάλασσα και παιχνίδι στην άμμο κατέκλισαν
τις καλοκαιρινές αναμνήσεις του μικρού μας που για πρώτη φορά πέρασε ένα τόσο
ξεχωριστό καλοκαίρι.
Όπως όμως συνηθίζουμε να λέμε, όλα τα ωραία τελειώνουν γρήγορα κι έτσι θα έπρεπε να
κρατήσουμε τις καλοκαιρινές μας αναμνήσεις βαθιά στις καρδιές μας και να
προσαρμόσουμε τις δραστηριότητές μας σε ένα νέο πρόγραμμα που θα ήταν σίγουρα
πλούσιο σε κέφι και χαμόγελα. Έτσι κι έγινε, κι από τον Σεπτέμβρη σχεδόν δεν
προλαβαίναμε τις βόλτες, τα παιχνίδια, τις θεατρικές παραστάσεις και το σινεμά!
Μέχρι που έφτασε η στιγμή να γιορτάσουμε τα τέταρτα γενέθλια του Μαρίνου μας. Για
μια ακόμη φορά όλοι του οι φίλοι ήταν εκεί μαζί με τον αγαπημένο του μάγο Κρίστοφερ,
ο οποίος έδωσε μια πολύ διαφορετική νότα στο πάρτι του μικρού μας.
Πάνω στην ώρα που γράφαμε τα γράμμα στον Άγιο Βασίλη, χτύπησε και πάλι το
τηλέφωνο. Ένα αγοράκι στην ίδια ηλικία με το μικρό μας χρειάζεται ένα ζεστό σπίτι και
μια γλυκιά οικογένεια. Για μια ακόμη φορά η λύση ήρθε από το Μαρίνο μας, ο οποίος
καλοδέχτηκε το μικρό στο σπίτι του, μοιράστηκε τα παιχνίδια του αλλά και την αγάπη των
ανθρώπων που τον φρόντιζαν όλο αυτό το διάστημα. Κάπως έτσι, παρέα με αγαπημένα
πρόσωπα γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα και ξεκινήσαμε τις ετοιμασίες ώστε να
υποδεχτούμε τον Άγιο Βασίλη όπως του αρμόζει.
Παρέα πάντα με τους εθελοντές μας θέσαμε νέους στόχους κι ετοιμαστήκαμε για μια
χρονιά ξεχωριστή από όλες τις άλλες. Μια χρονιά σε μια μεγαλύτερη οικογένεια, με
πλουσιότερα συναισθήματα, με πολύ διάθεση και ακόμα περισσότερες ευχές για ένα νέο
έτος απαλλαγμένο από καθετί που θύμιζε το παρελθόν.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
•

Δ.Ε.Η.

824 €

•

Ο.Τ.Ε.

514 €

•

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

527 €

•

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

150 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:
•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

3

•

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

1

•

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΠΙΤΙΟΥ
(κατά προσέγγιση με
αυξομειώσεις λόγω
εναλλασσόμενων
ωραρίων
4 άτομα 66.000 €
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
Η «Ημερήσια Φροντίδα Παιδιών» είναι μια δράση του Οργανισμού μας που ξεκίνησε για
πρώτη φορά στο Πύργο του Ν. Ηλείας το 2005. Μετά από 4 χρόνια, έχοντας αξιολογήσει
το σπουδαίο έργο αυτής της δράσης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη
λειτουργία μιας δεύτερης δομής «Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών», στο Δ.Δ Μύτικα του
Δήμου Ληλαντίων- Εύβοιας, εκτιμώντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζαν παιδιά
της περιοχής αυτής.
Σκοπός της δράσης αυτής είναι η στήριξη παιδιών που οι οικογένειές τους βρίσκονται σε
κρίση, λόγω σοβαρών οικονομικών ή κοινωνικών προβλημάτων ( θάνατος ενός από τους
γονείς ή σοβαρής ασθένειας ,διαζύγιο των γονιών, ή συνδυασμός πολλών προβλημάτων),
έτσι ώστε να στερούνται τα απαραίτητα για τη ζωή τους, όλα αυτά που δικαιούται κάθε
παιδί και είναι απαραίτητα για τη σωστή σωματική, πνευματική και ψυχο-συναισθηματική
του ανάπτυξη.
Οι παροχές της «Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών» είναι :
•
•
•
•

•

Σίτιση και κάλυψη αναγκών σε ενδύματα, υποδήματα, σχολικά είδη, παιχνίδια,
κ.α.
στήριξη των παιδιών στη μελέτη των σχολικών και εξωσχολικών μαθημάτων.
ψυχαγωγία των παιδιών (συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες,
πραγματοποίηση εκδρομών, καλοκαιρινών διακοπών, συμμετοχή σε καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις, πάρτι κ.α )
στήριξη των γονιών σε ιατρικά θέματα των παιδιών τους. Διαδικαστικά (έκδοση
βιβλιαρίων πρόνοιας, συνοδεία σε ιατρικές επισκέψεις), οικονομική κάλυψη
ιατρικών εξετάσεων φαρμάκων, οδοντοθεραπείας κ.α , σε περίπτωση βέβαια που
αδυνατούν οι ίδιοι να ανταποκριθούν σ΄ αυτές τις υποχρεώσεις.
Ψυχολογική- συμβουλευτική στήριξη παιδιών και γονιών από εξειδικευμένο
προσωπικό (ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς).

Βασικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης δράσης, είναι η στήριξη των παιδιών κοντά
στο φυσικό οικογενειακό τους περιβάλλον , παρέχοντας τους ημερήσια φροντίδα, ενώ το
βράδυ επιστρέφουν στις οικογένειες τους. Το Χαμόγελο του Παιδιού γίνεται
συνοδοιπόρος των γονιών, ώστε τα παιδιά να απολαμβάνουν αυτά που δικαιούνται στη
ζωή και συγχρόνως προσπαθεί μέσω της ψυχολογικής – συμβουλευτικής υποστήριξης
που παρέχει στους γονείς, να τους ενεργοποιήσει, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητες τους και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τα παιδιά
τους.
Επίσης η δομή « Ημερήσια Φροντίδα Παιδιών», πολλές φορές λειτουργεί ως ένας χώρος
αξιολόγησης των δυνατοτήτων της οικογένειας απέναντι στα παιδιά. Στις περιπτώσεις που
η οικογένεια, παρά τη συνεχή στήριξη που της παρέχεται από τον Οργανισμό, κρίνεται
ακατάλληλη για την προστασία των παιδιών, μετά από κοινωνική έρευνα αρμόδιων
κρατικών φορέων, τα παιδιά απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον με
εισαγγελική εντολή και μένουν μόνιμα πια σε σπίτια του Οργανισμού μας και σε
περίπτωση έλλειψης χώρου σε εμάς σε άλλους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς.
Στόχος του Οργανισμού είναι να επεκτείνει τη δράση αυτή και σε άλλες περιοχές της
Ελλάδας, όπου εντοπίζονται ανάλογα προβλήματα.
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
Διεύθυνση: Αγίου Χαραλάμπους 32
27100, Πύργος Ηλείας
Τηλ. 26210 81040
Fax: 26210 24080
e-mail: pyrgos@hamogelo.gr
Αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται: 16
Σε ένα μικρό σπιτάκι στον Πύργο, μεγαλώνουν και δραστηριοποιούνται δεκαέξι, πολύ
αξιόλογα παιδιά ηλικίας από 6 έως 15 ετών, παιδιά με διαφορετικές προσωπικότητες,
διαφορετικά «θέλω» να τα χωρίζουν, αλλά και τόσα πολλά να τα ενώνουν.
Τα παιδιά που στηρίζονται μέσα από αυτή τη δράση, συνεχίζουν να πηγαίνουν στο
σχολείο της γειτονιάς τους, να έχουν τους ίδιους φίλους, ενώ το μεσημέρι τα περιμένει
μια ζεστή αγκαλιά στο σπιτάκι της «Ημερήσιας Φροντίδας» που διαθέτει ο Οργανισμός
μας. Εκεί οι παιδαγωγοί μαζί με τους πολύτιμους εθελοντές μας, με πολύ αγάπη και
αφοσίωση, φροντίζουν για το καλομαγειρεμένο φαγητό τους, για την υγιεινή τους, την
ένδυση τους, για την μελέτη των σχολικών και εξωσχολικών μαθημάτων τους, για την
ψυχαγωγία τους, για την συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές, αθλητικές και άλλες
δραστηριότητες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους. Το βράδυ τα παιδιά επιστρέφουν στο
σπίτι τους, κοντά στους δικούς τους ανθρώπους, καλύπτοντας έτσι συναισθηματικές τους
ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν στο ανωτέρω πλαίσιο και έχουν να κάνουν
κυρίως με την ταυτότητα τους, την ύπαρξη τους.
Το 2010 ξεκινάει με την ευχή όλων μας να είναι ένας χρόνος αγάπης, ειρήνης, ανθρωπιάς
και όλα τα παιδιά του κόσμου να ζήσουν καλύτερες ημέρες!!!
Τα παιδιά ξεκινούν τη νέα χρονιά ξεκούραστα από τις διακοπές των Χριστουγέννων.
Ο Φεβρουάριος έφτασε και οι απόκριες ήταν για όλους μας μέρες χαράς…
Ξεκινήσαμε το μήνα μας, με το παραδοσιακό τσίκνισμα, και το σπίτι μας υποδέχτηκε όπως
κάθε χρόνο, τους εθελοντές και φίλους μας, για να γευτούμε όλοι μαζί τους υπέροχους
μεζέδες που είχαμε ετοιμάσει μαζί με τα παιδιά μας!
Συνεχίσαμε με το αποκριάτικο πάρτι που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
του 4ου δημοτικού σχολείου στο ξενοδοχείο «Οδυσσέας». Όπως κάθε χρόνο, έτσι και
φέτος ήμασταν προσκεκλημένοι τους. Με πολύ λαχτάρα και χαρά διαλέξαμε τις στολές
μας, μασκαρευτήκαμε… και διασκεδάσαμε με την ψυχή μας!!!
Τέλος, η συμμετοχή μας στο Πατρινό Παιδικό Καρναβάλι ήταν το αποκορύφωμα του
μήνα. Για άλλη μια φορά, συναντηθήκαμε με τους φίλους μας από την Αθήνα, την
Κυλλήνη, την Κόρινθο και όλοι μαζί χορέψαμε και τραγουδήσαμε, ξεφεύγοντας από την
καθημερινότητα μας, υποδυόμενοι τους ινδιάνους, τους μοϊκανούς και τους σερίφηδες…
Το θέμα του γκρουπ ενθουσίασε τα παιδιά τα οποία βρήκαν την ευκαιρία όχι μόνο να
φορέσουν τις στολές αλλά και να βαφτούν και να χτενιστούν ανάλογα, κάτι που τα
διασκέδασε ιδιαιτέρως!!!
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Τον Μάρτιο ένα ακόμα παιδικό χαμόγελο προστέθηκε στη αγκαλιά της Ημερήσιας
Φροντίδας. Ο μικρός Μάριος από δω και πέρα θα βρίσκεται κοντά μας δίνοντας μας
μεγάλη χαρά καθώς είναι ο Βενιαμίν της παρέας μας.
Ο μήνας μας ξεκινάει με ανυπομονησία διότι τα ζουζούνια μας περίμεναν τους βαθμούς
τους από το σχολείο. Άδικα όμως αγχώθηκαν γιατί όλοι τους τα πήγαν πάρα πολύ καλά
κάνοντας μας όλους υπερήφανους.
Οι γιορτές στα σχολεία των παιδιών ενόψει της 25ης Μαρτίου έδωσαν άλλο τόνο στην
καθημερινότητας τους τονώνοντας το πατριωτικό τους συναίσθημα.
… και επιτέλους οι διακοπές του Πάσχα έφτασαν. Τα παιδιά έκλεισαν τα βιβλία και
κλείδωσαν τις τσάντες τους στα ντουλάπια προκειμένου να απολαύσουν τις λίγες μέρες
ξεκούρασης και ανεμελιάς. Σε αυτό βοηθήσαμε όλοι μας εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα με
πολλές δραστηριότητες και βόλτες.
Η εκδρομή μας στην Πάτρα και η επίσκεψη μας στο χώρο διασκέδασης του veso mare
προκειμένου να παίξουν bowling και να αναμετρήσουν τις ικανότητες τους, ήταν μια
ευγενική χορηγία του ιδιοκτήτη, που ενθουσίασε ιδιαίτερα τα παιδιά μας…. τον
ευχαριστούμε πολύ!!!.
Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να ξεχάσουμε και τις Πασχαλινές ετοιμασίες, διαδικασίες που
δίνουν ιδιαίτερη χαρά στα παιδιά μας αλλά και την δυνατότητα να γνωρίζουν και να
διατηρούν τα έθιμα του τόπου μας.
Το σπιτάκι μας πλημμύρησε από τις μυρωδιές των τσουρεκιών και των κουλουριών. Το
βάψιμο των αβγών ήταν κάτι που άρεσε πολύ στα παιδιά μας, βάζοντας τα ίδια ιδέες
πρωτότυπες για ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα!.
Δυστυχώς όμως οι μέρες γρήγορα πέρασαν και σιγά - σιγά επιστρέψαμε στις καθημερινές
μας συνήθειες… σχολείο, φροντιστήριο, μπαλέτο, Ταε κβο ντο, Η/Υ… Άντε να μαζέψουμε
το μυαλό μας και να ξεκινήσουμε τα διαβάσματα γιατί, μην ξεχνάμε, οι εξετάσεις
έρχονται…
Οι εκπλήξεις όμως δεν λείπουν και αυτό το μήνα, αφού τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα στον Πανηλειακό και τον Παναθηναϊκό.
Τα μικρά μας ξετρελάθηκαν στη θέα γνωστών ποδοσφαιριστών, κάνοντας τα πάντα
προκειμένου να πάρουν στα χέρια τους ένα αυτόγραφο τους.
Ο Ιούνιος ξεκίνησε με αρκετό άγχος και πολλές ώρες διαβάσματος κυρίως για τα παιδιά
του Γυμνασίου ενόψει των τελικών εξετάσεων στο σχολείο. Οι κόποι τους όμως
ανταμείφθηκαν από τα αποτελέσματα των γραπτών τους.
Όμως και οι μικρότεροι είχαν την αγωνία των βαθμών τους αλλά και αυτοί παρουσίασαν
πρόοδο, ανάλογα βέβαια με τις δυνατότητες τους. Πραγματικά, το ασφαλές και ζεστό
περιβάλλον της δομής της «Ημερήσιας Φροντίδας», δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να
αξιοποιούν τις δυνατότητες τους στο μεγαλύτερο βαθμό, καθώς και την δύναμη να
προσπαθούν καθημερινά για το καλύτερο, έχοντας δίπλα τους ανθρώπους που τα
νοιάζονται και τα αγαπούν.
Και επιτέλους οι καλοκαιρινές διακοπές έφτασαν !!!
Η Ζάκυνθος αυτό το καλοκαίρι ήταν ο αγαπημένος μας προορισμός! Οι άνθρωποι του
νησιού, μας αγάπησαν και μας έδειξαν τη μεγάλη αγκαλιά τους προσφέροντας μας
υπέροχα μέρη φιλοξενίας, φαγητού και διασκέδασης!
Και οι διακοπές συνεχίζονται…
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Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας μας προσέφερε μια 4ήμερη κρουαζιέρα με την ΑΝΕΚ
LINE και 2 από τα παιδιά μας είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στα νησιά Ρόδο, Κώ,
Σάμο, Τήνο και Μύκονο. Η εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη και τα μικρά μας επέστρεψαν με
τις καλύτερες εντυπώσεις. Θα ακούμε για πολύ καιρό ακόμα τις εμπειρίες τους από αυτό
το ταξίδι.
Τους ευχαριστούμε όλους για τις όμορφες στιγμές που μας προσέφεραν…
Κι ενώ το καλοκαίρι προχωράει ο Ιούλιος συνεχίζεται με μια έκθεση φωτογραφίας!!!
Μαζί με τους φίλους μας από το σπίτι της Κυλλήνης διοργανώσαμε διαγωνισμό
φωτογραφίας. Στα πλαίσια αυτού του διαγωνισμού κάναμε πολλές εξορμήσεις… Η
εκδρομή μας στο ποτάμι της Νέδας ήταν μια από τις πιο συναρπαστικές εμπειρίες μας.
Όλοι μαζί περπατήσαμε στα καταπράσινα μονοπάτια της περιοχής προκειμένου να
φτάσουμε στους καταρράκτες της Νέδας. Κουραστήκαμε λίγο… αλλά το θέαμα μας
αντάμειψε!!! Τα παιδιά ξετρελάθηκαν ενώ βρήκαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν
παίζοντας με τα δροσερά νερά!!!
Οι ζεστές μέρες αυτού του μήνα ήταν πάρα πολλές! Οι φίλοι μας χορηγοί όμως, για άλλη
μια φορά, μας σκέφθηκαν και μας προσκάλεσαν στους υδάτινους χώρους τους
(νεροτσουλήθρες), προσφέροντας μας στιγμές δροσιάς. Η κα Ρίτσα Ρουστένη μας
υποδέχθηκε στο WaterFun στον Ισθμό Κορίνθου, ενώ ο κος Διαμαντάκος για άλλη μια
χρονιά μας φιλοξένησε στο WaterSplash στην Αρχαία Ολυμπία.
Ο μήνας μας έκλεισε με την επίσκεψη του φίλου μας ταχυδακτυλουργού Κρίστοφερ , ο
οποίος για άλλη μια φορά κατέπληξε τα ζουζούνια μας με τα κόλπα του!!!
Και οι διακοπές μας δεν λένε να τελειώσουν χάρη στην αγάπη των ιδιοκτητών της
παιδικής κατασκήνωσης Green- Camp στα Λεχαινά Ηλείας που όπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος φιλοξένησαν τα παιδιά μας στις εγκαταστάσεις τους τον Αύγουστο για δέκα μέρες.
Κι ο Αύγουστος κλείνει με χορό και τραγούδι αφού μας δόθηκε η δυνατότητα να
παρακολουθήσουμε την συναυλία της Έλενας Παπαρίζου με τους ONIRAMA στο θέατρο
της Αρχαίας Ολυμπίας. Τα παιδιά παρασύρθηκαν από τις μουσικές νότες και αφέθηκαν στο
ρυθμό των τραγουδιών…
Και κάπως έτσι ο Σεπτέμβρης φτάνει και φέρνει στην αγκαλιά του τέσσερα καινούργια
ζουζούνια… την Γωγώ, την Δήμητρα, την Χριστίνα και την Κατερίνα, όπου από εδώ και
πέρα θα αποτελούν μέλη της οικογένειας μας.
Ο χώρος που φιλοξενούμε τα παιδιά μας είναι πολύ μικρός αλλά η αγάπη μας είναι τόσο
μεγάλη που ξεπερνάμε όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες και καταφέρνουμε να
συμβιώνουμε αρμονικά.
Τα παιδιά πλαισίωσαν με ιδιαίτερη χαρά τους καινούργιους φίλους τους και τους
βοήθησαν γρήγορα να εγκλιματιστούν στον χώρο μας.
Τα σχολεία όμως άνοιξαν και τα διαβάσματα ξεκίνησαν. Οι σχολικές ευθύνες και οι
υποχρεώσεις όλων αυξήθηκαν καθώς όλοι μεγαλώσαμε κατά ένα χρόνο με αποτέλεσμα οι
ώρες μελέτης μας να πολλαπλασιαστούν.
Σε αυτό το σημείο δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και τις αθλητικές επιδόσεις της Δώρας
και της Ανδριάνας οι οποίες εάν και το φετινό σχολικό πρόγραμμα ήταν φορτωμένο
εξακολουθούσαν να προπονούνται. Οι συμμετοχές τους σε αγώνες ήταν πάρα πολλές, το
ίδιο και οι διακρίσεις τους. Η σημαντικότερη από αυτές ήταν οι σχολικοί αγώνες του Ν.
Ηλείας στο άθλημα βάδην τριών χιλιομέτρων στους οποίους οι αδερφές ξεχώρισαν και
προκρίθηκαν.
Η Δώρα μας πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση κατακτώντας την πρώτη θέση που
συνοδεύτηκε από πανελλήνιο ρεκόρ (17’ 07’’), ενώ η Ανδριάνα μας, η μικρότερη αδερφή
της Δώρας, κατέκτησε την δεύτερη θέση στο ίδιο αγώνισμα με χρόνο 19’ και 56’’.
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Όπως καταλαβαίνετε ο αγώνας μετατράπηκε σε οικογενειακή υπόθεση και οι αδερφές
πετάνε στα ουράνια!!!
Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία γιατί την αξίζουν!!!
Όπως κάθε Δεκέμβρη έτσι και φέτος στην πόλη μας πραγματοποιήθηκε το ‘’φεστιβάλ
κινηματογράφου για παιδιά και νέους’’. Για πρώτη φορά 2 από τα παιδιά μας, η Δώρα και
η Ανδριάνα, συμμετείχαν ενεργά λαμβάνοντας θέσεις στην κριτική επιτροπή του
κινηματογράφου σε συνεργασία με παιδιά από άλλες χώρες. Η συμμετοχή τους αυτή τους
προσέφερε αξέχαστες εμπειρίες, ενώ είχαν την δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις αλλά
και να αποκτήσουν γνώσεις για τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα άλλων εθνικοτήτων και
χωρών.
Τέλος, τον Δεκέμβρη μας δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτούμε το Allou Fun Park στην
Αθήνα και έτσι, με κέφι και χαρά, το 2010 φτάνει στο τέλος του.
Ένας χρόνος πέρασε γεμάτος αγωνίες, χαρές, λύπες, δυσκολίες και προβλήματα. Ένας
χρόνος που μας έδωσε μεγαλύτερη ωριμότητα, υπομονή, για να αντιμετωπίζουμε
καλύτερα τα όσα μας συμβαίνουν. Τα παιδιά μας έγιναν πιο δυνατά, αντιμετωπίζοντας τα
προβλήματα τους με σωστότερο τρόπο, έχοντας πάντα δίπλα τους ανθρώπους, που τα
αγαπούν, τα φροντίζουν, τα ενθαρρύνουν να κάνουν σταθερά βήματα αλλά και να βάζουν
στόχους στη ζωή τους, δίνοντας τους έτσι το περιθώριο να αγωνίζονται και να ελπίζουν
για ένα καλύτερο αύριο.
Σημαντικό ρόλο σε αυτή την ανάπτυξη των παιδιών μας, έπαιξε και η στήριξή τους μέσα
από τις εβδομαδιαίες, ομαδικές η ατομικές συναντήσεις τους με την ψυχολόγο του
Οργανισμού, με στόχο την αποφόρτισή τους από τις οικογενειακές συνθήκες, την
εκπαίδευση και την οριοθέτησή τους σε σωστές λειτουργικές συμπεριφορές, την
ενδυνάμωση του συναισθηματικού τους επιπέδου, καθώς την δημιουργία σχέσης
εμπιστοσύνης με το άτομο που τα στηρίζει, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα βοήθειας
σε σοβαρά θέματα που τα απασχολούν και είναι βασικά για την εξέλιξη της
προσωπικότητας τους.
Επίσης σημαντική ήταν η συμβολή της συμβουλευτικής – ψυχολογικής υποστήριξης των
γονιών από ειδικούς του Οργανισμού, ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό σε εβδομαδιαία
βάση, με στόχο να βοηθηθούν οι γονείς να αναγνωρίσουν τα προβλήματά τους, να
αξιολογήσουν τις ανάγκες τους, να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους, να
αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στη σχέση
τους με τα παιδιά τους και να ενισχύσουν τον γονεϊκό τους ρόλο. Να γίνουν συμμέτοχοι
στην διαδικασία αλλαγής και ανάπτυξης των παιδιών τους , να εμπλουτίσουν τους
τρόπους διαχείρισης των προβλημάτων τους και να βελτιώσουν το κλίμα μέσα στο
οικογενειακό περιβάλλον.
Κοντά μας ήταν και αυτή την χρονιά, σπουδαίοι άνθρωποι, οι εθελοντές μας, που μάς
βοήθησαν ώστε τα δύσκολα να γίνουν ευκολότερα. Βρίσκονταν πλάι στα παιδιά μας με
αγάπη και υπομονή, στηρίζοντας τα στη μελέτη των μαθημάτων και σε κάθε δυσκολία
των σχολικών τους υποχρεώσεων και όχι μόνο, μοιράστηκαν και χάρηκαν για τις επιτυχίες
τους, ήταν κοντά μας ανιδιοτελώς, με μόνη ανταμοιβή το χαμόγελο των παιδιών
Επίσης οι χορηγοί μας, άνθρωποι ιδιαίτεροι, με αγωνία για το μέλλον των παιδιών, ήταν
δίπλα μας καλύπτοντας βασικές καθημερινές ανάγκες μας.
Η συμμετοχή όλων και του καθενός χωριστά, η αγάπη τους για τα παιδιά, η εκτίμησή τους
για το έργο που επιτελεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού», είναι αυτά που μας δίνουν
δύναμη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε οι μέρες των παιδιών καθημερινά να
γίνονται καλύτερες, το χαμόγελο τους να ενδυναμώνει, η ψυχή τους να γεμίζει
συναισθήματα, ικανά να ισορροπούν την ζωή τους, να εμπιστεύονται τον εαυτό τους, να
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γνωρίζουν την αγάπη, να την εισπράττουν και να έχουν περίσσευμα για να την
δώσουν στην αυριανή οικογένεια τους, βασικές ισορροπίες για την σωστή εξέλιξη των
ανθρώπων και γενικότερα της κοινωνίας μας.
Έξι χρόνια τελειώνουμε με την ίδια ευχή…
Ο χρόνος αυτός να ενώσει τις δυνάμεις των ανθρώπων και ιδιαίτερα της πολιτείας, έτσι
ώστε το «Χαμόγελο του Παιδιού», να αποκτήσει ένα δικό του μεγάλο σπίτι, για την
στέγαση της «Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών», δίνοντας έτσι την ευκαιρία να αγκαλιάσει
και άλλα παιδιά που ζουν σε άσχημες συνθήκες, να τους δώσει βασικά πράγματα που
στερούνται, να δώσει και σ’ αυτά την ευκαιρία να ονειρεύονται, να βάζουν στόχους, να
γίνουν σωστοί και χρήσιμοι πολίτες στην κοινωνίας μας!
Και ας μην ξεχνάμε τα λόγια του μικρού ιδρυτή μας, Ανδρέα Γιαννόπουλου, …. αν
ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε!

326
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ

327

328

329
ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
•

Δ.Ε.Η.

156,40 €

•

ΕΝΟΙΚΙΟ

4.800 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:
•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

3

•

ΟΔΗΓΟΣ

1

•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1

•

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΠΙΤΙΟΥ
(κατά προσέγγιση με
αυξομειώσεις λόγω
εναλλασσόμενων
ωραρίων
5 άτομα 99.000 €
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟΝ ΜΥΤΙΚΑ

Διεύθυνση : Μύτικας Ευβοίας
Τηλέφωνο : 22210 50199
E-mail : mitikas@hamogelo.gr
Στις 21 Νοεμβρίου 2009 έγιναν τα εγκαίνια του Σπιτιού Ημερήσιας Φροντίδας στο
Μύτικα. Σκοπός της νέας αυτής δράσης είναι η προστασία και φροντίδα παιδιών, των
οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, λόγω οικονομικών ή
κοινωνικών προβλημάτων (θάνατος ή ασθένεια ενός εκ των γονέων, διαζευγμένοι γονείς,
γονείς με μειωμένη λειτουργικότητα κ.α )
Κύριο μέλημά μας είναι σε συνεργασία με την οικογένεια να στηρίξουμε τα παιδιά αυτά
ώστε να μη στερούνται βασικά πράγματα όπως την εκπαίδευση, την τροφή, την ένδυση,
την υγιεινή, την ιατροφαρμακευτική φροντίδα κ. α , που είναι βασικά για την σωματική,
πνευματική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Εκεί οι παιδοκόμοι μας μαζί με τους
πολύτιμους εθελοντές μας, με πολύ αγάπη και αφοσίωση, φροντίζουν για το
καλομαγειρεμένο φαγητό τους, για την υγιεινή τους, την ένδυση τους, για την μελέτη
των σχολικών και εξωσχολικών μαθημάτων τους, για την ψυχαγωγία τους, για την
συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές, αθλητικές και άλλες δραστηριότητες, ανάλογα με τα
ενδιαφέροντα τους. Το βράδυ τα παιδιά επιστρέφουν στο σπίτι τους. Παράλληλα,
πραγματοποιείται και συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων, με απώτερο στόχο την
δημιουργία ενός υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος για τα παιδιά.
Στις 12/1/2010 η Ημερήσια Φροντίδα υποδέχτηκε τα πρώτα της παιδιά. Όλα στην αρχή
ήταν περίεργα και κυρίως αμήχανα και για εμάς τους εργαζόμενους αλλά κυρίως για τα
παιδιά, που βρέθηκαν σε ένα ξένο για εκείνα περιβάλλον, χωρίς ακριβώς να έχουν
καταλάβει για ποιο λόγο είναι εκεί. Με το πέρασμα του χρόνου τα παιδιά
προσαρμόστηκαν, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο. Μαζί τους ακολουθούσαμε και
εμείς. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει, τις συνήθειες
τους, γενικά να έρθουμε πιο κοντά τους.
Το Μάρτιο του 2010 το σπίτι μας μεγάλωσε, καινούρια παιδιά ήρθαν και γίναμε μια
μεγάλη παρέα. Τα μεσημέρια τρώγαμε όλοι μαζί, έπειτα τα μεγαλύτερα διάβαζαν, ενώ τα
μικρότερα είχαν παραδοθεί ήδη στην αγκαλιά του Μορφέα, το απόγευμα ήταν η ώρα του
παιχνιδιού και της ξεκούρασης και το βράδυ η επιστροφή…
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Σιγά, σιγά ήρθαν στην παρέα μας και εθελοντές. Άλλοι προσφέρθηκαν να κάνουν στα
παιδιά μας μαθήματα αγγλικών, άλλοι περνούσαν χρόνο μαζί τους, παίζοντας,
διαβάζοντας, μιλώντας ή απλά κοιτώντας στην τηλεόραση μια ταινία.
Το καλοκαίρι τα μεγαλύτερα παιδιά ξεκίνησαν μαθήματα κολύμβησης στο Δημοτικό
κολυμβητήριο της Χαλκίδας. Από την πρώτη στιγμή ήταν ενθουσιασμένα, συμμετείχαν με
όρεξη και περίμεναν με ανυπομονησία τις δύο μέρες της βδομάδας όπου θα πήγαιναν στο
κολυμβητήριο. Και οι δύο δάσκαλοι της κολύμβησης ήταν πολύ ευχαριστημένοι με την
πρόοδο τους και η σχέση που είχαν αναπτύξει ήταν αγάπης και κυρίως εμπιστοσύνης.
Οι καλοκαιρινές βόλτες ήδη είχαν ξεκινήσει, στην παραλία της Χαλκίδας, σε
παραθαλάσσιες περιοχές γύρω από την Χαλκίδα. Αλλά και τις φορές που μέναμε στο σπίτι,
η αυλή μας ενδεικνυόταν για παιχνίδια, μπουγέλα, ποδόσφαιρο, ποδήλατο κλπ.
Το τέλος του καλοκαιριού, μας βρήκε λιγότερους στο σπίτι. Έξι παιδιά μας
αποχαιρέτησαν. Η αλλαγή για τα παιδιά που έμειναν πίσω ήταν μεγάλη και τα
συναισθήματα ανάμεικτα. Το ίδιο συνέβη και με εμάς στους εργαζόμενους. Το σπίτι μας
φαινόταν λίγο πιο άδειο και πιο ήσυχο. Σε όλους μας έλειπαν, άλλοι το εξέφραζαν με
λόγια και άλλοι έμεναν σιωπηλοί.
Η ησυχία όμως δεν κράτησε για πολύ…! Νέα μέλη προστέθηκαν και το σπίτι απέκτησε
περισσότερη ζωντάνια, περισσότερο θόρυβο και περισσότερη ενέργεια. Αυτή τη στιγμή τα
παιδιά είναι έντεκα και όλα αγόρια!! Έχουμε τους μικρούς μας μπόμπιρες, που τους
βλέπουμε να μεγαλώνουν, να περπατάνε και να λένε τις πρώτες τους λέξεις και τα
μεγαλύτερα παιδιά μας που τα βλέπουμε να έχουν σημαντική πρόοδο σε πολλούς τομείς
της ζωής τους από την μέρα που έχουν έρθει στο σπίτι μέχρι και σήμερα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο στην Ημερήσια διαδραμάτισαν και οι εθελοντές
μας. Έχουν αγαπήσει το σπίτι και κυρίως τα παιδιά και αυτή είναι μία σχέση αμφίδρομη.
Μας βοηθάνε πολύ σε ότι και αν τους ζητήσουμε. Κυρίως , όμως είναι δίπλα στα παιδιά,
δεν τα αντιμετωπίζουν με οίκτο αλλά τα αγαπάνε με ανιδιοτέλεια και αυτό είναι κάτι που
το έχουν αντιληφθεί και τα ίδια και για αυτό όση αγάπη λαμβάνουν, άλλη τόση δίνουν
πίσω.
Βέβαια, όπως κάθε σπίτι έτσι και το δικό μας είχε και τις άσχημες και δύσκολες στιγμές
του. Οι διαφωνίες με τα παιδιά υπήρχαν, αλλά είναι ανάξιες συζήτησης, καθώς όλα
έβρισκαν τη λύση τους, όχι δια μαγείας, αλλά μέσα από συζήτηση, διάλογο και πολλή
προσπάθεια.
Πλέον, έχουμε γίνει μια ομάδα και όπως έλεγαν και οι τρεις σωματοφύλακες, «όλοι για
έναν και ένας για όλους», με τη διαφορά ότι εμείς είμαστε πολλοί περισσότεροι…..!
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟΝ ΜΥΤΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

2

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ

1

ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ

10

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ

10

ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ

10

ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ

10

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ

5

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
•

Δ.Ε.Η.

1.528 €

•

ΕΥΔΑΠ

111,74 €

•

ΟΤΕ

720,50 €

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:
•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

4
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•

ΟΔΗΓΟΣ

2

•

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

1

•

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΠΙΤΙΟΥ (κατά
προσέγγιση με
αυξομειώσεις
λόγω
εναλλασσόμενω
ν ωραρίων

7 άτομα

115.000 €
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ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΕΤΟΣ 2010
Κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2010 - 31/12/2010 προς τον Oργανισμό
εκφράστηκαν συνολικά 119 αιτήματα για φιλοξενία παιδιών σε κίνδυνο.
•

118 (99%) αιτήματα προέρχονταν από Υπηρεσίες/Φορείς και

•

1 (1%) αιτήματα προέρχονταν από ιδιώτες.

Γράφημα 1: Σχηματική απεικόνιση προέλευσης παραπομπών φιλοξενίας

1%
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΌ
ΦΟΡΕΙΣ
99%

Το σύνολο των αιτημάτων αφορούσε σε 190 παιδιά.
Κατά το διάστημα από 1/1/2010 έως και 31/12/2010 , στα σπίτια φιλοξενίας του
οργανισμού φιλοξενήθηκαν συνολικά 267 παιδιά
Από αυτά τα :
• 19 (7%) παραπέμφθηκαν για φιλοξενία κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2010
έως και 30/6/2010 , ενώ
• 248 (93%) φιλοξενούνταν στα σπίτια από προηγούμενα έτη
Κατά το παραπάνω διάστημα από τα σπίτια αποχώρησαν συνολικά 20 παιδιά, είτε επειδή
επέστρεψαν στο οικογενειακό τους περιβάλλον, είτε επειδή παραπέμφθηκαν σε άλλους
χώρους φιλοξενίας λόγω της ιδιαιτερότητας των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν.

Πίνακας διαχωρισμού παιδιών που φιλοξενήθηκαν κατά το διάστημα από 1/1/2010 έως
και 31/12/2010 ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο:
ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

0-6 ετών

39

26

7-12 ετών

59

41
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ΣΥΝΟΛΟ
65 (24%)
100

(37,5%)
86

13-18 ετών
18 ετών και άνω

45
7
150

(56%)

ΣΥΝΟΛΟ

(32,5%)
16 (6%)

41
9

117(44%) 267

Γράφημα 2: Ποσοστιαίος διαχωρισμός παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα
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30%
37,50%

20%
10%
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0%
Σειρά1

0-6 ετών

7-12 ετών

13-18 ετών

18 ετών και

24%

37,50%

32,50%

6%

0-6 ετών

7-12 ετών

13-18 ετών

18 ετών και άνω

Πίνακας διαχωρισμού παιδιών που φιλοξενήθηκαν κατά το διάστημα από 1/1/2010 –
31/12/2010 ανά λόγο φιλοξενίας:
ΛΟΓΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΑΓΟΡΙΑ
Σωματική κακοποίηση
παιδιού
19
Σεξουαλική κακοποίηση
παιδιού
1
Παραμέληση/Εγκατάλειψη 99

10

29 (11%)

5
76

6 ( 2%)
175 (66 %)

Κοινωνικοί Λόγοι

24

17

41 (15%)

Άλλο

7
150

9

16 ( 6%)

ΣΥΝΟΛΟ

(56%)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

117(44%) 267

Γράφημα 3:Ποσοστιαίος διαχωρισμός παιδιών ανά λόγο φιλοξενίας
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11%

6%

15%

2%

66%
Σωματική κακοποίηση παιδιού

Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού

Παραμέληση/Εγκατάλειψη

Κοινωνικοί Λόγοι

Άλλο

Πίνακας διαχωρισμού παιδιών που φιλοξενήθηκαν κατά το διάστημα από 1/1/2010 –
31/12/2010 ανά Εθνικότητα:
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Ελληνική

110

91

201 (75%)

Άλλο

40
150

26

66 (25%)

(56%)

ΣΥΝΟΛΟ

117(44%) 267

Γράφημα 4:Ποσοστιαίος διαχωρισμός παιδιών ανά εθνικότητα
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20%
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75%

ΆΛΛΟ
25%
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΕΤΟΣ 2010
Παράλληλη προς την φιλοξενία τον παιδιών είναι και η δράση που αφορά στην Ημερήσια
Φροντίδα παιδιών όπου για το έτος 2010 καταγράφηκαν τα ακόλουθα στοιχεία :
Από τον συνολικό αριθμό των παιδιών που συμμετείχαν στην δράση της ημερήσιας
φροντίδας
o Ποσοστό 59 % αφορά σε αγόρια ενώ
o ποσοστό 41% σε κορίτσια

Γράφημα 1

41%

59%

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Τα παιδιά προέρχονται από τρείς ηλικιακές κατηγορίες ( πίνακας 1 - γράφημα 2 ) ενώ
αναφορικά με την Εθνικότητα τους το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά σε Ελληνόπουλα
(ποσοστό 94%).

Πίνακας διαχωρισμού παιδιών που φιλοξενήθηκαν κατά το διάστημα από 1/1/2010 έως
και 31/12/2010 ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο:
ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

0-6 ετών

8

1

9 (28%)

7-12 ετών
13-18 ετών

11

8
4

19 (59%)
4 (13%)

19
ΣΥΝΟΛΟ

Γράφημα 2

(59%)

ΣΥΝΟΛΟ

13 (41%) 32
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13%
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7-12 ετών

13-18 ετών
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ΣΠΙΤΙ ΘΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΙΝΙΑ

Διεύθυνση : Νεφέλης 3, Σχοινιάς – Κάτω Σούλι
Κληρονομιά της Σταματίας Αθανασοπούλου
Μία μονοκατοικία μέσα στο πράσινο και λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα, απέκτησε ο
Οργανισμός μας για θερινή κατοικία των παιδιών μας.
Από τις πρώτες μέρες του Ιουνίου βρεθήκαμε στο Σχοινιά και αρχίσαμε να τον
προετοιμάζουμε για να υποδεχτεί τα παιδιά μας. Με τη βοήθεια και των ίδιων των παιδιών
αρχίσαμε το καθάρισμα του σπιτιού, του κήπου, φτιάξαμε τα ξύλινα κάγκελα και γεμάτοι
κέφι και ενθουσιασμό ξεκινήσαμε να φέρνουμε τα πρώτα πράγματα. Μέσα σε 5 μέρες το
σπίτι ήταν έτοιμο για να υποδεχτεί τα πρώτα παιδιά.
Κάθε μέρα πήγαιναν στη θάλασσα, έπαιζαν στην παιδική χαρά που βρίσκεται κοντά στο
σπίτι και χαιρόντουσαν τον κήπο.
Ένα σπίτι που γέμισε με πολλά πολλά παιδικά χαμόγελα. Ολοι, μικροί και μεγάλοι,
περιμένουν με ανυπομονησία την επόμενη φορά που θα αποδράσουν στο Σχοινιά, στον
καταπράσινο παράδεισο.
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ΣΠΙΤΙ ΘΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΜΗ
Καλοκαίρι 2010… Το κτήμα της
Επανομής άνοιξε και πάλι τις
πόρτες του για να υποδεχθεί με
ένα πλατύ χαμόγελο τα παιδιά
του Οργανισμού.
Με πολλή διάθεση και μεράκι,
εθελοντές
και
εργαζόμενοι
μαζευτήκαμε
το
Μάιο
και
ξεκινήσαμε τις εργασίες για τη
συντήρηση
του
κτήματος,
Καθάρισμα,
μικροεπισκευές,
κηπουρικές εργασίες…. Ώσπου το
κτήμα
ήταν
πανέτοιμο
να
αγκαλιάσει
τους
μικρούς
ταξιδιώτες.
Όπως κάθε χρόνο, κλείνουν τα σχολεία και ξεκινάμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές…

Την αυλαία άνοιξαν τα παιδιά μας από την Κόρινθο, τα οποία επισκέφθηκαν για πρώτη
τους φορά το κτήμα… έχοντας ακούσει περιπετειώδεις ιστορίες για το Σπίτι της Επανομής,
ξεχύθηκαν από την πρώτη κιόλας στιγμή μέσα στη φύση για να ανακαλύψουν τους
θησαυρούς του. Ενθουσιασμένα από την φυσική ομορφιά της περιοχής, από τις
μαγευτικές παραλίες, αλλά και από την φιλόξενη πόλη μας, έφυγαν με πολύχρωμες,
ζωφυρές εικόνες από τα μέρη μας και με υποσχέσεις να έρθουν και του χρόνου!
Δεύτεροι οικοδεσπότες, τα Μαρουσάκιααα!!
Ζωηρές φατσούλες πλημμύρισαν το κτήμα, γεμάτες με πολύ όρεξη για βουτιές, παιχνίδια
και ατελείωτες βόλτες.
Ακολουθούν τα Μελισσάκια!! Πιστά στην υπόσχεσή τους, για τρίτη συνεχή χρονιά
επισκέφθηκαν το κτήμα έχοντας τις πιο γλυκές αναμνήσεις από τις προηγούμενες
διακοπές τους…ατελείωτες ώρες παιχνιδιού και ανεμελιάς στη θάλασσα και στο κτήμα δεν
έλειψαν και φέτος από τα Μελισσάκια μας…
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Τελευταίοι οικοδεσπότες…τα Φοινικάκια μας!!! Γνωρίζοντας το κτήμα από την
προηγούμενη χρονιά, τα Φοινικάκια τακτοποιήθηκαν αμέσως στα δωμάτιά τους…Από το
πρωί έως και το απόγευμα η παραλία γέμιζε από ζωντάνια και οι παιδικές φωνούλες
διαχέονταν παντού. Oπως και τα υπόλοιπα παιδιά, εκτός από τα μπάνια στον “Ποταμό”,
τις ατέλειωτες βόλτες στην Επανομή καθώς και στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
επισκέφθηκαν και την Waterland απολαμβάνοντας πολλά παιχνίδια! Φυσικά από το
πρόγραμμα δεν έλειψε η επίσκεψη στο μαγικό λούνα-πάρκ του “Magic Park”.
Δυστυχώς, το καλοκαιράκι κάπου εδώ τελειώνει… Οι τελευταίοι επισκέπτες φεύγουν… το
κτήμα της Επανομής έκλεισε τις πόρτες του, υποσχόμενο σε όλα αυτά τα παιδιά ότι και
του χρόνου θα βρίσκεται εδώ για να τους χαρίσει στιγμές ζωντάνιας και ξεγνοιασιάς…..!
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΟΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΔΙΟΡΟΦΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ
ΟΙΚΙΑΣ
• ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ
• ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΕΞΟΔΑ
ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ:
• ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ
• ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ:
• ΜΙΞΕΡ
• MULTI
• ΑΣΥΡΜΑΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ISDN
• ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
• ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟΠΡΕΣΑ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
• ΤΟΣΤΙΕΡΑ
• ΖΥΓΑΡΙΑ
• ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
• ΦΡΙΤΕΖΑ
• ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ
• ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ
ΕΠΙΠΛΩΣΗ:
• ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΕΣ
• ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:
• ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
• ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ
ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ
• ΧΑΛΙΑ- ΜΟΚΕΤΕΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

ΑΝΑΓΚΑΙΟ
ΠΟΣΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ
ΠΟΣΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ

1
1
1
1
ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
6
8
15
8
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• ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
• ΧΥΤΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
• ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ-ΣΕΤ
ΟΛΩΝ
ΤΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ
• ΠΟΤΗΡΙΑΦΛΙΤΖΑΝΙΑ -ΜΠΟΛΚΟΥΠΕΣ
• ΚΑΛΑΘΟΥΝΕΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
• ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΡΟΥΧΑ
• ΦΟΡΗΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
• ΦΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ :
• ΣΚΟΥΠΕΣ-ΦΑΡΑΣΙΑ
(ΑΠΛΑ)
• ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
( ΑΠΛΕΣ)
• ΚΟΥΒΑΔΕΣ
( ΑΠΛΟΥΣ)
• ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
• ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ

6
2
2

30
2
4
1
2

8
8
8
2
1

346
ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διεύθυνση: Σωκράτους (Villa Nelson Mantela), Νέα Ηρακλείτσα, Καβάλα
Δυνατότητα φιλοξενίας : 25 παιδιά
Τα δύο θερινά σπίτια φιλοξενίας στη Ν.
Ηρακλείτσα Καβάλας, άνοιξαν τις πόρτες
τους και φέτος για δεύτερη συνεχή
χρονιά για να υποδεχτούν τους μικρούς
μας επισκέπτες.
Και η προετοιμασία ξεκίνησε τον Μάιο…
Εθελοντές και εργαζόμενοι ήταν εκεί…
Άλλος καθάριζε, άλλος επισκεύαζε, άλλος
μετέφερε πράγματα… Ώσπου οι δύο
φωλίτσες ήταν έτοιμες να αγκαλιάσουν
τα παιδιά μας…
Ποδαρικό μας έκαναν τα Κερκυράκια τον Ιούλιο… Χαμογελαστές φατσούλες και ζωηρές
φωνούλες ξεχύθηκαν ορμητικά σε κάθε γωνιά των σπιτιών!!
Ακολούθησαν τα Φοινικάκια…. Ύστερα από τις πρώτες ομαδικές διακοπές τους, πέρσι,
γεμάτες πρωτόγνωρα συναισθήματα και υπέροχες αναμνήσεις, ανέμεναν με ενθουσιασμό
και αγωνία να πλημμυρίσουν και φέτος τα σπίτια με την έντονη παρουσία τους.
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Έχοντας μπει ήδη στον Αύγουστο, κατέφθασαν τα Μαρουσάκια μας. Γνωρίζοντας τα
σπίτια μας από την προηγούμενη χρονιά, τακτοποιήθηκαν στα δωμάτια τους γρήγορα –
γρήγορα και ξεχύθηκαν παντού για ατελείωτο παιχνίδι.
Την επόμενη κιόλας ημέρα, μας επισκέφθηκαν «οι μεγάλοι» της Νίκαιας. Ατελείωτες ώρες
ξεγνοιασιάς στη θάλασσα, συζητήσεις από το πρωί έως το βράδυ, αστείρευτο χιούμορ….
… Και πλησιάζοντας στο τέλος του φετινού μας καλοκαιριού, τη σκηνή έκλεισαν οι μικροί
μας καλλιτέχνες από την Κόρινθο… Από το πρωί έως και το απόγευμα η παραλία γέμιζε
από ζωντάνια και αστείρευτο κέφι που τα παιδιά πλουσιοπάροχα μετέδιδαν.
Όλες αυτές τις ημέρες, δεν έλειψαν από κοντά μας οι γείτονες φίλοι μας… Η καλή διάθεση
όλων, μικρών και μεγάλων, η γαλήνη της φύσης και ο καθαρός, φρέσκος αέρας, ήταν η
μυστική συνταγή για συναρπαστικές, αναζωογονητικές διακοπές. Ικανοποιημένοι όλοι
τους, μικροί και μεγάλοι, στο τέλος του Αυγούστου, πήραν το δρόμο της επιστροφής…
Συναισθήματα χαράς και ευγνωμοσύνης προς τον αείμνηστο Ιωάννη Συμεωνίδη μας
πλημμυρίζουν, καθώς με τη δωρεά των δύο αυτών σπιτιών έδωσε τη δυνατότητα στα
παιδιά του οργανισμού μας να αποκτήσουν δύο πανέμορφες κατοικίες για να περάσουν
στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης και ξεγνοιασιάς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες…. Ας
ευχηθούμε μελλοντικά με την ενεργοποίηση και τη συνεργασία των τοπικών φορέων να
δραστηριοποιηθεί ο οργανισμός μας στην περιοχή της Β. Ελλάδας, αποτελώντας ζεστό και
ασφαλές καταφύγιο για την πληθώρα παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο.
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ
•
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΕΞΟΔΑ
ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
• VIDEO - DVD
• ΦΟΥΡΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
• ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ:
• ΜΙΞΕΡ
• MULTI
• ΑΣΥΡΜΑΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ISDN
• ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
• ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟΠΡΕΣΑ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
• ΤΟΣΤΙΕΡΑ
• ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
• ΦΡΙΤΕΖΑ
• ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ
• ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ
ΕΠΙΠΛΩΣΗ:
• ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΕΣ
• ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:
• ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ
• ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
• ΧΥΤΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
• ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ-ΣΕΤ
ΟΛΩΝ
ΤΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ
• ΚΑΛΑΘΟΥΝΕΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2

ΑΝΑΓΚΑΙΟ
ΠΟΣΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
1
1

ΑΝΑΓΚΑΙΟ
ΠΟΣΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ

2

2
3
2
3
2
2
3
3
3
5
5
3
15
10

3
10

5

ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
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•

ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΡΟΥΧΑ
• ΦΟΡΗΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ :
• ΣΚΟΥΠΕΣ-ΦΑΡΑΣΙΑ
• ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
• ΚΟΥΒΑΔΕΣ
• ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
• ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ

4
2

8
8
8
5
2
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ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Τον

Οκτώβριο του 2010 το πρώτο σπίτι στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας και το 10Ο κατά σειρά
σπίτι του οργανισμού μας έγινε πραγματικότητα έπειτα από παραχώρηση του οικήματος
από τν Δήμο Αγρινίου.
Καθ΄ όλο το έτος , ένας μεγάλος αριθμός χορηγών και νέων φίλων, με θετική διάθεση και
πολύ ενέργεια εργάστηκαν σκληρά για να
ανακατασκευάσουν το νέο αυτό σπίτι.
Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010,
δήμαρχο
πραγματοποιηθήκαν από τον
Αγρινίου τα εγκαίνια του νέου «Σπιτιού»
μας μαζί με την βράβευση των πολύτιμων
και σημαντικών χορηγών μας.
Παράλληλα και την ίδια μέρα η Τοπική
Ένωση
Δήμων
και
Κοινοτήτων
Ν.
Αιτωλοακαρνανίας προχώρησε στην δωρεά
ενός ΙΧ αυτοκινήτου για την εξυπηρέτηση
των αναγκών του σπιτιού.
Ανοίγοντας τις πόρτες του , τα νέο μας σπίτι θα αποτελέσει μια ζεστή φωλιά για μικρές
παιδικές ψυχουλές
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤO ΣΠΙΤΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ
ΠΟΣΟ

¾ ΕΞΟΔΑ
ΕΛΑΙΩΧΡΩΜΑΤΙΣΜ
ΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

¾ ΕΞΟΔΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΠΙΤΙΟΥ
¾ ΧΡΩΜΑΤΑ
¾ ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΜΠΑΝΙΟΥ
¾ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ
¾ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
¾ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
•
ΗΛΙΑΚΟΙ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
• ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
• ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ
• ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
• ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΚΟΥΖΙΝΑ
• ΨΥΓΕΙΟ
• ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
• VIDEO - DVD
• ΦΟΥΡΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
• ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ
• ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ:
• ΜΙΞΕΡ
• MULTI
• ΑΣΥΡΜΑΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ISDN
• ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
• ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟΠΡΕΣΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ

ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1

ΑΝΑΓΚΑΙΟ
ΠΟΣΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ

2
2
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
2
2
3
2
3
2
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ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
• ΤΟΣΤΙΕΡΑ
• ΖΥΓΑΡΙΑ
• ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
• ΦΡΙΤΕΖΑ
• ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ
• ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ
ΕΠΙΠΛΩΣΗ:
• ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
• ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ
• ΚΡΕΒΑΤΙΑΚΟΥΚΕΤΕΣ
ΔΥΟΡΟΦΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ
• ΕΠΙΠΛΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
WC
• ΛΕΚΑΝΕΣΚΑΖΑΝΑΚΙΑ WC
• ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΕΣ
• ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
• ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
• ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
• ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:
• ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ
• ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ
• ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
• ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΑ
•
•
•
•

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ
ΧΑΛΙΑ- ΜΟΚΕΤΕΣ

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ
• ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
• ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ ΣΕΤ 8
ΠΑΙΔΙΑ ΠΙΑΤΑΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ
• ΧΥΤΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
• ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ-ΣΕΤ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ

3
4
3
3
3
5
5

ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ

2
3

ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ

2

ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ

6

ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ

1

ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ

2
13

30
30
10
10
20
30
10
10
20
10
3
10

ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

355
•

ΠΟΤΗΡΙΑΦΛΙΤΖΑΝΙΑ -ΜΠΟΛΚΟΥΠΕΣ
• ΛΕΚΑΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ
• ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
• ΚΑΛΑΘΟΥΝΕΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
• ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΡΟΥΧΑ
• ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
• ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΜΠΑΝΙΟΥ
• ΦΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ :
• ΣΚΟΥΠΕΣ-ΦΑΡΑΣΙΑ
(ΑΠΛΑ)
• ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
( ΑΠΛΕΣ)
• ΚΟΥΒΑΔΕΣ
( ΑΠΛΟΥΣ)
• ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ
• ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
• Δ.Ε.Η.
• Ο.Τ.Ε.

30
10

ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ

8

ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ

5
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
1
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
2
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ
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ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΛΗ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΙΤΙΟΥ: 8 ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 16 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

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

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ
•

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ

•

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

•

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ

•

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ

•

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

•

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟΥ

•

ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ –
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

•

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

•

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ

ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ:
•

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ

1

•

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ

1

•

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΠΙΑΤΩΝ

1

•

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΚΟΥΖΙΝΑ

1
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•

ΨΥΓΕΙΟ

1

•

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

1

•

ΦΟΥΡΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1

•

VIDEO-DVD

1

•
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ

3

•

1

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ:
•

ΜΙΞΕΡ

1

•

MULTI

1

•

ΑΣΥΡΜΑΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ISDN

1

•

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ

1

•

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟΠΡΕΣΑ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

1

•

ΤΟΣΤΙΕΡΑ

1

•

ΖΥΓΑΡΙΑ

1

•

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

2

•

ΦΡΙΤΕΖΑ

1

•

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

1

•

ΖΥΓΑΡΙΑ

1

•

ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ

1

ΕΠΙΠΛΩΣΗ:
•

ΤΡΑΠΕΖΙΑ 8
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

1

•

ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ

2

•

ΚΡΕΒΑΤΙΑΚΟΥΚΕΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ

4

ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

1

•

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

2

•

ΕΠΙΠΛΑ
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ WC

1

•
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•

ΛΕΚΑΝΕΣΚΑΖΑΝΑΚΙΑ WC

1

•

ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΕΣ

2

•

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

2

•

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

1

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:
•

ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ

20

•

ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ

20

•

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

•

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ

•

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣΠΑΠΛΩΜΑΤΑ

•

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ

15

•

ΧΑΛΙΑ-ΜΟΚΕΤΕΣ

5

•

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

15

•

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

8

10
10 & 10

ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
•

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ ΣΕΤ 8
ΠΑΙΔΙΑ (ΠΙΑΤΑΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ)

1

•

ΧΥΤΡΕΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ

1

•

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ- ΣΕΤ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ

1

ΠΟΤΗΡΙΑΦΛΥΤΖΑΝΙΑΜΠΟΛ-ΚΟΥΠΕΣ 8
ΠΑΙΔΙΑ

16

ΛΕΚΑΝΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ

4

•

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

2

•

ΚΑΛΑΘΟΥΝΕΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

2

•

ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΡΟΥΧΑ

2

•

ΦΟΡΗΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

1

•

ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1

•

•
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ΜΠΑΝΙΟΥ
•

ΦΑΚΟΣ

2

•

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ

5

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
•

ΣΚΟΥΠΕΣ-ΦΑΡΑΣΙΑ
(ΑΠΛΑ)

2

•

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
(ΑΠΛΕΣ)

2

•

ΚΟΥΒΑΔΕΣ
(ΑΠΛΟΥΣ)

2

•

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

3

•

ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ

1

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
•

Δ.Ε.Η.

•

Ο.Τ.Ε.

•

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

•

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (κατά
την χειμερινή
περίοδο)

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
(ΕΦΟΣΟΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ):
•

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

1

•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

8

•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1
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ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - ΔΩΡΕΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ
ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΙΝΟΓΛΟΥ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΙΤΙΟΥ: 30
ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΕΡΚΥΡΑ
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

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

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΞΟΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
•

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΤΙΡΙΟΥ

•

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ

•

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

•

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ
ΧΩΡΟΥ ΜΕ
ΚΑΜΕΡΕΣ

•

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

•

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ

•

ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ
50Τ.Μ.

•

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

•

ΠΛΑΚΑΚΙΑ- ΞΥΛΑ
ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥΣ

•

ΤΖΙΑΜΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΕ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ
ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

•

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

•

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟΥ

•

ΧΡΩΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ –
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

3
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•

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

•

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ

ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ:
•

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ

3

•

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΧΩΝ

3

•

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΠΙΑΤΩΝ

3

•

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΚΟΥΖΙΝΑ

3

•

ΨΥΓΕΙΟ

3

•

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

3

•

ΦΟΥΡΝΟΣ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

3

•

VIDEO-DVD

3

•

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ

10

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

3

•

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ:
•

ΜΙΞΕΡ

3

•

MULTI

3

•

ΑΣΥΡΜΑΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ISDN

3

•

ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

3

•

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ

3

•

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟΠΡΕΣΑ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ

3

•

ΤΟΣΤΙΕΡΑ

3

•

ΖΥΓΑΡΙΑ

3

•

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

6

•

ΦΡΙΤΕΖΑ

3

•

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

3
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•

ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ

3

ΕΠΙΠΛΩΣΗ:
•

ΤΡΑΠΕΖΙΑ 30
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

1

•

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΚΑΝΑΠΕΔΕΣ

3

•

ΚΡΕΒΑΤΙΑΚΟΥΚΕΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ

30

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ

1

ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

10

•

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

4

•

ΕΠΙΠΛΑ
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ WC

4

•

ΛΕΚΑΝΕΣΚΑΖΑΝΑΚΙΑ WC

4

•

ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΕΣ

6

•

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

9

•

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

3

•

•

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ:
•

ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ

60

•

ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ

60

•

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

•

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ

•

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣΠΑΠΛΩΜΑΤΑ

•

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ

30

•

ΧΑΛΙΑ-ΜΟΚΕΤΕΣ

20

•

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
ΔΑΠΕΔΟΥ

15

•

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

60

•

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

30

30
30 & 30
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ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
•

ΣΕΡΒΙΤΣΙΑ ΣΕΤ 30
ΠΑΙΔΙΑ (ΠΙΑΤΑΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ
)

3

•

ΧΥΤΡΕΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ

3

•

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ- ΣΕΤ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ

3

ΠΟΤΗΡΙΑΦΛΥΤΖΑΝΙΑ-ΜΠΟΛΚΟΥΠΕΣ 30 ΠΑΙΔΙΑ

60

ΛΕΚΑΝΕΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ

10

•

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

10

•

ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ
ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ
ΚΟΥΖΙΝΑΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

100

•

ΚΑΛΑΘΟΥΝΕΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

10

•

ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΙΑ ΤΑ
ΡΟΥΧΑ

6

•

ΦΟΡΗΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

3

•

ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΜΠΑΝΙΟΥ

5

•

ΦΑΚΟΣ

5

•

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ

12

•

•

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
•

ΣΚΟΥΠΕΣ-ΦΑΡΑΣΙΑ
(ΑΠΛΑ)

6

•

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
(ΑΠΛΕΣ)

6

•

ΚΟΥΒΑΔΕΣ
(ΑΠΛΟΥΣ)

4

•

ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

6

•

ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ

3
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
•

Δ.Ε.Η.

•

Ο.Τ.Ε.

•

Ε.Υ.Δ.Α.Π.

•

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (κατά
τη χειμερινή
περίοδο)

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
(ΕΦΟΣΟΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ):
•

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

1

•

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ

15

•

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1
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ΣΠΙΤΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

Αναμένεται παραχώρηση εκτάσεως στη περιοχή της Νέας Ραιδεστού από την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας όπου πρόκειται να ανεγερθεί ένα ακόμη σπίτι μόνιμης φιλοξενίας
παιδιών από 0-18 ετών και των δύο φύλων. Ο χώρος θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο
προσωπικό που θα βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών σε 24ωρη βάση. Η κατασκευή του
θα ξεκινήσει από τα θεμέλια και σκοπός μας είναι να δημιουργηθούν οι εγκαταστάσεις που
θα προσφέρουν τη διαμονή που αξίζουν και δικαιούνται όλες οι παιδικές ψυχές.

368
ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙΔΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ 4-6 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ
(ΥΠΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

Μέσα στους άμεσους στόχους μας για το 2011, είναι η ολοκλήρωση των εργασιών στην
2η αποθήκη – τράπεζα ειδών του οργανισμού, η οποία αποτελεί δωρεά των: ΑλίκηςΝαυσικά Παπούλια-Χατζητόλιου, Ευγενίας Παπούλια και Βασιλείου Παπούλια. Ο χώρος θα
εξυπηρετεί τη συγκέντρωση ειδών που θα διατίθενται τόσο στις οικογένειες που
στηρίζονται από τον οργανισμό, όσο και στις ανάγκες των παιδιών που διαμένουν στα
σπίτια φιλοξενίας.
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ
•

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ
ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ

•

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

•

ΑΛΛΑΓΗ ΤΖΑΜΙΩΝ

•

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΟΛΛΑ

•

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

•

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC

•

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

•

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

•

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΡΑΦΙΩΝ

•

ΤΑΜΠΕΛΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
•

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ

•

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

3

ΕΠΙΠΛΩΣΗ
•

ΤΡΑΠΕΖΙΑ

6

•

ΚΑΡΕΚΛΕΣ

4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
•

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΑΘ

•

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΗ

