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ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 
Ο Σύλλογος «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», είναι Σύλλογος εθελοντικός, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στηρίζεται στο συναίσθημα, αλλά δε  μένει σ’ αυτό και στα 
λόγια.  Έχει κάνει πράξη την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των παιδιών, 
σκοπός για τον οποίο  έχουν οργανωθεί τμήματα και υπηρεσίες με επαγγελματίες 
εργαζόμενους και εθελοντές. 
 
«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»  είναι οι άνθρωποι που με συνέπεια και υπευθυνότητα 
εργάζονται μέσα στο Σύλλογο αλλά και όλοι όσοι έχουν τη διάθεση να προσφέρουν σύμφωνα 
με τις δυνατότητές τους για να προστατεύσουν τα δικαιώματα των παιδιών και να 
εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τη σωματική, ψυχική και πνευματική ισορροπία τους. 
Βασίζεται στις υπηρεσίες του κράτους (Αστυνομία, Εισαγγελίες, Νοσοκομεία κ.α.) όπου 
υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι που συμπαραστέκονται στο Σύλλογο και συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών. Στηρίζει τους θεσμούς, ως εθελοντικός 
οργανισμός, για να γίνουν αποδοτικότεροι σε θέματα παιδιών. 
 
«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» αντί να καταγγέλλει και να φωνάζει καθημερινά γι’ αυτά 
που δε γίνονται, προσπαθεί να συνεργαστεί με αυτούς που έχουν τη διάθεση της 
προσφοράς και μέσα από την προσπάθεια του Συλλόγου, τους δίνεται αυτή η δυνατότητα. 
 
«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» βρίσκεται μακριά από κομματικές ή άλλου είδους επιρροές. 
Κύριο μέλημά του είναι να προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών όχι στη θεωρία αλλά 
στην πράξη, καθημερινά, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, έχοντας την αμέριστη 
συμπαράσταση και συνεργασία υπηρεσιών, φορέων και ανθρώπων.  
 
Στην προσπάθειά του αυτή, βασίζεται στις υγιείς και θετικές δυνάμεις της κοινωνίας. 
 
 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ 
 
Ο Σύλλογος «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» δημιουργήθηκε μετά από την επιθυμία ενός 
μικρού παιδιού, του Ανδρέα Γιαννόπουλου, όπως αυτή εκφράστηκε από το ίδιο σε μια 
σελίδα του ημερολογίου του στις 9 Νοεμβρίου 1995.  
 
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1996 και σύμφωνα με το Καταστατικό που 
κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, σκοπός του είναι η κατοχύρωση, προστασία και 
προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών που μένουν στον ελλαδικό χώρο, ανεξάρτητα από 
υπηκοότητα και καταγωγή.  
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ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 

 
 
Τηλέφωνο : 1056 
Fax : 210 7609554 
E-mail : sos1056@hamogelo.gr 
 
Απασχολούμενο προσωπικό : 
  1 συντονιστής 
  9 κοινωνικοί λειτουργοί  
  4 ψυχολόγοι  
  2 γραμματειακή υποστήριξη 
  1 υπάλληλος γραφείου 
 
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Συλλόγου λειτούργησε για πρώτη φορά το 1997 για την 
πραγματοποίηση των στόχων του μικρού Ανδρέα. Από τότε μέχρι σήμερα προσπαθεί να 
φανεί αντάξια του οράματος και της επιθυμίας του μικρού ιδρυτή του Συλλόγου.  
 
Βασικοί στόχοι είναι: 

- Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και υποστήριξης ηθικής, οικονομικής, ψυχολογικής 
σε όλα τα παιδιά  ανεξάρτητα από υπηκοότητα. 

- Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας 
και χρειάζονται ιατρική περίθαλψη σε Νοσοκομείο του Εσωτερικού ή του 
Εξωτερικού. 

- Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και υποστήριξης σε παιδιά θύματα κακοποίησης, 
σε παιδιά που εξωθούνται στην επαιτεία και ορισμένες φορές στην πορνεία. 

- Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και υποστήριξης σε γονείς εξαφανισθέντων 
παιδιών και υποστήριξη ερευνών για εξαφανισθέντα παιδιά ή παιδιά θύματα 
απαγωγής. 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σύλλογος στην προσπάθεια που κάνει για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των παιδιών, έχει την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη Δημόσιων και 
Ιδιωτικών Φορέων, των Εισαγγελιών αλλά και της Αστυνομίας. Με τη συνεργασία και τη 
συμπαράσταση ανθρώπων με ευαισθησία για τα παιδιά, βρίσκονται λύσεις και 
αντιμετωπίζονται αμεσότερα και αποτελεσματικότερα τα προβλήματά τους. 
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ SOS 1056 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ομάδα στόχος: 
 
1. Παιδιά θύματα κακοποίησης / παραμέλησης 
2. Παιδιά θύματα οικονομικής εκμετάλλευσης  
3. Παιδιά θύματα παράνομης διακίνησης 
4. Παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικογενειακά , κοινωνικά 
5. Παιδιά που έχουν εξαφανιστεί ή είναι θύματα γονικής αρπαγής. 
6. Γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα παιδιά τους. 
 
Κοινωνική ανάγκη / σκοπός 
 
Παροχή ψυχολογικής,  συμβουλευτικής στήριξης και κυρίως προστασίας στα παιδιά της 
ομάδας στόχου και προώθηση των δικαιωμάτων τους αφού τα ίδια δεν έχουν την 
δυνατότητα ή τα μέσα να αυτοπροστατευθούν. 
 
Τεκμηρίωση: 
 
Μέσω της γραμμής γίνονται δεκτές ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες που αφορούν 
περιστατικά κακοποίησης παιδιών ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως εργαλείο 
συμβουλευτικής παιδιών γονέων και εφήβων. 
 
Η γραμμή λειτουργεί 24 ώρες και 7 ημέρες την εβδομάδα. 
 
Κατά το διάστημα από 1/1/09 έως και 31/ 12 /09  στην  Εθνική  τηλεφωνική γραμμή 
για τα παιδιά SOS 1056, καταγράφηκαν  συνολικά 583  καταγγελίες σοβαρών περιστατικών 
κακοποίησης παιδιών, .  
 
Από αυτές οι: 
• 541 ( 93%) ήταν ανώνυμες 
•   42   (7%)   ήταν επώνυμες  
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Γράφημα 1: Σχηματική απεικόνιση ανά είδος καταγγελίας 

 
 
Ειδικότερα,  για το παραπάνω διάστημα  οι καταγγελίες αφορούσαν στo σύνολο τους 1219 
παιδιά εκ των οποίων: 
 
• 515  (42%)αγόρια 
• 472  (39%) κορίτσια 
• 232 ( 19%) παιδιά για τα οποία δεν ήταν γνωστό το φύλο ή η ηλικία τους. 
 
Γράφημα 2: Ποσοστιαία απεικόνιση των παιδιών ανά φύλο  
 

42%

39%

19%

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΦΥΛΟ

 
  
Πίνακας διαχωρισμού παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα  και φύλο: 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΑΓΝΩΣΤΟ 
ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

0-6 ετών 200 157 58 415 
(34%) 

7-12 ετών 210 167 4 381 
(31%) 

13-18 ετών 78 123  201 (17) 

Άγνωστη ηλικία 27 25 170 222  
(18%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
515 
(42%) 

472 
(39%) 

232 
(19%) 1219 

 
 

0%

50% 

100% 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ 

Σειρά1 93% 7%

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ
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Γράφημα 3: Διαχωρισμός παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα 
 

 
 
Πίνακας διαχωρισμού ανά είδος κακοποίησης και φύλο παιδιού: 
 

ΜΟΡΦΕΣ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΑΓΝΩΣΤΟ 
ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 Σωματική Κακοποίηση 
παιδιού 245 208 74 

527 
(43%) 

Σεξουαλική κακοποίηση 
παιδιού 8 17  25 (2%) 
Παραμέληση/ 
Εγκατάλειψη 255 214 141 

610 
(50%) 

Εξώθηση σε επαιτεία 5 2 8 15 (1%) 
Εξώθηση σε πορνεία 

ανηλίκου 1 15 5 21 (2%) 
Ψυχολογική / 
Συναισθηματική 
Κακοποίηση 1 16 4 21 (2%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
515 
(42%) 

472 
(39%) 

232 
(19%) 1219 

 
Γράφημα 4: Ποσοστιαίος διαχωρισμός αναφορικά με το είδος της καταγγελίας 
και τον αριθμό κακοποιημένων παιδιών 

 

0%

50%

 Σωματική Κακοποίηση παιδιού Σεξουαλική κακοποίηση παιδιού
Παραμέληση/ Εγκατάλειψη Εξώθηση σε επαιτεία
Εξώθηση σε πορνεία ανηλίκου Ψυχολογική / Συναισθηματική Κακοποίηση

Σειρά1 43% 2% 50% 1% 2% 2%

 Σεξουαλ Παραμέ Εξώθησ Εξώθησ Ψυχολογ

 
 
 

0%

10% 

20% 

30% 

40% 

0-6 ΕΤΩΝ 7-12 ΕΤΩΝ 13-18 ΕΤΩΝ ΑΓΝΩΣΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

Σειρά1 34% 31% 17% 18%
0-6 ΕΤΩΝ 7-12 ΕΤΩΝ 13-18 ΑΓΝΩΣΤΗ 
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Πίνακας σχέσεις θύματος – θύτη: 
 
Αναφορικά με την σχέση μεταξύ θύματος και θύτη στο σύνολο των 583 καταγγελιών 
προέκυψαν τα ακόλουθα στοιχεία.: 
  

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΓΟΝΕΙΣ(αφορά και τους 

δύο) 211 (36%) 
ΜΗΤΕΡΑ 206(35%) 
ΠΑΤΕΡΑΣ 130(22%) 
ΑΛΛΟ 36 (7%) 

ΣΥΝΟΛΟ 583 
 
Γράφημα 5: Σχηματική απεικόνιση αναλογίας θυτών σε σχέση με τα συνολικά 
περιστατικά 
 

22%

7%
36%

35%

ΓΟΝΕΙΣ ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΆΛΛΟ
 

 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ SOS 1056 

 
Η συγκεκριμένη υπηρεσία/δράση παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 
 
• Είναι χρηστική για μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα παιδιών και γονέων καθώς εκτός από τις 

καταγγελίες, τη συμβουλευτική και τις εξαφανίσεις διαχειρίζεται ποικίλα προβλήματα που 
αφορούν τα παιδιά και τους γονείς τους. 

• Είναι προσιτή  και προσβάσιμη στον πληθυσμό καθώς η γραμμή αφορά όλη την Ελλάδα.  
Η κλήση είναι δωρεάν από καρτοτηλέφωνα και κινητά και λειτουργεί 24 ώρες 7 ημέρες 
την εβδομάδα. 

• Ευκολία στη χρήση 
• Η διατήρηση της ανωνυμίας συμβάλλει στην ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων 

του χρήστη και στην απροκατάληπτη αναφορά του περιστατικού 
• Επικέντρωση στην πρόληψη της κακοποίησης μέσω της ενημέρωσης. 
• Επικέντρωση στο πρόβλημα του ατόμου. 
• Παροχή πληροφοριών 
• Πρόσβαση και σε πληθυσμό που δεν έχει ανάγκη τέτοιων υπηρεσιών 
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ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Ομάδα στόχος: 
 
1. Παιδιά που βρίσκονται σε 

άμεσο κίνδυνο/ κρίση. 
 
Κοινωνική ανάγκη/ σκοπός 
 
Προστασία των παιδιών, 
προάσπιση των δικαιωμάτων 
τους, αποκατάσταση παιδιών με 
κοινωνικά προβλήματα με 
συμβουλευτική, φιλοξενία και 
διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες. 
 
Τεκμηρίωση  
 
Η συγκεκριμένη δράση, αρχικής διάρκειας ενός έτους ξεκίνησε  στις 16/04/02, ημερομηνία 
κατά την οποία υπογράφηκε σχετική προγραμματική σύμβαση με συμβαλλόμενους τους : 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 
Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.Ο.Κ.Φ.) 
Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
και εξακολουθεί να υφίσταται καθώς αφορά στην άμεση παροχή κοινωνικής στήριξης σε 
παιδιά που αδυνατούν να αυτοπροστατευθούν και βρίσκονται σε κίνδυνο.  
 
Ως βασικά εργαλεία της δράσης χρησιμοποιούνται  οι κινητές μονάδες του συλλόγου και η 
Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά  SOS 1056. 
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Κατά  το χρονικό διάστημα από 1/1/09 έως και 31/12/2009 , ο Σύλλογος 
αντιμετώπισε  105  περιστατικά επιτόπιας παρέμβασης. 
 
Οι κυριότεροι φορείς παραπομπής των περιστατικών ήταν οι ακόλουθοι: 

 Πολίτες  (49%) 
 Αστυνομία  (20%) 
  Λιμεναρχείο  (19%) 
 Εισαγγελία Ανηλίκων / Πρωτοδικών  (12%)                                                          

          
Γράφημα 1: Ποσοστιαία απεικόνιση ανά φορέα παραπομπής 
 

0%

20%

40%

60%

ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Σειρά1 49% 20% 19% 12%

ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

 
 
Τα περιστατικά της επιτόπιας παρέμβασης αφορούσαν στο σύνολο τους 196 παιδιά και 
μετά την επιτόπια παρέμβαση και τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι από 
τα 196 παιδιά τα: 
 

•  26  ( 13%) είχαν ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης από το οικογενειακό περιβάλλον 
•  95 (48 %)  είχαν ανάγκη υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών 
• 75 (39 %) είχαν ανάγκη άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών 

 
Από  το σύνολο των παιδιών που είχαν ανάγκη απομάκρυνσης από το  οικογενειακό 
περιβάλλον  9 (35 %)   παιδιά  φιλοξενήθηκαν  σε σπίτια του συλλόγου ενώ 17 (65%)  
παιδιά παραπέμφθηκαν σε άλλους χώρους για φιλοξενία. 
 
 Πίνακας διαχωρισμού παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα: 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΑΓΝΩΣΤΟ 
ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

0-6 ετών 30 37 14 
81 
(41%) 

7-12 ετών 36 15  
51 
(26%) 

13-18 ετών 13 10  
23 
(12%)  

18 ετών και άνω 1 3  4 (2%) 

Άγνωστη ηλικία 26 1 10 
37 
(19%) 

ΣΥΝΟΛΟ 106 (54%) 66 (34%)
24 
(12%) 196 
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Γράφημα 2: Διαχωρισμός παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα 
 
 

41%

26%

12%

2%

19%

0-6 ΕΤΩΝ 7-12 ΕΤΩΝ 13-18 ΕΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ & ΑΝΩ ΑΓΝΩΣΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
 

 
 
 
Πίνακας διαχωρισμού παιδιών ανά φύλο ομάδα και λόγους επιτόπιας παρέμβασης: 
 

ΛΟΓΟΙ 
ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΑΓΝΩΣΤΟ 
ΦΥΛΟ  ΣΥΝΟΛΟ 

Κακοποίηση 
παιδιού 3 5  8 (4%) 
Ενδοοικογενειακά 
προβλήματα  6  6 (3%) 
Παραμέληση/ 
Εγκατάλειψη 24 27 4 

55 
(28%) 

Εξώθηση σε 
επαιτεία 21 11 13 

45 
(23%) 

Φυγές εφήβων 2 2  4 (2%) 
Ασυνόδευτοι 
Ανήλικοι 
Αλλοδαποί  37 12 5 

54 
(28%) 

Άλλο 19 3 2 
24 
(12%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
106 
(54%) 66 (34%)

24 
(12%) 196 
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Γράφημα 3: Ποσοστιαία απεικόνιση επιτόπιων παρεμβάσεων ανά λόγο 
παρέμβασης. 
 

4% 3%

28%

23%2%

28%

12%

Κακοποίηση Παιδιού
Ενδοοικογενειακά Προβλήματα
Παραμέληση / Εγκατάλειψη 
Εξώθηση σε επαιτεία 
Φυγές εφήβων 
Παράνομη διακίνηση ανηλίκων / Ασυνόδευτοι ανήλικοι
Άλλο

 
 
 
Για την εξυπηρέτηση των περιστατικών επιτόπιας παρέμβασης  υπήρξε συνεργασία με τους 
ακόλουθους φορείς: 
 
• Εισαγγελία Ανηλίκων  
• Εισαγγελίες Πρωτοδικών  
• Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τομέας Κοινωνικής Αντίληψης) 
• Αστυνομικά Τμήματα 
• Άμεση Δράση 
• Νοσοκομεία Παίδων 
• Παιδοψυχιατρικά Νοσοκομεία 
• Κοινωνικούς Ξενώνες 
• Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων  
• Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων  
• Υποδιεύθυνση Ανηλίκων Αθηνών 
• Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
• Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών  
• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
• Διευθύνσεις Πρόνοιας  
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ 

Ομάδα στόχου 
Παιδιά  
Γονείς 
 
Κοινωνική ανάγκη /σκοπός 
Στήριξη των παιδιών και των γονέων τους σε κρίσιμες στιγμές της ζωής τους. 
 
Τεκμηρίωση 
Το Χαμόγελο του Παιδιού μετά από  11 χρόνια συνεχούς ενασχόλησης με το παιδί και τις 
ευαισθησίες του και αναγνωρίζοντας  μέσα από αυτή του την εμπειρία τις ανάγκες του 
παιδιού και των γονέων του, από τον Ιανουάριο του 2002 λειτουργεί Συμβουλευτική με 
σκοπό να στηρίξει παιδιά, έφηβους και τους γονείς τους σε κρίσιμες φάσεις της ζωής τους. 
 
Οι στόχοι της υπηρεσίας πραγματοποιούνται μέσα από: 
• Λήψη ιστορικού και αξιολόγηση αναγκών 
• Ατομική συμβουλευτική 
• Οικογενειακές συνεδρίες  
• Παραπομπές για ψυχολογικές αξιολογήσεις, όταν κρίνεται απαραίτητο 
 
Στα πλαίσια της υπηρεσίας  πραγματοποιούνται 5 συνεδρίες με κάθε άτομο. 
 
Το διάστημα από 1/1/09 έως και 31/12/09 για υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα 
ανηλίκων, απευθύνθηκαν στον οργανισμό συνολικά 3278 άτομα.  
 
Από το σύνολο των 3278 (100%)ατόμων που απευθύνθηκαν στον σύλλογο τα 85   
(3%) πραγματοποίησαν συνεδρίες με στόχο την:  
 

• Διάγνωση   1 (1%) περιστατικό 
• Ατομική συμβουλευτική 57 ( 67%) περιστατικά 
• Οικογενειακή Συμβουλευτική  27(  32 %) περιστατικά 

 
Τα υπόλοιπα 3193 (97%) περιστατικά πραγματοποίησαν τηλεφωνική συμβουλευτική 
 
Πίνακας ποσοτικής παράστασης περιστατικών: 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Σχέσεις στην οικογένεια 1327 (40%) 
Σχέσεις με 

συνομηλίκους 217 (7%) 
Θάνατος στην 
οικογένεια  166 (5%) 

Διαζύγιο στην οικογένεια 336 (10%) 

Σχολική προσαρμογή 
 192 (6%) 
Προβλήματα 
συμπεριφοράς  396 (12%) 
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Προβλήματα Σωματικής 
Σεξουαλικής – 
Ψυχολογικής 
κακοποίησης ανηλίκων 164 (5%) 

Αυτοκτονικό ιδεασμό  29 (1%) 

Διαταραχές  89 (3%) 
Χρήση διαδικτύου 223 (7%) 
Άλλο  139 (4%) 
Σύνολο  3278 

Γράφημα 1: Ποσοστιαίος διαχωρισμός περιστατικών ανά είδος προβλήματος 
 
 

7% 4%3%
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5%

12%
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40%

Σχέσεις στην οικογένεια
Σχέσεις με συνομηλίκους
Θάνατος στην οικογένεια 
Διαζύγιο στην οικογένεια
Σχολική προσαρμογή

Προβλήματα συμπεριφοράς 
Προβλήματα Σωματικής Σεξουαλικής – Ψυχολογικής κακοποίησης ανηλίκων
Αυτοκτονικό ιδεασμό 
Διαταραχές 
Χρήση διαδικτύου
Άλλο 

 
 
 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ 

 
 Είναι χρηστική για  μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα καθώς απευθύνεται και σε γονείς και 
σε παιδιά. 

 Προσβάσιμη καθώς λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο. 
 Επιτρέπει τη συμμετοχή του ατόμου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το 
πρόβλημα του. 

 Ευέλικτη καθώς αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες. 
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ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Ομάδα στόχος 
 

1. Παιδιά που έχουν εξαφανιστεί. 
2. Γονείς παιδιών που έχουν εξαφανιστεί. 

Κοινωνική ανάγκη / σκοπός 
 
Υποστήριξη ερευνών για παιδιά εξαφανισθέντα, παιδιά θύματα απαγωγής ή γονικής 
αρπαγής. 
Πρόληψη  του φαινομένου της εξαφάνισης παιδιών 

Τεκμηρίωση 
 
«Το Χαμόγελο του παιδιού»  

• αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Διεθνούς Κέντρου για τα 
Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα παιδιά (International Center for Missing and 
Exploited Children) το οποίο εδρεύει στην Washington των Η.Π.Α 

• έχοντας την Αντιπροεδρία στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα 
Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα παιδιά (European Federation for 
Missing and Sexually Exploited Children) η οποία αποτελεί συμβουλευτικό όργανο 
της Ε.Ε. 

• ως αναγνωρισμένο Εθνικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση των Φαινομένων 
της Εξαφάνισης και Κακοποίησης των Παιδιών 

     δραστηριοποιείται καθημερινά σε θέματα εξαφανίσεων ανηλίκων στην Ελλάδα. 
 
Συγκεκριμένα ο σύλλογος στις περιπτώσεις παιδιών που έχουν εξαφανιστεί  παρέχει: 
 

• Ψυχολογική στήριξη από διεπιστημονική ομάδα στους γονείς 
 

• Ανάρτηση αφισών με τη φωτογραφία και τα στοιχεία των παιδιών σε κοινόχρηστους 
και πολυσύχναστους χώρους, όπως σταθμοί μετρό, λεωφορείων, τρένων, 
αεροδρόμια, λιμάνια και συνεργασία με τα Μ.Μ.Ε., στις περιπτώσεις που τα παιδιά 
θύματα βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. 

 
• Αποστολή φωτογραφιών των παιδιών στις Αστυνομικές Διευθύνσεις όλης της χώρας 

προκειμένου να τοποθετηθούν σε όλα τα περιπολικά. 
    (Η ανάρτηση  των αφισών και η διανομή φωτογραφιών  γίνεται πάντοτε με τη    
    σύμφωνη γνώμη των γονέων.) 

 
• Συνεργασία με αστυνομικές, δικαστικές αρχές και άλλες Μ.Κ.Ο. όλων των 

Ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στην ομοσπονδία και   ασχολούνται με την 
αναζήτηση εξαφανισμένων παιδιών στην Ευρώπη ( Interpol, Scotland Yard,  Child 
Focus ,κ.α.)  

 
 
Κατά το διάστημα από 1/1/09 έως και 31/12/09   ο οργανισμός   δέχτηκε 263 
αιτήματα για την  υποστήριξη  ερευνών αναζήτησης εξαφανισθέντων παιδιών εκ των 
οποίων : 
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 150 ( 57 %) αφορούσαν σε  εξαφανισμένα παιδιά 
 50 ( 19 %) αφορούσαν σε παιδιά θύματα αρπαγής ενώ  
 63 ( 24%) αφορούσαν σε  φυγές εφήβων .  

 
Γράφημα 1 
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Σειρά1 57% 19% 24%

ΕΞΑΦΑΝΙΣ
ΜΕΝΑ 

ΠΑΙΔΙΑ 
ΘΥΜΑΤΑ 

ΦΥΓΕΣ 
ΕΦΗΒΩΝ 

 
 
Από το σύνολο των 263 περιπτώσεων ο σύλλογος χειρίστηκε  189  καθώς 74 περιπτώσεις 
λόγω σοβαρών νομικών θεμάτων ( π. χ θέματα επιμέλειας των εξαφανισθέντων ανηλίκων, 
διενέξεις μεταξύ γονέων, γονικές αρπαγές κ. α) δεν επέτρεψαν την ενεργοποίηση των 
διαδικασιών . 
 
Από το σύνολο των 189  περιπτώσεων που χειρίστηκε ο οργανισμός  : 
 

o 173    (92%)  παιδιά βρέθηκαν  
o   16   ( 8%) εξακολουθούν να αναζητούνται  

 
Γράφημα 2: Σχηματική απεικόνιση Εξαφανίσεων Ανηλίκων κατά το έτος 2009 
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Από το σύνολο των 189 περιστατικών  εξαφανισμένων παιδιών που χειρίστηκε ο 
σύλλογος  κατά το διάστημα από 1/1/09 έως και 31/12/09, 
   
• 4 περιπτώσεις εξαφάνισης ανηλίκων απαιτούσαν την ενεργοποίηση του συστήματος 

Αmber Alert 
 
• 34  περιστατικά έλαβαν δημοσιότητα 
 
• 15 παιδιά κυκλοφόρησαν αφισέτες 
 
•   6 παιδιά κυκλοφόρησαν αφίσες 
 

 
 
Πίνακας διαχωρισμού παιδιών (επί του συνόλου των αιτημάτων )ανά ηλικιακή ομάδα  και 
φύλο: 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

0-6 ετών 23 14 
37 
(14%) 

7-12 ετών 20 17 
37 
(14%) 

13-18 ετών 32 139 
171 
(65%) 

18 ετών και άνω 10     8 
18 
(7%) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 85 (32%) 

178 
(68%) 263 

 
 
Γράφημα 3: Σχηματική απεικόνιση εξαφανισθέντων παιδιών ανά ηλικιακή ομάδα 
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Διαχωρισμός ανά εθνικότητα 
 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 68 137 
205 
(78%) 

ΑΛΛΟ 1 17 41 
58 
(22%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
85 
(32%) 

178 
(68%) 263 

  
Γράφημα 4: Ποσοστιαία σχηματική  απεικόνιση υπηκοότητας εξαφανισθέντων 
παιδιών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΆΛΛΟ

Σειρά1 78% 22%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΆΛΛΟ

 
1 Υποσημείωση : 
 Η ένδειξη άλλο αφορά σε παιδιά για τα οποία αναφέρθηκαν οι παρακάτω υπηκοότητες: 
Ασιατική Αγγλική, Βουλγαρική, Αφρικανική, Αιγυπτιακή, Συριακή, Γεωργιανή, Αφγανική, 
Μολδαβική.  
 
Για τον χειρισμό  όλων των  περιστατικών εξαφανισθέντων παιδιών πραγματοποιήθηκαν 
συνεργασίες με τους ακόλουθούς φορείς: 
 

• ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΓΑΔΑ) 
• ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΑΔΘ) 
• ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
• ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
• ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
• ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
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• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΙΓΡΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ  
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
• TMHMA ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΥΡΩΝΑ 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ (3ο) 
• ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
• ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
• ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
• ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
• ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
• ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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• ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΕΠΥ) 
• TELEPHONO AZZURO 
• ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
• ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
• ΚΕΠ 
• Μ.Μ.Ε 
• ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ 
• FOCUS ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
• INTERPOL 
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
• Κρατικοί Αερολιμένες Ελλάδος 
• ΚΤΕΛ 
• Ο.Σ.Ε 
• Η.Σ.Α.Π 
• ΕΘΕΛ 
• Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 
• Τηλεοπτικοί Σταθμοί ( ΣΚΑΪ, ΑΝΤΕΝΝΑ, MEGA, ALTER, STAR, ALPHA,MAD, NET, 

ΕΤ1, ΕΤ3) 
• ΟΤΕ 
• Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας 
• Ραδιοφωνικοί Σταθμοί ( ΣΚΑΪ, ΑΝΤΕΝΝΑ, ΡΥΘΜΟΣ, ΕΡΑ, JOHN GREEK, CAPTAIN 

JACK, ALPHA, FLASH, MAD, CITY 99,5, NET RADIO) 
• Sites and Internet Provides 
• Διεθνής Αερολιμένας «Ελ. Βενιζέλος» 
• ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
• ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
• ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
• ΤΡΑΜ Α.Ε 
• ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΚΤΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
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ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 

 
Ένα φαινόμενο που 
δυστυχώς μαστίζει την 
κοινωνία μας. Πολύ συχνά, 
στα φανάρια  παιδιά 
διαφόρων ηλικιών 
πλησιάζουν τα αυτοκίνητα, 
για να καθαρίσουν τα 
τζάμια, να  πουλήσουν 
χαρτομάντιλα ή να  
ζητήσουν χρήματα.  
 
Δεν μπορούμε  να μένουμε 

αμέτοχοι σ’ αυτό.  Tις 
περισσότερες φορές πίσω 

από τα παιδιά, υπάρχουν κάποιοι που  παραμονεύουν για τις εισπράξεις τους. 
Χαρακτηριστικές είναι οι μαρτυρίες παιδιών που καλώντας στη Γραμμή SOS  1056, ζητούν 
βοήθεια,  γιατί δεν μπορούν να επιστρέψουν 
στο «σπίτι». Κι αυτό γιατί, όπως 
εκμυστηρεύονται, μετά από αρκετή ώρα, 
φοβούνται ότι αν επιστρέψουν θα τα 
χτυπήσουν, γιατί δε μάζεψαν όσα χρήματα 
«έπρεπε».  
 
Ο Σύλλογος δεν έχει μείνει αδιάφορος απέναντι 
σε αυτό το πρόβλημα. Διαθέτει ένα ειδικά 
διαμορφωμένο πράσινο λεωφορείο, χορηγία 
του ΗΣΑΠ, που από το 1998 ξεκίνησε να 
λειτουργεί, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
στελεχωμένο με κοινωνικούς λειτουργούς και 
παιδοψυχολόγους και με σκοπό να πλησιάσει 
τα παιδιά και να τα βοηθήσει να ξεφύγουν από 
τη σκληρή ζωή των φαναριών. Πραγματικά τα 
προβλήματα ήταν πολλά και οι κίνδυνοι πολύ 
μεγαλύτεροι. Οι άνθρωποι που συμμετείχαν 
στην προσέγγιση δέχθηκαν απειλές για τη 
σωματική τους ακεραιότητα. Φυσικά δε σταμάτησαν. 
 
Κάποια στιγμή, ανακοινώθηκε ότι πλέον «δεν υπήρχαν παιδιά στα φανάρια». Το όχημα 
σταμάτησε γιατί όντως δεν υπήρχαν παιδιά στα φανάρια. Κι όμως το πρόβλημα εξακολουθεί  
να υπάρχει.  
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

 
Ομάδα στόχος 
 
1. Παιδιά οικονομικά αδύναμων 

οικογενειών ανεξάρτητα από 
θρησκεία, εθνικότητα και φυλή. 

2. Οικογένειες των παιδιών. 
 
Κοινωνική ανάγκη / σκοπός 
 
Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
επιβίωσης με την παροχή υλικής 
στήριξης. 
 
Τεκμηρίωση 
 
Η υποστήριξη παιδιών σε είδος αποτελεί σημαντικό κομμάτι της συνολικής δράσης του 
συλλόγου. 
 

Η τράπεζα ειδών του συλλόγου λειτουργεί στην 
Αθήνα, στον Πύργο Ηλείας, στη Θεσσαλονίκη, 
στην Πάτρα, στην Κόρινθο και στη 
Χαλκίδα. Τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια, σχολικά, 
είδη οικιακής χρήσης κ.α. τα οποία προσφέρονται 
από τον απλό κόσμο αλλά και από εταιρείες που 
θέλουν να συμβάλλουν στο έργο του συλλόγου, 
προσφέρονται σε πολλές οικογένειες για την 
κάλυψη βασικών αναγκών τους.  
 
Όμως οι δραστηριότητες του συλλόγου δεν 

περιορίζονται στην τράπεζα ειδών. Γίνεται προσπάθεια να βρεθούν σχολές ιδιωτικές ή μη, 
καθώς και φροντιστήρια για παιδιά οικογενειών που στηρίζει. Επίσης γίνεται μεσολάβηση 
για τη μεταγραφή παιδιών άπορων οικογενειών στην πόλη διαμονής τους. Και για τα παιδιά 
με ειδικές ανάγκες, υπάρχει φροντίδα. Τους εξασφαλίζουμε μεταφορικό μέσο για τις 
μετακινήσεις τους, ώστε να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες που δικαιούνται και 
πρέπει να έχουν όπως όλα τα παιδιά.  
Αρκετές φορές δίνεται η δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν δωρεάν θεατρικές 
παραστάσεις τα παιδιά μας και εμείς σε 
συνεννόηση με το θέατρο δίνουμε αυτή 
τη δυνατότητα και σε παιδιά αδύναμων 
οικογενειών. Σε αρκετές περιπτώσεις 
καλύφθηκαν ανάγκες σε σχολεία 
ακριτικών περιοχών. Μια τέτοια 
περίπτωση ήταν αυτή του Δημοτικού 
Σχολείου του καταυλισμού αθιγγάνων 
του Δήμου Σοφάδων στην Καρδίτσα. 
Διατέθηκε ένα μεγάλο ποσό για την  



 30
κάλυψη της τροφοδοσίας των μαθητών για όλο το έτος και συγχρόνως έγινες επίσκεψη 
στο σχολείο με εθελοντές και κοινωνικούς λειτουργούς. 

 
Ο Σύλλογος οργάνωσε  ανθρωπιστική αποστολή στη 
Σερβία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Κινητή ιατρική 
μονάδα του Συλλόγου με εθελοντές και γιατρούς και 
φορτηγά που μετέφεραν 100 τόνους τρόφιμα, 
φάρμακα και ρούχα έφτασαν στη Γιουγκοσλαβία και 
προσπάθησαν να 
απαλύνουν τον πόνο 
μικρών και μεγάλων. Με 
πρωτοβουλία του 

Συλλόγου  και με τη βοήθεια των Κινητών Ιατρικών Μονάδων 
που διαθέτει μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα παιδιά με σοβαρά 
προβλήματα υγείας, για να νοσηλευθούν σε ελληνικά 
νοσοκομεία. Δυο από αυτά τα παιδιά ήταν ο μικρός Gregor και 
ο μόλις 28 μηνών Kolza, που μεταφέρθηκαν στο Ωνάσειο για 
να χειρουργηθούν. Μετά το τέλος του πολέμου, η Ολυμπιακή 
Αεροπορία έκανε την πρώτη της τιμητική πτήση στη 
Γιουγκοσλαβία μεταφέροντας τους  ανθρώπους του 
Συλλόγου,  που είχαν πάρει μέρος στην αποστολή 
ανθρωπιστικής βοήθειας.  

Οι σεισμόπληκτοι της Τουρκίας χρειάστηκαν βοήθειά  και ο Σύλλογος  βρέθηκε κοντά τους. 
Σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά έστειλε είδη πρώτης ανάγκης στα παιδιά και στις 
οικογένειες τους.  

Ο μεγάλος σεισμός στην Αθήνα δημιούργησε 
προβλήματα σε πολλές περιοχές της πόλης. Σε 
συνεργασία με τους Δήμους, τις Νομαρχίες και το 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ο Σύλλογος 
βρέθηκε στο πλευρό των σεισμοπλήκτων με 
εθελοντές, προσφέροντας φαγητό, ρούχα και 
πρώτες βοήθειες με τις κινητές ιατρικές μονάδες 
του. Ομάδα εθελοντών  βοήθησε στη συσκευασία 
τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για το 
δοκιμαζόμενο λαό του Ιράκ. 

Σε όλη την Ελλάδα αλλά κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, είναι μεγάλη η προσέλευση 
λαθρομεταναστών. Έρχονται ολόκληρες οικογένειες με όνειρα για μια καλύτερη ζωή που 
δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν πραγματοποιούνται. Συνήθως τα όνειρα των 
μεγάλων παρασέρνουν και μικρά παιδιά ακόμα και νεογέννητα. Στην Κω, ο Σύλλογος με τη 
βοήθεια μελών και εθελοντών βρέθηκε κοντά στα παιδιά και προσπάθησε να βελτιώσει τις 
συνθήκες διαβίωσής τους. Επισκέπτονταν κάθε εβδομάδα το χώρο που έμεναν, ένα χώρο 
διαμορφωμένο από το Δήμο του νησιού και προσέφεραν στα παιδιά τρόφιμα. 

Έτσι το 2009 ενισχύσαμε το Σύλλογο Αφγανών Μεταναστών στην Ελλάδα με είδη ένδυσης, 
υπόδησης και τρόφιμα. Ο συγκεκριμένος σύλλογος εξυπηρετεί περίπου 140 οικογένειες 
Αφγανών και 560 παιδιά. Η πλειοψηφία των οικογενειών αυτών βρίσκετε εκτός 
νομιμοποιητικής διαδικασίας για την παραμονή τους στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να 
στερούνται  κοινωνικοπρονιακών παροχών. Οι περισσότερες οικογένειες εξ αυτών είναι 
πολύτεκνες με αποτέλεσμα οι ανάγκες τους να είναι πολλαπλάσιες.  
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Εκτός όμως από τις προαναφερθείσες δράσεις  η κοινωνική υπηρεσία του συλλόγου 
προσφέρει ενίσχυση σε είδος παιδιών και των οικογενειών τους, από ιδιωτική πρωτοβουλία 
ή μέσω παραπομπής από άλλους φορείς και υπηρεσίες.  

Η υποστήριξη παιδιών με είδη διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, σχολικά κ.α αποτελεί 
σημαντικό κομμάτι της συνολικής δράσης του συλλόγου καθώς τράπεζες ειδών 
δημιουργήθηκαν από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του. 
 
Κοινωνικοί λειτουργοί του συλλόγου συνεργάζονται με άπορες οικογένειες με ανήλικα 
παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών τους 
αλλά και με οικογένειες που μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόσκαιρα, σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, με στόχο την κάλυψη των βασικών βιοτικών τους 
αναγκών και την παράλληλη κινητοποίηση των μελών της οικογένειας για συμπληρωματική 
δράση. 
 
Κατά το διάστημα από 1/1/09 έως 31/12/09 το τμήμα κοινωνικής στήριξης του 
οργανισμού  ανταποκρίθηκε στο αίτημα για ενίσχυση σε είδος 974 οικογενειών. 
 
Από τις παραπάνω οικογένειες οι: 
 

• 655 ( 67%) ήρθαν από ιδιωτική πρωτοβουλία 
 

• 319 (33 %) ήρθαν μέσω παραπομπής από άλλους φορείς και υπηρεσίες 
 

Γράφημα 1: Ποσοστιαία απεικόνιση του τρόπου προσέλευσης των περιστατικών 
 

 
 
Επίσης από το σύνολο των οικογενειών οι: 
 
• 275 (28%) προσήλθαν για πρώτη φορά στην υπηρεσία  
• 699 (72 %)  εξυπηρετούνται από προηγούμενες χρονιές 
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Γράφημα 2: Ποσοστιαία απεικόνιση των παλαιών και νέων οικογενειών   
στήριξης 
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ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΑΛΑΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
 

 
Οι εξυπηρετούμενες οικογένειες είχαν από 1 έως 6 παιδιά. 
 
Ο συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων παιδιών  ήταν 2.474 παιδιά εκ των οποίων τα 718 
(29%) ήταν παιδιά που δέχθηκαν τις υπηρεσίες του οργανισμού για πρώτη φορά. 
 
Από το σύνολο των οικογενειών ποσοστό 23% αφορά σε πολύτεκνες οικογένειες ενώ οι 
μονογονεικές οικογένειες αφορούν σε ποσοστό που φτάνει το 44%. 
 
Γράφημα 3: Ποσοστιαία απεικόνιση των κοινωνικών χαρακτηριστικών 
οικογενειών 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

 
• Είναι προσιτή και προσβάσιμη σε μεγάλο πληθυσμό, καθώς τράπεζες ειδών λειτουργούν 

σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Πύργο Ηλείας και σε ώρες και ημέρες 
(08,00π.μ – 09,00μ.μ, καθημερινά) που μπορεί να προσέλθει και ο εργαζόμενος γονέας. 

• Είναι εύκολη στη χρήση, αφού δεν απαιτεί ιδιαίτερες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Για τη 
συμμετοχή δεν απαιτείται πληθώρα αποδεικτικών εγγράφων. 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Ομάδα στόχος 
 
1. Παιδιά με προβλήματα υγείας 
2. Γονείς/ συγγενικό περιβάλλον παιδιών 

με προβλήματα υγείας 
 
Κοινωνική ανάγκη / σκοπός 
Παροχή οικονομικής στήριξης  και 
συμβουλευτικών και υποστηρικτικών 
υπηρεσιών , στο παιδί που πάσχει και την 
οικογένειά του. 
 
Τεκμηρίωση 
Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο 
σύλλογος ανταποκρίνεται άμεσα στα 
αιτήματα που εκφράζονται από γονείς ή 
κοινωνικούς φορείς για την 
ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιών που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.  
Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι του 
συλλόγου στηρίζουν το παιδί που νοσεί 
και την οικογένεια του ώστε να 
αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις 
συνέπειες που προκαλεί το ιατρικό πρόβλημα. 
 Tο διάστημα από 1/1/09 έως και 31/12/09 στο τμήμα κοινωνικής & ψυχολογικής 
στήριξης του συλλόγου προσήλθαν συνολικά  345 περιπτώσεις παιδιών που αντιμετώπιζαν 
προβλήματα υγείας. 
 
Από αυτές: 
• 241 (70%)  αφορούσαν ιδιωτική πρωτοβουλία  
• 104 ( 30 %) ήταν αποτέλεσμα παραπομπών από άλλους φορείς  
 
 
Γράφημα 1: Σχηματική ποσοστιαία απεικόνιση του τρόπου προσέλευσης των 
ιατρικών περιστατικών  
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΌ ΦΟΡΕΑ 
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Οι κυριότερες παθήσεις που αναφέρθηκαν ήταν: 

 
• Διάφορα Σύνδρομα  18% 
• Νευρολογική            18% 
• Ογκολογική              13 % 
• Καρδιολογική           11 % 
• Αιματολογική              5% 
• Οφθαλμολογική          8 % 
• Ορθοπεδική                5% 
• Νεφρολογική               3% 
• Ακουολογική               2% 
• Ουρολογική                3% 
• Πνευμονολογική         5% 
• Δερματολογική           5% 
• Άλλες παθήσεις          4% 

 
Γράφημα 2: Ποσοστιαία αναλογία ανά είδος πάθησης 
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Άλλες παθήσεις          

 
 
 
Από το σύνολο των παραπάνω  ιατρικών περιστατικών τα : 
 
• 177 ( 51 %) αφορούσαν υποστηρικτική και συμβουλευτική σε διαδικαστικά θέματα, 

θέματα έκδοσης βιβλιαρίων υγείας κ. α  
•  66  (19 %) αφορούσαν ιατροφαρμακευτική κάλυψη.  
•  62  (18 %) αφορούσαν την οικονομική στήριξη για θέματα  μετάβασης παιδιών σε 

νοσηλευτικά κέντρα του εξωτερικού ή την κάλυψη νοσηλίων σε νοσηλευτικά ιδρύματα 
της χώρας  

• 40  (12 %) αφορούσαν σε μηνιαίες μεταφορές παιδιών από επαρχιακές πόλεις σε 
νοσηλευτικά ιδρύματα της Αθήνας για θεραπευτικούς σκοπούς. 
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Γράφημα  3: Ποσοστιαία απεικόνιση του τρόπου στήριξης των ιατρικών 
περιστατικών 
 
 

 
 
 
Από το σύνολο των 345 ιατρικών περιστατικών το τμήμα κοινωνικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των 344 (99 %) περιστατικών ενώ 1 περιστατικό 
παραπέμφθηκε σε άλλο φορέα λόγω της ύπαρξης εξειδικευμένου για την πάθηση φορέα. 
                               
Επιπλέον κατά το διάστημα από 1/1/09 έως και 31/12/09 ο Σύλλογός κινητοποίησε 
εθελοντές δότες αντικατάστασης αίματος και αιμοπεταλίων για 13 παιδιά, ηλικίας 
από 7 μηνών έως και 17 ετών  και 8 ενήλικα άτομα. 
Συνολικά κινητοποιήθηκαν 329 εθελοντές δότες αντικατάστασης αίματος και 
αιμοπεταλίων.  
                            

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Η συγκεκριμένη υπηρεσία/δράση παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
 
• Είναι χρηστική για μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα παιδιών με ιατρικά προβλήματα, καθώς 
δεν περιορίζεται σε μια κατηγορία παθήσεων αλλά επεκτείνεται σε ποικιλία ιατρικών 
παθήσεων. 

• Είναι προσιτή και   σε  24ωρη βάση. 
• Επικεντρώνεται στο πρόβλημα, αυτό καθαυτό  του παιδιού. 
• Δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο, το γονέα ή τον κηδεμόνα του να συμμετέχει 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το χειρισμό του προβλήματος. 

• Είναι ευέλικτη καθώς αποφεύγονται χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.  
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Κατευθύνσεις σε διαδικαστικά θέματα
Ιατροφαρμακευτική κάλυψη Οικονομική στήριξη 
Μεταφορά με οχήματα συλλόγου 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

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

 
 

     

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

     

ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ:     
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 άτομο    

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 9 άτομα    

• ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 4 άτομα    
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2 άτομα    
• ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 άτομο    
ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 17 άτομα 34.880 €   
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  418.560 €   
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     

• ΟΤΕ  415 €   

• ΔΕΗ   824 €   

• ΕΥΔΑΠ  108 €   
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:     

• ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (τηλ. 
Κέντρου, Η/Υ)     
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ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ &  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 
Διεύθυνση: Στουντίου 1 
& Γκλιάτη, Μαρούσι 
Τηλέφωνο/Fax: 
210 6095844 
 
E-mail: 
support@hamogelo.gr 
 
Απασχολούμενο 
προσωπικό:  
1 κοινωνικός λειτουργός 
1 ψυχολόγος 
1 αποθηκάριος 
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Η οικογένεια αποτελεί το πιο σημαντικό κύτταρο της κοινωνίας. Οποιαδήποτε επιρροή  σε 
ένα  μέλος της επηρεάζει την λειτουργικότητα και τις σχέσεις των μελών μεταξύ τους. 
  
Κρίσιμες ή τραυματικές καταστάσεις, όπως η ανεργία, το διαζύγιο κ.α, μπορούν να 
οδηγήσουν στην αποδιοργάνωσή της και στην εμφάνιση σοβαρών δυσκολιών. 
  
Από το 1997 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στοχεύοντας στην παροχή κοινωνικής προστασίας 
προς τα παιδιά, μέσα από τις τράπεζες ειδών που λειτουργούν παρέχει σε πανελλήνια 
εμβέλεια, τις υποστηρικτικές του υπηρεσίες σε ένα μεγάλο αριθμό οικογενειών που 
βρίσκονται σε κρίση λόγω των πρόσκαιρων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν. 
  
Από τον Ιούνιο  του 2008 δε, με την 
ίδρυση του  Κέντρου Στήριξης Παιδιού 
&  Οικογένειας ο Οργανισμός μας 
επιχειρεί να συμβάλλει στην διασφάλιση 
της κοινωνικής ευημερίας και στην παροχή 
ασφάλειας στις ευάλωτες οικογένειες που 
βρίσκονται σε κρίση. 
  
Το Κέντρο  Στήριξης Παιδιού  & 
 Οικογένειας αποσκοπεί : 
  
 - στη συνέχιση της κάλυψης των 

πρωτογενών αναγκών για την επιβίωση οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
βιοποριστικά προβλήματα. 
 - στην ενδυνάμωση της ποιότητας της ζωής των μελών της οικογένειας. 
 - στην παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών με απώτερο σκοπό την 
κινητοποίηση των μελών της οικογένειας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και 
την βελτίωση της λειτουργικότητας τους. 
 - στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας και την ενεργοποίηση των πηγών της προς την 
κατεύθυνση της γενικότερης υποστήριξης της οικογένειας σε κρίση. 
  
Το Κέντρο Στήριξης Παιδιού &  Οικογένειας, στεγάζεται στον   χώρο του Πολιτιστικού 
Κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου, ο οποίος παραχωρήθηκε από τον Δήμο Αμαρουσίου, στην 
οδό Στουντίου 1, στο Μαρούσι.  
  
Στελεχώνεται από κοινωνικό λειτουργό και 
ψυχολόγο, οι οποίοι παρέχουν ειδική, 
εξατομικευμένη υποστήριξη στα παιδιά και 
τις οικογένειες τους που βρίσκονται σε 
κρίση λόγω των κοινωνικοοικονομικών 
δυσκολιών. 
  
Επιπλέον, στον χώρο και χάρη στις 
πολύτιμες χορηγίες από τον απλό κόσμο και 
τις εταιρίες που συμμετέχουν στις δράσεις 
του Οργανισμού μας, υπάρχουν  προθήκες 
με είδη διατροφής, ένδυσης, οικιακών 
συσκευών ,σχολικών ειδών και παιχνιδιών για την άμεση κάλυψη των βασικών αναγκών 
των  οικογενειών. 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

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

 
 

     

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

     

ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ:     
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1 άτομο    

• ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1 άτομο    

• ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 1 άτομο    
ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 3 άτομα 6.300 €   
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  75.600 €   
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ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

 
 

Διεύθυνση: Κορινθίας 27, Αμπελόκηποι 
Τηλέφωνο: 210 7483665 / 2107484010 
Fax: 210 7483654 
 
E-mail: medical@hamogelo 
 
Απασχολούμενο προσωπικό:  
1 συντονικής/κοινωνικός λειτουργός 
1 γραμματέας 
2 κοινωνικοί λειτουργοί 
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«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εγκαινίασε στις 15 Ιουλίου 2009 το «Κέντρο Συμβουλευτικής 
και Ψυχολογικής Υποστήριξης  για παιδιά και εφήβους που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες  

 
καθώς και για τις οικογένειές τους» στο Ίδρυμα «Τζένη Καρέζη». Τα εγκαίνια 
πραγματοποίησε  ο  Υφυπουργός  Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 
Ο Επίτιμος Πρόεδρος του Ιδρύματος «Τζένη Καρέζη» κ. Κώστας Καζάκος βραβεύθηκε από 
τον κ. Κώστα Γιαννόπουλο για την έντονη κοινωνική του δράση και την πρωτοβουλία 
ίδρυσης του Ιδρύματος και σημείωσε ότι: «Μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι ενώσαμε τις 
δυνάμεις μας με το Χαμόγελο του Παιδιού. Είμαστε σίγουροι ότι η Τζένη και ο Ανδρέας θα 
είναι πραγματικά περήφανοι».  
 
Με μεγάλη μας χαρά και ικανοποίηση εκπληρώσαμε την επιθυμία πολλών νοσηλευόμενων 
παιδιών και των οικογενειών τους και βρισκόμαστε πλέον πολύ κοντά τους στα Νοσοκομεία 
Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Παν. & Αγλαϊα Κυριακού».  
 
Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης για παιδιά και εφήβους που 
πάσχουν από σοβαρές 
ασθένειες καθώς και για 
τις οικογένειές τους 
εδρεύει στον τρίτο 
όροφο του Ιδρύματος 
«Τζένη Καρέζη». Στη 
διάθεση του Κέντρου 
βρίσκεται η «Εθνική 
τηλεφωνική γραμμή για 
τα παιδιά, SOS 1056 η 
οποία λειτουργεί 24 
ώρες το 24ωρο, είναι 
στελεχωμένη με 
ειδικούς επιστήμονες 
και μπορεί να συνδέει 
ανά πάσα στιγμή τους 
ειδικούς που 
χρειάζονται για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν. 
 
Το Κέντρο είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και παρέχει 
κοινωνική, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη μέσα από ατομικές και ομαδικές 
συνεδρίες των παιδιών και των συγγενών τους.               
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Στην περίπτωση που τα παιδιά και οι γονείς τους χρειάζονται εξειδικευμένη 
ανακουφιστική και παρηγορητική φροντίδα, αυτή θα παρέχεται στη Μονάδα 
Ανακουφιστικής και Παρηγορητικής Αγωγής «Τζένη Καρέζη» ή σε αντίστοιχα εξειδικευμένα 
Κέντρα που λειτουργούν ήδη ή θα λειτουργήσουν στο μέλλον. Όλες οι υπηρεσίες του 
Κέντρου όπως αυτές αναφέρονται πιο πάνω θα παρέχονται εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία 
απολύτως επιβάρυνση των ασθενών και των οικογενειών τους. 
 
Άμεσος στόχος μας είναι η λειτουργία Υπηρεσίας Κατ' Οίκον Φροντίδας σε παιδιά με 
σοβαρά νοσήματα, που αδυνατούν να μετακινηθούν, σε συνεργασία πάντοτε με τους 
θεράποντες ιατρούς- Διευθυντές Κλινικών των Νοσοκομείων Παίδων Αθηνών . Τα οφέλη 
της κατ’οίκον φροντίδας είναι πολλαπλά και επιστημονικά τεκμηριωμένα τόσο για το ίδιο το 
παιδί και την οικογένεια του, όσο και για τα νοσοκομεία.  
 
Το «Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης για παιδιά και 
εφήβους που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες» παρουσιάζει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

 Πρόκειται για έναν ευχάριστο, καθαρό χώρο, ειδικά διαμορφωμένο για παιδιά, τα 
οποία έχουν την ευκαιρία να χορτάσουν ατομικό και ομαδικό παιχνίδι, επιτραπέζια, 
παζλ, παραμύθια, βιβλία, εκπαιδευτικά video-games και Τ.V. για εφήβους.  

 
 Στο ισόγειο στεγάζεται η 
γραμματεία.  

 
 Ο 3ος όροφος διαθέτει χώρο 
υποδοχής,  το γραφείο 
συνεδριών για τους γονείς, το 
play-room για τους μικρούς μας 
φίλους και το εξεταστήριο- 
δωμάτιο με κρεβάτι για να 
χαλαρώνουν τα παιδιά που είναι 
ταλαιπωρημένα από θεραπείες  
κλπ. 

 
 Είναι εύκολα προσβάσιμο για παιδιά με ειδικές ανάγκες (άνετος ανελκυστήρας, χώρος 
στάθμευσης για τα ασθενοφόρα μας, WC για Α.Μ.Ε.Α., κλπ) 

 
 Προσιτό στην οικογένεια, διαθέσιμο σε 24ωρη βάση μέσω της γραμμής 1056 και 
ευέλικτο καθώς αποφεύγονται χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

 
 Δεν περιορίζεται σε μία κατηγορία παθήσεων. Απευθύνεται σε ευρεία πληθυσμιακή 
ομάδα παιδιών και εφήβων με προβλήματα υγείας τόσο από την Αθήνα όσο και την 
Περιφέρεια.  

 
 Ανάλογες υπηρεσίες στήριξης παιδιών με προβλήματα υγείας παρέχονται και από τον 
Οργανισμό «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στον 
Πύργο, στην Τρίπολη και στη Χαλκίδα. 
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Απευθύνεται σε: 

 Παιδιά με κάθε είδους πάθηση: νευρολογική, ογκολογική, αιματολογική, 
καρδιολογική, ορθοπεδική, νεφρολογική, ουρολογική, οφθαλμολογική, ακουολογική, 
πνευμονολογική, δερματική,  γαστρεντερολογική, ενδοκρινολογική, οδοντιατρική 
κ.α. 

 Γονείς-αδέλφια παιδιών με προβλήματα υγείας.  
 

Οι παραπομπές των ιατρικών περιστατικών πραγματοποιούνται από: 
 Οικογένεια-συγγενικό περιβάλλον του παιδιού 
 Γιατρούς-Νοσηλευτές 
 Εκπαιδευτικούς- Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων  
 Κοινωνικές υπηρεσίες Κρατικών Φορέων (Νοσοκομείων, Δήμων, Διευθύνσεων 
Πρόνοιας κτλ) και άλλων μη κυβερνητικών οργανισμών. 

Το  Τμήμα Στήριξης Παιδιών με Προβλήματα Υγείας παρέχει : 
 Ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά-εφήβους με προβλήματα υγείας, καθώς  και στους 
γονείς και τα αδέλφια  τους.  

 Επισκέψεις σε νοσηλευόμενα παιδιά στα Νοσοκομεία Παίδων, διερεύνηση αναγκών 
των  οικογενειών τους, υποστηρικτική βοήθεια.  

 Συνοδεία παιδιών-γονέων σε ιατρικά ραντεβού και επικοινωνία με τους θεράποντες 
ιατρούς. 

 Συνεργασία με εθελοντές μας γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. 
 Επισκέψεις κατ’ οίκον σε μικρούς ασθενείς  που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα.  
 Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης και παιχνιδιών για τη δημιουργική απασχόληση των 
παιδιών.   

 Διευκόλυνση γονέων σε διαδικαστικά θέματα έκδοσης βιβλιαρίων υγείας, 
επιδομάτων, αδειών διαμονής, αιτήσεων για visa κλπ.  

 Κάλυψη νοσηλίων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για ανασφάλιστα άπορα 
παιδιά μεταναστών/προσφύγων σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας, σε 
συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία.  

 Κάλυψη κόστους ορθοπεδικών ειδών, ακουστικών βαρηκοΐας, γυαλιών οράσεως, 
ειδικών επιθεμάτων, πρόσθετων τεχνητών μελών, φαρμάκων, παραφαρμακευτικών 
προϊόντων, ειδικών παιδικών τροφών,  μηχανημάτων αναπνευστικής υποστήριξης 
κλπ., με την ευγενική χορηγία εταιρειών- καταστημάτων. 

 Κάλυψη κόστους εξειδικευμένων διαγνωστικών εξετάσεων (μαγνητικές-αξονικές 
τομογραφίες, υπερηχογραφήματα κλπ)  

 Κάλυψη ειδικών θεραπευτικών συνεδριών (π.χ. λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική 
διαπαιδαγώγηση, φυσικοθεραπεία) που δεν καλύπτουν πλήρως  τα ασφαλιστικά 
ταμεία. 

 Στήριξη μεγάλου αριθμού παιδιών που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί η πάθηση τους 
στην Ελλάδα και χρειάζεται να νοσηλευτούν σε εξειδικευμένα κέντρα της Ευρώπης 
και των Η.Π.Α.,  

 Πληροφόρηση γονέων για τα απαραίτητα δικαιολογητικά μετάβασης του 
παιδιού τους σε χώρα του εξωτερικού.  Συνεργασία με το ασφαλιστικό τους 
ταμείο και τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για έγκριση της νοσηλείας. 
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 Επικοινωνία- Διασύνδεση με Προξενεία, την ελληνική κοινότητα, εύρεση 
εθελοντών διερμηνέων και ξενώνα για τους συνοδούς. 

 Δωρεάν μεταφράσεις ιατρικών εγγράφων από εθελοντές μας 
 Κάλυψη αεροπορικών εισιτηρίων της οικογένειας σε συνεργασία με τους 
Χορηγούς του Συλλόγου μας. 

 Συνοδεία εθελοντών γιατρών του Συλλόγου στην αερομεταφορά παιδιών- 
γονέων σε Νοσοκομεία του εξωτερικού, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

 Αναζήτηση και κινητοποίηση εθελοντών δοτών αίματος- αιμοπεταλίων και 
ευαισθητοποίηση δοτών μυελού των οστών, σε συνεργασία με την γραμμή SOS 
1056 σε 24ωρη λειτουργία. 

 Διαχείριση αιτημάτων για την ασφαλή και ευχάριστη μεταφορά παιδιών-συνοδών με 
ασθενοφόρα και νεογνολογικές μονάδες του Συλλόγου. 

 Επικοινωνία με Χορηγούς του Συλλόγου για τις ανάγκες των παιδιών που στηρίζουμε. 
 Συμμετοχή στην Προληπτική Ιατρική «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» σε συνεργασία με σχολεία και 
δήμους κυρίως για παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Δεκέμβριος 2009 στο 
καταυλισμό σεισμόπληκτων Καποτά του Δήμου Αχαρνών)  

 Μοίρασμα δώρων τις εορτές στα νοσηλευόμενα παιδιά σε συνεργασία με τις 
Διοικήσεις των Νοσοκομείων Παίδων «Η Αγία Σοφία», «Π. & Α. Κυριακού», Παίδων 
Πεντέλης και Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής. 

 
Διεπιστημονική Ομάδα Τμήματος Στήριξης Παιδιών με Προβλήματα Υγείας 
 
Πραγματοποιούνται συναντήσεις προσωπικού με σκοπό τη συζήτηση για την πορεία- 
εξέλιξη των παιδιών & οικογενειών που στηρίζουμε, την καλύτερη διαχείριση δύσκολων 
περιστατικών, προτάσεις- ιδέες για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, αποφόρτιση 
του προσωπικού, άμεση συνεργασία με την Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης στα 
Νοσοκομεία,  τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες του Συλλόγου, την Προληπτική Ιατρική 
(Κινητό Πολυϊατρείο «Ιπποκράτης»).  Επίσης υπάρχει συνεργασία με το Τμήμα Στήριξης 
Παιδιών με προβλήματα διαβίωσης (Μαρούσι – Νίκαια), το Τμήμα Ψυχολογικής Στήριξης 
της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για τα παιδιά SOS 1056, το Τμήμα Χορηγιών,  καθώς 
και το Οικονομικό Τμήμα του Συλλόγου. 
 
Παρακολούθηση- Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες επιμόρφωσης το 2009 
 

 12 & 13 Ιουνίου 2009:  3ο Συνέδριο «Ο Κοινωνικός Λειτουργός στην 
Ογκολογία» που διοργανώθηκε από την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου 
«Ο Άγιος Σάββας» (συμμετοχή κοινωνικών λειτουργών του Συλλόγου σε 
βιωματικά εργαστήρια). 

 22 Ιουνίου 2009: Εκδήλωση βράβευσης εθελοντικών οργανώσεων από 
την «Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία». Απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στο  
Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την προσφορά του σε ασθενείς με 
αιματολογικά νοσήματα και τις οικογένειές τους. 

 23-25 Οκτωβρίου 2009:  «1Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατ’Οίκον Νοσηλείας» 
που διοργανώθηκε από την Ιατρική εταιρεία κατ’οίκον νοσηλείας HOMED στο 
ξενοδοχείο Hilton. 
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 14 Νοεμβρίου 2009: Επιστημονικό Forum “Παιδικός Καρκίνος. 
Διεκδικώντας την ζωή» που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Γονέων & 
Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις «Η ΠΙΣΤΗ» στο ξενοδοχείο 
King George Palace. 

 
Διοργάνωση εκπλήξεων  για παιδιά με προβλήματα υγείας. 
 
24/9/2009 από πάρτυ γενεθλίων που οργανώσαμε για 4χρονο αγοράκι με σοβαρή ασθένεια 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στιγμές συγκινητικές 
 
Ήταν Φλεβάρης του 2009 όταν μας ανακοινώθηκε για την 7χρονη Σ. η διάγνωση 

των θεραπόντων ιατρών του Νοσοκομείου Παίδων «Όγκος εγκεφάλου. Πιλοκυτταρικό 
αστροκύττωμα. Τελικό στάδιο της νόσου. Η Σ. μετά τον αγώνα που έδωσε να κρατηθεί στη 
ζωή θα καταλήξει σε λίγες μέρες». Οι μεγάλες αδελφές της Σ. ήταν οι μόνες από το 
οικογενειακό περιβάλλον δίπλα της, καθώς η πολύτεκνη μητέρα τους, αγρότισσα σε ένα 
μικρό χωριό της Δράμας, μεγάλωνε μόνη της τα πέντε παιδιά της με πενιχρά οικονομικά 
μέσα και δεν είχε την δυνατότητα να πηγαινοέρχεται πιο συχνά στο νοσοκομείο της 
Αθήνας. Οι αδελφές της μικρής μας φίλης κατέρρευσαν ψυχολογικά και ζήτησαν την 
υποστήριξή μας. Αμέσως βρεθήκαμε στο πλευρό τους. Η μικρή Σ. ταλαιπωρημένη από τις 
χημειοθεραπείες και την μακρόχρονη νοσηλεία, παρόλο τον πόνο που βίωνε, 
«χαμογελούσε» κάθε φορά που της διαβάζαμε παραμύθια. Κάποιο απόγευμα η μικρή Σ. μας 
εξέφρασε έντονα ότι θέλει να φύγει από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στο σπίτι της 
κοντά στη μητέρα της και τα αδέλφια της στο οικείο περιβάλλον της. Συνεργαστήκαμε με 
τους ογκολόγους, που εκτίμησαν ότι θα πρέπει να σεβαστούμε αυτή την επιθυμία του 
παιδιού και συνέστησαν διακομιδή με παροχή οξυγόνου, ωστόσο, δεν είχαν τη δυνατότητα 
να την συνοδεύσουν οι γιατροί του Παίδων. Ο Σύλλογος κινητοποιήθηκε άμεσα και με την 
συνοδεία περιπολικών οχημάτων της Άμεσης Δράσης, πραγματοποίησε στις 3/2/09 την 
μεταφορά του παιδιού με ασθενοφόρο και έμπειρο γιατρό του Χαμόγελου, που ταξίδεψαν 
νύχτα κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες μέχρι το απομακρυσμένο χωριό της Δράμας, 
εκπληρώνοντας όλοι μαζί την επιθυμία του μικρού αυτού κοριτσιού να καταλήξει 
«ποιοτικά», ήρεμα και γλυκά στο σπίτι της. Παράλληλα υπήρξε διασύνδεση με το Κέντρο 
Υγείας και το Νοσοκομείο της περιοχής και το «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου με στόχο την 
ανακουφιστική φροντίδα του παιδιού, καθώς και με το Χαμόγελο του Παιδιού στην 
Θεσσαλονίκη που ανέλαβε την υλική ενίσχυση της οικογένειας. Ο Σύλλογος αποχαιρέτησε 
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το ξημέρωμα Κυριακής 8/2/09 τη μικρή μας φίλη και είναι ακόμα στο πλευρό της 
οικογένειας της παρέχοντας ψυχολογική στήριξη-διαχείριση πένθους. 
 

Ο Ι. & η Μ. απέκτησαν δίδυμα με εξωσωματική γονιμοποίηση. Το β’ δίδυμο  
προσβλήθηκε από ενδονοσοκομειακή λοίμωξη και διαγνώστηκε με βαρύτατη νεκρωτική 
εντεροκολίτιδα. Οι γιατροί του Νοσοκομείου Παίδων  εκτίμησαν ότι η πολύπλοκη πάθηση 
του 8 μηνών βρέφους δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στη χώρα μας και συνέστησαν άμεση 
μετάβαση του μικρού Π.Ρ. σε εξειδικευμένο νοσοκομείο των Η.Π.Α. για πολυοργανική 
μεταμόσχευση στομάχου, ήπατος, σπληνός, παγκρέατος και εντέρου. Οι γονείς είχαν 
εναποθέσει εκεί όλες τους τις ελπίδες και απευθύνθηκαν στο Σύλλογό μας να τους 
κατευθύνουμε για την όλη διαδικασία μετάβασης στο εξωτερικό (δικαιολογητικά για το 
ασφαλιστικό ταμείο- επιτροπή, έκδοση visa στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, αεροδιακομιδή, 
εύρεση ξενώνα, δωρεάν μεταφράσεις κλπ.) Τα εμπόδια της γραφειοκρατίας πολλαπλά. Με 
παρέμβαση του Συλλόγου μας στον Διοικητή του ασφαλιστικού τους φορέα εγκρίθηκε η 
κάλυψη νοσηλίων, προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για το προγραμματισμένο 
ραντεβού του προμεταμοσχευτικού ελέγχου. Η αγωνία μας κορυφώθηκε όταν  η 
αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε τελευταία στιγμή ότι δεν αναλαμβάνει την διακομιδή και 
συνεστήθη από τους θεράποντες ιατρούς επείγουσα ειδική αερομεταφορά, καθώς το ΕΚΑΒ 
δεν πραγματοποιεί υπερατλαντικές πτήσεις εκτός Ε.Ε. Κατόπιν νεότερης παρέμβασης, το 
Υπουργείο Απασχόλησης ενέκρινε το κόστος της ειδικής αερομεταφοράς με lear-jet 
ιδιωτικής εταιρείας, συνοδεία Παιδοαναισθησιολόγου και Νοσηλευτή, ως την μοναδική λύση 
και το νεογνό έφθασε ασφαλές στην Αμερική. Πραγματοποιήθηκε ο προμεταμοσχευτικός 
έλεγχος και πολύ γρήγορα βρέθηκε μόσχευμα  από εγκεφαλικά νεκρό βρέφος 7 μηνών που 
βρέθηκε πνιγμένο στην μπανιέρα του σπιτιού του στο Texas. Ο μικρός Π.Ρ. υποβλήθηκε σε 
επιτυχή πολυοργανική μεταμόσχευση και ο έμπειρος Χειρούργος έκανε το «θαύμα» του, 
καθώς το βρέφος-δότης παρόλο που ήταν ηλικιακά κοντά στον μικρό Π.Ρ., ήταν αρκετά 
αναπτυγμένο σαν σωματότυπος. Η κλινική περίπτωση του μικρού μας φίλου παρουσιάστηκε 
σε Διεθνές Ιατρικό Συνέδριο που προβλήθηκε από τα Μ.Μ.Ε. της Αμερικής και θα γραφτεί 
στο βιβλίο GUINESS, κάνοντας όλους εμάς πολύ περήφανους. Η οικογένεια έχει επιστρέψει 
στην Ελλάδα και συνεχίζει να αγωνίζεται με αισιοδοξία για τον «μικρό ήρωα» που έχει πάρει 
βάρος και εξελίσσεται πολύ καλά.  
 

Είναι πράγματι πολύ συγκινητικό όταν όλοι αυτοί οι γονείς μας αισθάνονται και μας 
αποκαλούν «οικογένεια τους» και κυρίως τα παιδιά και οι έφηβοι που υποστηρίζουμε μας 
δίνουν καθημερινά την δύναμη να συνεχίζουμε το έργο μας με αγάπη και μεράκι. 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

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

 
    

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ 

    

ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ:    
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 άτομο   

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 2 άτομα   

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1 άτομο   

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 4 άτομα 7.090 €  
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  85.080 €  
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    

• ΟΤΕ  86 €  

• ΕΥΔΑΠ  30 €  

• ΔΕΗ   100 €  
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008 -2009 

 
Οι παρακάτω πίνακες και τα γραφήματα απεικονίζουν τα ποσοστά αύξησης ή μείωσης του συνόλου 
των περιστατικών που χειρίστηκε  η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056 και το 
Τμήμα Κοινωνικής και Ψυχολογικής στήριξης  του συλλόγου κατά το έτος 2009. Ως έτος βάσης της 
σύγκρισης λαμβάνεται το προηγούμενο έτος ( 2008) 

 
 
A) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

% ΑΥΞΗΣΗΣ 
(ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2008) 

   
ΕΤΟΣ 2008 191  
ΕΤΟΣ 2009 345 80 % 
ΣΥΝΟΛΟ  536           
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 
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Β)ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ  
ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ - SOS 1056 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

% ΜΕΙΩΣΗΣ 
(ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2008) 

   
ΕΤΟΣ 2008 677  
ΕΤΟΣ 2009 583 14% 
ΣΥΝΟΛΟ 1260  
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
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Γ) ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

% ΑΥΞΗΣΗΣ 
(ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2008) 

   
ΕΤΟΣ 2008 777  
ΕΤΟΣ 2009 974 25% 
ΣΥΝΟΛΟ 1751  
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
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Δ) ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΚΙΝΔΥΝΟ 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

% ΑΥΞΗΣΗΣ 
(ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2008) 

   
ΕΤΟΣ 2008 93  
ΕΤΟΣ 2009 105 13% 
ΣΥΝΟΛΟ 198  
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
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Ε) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΓΟΝΕΩΝ 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

% ΑΥΞΗΣΗΣ 
(ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2008) 

   
ΕΤΟΣ 2008 1966  
ΕΤΟΣ 2009 3278 68% 
ΣΥΝΟΛΟ 5244  
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
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ΣΤ) ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

% ΜΕΙΩΣΗΣ 
(ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2008) 
 

   
ΕΤΟΣ 2008 115  
ΕΤΟΣ 2009 263 130% 
ΣΥΝΟΛΟ 378  
ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-«ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ» 

 ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Απασχολούμενο προσωπικό : 
     3 Ατόμα εξειδικευμένο προσωπικό Δημιουργικής Απασχόλησης 
 
Το 1998 μια ομάδα έφηβων εθελοντών του συλλόγου ξεκίνησε αυθόρμητα, με νεανική 
διάθεση και προσφορά τη δημιουργική απασχόληση των νοσηλευόμενων παιδιών του 
Τμήματος Αιματολογίας και Ογκολογίας του Νοσοκομείου Αγ. Σοφία.  
 
Το αποτέλεσμα αυτής της αυθόρμητης παιδικής δράσης υπήρξε πολύ λυτρωτικό για τη 
διευκόλυνση της παραμονής των παιδιών στο νοσοκομείο και τη διατήρηση της καλής 
ψυχολογικής και συναισθηματικής κατάστασης των ίδιων και των οικογενειών τους και 
μάλιστα με την βοήθεια παιδιών εθελοντών κοντινής ηλικίας με τα νοσηλευόμενα παιδιά. 
 
Αξιολογώντας αυτό το ευεργετικό έργο των μικρών φίλων των παιδιών, ο σύλλογος, 
καθιέρωσε μια μόνιμη ομάδα από ειδικούς επαγγελματίες σε καθημερινή εβδομαδιαία βάση 
που δε στάθηκε μόνο στο ογκολογικό τμήμα, αλλά επεκτάθηκε σε όλες τις κλινικές του 
νοσοκομείου. 
 
Το 2005 η δημιουργική απασχόληση στο Νοσοκομείο Παίδων Αγ. Σοφία ονομάστηκε 
«Αλεξία Κατσαούνη» εις μνήμην της αγαπημένης μας εθελόντριας, η οποία δυστυχώς έφυγε 
από κοντά μας πολύ νωρίς, στα 32 της μόλις χρόνια. 
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Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα, και το έτος 2009 όπου πραγματοποιήθηκε μια πολύ μεγάλη 
ιδέα του συλλόγου και αφορά στην δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής 
στήριξης παιδιών και εφήβων με σοβαρές ασθένειες καθώς και τις οικογένειές τους, σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα «Τζένη Καρέζη».  Η ομάδα της δημιουργικής απασχόλησης 
ενταγμένη πλέον στο Κέντρο Συμβουλευτικής και έχοντας το ως βάση, καλείται να στηρίξει 
και να απασχολήσει με παιχνίδι και δραστηριότητες και τα παιδιά που συνοδευμένα από 
τους γονείς τους, φιλοξενούνται στο χώρο αυτό. 

 
Όσον αφορά στα Νοσοκομεία Παίδων, η 
δράση της ομάδας καλύπτει κυρίως το 
Νοσοκομείο Αγία Σοφία, όπου η 
απασχόληση των παιδιών γίνεται 
καθημερινά τα απογεύματα. .  Ειδικότερα, 
στο σαλόνι του Τμήματος Αιματολογίας και 
Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.) λειτουργεί ειδικά 
διαμορφωμένος παιδότοπος, που φιλοξενεί 
και τα παιδιά των εξωτερικών ιατρείων του 
ίδιου τμήματος τα πρωινά.  Σε αυτόν το 
χώρο δεν επιτρέπεται η είσοδος παιδιών 
από άλλα τμήματα, λόγω πιθανής 
μεταφοράς μικροβίων και ανάπτυξης 

λοιμώξεων στα παιδιά, που σαν παρενέργεια της χημειοθεραπείας που τους χορηγείται, 
έχουν χαμηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων και επομένως σχεδόν ανύπαρκτη 
ανοσοποιητική άμυνα ενάντια σε οποιοδήποτε μικρόβιο.  
Μεγαλύτερος παιδότοπος, λειτουργεί στην Δ’ Πανεπιστημιακή Κλινική (ΠΚ4), για τα παιδιά 
των Παιδιατρικών και Πανεπιστημιακών Κλινικών.  Στα υπόλοιπα τμήματα, λόγω έλλειψης 
παιδότοπων, η δημιουργική απασχόληση των παιδιών γίνεται στους θαλάμους ή στα 
σαλονάκια επισκεπτών με την πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών μας, ανθρώπων κάθε 
ειδικότητας και ηλικίας, που είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν.  Τα τμήματα αυτά 
περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 
Καρδιολογικό 
Ορθοπεδικό 
Χειρουργικό 
Οφθαλμολογικό 
Ωτορινολαρυγγολογικό 
Ουρολογικό 
Πλαστικής Χειρουργικής 
Νευροχειρουργικό  
ΜΜΜΟ (Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών) 
ΜΑΚΚΑ (Τμήμα Λοιμωδών) 
 

Με το Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» συνεργαζόμαστε (από το Μάρτιο του 2001) 
για την κάλυψη απασχόλησης, ψυχολογικής στήριξης ή φροντίδας παιδιών, σε συνεννόηση 
με την Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και φυσικά μετά από σχετική παραπομπή της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας του συλλόγου μας.  Και πάντα με την πολύτιμη βοήθεια των 
εθελοντών μας.  Η προσφορά των ανθρώπων αυτών που κάλυψαν τις βάρδιες (και ιδιαίτερα 
τις νυχτερινές) στην 24ωρη φροντίδα των παιδιών είναι ανεκτίμητης αξίας.  Οι εθελοντές 
αυτοί εντάσσονται στις δραστηριότητες του συλλόγου στα νοσοκομεία, αφού πρώτα 
παρακολουθήσουν σεμινάρια και ενημερώσεις από την δημιουργική ομάδα σε συνεργασία 
με το τμήμα εθελοντών 
 



 56
Επιπλέον στο Τ.Α.Ο. συνεχίστηκε για τέταρτη χρονιά η συνεργασία της ομάδας της 
δημιουργικής απασχόλησης, με την ομάδα της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του νοσοκομείου, 
υπό την εποπτεία της παιδοψυχιάτρου Κας Μάγδας Λιακοπούλου.  Σε αυτές τις συναντήσεις 
συζητούνται περιπτώσεις παιδιών που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας, από 
πλευράς ψυχολογικής κατάστασης, προόδου της θεραπείας τους ή προσωπικών δυσκολιών 
των ίδιων των παιδιών ή των οικογενειών τους. 

 
Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών 
που νοσηλεύονταν την προηγούμενη χρονιά 
στα παραπάνω Νοσοκομεία Αθηνών 
καλύφθηκε από τις εξής δραστηριότητες: 
 
• Ατομικό –ομαδικό παιχνίδι με τα 

νοσηλευόμενα παιδιά, στους ειδικά 
διαμορφωμένους παιδότοπους του 
νοσοκομείου, καθώς και στους 
θαλάμους νοσηλείας, ανάλογα με τις 
ανάγκες - κατάσταση των παιδιών και 
σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες των 
θεραπόντων ιατρών 

• Συνεργασία με τους ιατρούς και νοσηλευτές των τμημάτων για την κλινική πορεία των 
παιδιών, για τις νέες εισαγωγές  και παράλληλα παρατήρηση-ενημέρωση για τυχόν 
αλλαγές στην ψυχοσυναισθηματική τους κατάσταση μέσα από την δημιουργική 
απασχόληση 

• Διοργάνωση και συμμετοχή σε πάρτυ γενεθλίων, εποχιακών εκδηλώσεων του συλλόγου 
(χριστουγεννιάτικες, , αποκριάτικες γιορτές, κοπή βασιλόπιτας κ.α..), με επίσκεψη 
κλόουν και ταχυδακτυλουργών,  αγαπημένων τραγουδιστών, ηθοποιών και αθλητών 

• Μοίρασμα εκπαιδευτικού υλικού και σχολικών ειδών κατά την έναρξη της σχολικής 
περιόδου 

• Διανομή παιχνιδιών, χριστουγεννιάτικων δώρων και πασχαλινών χειροποίητων 
λαμπάδων (η κατασκευή των οποίων γίνεται με την πολύτιμη βοήθεια των γονέων και 
των παιδιών που νοσηλεύονται στο Τμήμα Αιματολογίας και Ογκολογίας ) στα 
νοσηλευόμενα παιδιά όλων των Κλινικών με την ευγενική χορηγία εταιριών, 
καταστημάτων και ιδιωτών.  Φέτος το Κέντρο Συμβουλευτικής  κατάφερε να καλύψει 
με χριστουγεννιάτικα δώρα τις κλινικές του Παίδων Πεντέλης και του Αγλαΐα Κυριάκου 

• Ημερήσια εκδρομή με παιδιά του ογκολογικού 
• Αφήγηση παραμυθιών & διηγημάτων 

ή αυτοσχέδιων ιστοριών που 
εμπνέονται τα παιδιά 

• Ζωγραφική 
• Χειροτεχνίες με ανακυκλώσιμα υλικά 
• Χαρτοκοπτική 
• Καλλιτεχνικές κατασκευές και 

κόσμημα 
• Μουσικά παιχνίδια δραστηριοτήτων 
• Επιτραπέζια παιχνίδια 
• Συμβολικό παιχνίδι 
• Αναπαράσταση με παντομίμα 
• Θεατρικό παιχνίδι και δραματοποίηση 

παιχνιδιών 
• Εποχιακές κατασκευές 
• Εποχιακή διακόσμηση χώρων του νοσοκομείου 
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• Φιλοξενία θεατρικών ομάδων με ειδικά προσαρμοσμένες στο χώρο θεατρικές 

παραστάσεις  
 
Μέσα από τις παραπάνω δραστηριότητες προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά το μήνυμα 
ότι το νοσοκομείο μπορεί να αποτελέσει και χώρος παιχνιδιού, χαράς και δημιουργίας.  Η 

ευχάριστη ατμόσφαιρα που κυριαρχεί τις 
ώρες της δημιουργικής απασχόλησης 
διώχνει την ένταση και επιδρά λυτρωτικά 
στις ψυχές παιδιών, γονέων, νοσηλευτών 
και γιατρών.  Με το συνδυασμό 
δημιουργίας, μάθησης και ψυχαγωγίας 
παρέχονται εναλλακτικοί τρόποι 
αυτοέκφρασης και ψυχολογικής στήριξης, 
με αποτέλεσμα την ενίσχυση της 
προσπάθειας των παιδιών και των 
οικογενειών τους να αντιμετωπίσουν τις 
δυσκολίες που φέρνει η ασθένεια στη ζωή 
τους.  
 

Η θεραπευτική αξία της προσπάθειάς μας είναι άμεσα ορατή, αφού τα παιδιά γίνονται πιο 
ανεκτικά στη θεραπεία, επικοινωνούν και συνεργάζονται καλύτερα με τους γύρω τους 
(γονείς, νοσηλευτές, άλλα παιδιά), εξωτερικεύουν τα συναισθήματα που τα καταβάλλουν 
και αποκτούν υπομονή, αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Την ώρα που παίζουν, τα παιδιά 
εκφράζουν τον εσωτερικό τους κόσμο και τα συναισθήματά τους, τη χαρά ή τη λύπη τους, 
τις ελπίδες, τα όνειρα και τις προσδοκίες τους ή τους φόβους, τις ανασφάλειες και τις 
ανησυχίες τους.  Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να κατανοήσουμε βαθύτερα την ψυχολογική 
τους κατάσταση και να συμβάλλουμε ενεργά και θετικά στη βελτίωση της διάθεσής τους.  
Να τονίσουμε ότι η προσφορά των εθελοντών μας δεν περιλαμβάνει μόνο την άμεση 
συμμετοχή τους στην δημιουργική 
απασχόληση αλλά και την προσφορά 
αναλώσιμων υλικών και παιχνιδιών που μας 
χρειάζονται καθημερινά για την 
απασχόληση των παιδιών. 
 
Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 
η δημιουργική απασχόληση των παιδιών 
που νοσηλεύονται αποτελεί πλέον 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς 
τους, που τους προσφέρει ξεγνοιασιά και 
αισιοδοξία, τρόπους αυτοέκφρασης και 
εξωτερίκευσης συναισθημάτων, διασκέδαση 
και ψυχαγωγία, αλλά και μαθήματα κοινωνικότητας και καλής συμπεριφοράς.  Τα βοηθάει 
να αναπτύξουν προσοχή, τάξη και μεθοδικότητα, καλλιεργεί τη φαντασία, την 
επινοητικότητα και την παρατηρητικότητά τους.  Διακρίνουμε, λοιπόν, ότι η δημιουργική 
απασχόληση στα Νοσοκομεία Παίδων είναι απαράμιλλης σημασίας, κάτι που γίνεται 
περισσότερο εμφανές αν αναλογιστεί κανείς τα λόγια νοσηλευτών, γιατρών, εθελοντών, 
γονέων και παιδιών: 

 
«Κατ’ αρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους των ιατρών για την σταθερή παρουσία των 
κοριτσιών στο χώρο του τμήματος και μάλιστα τις δύσκολες ώρες που φεύγουν οι πολλοί 
και επικρατεί σιωπή. 
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 Με το χαμόγελο και την καλοσύνη βοηθούν εμάς και τα παιδιά μας να κυλούν οι 
δύσκολες ώρες σε αυτούς τους ιδιαίτερους χώρους. 
Σημαντικό είναι η σταθερή διαχρονική παρουσία που επιτρέπει να αισθανθούμε όλοι μέλη 
μιας οικογένειας, που περνά δύσκολες στιγμές 
Κι όμως αυτές τις στιγμές, βρίσκουμε όλοι το κουράγιο να μην χάσουμε το χιούμορ μας, 
την διάθεση για παιχνίδι την ξενοιασιά» 
 
     Αγάπη Παρχαρίδου (Ιατρός του τμήματος) 
 

 
«Μετά από ένα χρόνο στο ΤΑΟ έχουμε 
γνωριστεί με τις κοπέλες από το χαμόγελο 
του παιδιού και νοιώθουμε σαν να είμαστε 
μια οικογένεια μαζί τους.  Κάθε φορά που 
μπάινω στο νοσοκομείο περιμένω να έρθει 
το απόγευμα για να έρθουν οι κοπέλες και 
να περάσουμε μαζί την ώρα μας 
διασκεδαστικά και δημιουργικά. Οι κοπέλες 
του χαμόγελου είναι μια ελπίδα για εμάς και 
ελπίζω να συνεχίσουν το έργο τους για να 
βοηθάνε και άλλα άρρωστα παιδιά.» 
 

               
Ερι Τ.( Νοσηλευόμενος του ΤΑΟ) 
 
 
«Για εμένα το «Χαμόγελο του Παιδιού» ήταν μια έννοια μάλλον αόριστη, περισσότερο 
ρομαντική και σίγουρα λιγότερο αποτελεσματική.  Κι όμως έρχεται μια στιγμή που 
ανατρέπονται βιαίως τα πάντα.  Έρχεται μια στιγμή που ανακαλύπτεις την πραγματική αξία 
των γεγονότων και αναθεωρείς!!!! Και πώς να μην το κάνεις? Αφού μέσα από το «Χαμόγελο 
του Παιδιού» βλέπεις το χαμόγελο του «δικό σου» παιδιού.  Σας ευχαριστούμε που 
υπάρχετε!» 
                                     Διαμαντής Κ.( Πατέρας νοσηλευόμενου παιδιού στο ΤΑΟ) 
  
 
«Εμπειρίες όπως αυτές που ζούμε στους θαλάμους του ΤΑΟ είναι δύσκολο να περιγραφούν 
σε λίγες γραμμές …..Συγκίνηση, 
συναισθήματα που αναμειγνύονται και μας 
κάνουν να τα βιώνουμα στο μέγιστο βαθμό 
τους.  Ζωντάνια και αισιοδοξία 
χαρακτηρίζουν απόλυτα τη δημιουργική 
απασχόληση των παιδιών, φατσούλες 
χαμογελαστές και αθώες μας κάνουν να 
θέλουμε όλο και πιο πολύ να βρισκόμαστε 
κοντά τους.  Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν 
αυτά που δίνουμε είναι λίγα μπροστά σε 
αυτά που παίρνουμε από τις φατσούλες 
αυτές που μας μαθαίνουν πως ένα χαμόγελο 
δίνει μια αίσθηση πληρότητας μέσα στην 
ψυχή μας…..»  Ασπα Ν. (εθελόντρια) 
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«Όταν ήρθα στο ΤΑΟ το αισθάνθηκα πολύ ψυχρό τμήμα, γιατί με τα προβλήματα που 
έχει ο καθένας εδώ, θα είναι κλεισμένος στο εαυτό του.  Τελικά είχα κάνει λάθος όταν το 
απόγευμα βγήκαμε στο μικρό αλλά ζεστό όμως παιδότοπο που μας υποδέχθηκαν με 
χαμόγελο και αγάπη αμέσως ένοιωσα πολύ όμορφα. Έχουν ένα δικό τους τρόπο να σε 
προσκαλούν στην παρέα τους και να σε κάνουν να ξεχνάς που βρίσκεσαι και τι σου 
συμβαίνει.  Είμαστε μέσα 3 μήνες και δεν το έχω καταλάβει.  Κάθε απόγευμα είναι σαν να 
βρίσκομαι στην παιδική χαρά της γειτονιάς μου.  Μαζί με τα κορίτσια του χαμόγελου οι 
μέρες και οι ώρες του απογεύματος περνάνε υπέροχα.  Εύχομαι πάντα να έχετε αυτό το 
χαμόγελο στα πρόσωπά σας και να είστε πάντα καλά με όλη μου την ψυχή.  Σας το 
εύχομαι.  Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις όμορφες μέρες που περνάτε μαζί μας.   Με αγάπη η 
μαμά του Γιώργου.» 
                                                               Γιωτα Λ. ( Μητέρα νοσηλευόμενου στο ΤΑΟ) 

 
«Όταν ήρθαμε στο ΤΑΟ η Μαρία ήταν πολύ φοβισμένη με όλους.  Όμως τα παιδιά από το 
«Χαμόγελο του Παιδιού κατάφεραν να την κάνουν να γελάσει και να νοιώσει άνετα και 
περιμένει πότε θα έρθει η στιγμή για να αγκαλιάσει τα κορίτσια και να παίξουν μαζί της.» 
                                                          
Ελένη Δ. (Μητέρα νοσηλευόμενου 
παιδιού) 
  
Ελπίζουμε όλοι όσοι βοηθούν σε αυτή μας 
την προσπάθεια και συνεργάζονται μαζί μας 
να συνεχίσουν να μας στηρίζουν, σίγουροι 
ότι κάθε τους προσφορά θα εκτιμηθεί 
αφάνταστα από τα παιδιά! 
 
Παραθέτουμε τα στατιστικά στοιχεία του 
έτους:  
 
 
 
Ο αριθμός των παιδιών που απασχολήθηκαν μέσα στο 2009, ανά μήνα ήταν : 

Ιανουάριος  240 
Φεβρουάριος  263 
Μάρτιος  282 
Απρίλιος  302 
Μάιος   324 
Ιούνιος  339 
Ιούλιος  264 
Αύγουστος  273 
Σεπτέμβριος  272 
Οκτώβριος  360 
Νοέμβριος  368 
Δεκέμβριος  334 

 
Η αντίστοιχη συμμετοχή εθελοντών ανά μήνα ήταν : 
 

Ιανουάριος  14 
Φεβρουάριος  17 
Μάρτιος  12 
Απρίλιος  12 
Μάιος   20 
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Ιούνιος  24 
Ιούλιος  13 
Αύγουστος  12 
Σεπτέμβριος  9 
Οκτώβριος  22 
Νοέμβριος  25 
Δεκέμβριος  22 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

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

 

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ     
• ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3    

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 3 άτομα 4.360 €   
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  52.320 €   
ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     

• Παραμύθια-Βιβλία 
παιδικών κατασκευών     

• Εποχιακά Είδη     
• Δώρα- παιχνίδια  για τα 

παιδιά     
• Υλικά χειροτεχνίας και 

κατασκευών     
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το 2001 το Υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής παραχώρησε στο Σύλλογό μας το 
πλοίο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ». Αρχικά ο στόχος μας ήταν η μετατροπή του σε πλωτό Πολυιατρείο 
για Παιδιά και σε Κέντρο Φιλοξενίας και Στήριξης Παιδιών και Οικογενειών από την 
Περιφέρεια. Αυτό πραγματικά θα ήταν το μεγαλύτερο δώρο γιατί η έλλειψη άλλων 
κατάλληλων χώρων για τον παραπάνω λόγο είναι μεγάλη.  

 
Οι εργασίες ξεκίνησαν. Δυστυχώς τα 
προβλήματα ήταν πολλά και ο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» 
ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ήταν 
αδύνατο να επισκευαστεί και με ασφάλεια να 
φιλοξενήσει τις νέες δράσεις. Έτσι δόθηκε για 
«διάλυση» («scrap») … και το ποσό που 
εξασφαλίσαμε δεσμευτήκαμε να αξιοποιηθεί για 
κάποια νέα καινοτόμα δράση για τα παιδιά.  
 

Η εμπειρία μας στον τομέα της 
προληπτικής ιατρικής μας δίδαξε την 
τεράστια 
σημασία της πρόληψης για τα παιδιά σε 
όλη την Ελλάδα, τα παιδιά που ζουν 
σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν 
έχουν πρόσβαση σε ιατρικά κέντρα, τα 
παιδιά που βιώνουν τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και τις οικογένειες που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
διαβίωσης. 
 
Τα αποτελέσματα των επισκέψεων μας σε σχολεία της χώρας και το συμπέρασμα που 
προέκυπτε και κάθε χρόνο γινόταν και ισχυρότερο κίνητρο για να συνεχίζουμε και 
διευρύνουμε τη δράση αυτή, ήταν η έλλειψη ιατρικής κάλυψης σε πολλές περιοχές της 
χώρας και η αδυναμία πολλών γονέων να έρθουν σε επαφή με ιατρικό προσωπικό. Πολλές 
ήταν δε και οι περιπτώσεις παιδιών τα οποία έπασχαν από σοβαρά προβλήματα υγείας που 
δεν είχαν  ποτέ πριν διαγνωστεί.  Οι παραπάνω ανάγκες των παιδιών και η δική μας ανάγκη 
να καλύψουμε όλο και περισσότερα παιδιά, οδήγησαν στη διεύρυνση της παραπάνω 
δράσης. 
 
Μετά από μακροχρόνιες και κοπιώδεις προσπάθειες του Οργανισμού μας και χάρη στην 
πολύτιμη συμμετοχή δεκάδων χορηγών και υποστηρικτών, εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 
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2009 το πρώτο Κινητό Πολυϊατρείο για τα Παιδιά στη χώρα μας. Και το βαφτίσαμε,  … 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» με σήμα … το καραβάκι!  
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Ο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» έγινε πραγματικότητα βήμα βήμα με την εργασία και έμπνευση πολλών 
πολλών ανθρώπων...   
 
Στελεχωμένο με εθελοντές ιατρούς και κοινωνικό λειτουργό και εξοπλισμένο με ιατρικά 
μηχανήματα και προγράμματα τελευταίας τεχνολογίας, το Κινητό Πολυϊατρείο για τα Παιδιά 
περιλαμβάνει παιδιατρικό, καρδιολογικό, ακουολογικό, οφθαλμολογικό και οδοντιατρικό 
τμήμα, ενώ μέσω τηλεϊατρικής παρέχεται σύνδεση με ιατρούς. Με το καινοτόμο σύστημα e-
ppokrates, υλοποιείται ένα πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής μέσω του οποίου 
πραγματοποιείται σειρά εξετάσεων με ταυτόχρονη δημιουργία  ηλεκτρονικού ιατρικού 
φακέλου για τα παιδιά.  
 
Το πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» παρέμεινε από τις 23/7 μέχρι τις 5/8 στην πλατεία του 
Αμαρουσίου. Ο κόσμος αλλά και τα μικρά παιδιά, στην αρχή από περιέργεια αλλά στη 
συνέχεια από ενδιαφέρον επισκέφθηκαν τον Ιπποκράτη και εξετάστηκαν από τους 
εθελοντές γιατρούς. Στη συνέχεια το πολυϊατρείο πραγματοποίησε επίσκεψη στο 28ο 
Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών. 
 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος για το 2009 ο αριθμός των παιδιών που εξετάστηκε 
ανέρχεται σε 241. 
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
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ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ
ΜΥΩΠΙΑ

ΆΛΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ / ΔΕΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» από το 2002 
διαθέτει Κινητή Μονάδα Προληπτικής 
Παιδιατρικής και Οδοντιατρικής και στα 
πλαίσια αυτής της εξαιρετικά επιτυχημένης 
δράσης έχουμε πανελλαδικά επισκεφθεί 
σε συνεργασία με τοπικούς φορείς 
(νομαρχία, δήμοι, ιατρικοί σύλλογοι) 
δεκάδες σχολεία, ενώ χιλιάδες παιδιά 
έχουν εξεταστεί. Το συμπέρασμα που 
εξήχθη είναι η έλλειψη -σε πολλές 
περιοχές- ιατρικής κάλυψης και η 
αδυναμία πολλών γονέων να έρθουν σε 
επαφή με ιατρικό προσωπικό. Ενώ σε 
πολλές περιπτώσεις σοβαρά προβλήματα 
υγείας από τα οποία έπασχαν τα παιδιά 
δεν είχαν ποτέ διαγνωστεί.  
 
Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος είναι πολύ 
σημαντικό βήμα για την καλή υγεία των 
παιδιών και κυρίως για την πρόληψη από 
σοβαρότερα προβλήματα. Μέσα από αυτή 
τη διαδικασία, προκύπτουν στατιστικά 
στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί στο 
Πανεπιστήμιο και σε άλλους αρμόδιους 
φορείς για την επιστημονική του 
αξιοποίηση. 
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Η παραπάνω δράση εντάσσεται στην ευρύτερη δραστηριότητα του συλλόγου, παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών σε παιδιά. Τα ιατρεία του συλλόγου στον Καρέα Αττικής, οι κινητές 
ιατρικές μονάδες του συλλόγου (ασθενοφόρα) κ.α. στόχο έχουν την αξιοπρεπή, ασφαλή και 
δωρεάν παροχή ιατρικής παρακολούθησης παιδιών καθώς και την κάλυψη κάθε ανάγκης. 
 
Η πενταετής πλέον εμπειρία, μας έχει διδάξει την τεράστια σημασία της προληπτικής 
ιατρικής σε παιδιά σε ολόκληρη την 
Ελλάδα, παιδιά που ζουν σε 
απομακρυσμένες περιοχές και δεν έχουν 
πρόσβαση σε ιατρικά κέντρα, παιδιά με 
οικονομικά προβλήματα, παιδιά που 
βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
 

Η Κινητή Μονάδα Προληπτικής 
Οδοντιατρικής και Παιδιατρικής του 
συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
πραγματοποίησε το 2009 επισκέψεις σε 
σχολεία του Αμαρουσίου σε συνεργασία 
με το Δήμο Αμαρουσίου, στην Πλατεία 
Αμαρουσίου και σε σχολείο του Δήμου 
Αχαρνών. 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
 
 
 
Η προληπτική ιατρική ξεκίνησε στην ορεινή Πιερία σε συνεργασία με τη Νομαρχία, τους 
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Δήμους και τους τοπικούς φορείς στις 20/5/2002 και από τότε μέχρι και το τέλος του 
2009, έχει πραγματοποιηθεί προληπτικός οδοντιατρικός και παιδιατρικός έλεγχος σε 8.660 
παιδιά σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος για το έτος 
2009 ο αριθμός των παιδιών που εξετάστηκαν στην Κινητή Μονάδα Προληπτικής 
Οδοντιατρικής και Παιδιατρικής του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
ανέρχεται στα 1.472! 
 
Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της προληπτικής ιατρικής, 
η οποία έχει κατά το παρελθόν λειτουργήσει σε άλλα μέρη της Ελλάδας, με ιδιαίτερη 
«επιτυχία» και με συνεργασία του συλλόγου μας με όλους τους τοπικούς φορείς. 
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ΕΞΑΓΩΓΗ
SEALANT
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΥΛΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 
 

ΕΞΟΔΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑΣ                

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

• ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ    

• ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ    

• ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ    

• ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ 
ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙΑ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ    

• ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΕ 
ΑΝΑΡΤΗΜΟΡΙΟ    

• BETADINE    

• HYBITANE    
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

• SERVICE     

• ΚΑΥΣΙΜΑ     
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:     

• ΟΔΗΓΟΣ 1    
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  1    
ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  2 άτομα 3.960 €   
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ   47.520 €   
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ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
Στον πολυχώρο του Καρέα λειτουργούν πολυϊατρεία στα οποία παρέχονται ιατρικές 
υπηρεσίες που συμβάλλουν στην πρόληψη, σε όλα τα παιδιά που τις χρειάζονται. 
 
Οι ιατρικές υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν από εθελοντές γιατρούς ειδικότητας, 
συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Όταν γίνεται διάγνωση οποιουδήποτε προβλήματος, τα 
περιστατικά  παραπέμπονται σε νοσοκομεία ή εξειδικευμένα κέντρα.  
 
Συγκεκριμένα λειτουργούν: 

• Οφθαλμιατρείο: Η εταιρία 
Bausch & Lomb αναγνωρίζοντας 
το έργο που επιτελεί ο σύλλογος, 
πρόσφερε τον πλήρη εξοπλισμό 
του οφθαλμιατρείου. Σε λίγο 
καιρό, όλα τα παιδιά θα έχουν τη 
δυνατότητα δωρεάν εξέτασης. 

 
 
 

• Οδοντιατρείο: Η ευγενική 
χορηγία όλου του 
εξοπλισμού από την εταιρία 
Sony  κάνει πλέον 
«παιχνίδι» οποιοδήποτε 
οδοντιατρικό πρόβλημα 
αντιμετωπίζει ένα παιδί. 
Εθελοντές οδοντίατροι 
παρέχουν προληπτικό 
οδοντιατρικό έλεγχο σε 
παιδιά που στερούνται 
τέτοιων δυνατοτήτων.   

 
 

• Παιδιατρείο: Με όλα τα 
απαραίτητα τεχνικά μέσα και 
με την υποστήριξη 
καταρτισμένων εθελοντών 
παιδιάτρων, το παιδιατρείο 
παρέχει στα παιδιά όποια 
βοήθεια χρειάζονται.   

 
• Ακουολογικό Τμήμα: Ο 

σύλλογος διαθέτει 
συγκεκριμένο εξοπλισμό για 
την πρόληψη οποιουδήποτε 
ακουολογικού προβλήματος 
χάρη στην ευγενική χορηγία  των  Lions.  

• Καρδιολογικό Τμήμα: Επίσης, στη διάθεση των παιδιών, υπάρχει καρδιολογικός 
εξοπλισμός που παρέχει τη δυνατότητα προληπτικής εξέτασης.  
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ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 
Απασχολούμενο προσωπικό : 
1 υπεύθυνος 
10 διασώστες – πλήρωμα ασθενοφόρου  
 
Μετά από πολλές προσπάθειες, το Φεβρουάριο του 2003 ο Σύλλογος ξεκίνησε συνεργασία 
με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για τις κινητές ιατρικές μονάδες του. Μία 

υπερσύγχρονη Νεογνολογική Μονάδα έχει παραχωρηθεί για χρήση στο Νοσοκομείο Παίδων 
«Αγία Σοφία» και καλύπτει τις ανάγκες των νεογνών της περιοχής των Αθηνών.  
 
Μία υπερσύγχρονη θερμοκοιτίδα έχει παραχωρηθεί στο 
Πανεπιστημιακό Περιφερειακό Νοσοκομείο Πατρών στο 
Ρίο και χρησιμοποιείται από το Τμήμα Νεογνών για να 
καλύψει τις ανάγκες των νεογνών Αχαΐας και Ηλείας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ένα Ασθενοφόρο και μία Νεογνολογική Μονάδα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, 
χρησιμοποιούνται από το Σύλλογο, μετά από κλήση του ΕΚΑΒ, με προσωπικό που έχει 
προσλάβει και έχει την πιστοποίηση του ΕΚΑΒ. 
 
Μια Κινητή Ιατρική Μονάδα χρησιμοποιείται από το Σύλλογο για τη μεταφορά παιδιών σε 
όλη την Ελλάδα, μεταφορά παιδιών από Αεροδρόμια, σε αθλητικές διοργανώσεις παιδιών, 
στα σπίτια φιλοξενίας και γενικά σε οποιαδήποτε περίπτωση άμεσης ανάγκης. Τέλος μία 
Κινητή Ιατρική Μονάδα χρησιμοποιείται από το Σύλλογο, μετά από κλήση του ΕΚΑΒ, με 
προσωπικό που έχει προσλάβει και έχει την πιστοποίηση του ΕΚΑΒ. 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ TA ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 
     

      

  
ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΟΔΑ 
ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ     

ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ:     

• ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1    

• ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ  10 άτομα    

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     
ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  23.220 €   
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  278.640 €   
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:     
• ΕΞΟΔΑ SERVICE 

ΕΤΗΣΙΟΥ      
• ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     
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ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 
 
Απασχολούμενο προσωπικό : 
11 οδηγοί – υπάλληλοι εξωτερικών εργασιών  
 
Οι προσφορές του κόσμου και των εταιρειών, έδωσαν τη δυνατότητα στον Οργανισμό μας 
να αποκτήσει ένα σημαντικό αριθμό οχημάτων για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών των 
παιδιών. Κινητές ιατρικές μονάδες, μονάδα προληπτικής παιδιατρικής και οδοντιατρικής, 
μηχανή άμεσης επέμβαση, jeep άμεσης επέμβασης για παιδιά σε κίνδυνο σε δυσπρόσιτες 
περιοχές, mini-bus και λεωφορείο για την μετακίνηση των παιδιών, πυροσβεστικά οχήματα, 
λεωφορείο ΗΣΑΠ για την προσέγγιση των παιδιών στο δρόμο, ένα μεγάλο ψυγείο 
συντήρησης και κατάψυξης τροφίμων για την ασφαλή μεταφορά τροφίμων για την 
τροφοδοσία των σπιτιών φιλοξενίας του Συλλόγου αλλά και για τη διανομή τροφίμων σε 
οικογένειες που στηρίζει και άλλα οχήματα που καλύπτουν καθημερινές ανάγκες του 
Συλλόγου. Τελευταίο απόκτημα του Οργανισμού μας είναι ένας τράκτορας ο οποίος  
χρησιμοποιείται α) με ένα επικαθήμενο για τη συγκέντρωση τροφίμων και β) με ένα 
επικαθήμενο πολυιατρείο το οποίο ονομάζεται «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» και πραγματοποιεί 
προληπτική ιατρική σε όλη την Ελλάδα. 
 
Οι υλικές ανάγκες που πρέπει να καλύψουμε για όλες μας τις δραστηριότητες είναι 
τεράστιες. Οι προσφορές του κόσμου και των εταιρειών είναι εκείνες που δίνουν τη 
δυνατότητα στο Σύλλογο να αντεπεξέλθει στις περισσότερες από αυτές. Φορτηγάκια και 
ψυγείο είναι η δύναμη του συλλόγου για τη συγκέντρωση αυτών των προσφορών. 
 
Πολλά όμως είναι και τα διαδικαστικά θέματα που χρειάζονται διεκπεραίωση (τράπεζες, 
εφορίες, δημόσιες υπηρεσίες κ.α.). Γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν και τα ανάλογα οχήματα που 
βοηθούν στην αποπεράτωσή τους.  
 
Τα αυτοκίνητα  καλύπτουν και τις καθημερινές ανάγκες των  παιδιών  που φιλοξενούνται 
και πολλές φορές των παιδιών που υποστηρίζει ο Σύλλογος (σχολεία, γιατροί, εκδρομές , 
εκδηλώσεις κ.α.).  
 
Δύο πυροσβεστικά οχήματα, συμβάλλουν ουσιαστικά στη δράση του συλλόγου. Το ένα 
βρίσκεται στην Κέρκυρα,  λειτουργεί με εκπαιδευμένους εθελοντές πυροσβέστες με την 
εποπτεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κέρκυρας. Το δεύτερο βρίσκεται στα Μελίσσια 
όπου λειτουργεί το νέο σπίτι φιλοξενίας του Συλλόγου. Το σπίτι βρίσκεται μέσα σε δάσος 
40 στρεμμάτων  και το πυροσβεστικό καλύπτει το σπίτι και την ευρύτερη περιοχή σε 
συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
 
Πολύ σημαντική είναι η συμμετοχή των οχημάτων του Συλλόγου μας στις εξορμήσεις του 
Νοσοκομείου Πατησίων για αιμοδοσία. Τα τελευταία χρόνια, ο Σύλλογός μας, συμμετέχει 
στη συγκεκριμένη δράση, διαθέτοντας τα οχήματά του για τη μεταφορά προσωπικού και 
υλικών για αιμοδοσία που οργανώνει το Νοσοκομείο Πατησίων σε διάφορες εταιρείες και 
φορείς. 
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ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 
 SEAT ALHAMBRA 

  
 

 FORD TOURNEO CONNECT 
 
Δωρεά από Εταιρεία FORD MOTOR 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 
 

 FORD TOURNEO CONNECT 
 
Δωρεά από Εταιρεία FORD MOTOR 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 
 

 FORD FOCUS C MAX 
 
Δωρεά από την Εταιρεία FORD 
MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 
 

 CHEROKEE JEEP 
 
Δωρεά από την COSMOTE 

 MERCEDES E 200 
 
Δωρεά από την Εταιρεία MERCEDES 
BENZ ΕΛΛΑΣ. 
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 FORD FOCUS C MAX 

 
Δωρεά από την εταιρεία FORD 
MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 
 

 SMART 
 
Δωρεά από την Εταιρεία MERCEDES 
BENZ ΕΛΛΑΣ 

 SMART 
 
Δωρεά από την Εταιρεία MERCEDES 
BENZ ΕΛΛΑΣ 

 SMART 
 
Δωρεά από την Εταιρεία MERCEDES 
BENZ ΕΛΛΑΣ 

 SMART 
 
Δωρεά από την Εταιρεία MERCEDES 
BENZ ΕΛΛΑΣ 

 SMART 
 
Δωρεά από την Εταιρεία MERCEDES 
BENZ ΕΛΛΑΣ 
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 MERCEDES VITO 

 
Δωρεά από ανώνυμο χορηγό 
 

 MERCEDES VIANO 
 

 MERCEDES 
 
Δωρεά από Δήμο Πατρέων 

 MERCEDES SPRINTER 
 
Δωρεά από Εταιρεία ALLIED DOMECQ 

 MERCEDES SPRINTER 
 
Από ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» 
για να καλύψει την έλλειψη Μονάδας 
του Νοσοκομείου 

 MERCEDES C-200 

 MERCEDES VARIO 
 
Δωρεά από ΦΟΥΡΛΗ στη μνήμη των 
θυμάτων του σεισμού 
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 MERCEDES SPRINTER 

 
Δωρεά από Εταιρείες ΜΑΖΑΡΑΚΗ 
ΑΒΕΕ, ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΒΕΕ, ΑΦΟΙ 
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΑΒΕΕ, ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ & ΟΡΝΙΘΑ ΑΒΕΕ 

 MERCEDES 
 
Δωρεά από Εταιρεία ACO HELLAS 

 MERCEDES SPRINTER 
 
Αγορά μετά από τη συναυλία του 
Νότη Σφακιανάκη 

 DAIMLER CHRYSLER 
 
 

 HUNDAI 
 
Δωρεά από ΑΘΗΝΑ 2004 

 MERCEDES 
 
Δωρεά από οικογένεια Τσούγια στη 
μνήμη του γιου τους Γιάννη 
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 DAIMLER CHRYSLER 

 
 
 
 
 
 

 TORTON PILOT 
 
Δωρεά: ΟΠΑΠ, Bausch & Lomb, Ace, 
noir, Sadent, Παπαποστόλου, 
Siemens, step2day, pc systems, gas, 
cosmote, sony, hp, info quest, ear 
care 
 
 

 HONDA AFRICA 
 
Αγορά μετά από τη συναυλία του 
Νότη Σφακιανάκη 
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ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

 
 OPEL CORSA 

 
Δωρεά από Κέντρο Αισθητικής 
Σιλουέτ Χολαργού 
 

 CHEROKEE JEEP 
 
Δωρεά από κληρονομιά από τον 
Ιωάννη Συμεωνίδη. 

 SUZUKI VITARA 
 
Δωρεά από Αθηνά Κρητικού 

 SKODA OCTAVIA 
 
Δωρεά από την Τοπική Ένωση Δήμων 
και Κοινοτήτων Αρκαδίας 

 FORD MONDEO 
 
Δωρεά από FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ 
 
 
 

 FORD MONDEO GHIA 
 
Δωρεά από Ευάγγελο Ναυπλιώτη 
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 CITROEN BERLINGO 

 
Δωρεά από την Εταιρεία CITROEN 
ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 FORD TRANSIT 
 
Δωρεά από την Εταιρεία ACO HELLAS 

 DAIMLER CHRYSLER 
 
Δωρεά από ανώνυμο χορηγό 

 DAIMLER CHRYSLER / SCHMITZ 
CARGOBULL 
 
Ο τράκτορας – επικαθήμενο είναι 
δωρεά από τα χρήματα που 
συγκεντρώθηκαν στην εκπομπή του 
Σπύρου Παπαδόπουλου «ΤΟΙΣ 
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» 

 VOLKS WAGEN 
 
Δωρεά από Κωνσταντίνο Τσόκα 

 SEAT  INCA 
 
Δωρεά από την Εταιρεία SEAT 
ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΒΕΕ 

 RENAULT RAPIT 
 
Δωρεά από τη Βαρβάρα Ασκούνη 
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 MITSUBISHI 

 
Δωρεά της εταιρείας ΠΑΝ Α.Ε. 

 MERCEDES VITO 
 
Δωρεά ένα μέρος από την Βασιλική 
Στρατηγού 

 MERCEDES SPRINTER 
 
Δωρεά από Χαράλαμπο Βρεττό 

 MERCEDES BENZ 
 
Δωρεά από Χαράλαμπο Βρεττό 

 EVOBUS 
 
Δωρεά από ανώνυμο χορηγό 

 IKARUS 
 
Δωρεά από Υπουργείο Μεταφορών 
και Επικοινωνιών / ΕΘΕΛ 
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 YAMAHA 

 
Δωρεά από Εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
Α.Ε.Ε. 

 HONDA BRAZILIAN 
 
Δωρεά από ACO HELLAS 

 MBK YQ 
 
Δωρεά από Εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
Α.Ε.Ε. 

 KYMCO SPIKE 
 
Δωρεά από Εταιρεία MOTO TREND 
A.E. 

 YAMAHA 
 
Δωρεά από Εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
Α.Ε.Ε. 

 YAMAHA 
 
Δωρεά από Εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
Α.Ε.Ε. 

 PIAGGIO 
 
Δωρεά από Εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
Α.Ε.Ε. 
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 MAZDA 

 
 

 INTERNATIONAL HARVESTER 
 
Δωρεά από Αρχηγείο Πυροσβεστικού 
Σώματος 

 NEW HOLLAND 
 
Δωρεά από ανώνυμο χορηγό 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟ 
 

Όλοι οι χώροι του συλλόγου μας και τα αυτοκίνητα, έχουν εξοπλιστεί με ειδικό ραδιοδίκτυο 
το οποίο λειτουργεί με επαναλήπτες από την Πάρνηθα και τον Υμηττό. Έχουν εξοπλιστεί με 
συστήματα UHF και με φορητά UHF, ώστε να υπάρχει ταχύτερη επικοινωνία και αναφορά 
περιστατικών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΕΝΕΡΓΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ : 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 
 

ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΞΟΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
ΠΟΣΟ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ  

• SERVICE     

• ΚΑΥΣΙΜΑ-ΔΙΟΔΙΑ     
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΟΔΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ     
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:     
• ΟΔΗΓΟΙ – 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11    

• ΜΕΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  24.200 €   

• ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ   290.400 €   
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Ο οργανισμός «Το χαμόγελο του παιδιού»   φέρει το ανθρώπινο δυναμικό ως βασικό και 
πρωταρχικό παράγοντα της πραγματοποίησης του έργου  του. Άνθρωποι με ευαισθησία και 
αγάπη για τα παιδιά βρίσκονται στο πλευρό των παιδιών 24 ώρες το 24ωρο για να τα 
στηρίξουν και να τους προσφέρουν αυτά που κάθε παιδί δικαιούται.  

Στα πλαίσια των προσπαθειών μας για την όλο και μεγαλύτερη προσφορά αναπτύξαμε το 
ανθρώπινο δυναμικό μας.  Με μέσο όρο ηλικίας τα 33 έτη, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην 
επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού η οποία γίνεται βάσει του κοινωνικού και μορφωτικού 
του επιπέδου και της εμπειρίας του σε θέματα που αφορούν τη φροντίδα, προστασία, 
ανατροφή των παιδιών. Παιδαγωγοί, παιδοκόμοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, 
διασώστες-προσωπικό ασθενοφόρων, άνθρωποι που φροντίζουν για την υγιεινή των 
χώρων, οδηγοί, διοικητικοί κ.α. Κάθε ένας καλύπτει μία πολύ σημαντική θέση μέσα στο 
Σύλλογό προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα παιδιού προκύψει.  

Εκπαιδεύονται  και ενημερώνονται  σε συνεχή βάση για θέματα που αφορούν άμεσα τα 
παιδιά όπως την  διαρκή ψυχολογική υποστήριξη, τη ψυχαγωγία, την επιμόρφωση, την 
υγεία, τη σωστή διατροφή. Η συνεισφορά του άρτια εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού 
στην επίτευξη του έργου είναι σημαντική. Ενδεικτική είναι η αποτελεσματικότητα  που 
επιτυγχάνεται στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που καλούμεθα να καλύψουμε 
και αφορούν περιπτώσεις παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο.                                                         

Ο καταμερισμός των ειδικοτήτων έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε το μεγαλύτερο ποσοστό του 
συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού που απασχολείται στο οργανισμό «Το χαμόγελο του 
παιδιού» να ασχολείται άμεσα με τα παιδιά που διαμένουν στα σπίτια φιλοξενίας των 
παιδιών όπως επίσης και με θέματα που αφορούν περιπτώσεις παιδιών που χρειάζονται με 
οποιοδήποτε τρόπο την υποστήριξη μας.  

   
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜ ΙΚΟΥ 2009

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΑΙΔΙΩΝ
3,42%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
18,49%

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

43,84%

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

9,93%

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ-Οδηγοί 
ασθενοφόρων-
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

15,07%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

9,25%

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87
       
 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ : 292  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ-
Οδηγοί 

ασθενοφόρων-
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

10 54 128 47 24 29 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

3,42% 18,49% 43,84% 16,10% 8,22% 9,93% 

 Α΄   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 90,07% Β΄    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  9,93%%
Πίνακας 1. 
 
 

Στην Α΄ κατηγορία ανήκει το  προσωπικό που απασχολείται και βρίσκεται καθημερινά 
κοντά στα παιδιά και φθάνει το 90,07% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού 
(πίνακας 1).  
 
Το παιδαγωγικό προσωπικό αποτελείται από άτομα που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ και δημοσίων 
ή ιδιωτικών σχολών  παιδαγωγικής όπως επίσης και άτομα τα οποία έχουν εμπειρία στην 
φροντίδα παιδιών (γυναίκες που έχουν μεγαλώσει τα δικά τους παιδιά).  
 
Το προσωπικό δημιουργικής απασχόλησης παιδιών απασχολείται στα ιδιαίτερα 
πετυχημένα προγράμματα ψυχοκινητικής υποστήριξης των νοσηλευομένων παιδιών και 
στην ενίσχυση των γονέων τους   στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία και Παιδιατρικές Κλινικές 
Γενικών Νοσοκομείων. Μια προσπάθεια που πλαισιώνεται από ψυχολόγους, ειδικούς 
καλλιτεχνικής αγωγής και ομάδα εθελοντών. Είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων εσωτερικού ή 
εξωτερικού όπως επίσης και άτομα με κατάρτηση άμεσα συνδεδεμένη με την ψυχαγωγία 
και την ψυχολογική υποστήριξη παιδιών.  
 

• Η κοινωνική υπηρεσία, λιειτουργεί ως αναπόσπαστο κομμάτι του Οργανισμού από 
το 1997, στελεχωμένη με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους απόφοιτους ΑΕΙ 
και ΤΕΙ.  

 
Η ομάδα Διασωστών-Οδηγών ασθενοφόρων και Νοσηλευτές, απόφοιτοι της σχολής 
του ΕΚΑΒ, επανδρώνουν υπερσύγχρονες κινητές ιατρικές μονάδες Εντατικής Θεραπείας για 
παιδιά,  και καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών της ευρύτερης περιοχής Αθηνών και Πειραιά 
και Θεσσαλονίκης μετά από κλήσεις του ΕΚΑΒ. 
 
Το προσωπικό υποστήριξης αποτελείται από έμπειρους οδηγούς που εξυπηρετούν τις 
ανάγκες των σπιτιών φιλοξενίας παιδιών στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επίσης 
συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που καλούμεθα να 
καλύψουμε και αφορούν περιπτώσεις παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Τέλος, 
υποστηρίζουν τα προγράμματα  προληπτικής παιδιατρικής και οδοντιατρικής, υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας,  τη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε οικογένειες 
που έχουν ανάγκη,και το πρόγραμμα «παιδιά στους δρόμους». Στο προσωπικό υποστήριξης 
ανήκουν και οι ειδικότητες που βοηθούν και είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία 
των σπιτιών φιλοξενείας παιδιών, όπως οι μαγείρισσες και υπεύθυνοι καθαριότητας των 
χώρων. 
 
Στη Β΄ κατηγορία ανήκει το διοικητικό προσωπικό που αποτελείται από ειδικότητες 
απαραίτητες για τη  διεκπεραιώση  διαδικασίων που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη 
λειτουργία του Οργανισμού και φθάνει το 9,93% του συνολικού απασχολούμενου 
προσωπικού (πίνακας 1). 
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ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

487.320,41 €601.297,20 €
1.026.117,20 €

1.701.291,52 €
2.127.462,75

2.674.622,39 €
3.266.647,37 €

3.862.020,78 €

4.906.459,31 €

5.915.299,38 €

0,00 €
500.000,00 €

1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
2.000.000,00 €
2.500.000,00 €
3.000.000,00 €
3.500.000,00 €
4.000.000,00 €
4.500.000,00 €
5.000.000,00 €
5.500.000,00 €
6.000.000,00 €
6.500.000,00 €

Σειρά2 487.320,41 601.297,20 1.026.117,2 1.701.291,5 2.127.462,7 2.674.622,3 3.266.647,3 3.862.020,7 4.906.459,3 5.915.299,3

Σειρά1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
      Διάγραμμα 3. 

Τα έξοδα του ανθρώπινου δυναμικού κατά το έτος  2000 ήταν 487.320,41€,  κατά το έτος  
2003  ήταν 1.701.291,52 €,  κατά το έτος 2006 ήταν 3.266.647,37€, κατά το έτος 2007 
ήταν 3.862.020,78 ενώ κατά το έτος 2009 ήταν 5.915.299,38 €. 
( διάγραμμα 3). 

               

Έτος 
ΕΞΟΔΑ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

(Δεκέμβριος 
2007) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΞΟΔΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΟΔΩΝ 

2000 487.320,41 € 41 38% 1.294.297,51 € 

2001 601.297,20 € 52 31% 1.951.616,20 € 

2002 1.026.117,20 € 103 42% 2.433.634,58 € 

2003 1.701.291,52 € 132 64% 2.654.400,17 € 

2004 2.127.462,75 € 141 68% 3.125.541,92 € 

2005 2.674.622,39 € 175 70% 3.845.135,45 € 

2006 3.266.647,37 € 183 69% 4.746.677,73 € 

2007 3.862.020,78 € 218 69% 5.630.112,43 € 

2008 4.906.459,31 € 241 70% 7.050.896,74 € 

2009 5.915.299,38€ 292 62% 9.527.685,78 € 

                  Πίνακας 2. 
  
Το σύνολο εξόδων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον οργανισμό «Το 
χαμόγελο του παιδιού» ήταν για το έτος 2000 το 38% του συνόλου των εξόδων, για το έτος 
2001 ήταν το 31% του συνόλου των εξόδων  για το έτος 2002 ανήλθε στο 42%, το έτος 2003 
ήταν το 64%,το έτος 2004 ήταν το 68% του συνόλου των εξόδων, για τα έτη  2006 και 2007  
ήταν το 69% του συνόλου των εξόδων, ενώ για το έτος 2009 ήταν το 62%. (πίνακας 2). 

Έτος 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

(Δεκέμβριος ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 
2000 41   
2001 52 27% 
2002 103 98% 
2003 132 28% 
2004 141 7% 
2005 175 24% 
2006 183 5% 
2007 218 19% 
2008 241 11% 
2009 292 21% 

 
Πίνακας 3. 
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Το έτος  2008, το  ανθρώπινο δυναμικό αυξήθηκε κατά 11% από το έτος 2007. Ενδεικτικά,  
αναφέρουμε ότι  ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού τον Δεκέμβριο 2007 ήταν 218 
άτομα ενώ τον Δεκέμβριο του 2008 ανήλθε στους 241 εργαζόμενους. Για το έτος 2009 ο 
αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 21%. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τον 
Δεκέμβριο του 2008 ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στον Οργανισμό ήταν 241, ενώ 
κατά τον Δεκέμβριο του 2009 οι εργαζόμενοι ήταν 292  (Πίνακας 3). 
 

Έτος 2009        

ΗΛΙΚΙΑ 20-30 31-40 41-50 51-60 60+ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ατόμων  

  

 98 109 62 19 4 292 
  

ΠΟΣΟΣΤΟ/ 
ΗΛΙΚΙΑ 33,56% 37,33% 21,23% 6,51% 1,37% 100,00% 

 

                                                Μ.Ο. ηλικίας :  36 ετών  

 
Ο μέσος όρος αυτός διασφαλίζει τον ιδανικό συνδυασμό της εμπειρίας και της γνώσης με 
τον απαράμιλλο ενθουσιασμό και τις νέες ιδέες που είναι σημαντικός για την διατήρηση και 
διεύρυνση του οράματός του οργανισμού . Το μορφωτικό επίπεδο του Ανθρώπινου 
Δυναμικού  διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα και σχετίζεται με τις ανάγκες και την 
εξειδίκευση που χρειάζεται σε κάθε θέση εργασίας. 

 

Ποσοστιαία κατανομή εσόδων 2009

ΤΟΚΟΙ
0,26%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΕΥΡΕΣΕΙΣ 

ΟΙΚ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
14,77%

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε.-
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

3,17%

ΕΣΟΔΑ ΔΩΡΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

80,94%

ΕΣΟΔΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ
0,60%

Διάφορα έσοδα
0,26%
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ 1996-2009

0 €

2.000.000 €

4.000.000 €

6.000.000 €

8.000.000 €

10.000.000 €

12.000.000 €

ΕΣΟΔΑ 108.034,83 € 767.794,86 € 844.584,67 € 1.126.599,07 €1.232.590,71 €2.087.381,22 €3.020.772,35 €2.039.334,43 €3.959.932,21 €3.681.369,63 €5.061.836,38 €5.630.112,43 €7.073.314,27 €10.889.231,35

ΕΞΟΔΑ 38.680,97 € 551.467,35 € 786.057,73 € 1.193.388,76 €1.294.297,51 €1.951.616,20 €2.433.634,58 €2.645.400,17 €3.125.541,92 €3.845.135,45 €4.746.677,73 €5.781.186,68 €7.050.896,74 €9.527.685,78 €
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Ποσοστιαία κατανομή εξόδων  2009

Εξοδα υποστήριξης 
παιδιών πρόγραμμα 

ζωής
65,71%

Διάφορα έξοδα
8,16%

Φόροι  τέλη
4,08%

Διοικητικά έξοδα 
8,50%

Οικόπεδα-
κτίρια,τεχνικά έργα & 
επιπλα και   λοιπός 

εξοπλισμός 
11,32%

Εξοδα από ενέργειες 
ανεύρεσης οικ/κών 

πόρων για υποστήριξη 
προγραμμάτων 

2,23%
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ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΠΟΡΩΝ 

 
Το τμήμα εξεύρεσης πόρων, τυπικά επανδρώνεται από δυο άτομα που επιβαρύνονται τη 
μεγαλύτερη ευθύνη της διεκπεραίωσης και τον κύριο όγκο του συντονισμού των εργασιών 
του. Στην πραγματικότητα είναι κάθε εργαζόμενος και συχνά εθελοντής που από τη δική 
του «γεωγραφική θέση» και μέσα από τον όποιο ρόλο έχει αναλάβει, προσπαθεί καθημερινά 
και ποικιλοτρόπως να εξασφαλίζει χορηγίες σε είδη, υπηρεσίες και χρηματικές δωρεές, 
προκειμένου να καλυφθεί ο τεράστιος και εξαιρετικά ευρύς όγκος αναγκών που 
αντιμετωπίζει “το Χαμόγελο του Παιδιού”.  
 
Αυτή η διαδικασία είναι τόσο εύκολη όσο και δύσκολη, ευχάριστη αλλά και πολύ 
κουραστική- είναι μία διαδικασία που παρόλο που θεωρείται «δουλειά γραφείου», σου 
δημιουργεί ένα πλήθος διαφορετικών συναισθημάτων που εναλλάσσονται πολλές φορές 
μέσα στην ημέρα, εντός και εκτός γραφείου, εντός και εκτός ωραρίου. 
 
Πάνω απ’ όλα όμως, το τμήμα εξεύρεσης πόρων είναι ο καθρέφτης της μαγείας που τυλίγει 
αυτό τον Οργανισμό, η χειροπιαστή απόδειξη της αλήθειας, που είχε δει πολύ πριν από 
όλους εμάς ένα 10χρονό παιδί:  
 

«αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε» 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2009 
 
Ο τρόπος που καταφέρνει να επιβιώνει ο Οργανισμός, αλλά και να διευρύνει συνεχώς τις 
δράσεις του, σε αναλογία με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των παιδιών που 
εκπροσωπεί, αντικατοπτρίζονται και μέσα από τους αριθμούς του τμήματος εξεύρεσης 
πόρων.  
Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που καταγράφηκαν για το έτος 2009 και αφορούν 
στις ανάγκες που αντιμετωπίσαμε και τον τρόπο κάλυψης τους, αποδεικνύουν για μία ακόμη 
χρονιά ότι τα χαμόγελα των παιδιών είναι υπόθεση όλων μας. 
 
ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
 

ΠΑΓΙΑ
26%

ΕΚΤΑΚΤΗ
53%

ΕΠΟΧΙΑΚΗ
21%
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ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 2009 
 

ΕΙΔΟΣ; 77%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; 
21%

ΑΛΛΟ; 2%

 
Για κάθε ανάγκη που προκύπτει καθημερινά, ακολουθεί η διαδικασία που θα οδηγήσει στην 
κάλυψή της με τον αποτελεσματικότερο τρόπο και ταυτόχρονα με την αποφυγή της 
δαπάνης που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. 
 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΕΠΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 

92%

7%

1%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ
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ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 2009 
 

ΧΟΡΗΓΙΑ
84%

ΑΓΟΡΑ
3%

ΕΚΚΡΕΜΕΙ
8%

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ 
(ΣΤΟΚ)

5%

 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΟΡΗΓΩΝ 2009 
 
 

25%

26%

14%

35%

ΜΟΝΙΜΟΣ
ΝΕΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ
ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΣ (πρωτοβουλία χορηγού)
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ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Τώρα πια  νιώθω ασφάλεια! Χάρη στο Χαμόγελο του παιδιού-1056! Πιστεύω πως  ότι 
σοβαρό-κακό μου τύχει, θα με στηρίξει! Μπορούμε να δίνουμε διάφορα πράγματα-
αντικείμενα που δεν έχουμε ανάγκη και που άλλα  παιδιά τα χρειάζονται πολύ!! Γι αυτό 
χαρίζουμε τρόφιμα-ρούχα-φάρμακα. 
Χαμόγελο του παιδιού -1056! Πάντα δίπλα σας!! 
( Σοφιανός, Στ’ τάξη 3ο  ΔΣ Ηλιούπολης) 
 
« Μου έκανε εντύπωση ότι « Το Χαμόγελο 
του παιδιού» άρχισε  από ένα μικρό αγόρι 
τον Ανδρέα. Επίσης μου άρεσε ότι εάν 
πάθω κάτι μπορώ να πάρω  από το 
τηλέφωνο  στον αριθμό 1056.» 
(Ελένη, 2ο  ΔΣ Πικερμίου) 
 
Αυτά είναι μερικά από τα εκατοντάδες 
μηνύματα που  γράφουν τα παιδιά κατόπιν 
ενημέρωσης στο σχολείο τους από 
εξειδικευμένο προσωπικό μας  για τις 
δράσεις και τις ανάγκες του οργανισμού 
μας. 
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»  έχοντας μια συνεχή επαφή με τα παιδιά, τους γονείς και τους 
εκπαιδευτικούς όλα αυτά τα χρόνια  έχει γίνει  κοινωνός πληθώρας προβλημάτων, που 
μαστίζουν τους ανήλικους.  Για τον λόγο αυτό από το  2008 σε συνεργασία  με το  
Υπουργείο Παιδείας  πραγματοποιεί   ενημερωτικές επισκέψεις σε  σχολεία  πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών,  των  
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εκπαιδευτικών και των γονέων για το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης, τα 
συμπτώματα και τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του, τις συνέπειες καθώς και τους τρόπους 
παρέμβασης για την αντιμετώπιση και την καταστολή του φαινομένου και παράλληλα για 
την προστασία από τους κινδύνους μέσω της χρήσης της τεχνολογίας αλλά και τα οφέλη, 
που μπορεί να αποφέρει. 

 
Από την πρώτη κιόλας ομιλία καταλάβαμε  
την άμεση ανταπόκριση των μαθητών σε 
ομιλίες με κοινωνικό περιεχόμενο. Με μεγάλη 
προσοχή συμμετείχαν ενεργά με τις απόψεις 
τους στις ενημερώσεις και για μια ακόμη 
φορά τα παιδιά προχώρησαν την σκέψη μας 
ένα βήμα παραπάνω. 
 
Από τον Ιανουάριο του 2009 συστάθηκε, 
οργανώθηκε και λειτουργεί στο Σύλλογο το 
«Τμήμα Ενημέρωσης Παιδιών, Γονέων και 
Εκπαιδευτικών» όπου σε άμεση επικοινωνία 
και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 

οργανώνονται και πραγματοποιούνται οι ομιλίες. 
 
Όλες οι ενημερώσεις τόσο  σε γονείς όσο  και στους Συλλόγους Γονέων και εκπαιδευτικών 
γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού μας χρησιμοποιώντας όλα τα 
σύγχρονα μέσα. 
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Από 1/1/2009 έως και 31/12/2009  πραγματοποιήθηκαν συνολικά 176 ενημερώσεις σε 
μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και ελεύθερο κοινό. 
Συγκεκριμένα από αυτές τις 186 ομιλίες: 
 

• Οι 124 απευθύνθηκαν σε μαθητές 
όλων των σχολικών βαθμίδων 

• Οι 46 απευθύνθηκαν σε γονείς και 
εκπαιδευτικούς 

• Οι 16 είχαν ελεύθερο κοινό με 
προσέλευση τόσο παιδιών, γονέων 
και εκπαιδευτικών όσο και ανθρώπων 
με ευαισθησία σε θέματα παιδιών 

 
Σε αυτές τις ομιλίες θίχθηκαν και 
αναπτύχθηκαν θέματα που απασχολούν 
τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά 
αλλά και όλη την ελληνική κοινωνία. Η 
θεματολογία βασίστηκε στην εμπειρία που έχει αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια ο Σύλλογος 
μέσα από όλες του τις δράσεις. 
Συγκεκριμένα: 

• Οι 123 ενημερώσεις είχαν ως θέμα την «Παιδική Κακοποίηση» και τις δυνατότητες 
ανεύρεσης βοήθειας μέσα από τις δράσεις στου Συλλόγου «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» 

• Οι 40 ενημερώσεις είχαν ως θέμα τις δράσεις του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» 
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• Οι 15 ενημερώσεις είχαν ως θέμα την «Σχολική Βία και τον Σχολικό Εκφοβισμό» 

και τις δυνατότητες ανεύρεσης βοήθειας μέσα από τις δράσεις στου Συλλόγου «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» 

• Οι 8 ενημερώσεις είχαν ως θέμα την «Κακοποίηση μέσω Διαδικτύου» και τις 
δυνατότητες ανεύρεσης βοήθειας μέσα από τις δράσεις στου Συλλόγου «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» 

 
 
ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 
«Αγαπητό Χαμόγελο του παιδιού, μας άρεσε πολύ η συζήτηση που κάναμε να και θα θέλαμε 
να μας μιλήσετε περισσότερο και να δούμε και άλλα βίντεο. Βρήκαμε συναρπαστικό  το ότι 
ένα δεκάχρονο παιδί είχε μια τέτοια σκέψη να ιδρύσει  το σύλλογο αυτό. Θ θέλαμε να 
βοηθήσουμε αν μπορούσαμε, αλλά εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε δει παιδί σε τέτοια 
κατάσταση. Πάντως αν και τυχών δούμε θα σας ειδοποιήσουμε.» 
Μιχάλης, Δ1 1ο ΔΣ Χώρας Καλύμνου 

 
« Αυτά που μας  είπατε για το χαμόγελο 
του παιδιού ήταν πολύ ωραία και 
συγκινητικά. Αυτά παιδιά πρέπει να  έχουν 
ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί επειδή εμείς 
είμαστε μικρά νομίζουν ότι δεν έχουμε 
δικαιώματα; Αυτό είναι  μεγάλο λάθος, όλα 
τα παιδιά έχουν δικαιώματα! Μακάρι αυτά 
τα παιδιά που είναι στους δρόμους να 
πηγαίνουν σχολείο, να μην δουλεύουν πια 
και να  έχουν τη δικιά τους οικογένεια και 
το δικό τους σπίτι. Ξέρουμε ότι το 
Χαμόγελό του παιδιού θα τα βοηθήσει 

πολύ.  
Με αγάπη Καλλιόπη  και Μαρίνα, Δ1 τάξη 1ο ΔΣ Χώρας Καλύμνου» 
 
 
« Εμένα μου έκανε εντύπωση που ένα παιδί 10 χρονών οργάνωσε έναν τόσο μεγάλο 
σύλλογο. Μου έκανε επίσης  εντύπωση που μερικοί γονείς δεν φροντίζουν τα παιδιά τους. 
Και αυτά τα  παιδιά είναι ήρωες!!» 
Μαθητής 1ου ΔΣ Χώρας Καλύμνου 
 
« Ίσως κάποια παιδιά να είναι δύσκολο να καταλάβουν πως ένα 11χρονοαγόρι κατάφερε να 
σκεφτεί κάτι τόσο δημιουργικό. Αν τώρα ήταν κοντά μας θα χαιρότανε με αυτό που έκανε, 
δηλαδή να βοηθάει παιδιά που το έχουν 
ανάγκη είτε με τρόφιμα είτε με ρούχα είτε  
με ένα ζεστό και γεμάτο αγάπη σπίτι…. 
Γι'αυτό όχι στη Βία , ναι στη Παιδεία.» 
Ζωή , Στ1 10ο ΔΣ Νέου Ηρακλείου. 
 
« Είμαι η Παναγιώτα και εύχομαι και στα 
μικρά και στα μεγάλα παιδιά, αν είναι 
άρρωστα να αναρρώσουν γρήγορα και να 
ζήσουν τη ζωή τους. Η Σκέψη του Ανδρέα  
για το Χαμόγελο του παιδιού, ήταν πολύ 
καλή γιατί δεν σκέφτηκε τον εαυτό του 
αλλά και τα άλλα παιδιά που δεν έχουν 
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ρούχα, φαγητό, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, φάρμακα. Εγώ πιστεύω ότι το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
είναι κοντά σε κάθε παιδί. Τα παιδιά παίζουν, διασκεδάζουν και δε βάριουνται. Ξεχνάνε το 
πρόβλημά τους όποιο και αν είναι. Το Χαμόγελο του παιδιού κάνει πολύ καλή δουλειά, και 
εγώ θα στέλνω πάντα παιχνίδια, ρούχα και ελπίδα για τα μικρά παιδιά.» 
Παναγιώτα , Γ 12ο ΔΣ  Ηλιούπολης 
 
“  ¨Όλα τα παιδιά του κόσμου πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα! Αλλά μερικά παιδιά, δεν 
έχουν μερικά από αυτά τα δικαιώματα. Για αυτό υπάρχει « Το Χαμόγελο του παιδιού» για 
να βοηθήσει τα παιδιά που έχουν διάφορα προβλήματα. Επίσης υπάρχει η γραμμή 1056  για 
να παίρνουν τηλέφωνο  αυτά τα παιδιά όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. 
 
Αριστούλα  Δ2  16ο ΔΣ Ηλιούπολης 
 
« Το Χαμόγελο του παιδιού στηρίζει παιδιά, τους παρέχει φαγητά , ρούχα και πάνω απ’όλα 
μια καινούρια οικογένεια. Όλοι μαζί μπορούμε να τα βοηθήσουμε να ξαναβρούν το 
χαμόγελό τους.» 
Βασιλεία Δ2 16ο ΔΣ Ηλιούπολης. 
 
 « Ο Αντρέας έφτιαξε έναν σύλλογο που τον έλεγαν Το χαμόγελο του παιδιού. Το Χαμόγελο 
του παιδιού βοηθάει τα παιδιά που δεν έχουν γονείς, που χρειάζονται τρόφιμα, νερό κα. 
Θέλω να πω συγχαρητήρια στον Ανδρέα Βοηθήστε όλα τα παιδιά. Να τα  αγαπάτε και να τα 
προσέχετε. Μη διστάζετε να καλέσετε στο 1056.» 
Κωνσταντίνα Δ2, 16ο ΔΣ Ηλιούπολης  
 
« Το  1056 ήρθε να μας σώσει 
Να μας πάρει απ’τη λύπη 
Να μας πάει στη χαρά» 
(Νίκος Δημάκης, Ε τάξη 16ο ΔΣ Ηλιούπολης) 
 
« Τώρα πια  νιώθω ασφάλεια! Χάρη στο Χαμόγελο του παιδιού-1056! Πιστεύω πως  ότι 
σοβαρό-κακό μου τύχει, θα με στηρίξει! Μπορούμε να δίνουμε διάφορα πράγματα-
αντικείμενα που δεν έχουμε ανάγκη και που άλλα  παιδιά τα χρειάζονται πολύ!! Γι αυτό 
χαρίζουμε τρόφιμα-ρούχα-φάρμακα. 
Χαμόγελο του παιδιού -1056! Πάντα δίπλα σας!! 
( Σοφιανός, Στ’ τάξη 16ο ΔΣ Ηλιούπολης) 
 
« Μου έκανε εντύπωση ότι « Το Χαμόγελο του παιδιού» άρχισε από ένα μικρό αγόρι τον 
Ανδρέα. Επίσης μου άρεσε ότι αν πάθω κάτι μπορώ να πάρω από το τηλέφωνο στον αριθμό 
1056» 
(2ο ΔΣ Πικερμίου, Δ’ Τάξη) 
 
« Κάλεσε τώρα στο 1056 και το Χαμόγελο του παιδιού θα σε βοηθήσει αμέσως» 
(16ο ΔΣ Ηλιούπολης, ΣΤ’ τάξη) 
 
« 1056, Αριθμός σωτηρίας για μικρά παιδιά 
Το Χαμόγελου του παιδιού 
Θα σας βοηθά παντοτινά» 
( Γιάννης, Γ’  Δημοτικού 16ο ΔΣ Ηλιούπολης) 
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TΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΓΙΑ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 

Ένα ποίημα σκυταλοδρομία , μια αλυσίδα από χαμόγελα. 
 

2009-2010 
12Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

 
«Στο χαμόγελο … διαμάντι» 

 
Στο χαμόγελο του παιδιού , 

ανθίζει η καρδιά κάθε μικρού λουλουδιού. 
 

Γελάνε τα παιδιά, 
γελάει όλη η γη, 

γελάει το σπιτάκι τους, 
γελάει ο ουρανός κι η αυγή. 

 
Το «Χαμόγελο του παιδιού» 
λάμπει σαν το φως του ήλιου. 
Αγάπη δως του και χαρά 
και σου γυρνάει ζεστασιά. 
Τα παιδιά που έχουν ανάγκη 
με αγάπη τα φροντίζει 

κι ό,τι θέλουν τους χαρίζει. 
 
 

Όλα του κόσμου τα παιδιά 
αξίζουν μία αγκαλιά! 

Να είναι γλυκιά και τρυφερή 
από κάποιον που να τ’ αγαπά πολύ! 

 
Τα παιδάκια αν νιώθουν μόνα, 
αν φοβούνται, αν πονούν, 
ξέρουν πού ν’ απευθυνθούν.  

Στο «Χαμόγελο» υπάρχει ένα σπίτι όλο αγάπη. 
Μια μεγάλη αγκαλιά 

που όλα τα παιδιά χωρά! 
Έτσι, το καλό μας το παιδάκι, 
όπως και το σπουργιτάκι, 
βρίσκει εκεί ζεστή φωλίτσα 
και μια μεγάλη αγκαλίτσα. 
Με αγάπη και φροντίδα 
τα φροντίζουν τα παιδιά 

και το πρόσωπό τους λάμπει 
με χαρά και ξεγνοιασιά! 

 
 

Μια ιστορία θα σας πω 
για τον Αντρέα τον μικρό: 

«Το χαμόγελο του παιδιού» 
είναι ιδέα ενός μικρού παιδιού. 

Που άρρωστο σαν ήταν και μικρό, 
είχε ένα μεγάλο μυαλό! 
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Κάποτε, λοιπόν, έκανε την αλλαγή 

κι έγραψε σ’ ένα χαρτί: 
«Όλα τα παιδιά  

αξίζουν μια αγκαλιά. 
Μα ποιος θα τους τη δώσει; 

Κι αν οι ελπίδες τους έχουν τελειώσει; 
Όλα τα παιδιά είναι ίδια, 

όλα είναι ίσα. 
Χαμογέλα κι εσύ. 
Ζήστε τη ζωή 

όλα τα παιδιά μαζί, 
με χαρά και μουσική». 

 
Για τα παιδιά που δεν έχουν γονείς, 

που δεν έχουνε να φάνε, 
που δεν έχουν πού να πάνε, 

το «Χαμόγελο του παιδιού» έκανε μια αρχή,  
του Ανδρέα εκπληρώθηκε η ευχή! 

 
Ανδρέα, τώρα που κοιτάς από ψηλά, 

το «Χαμόγελο του παιδιού» πηγαίνει μια χαρά, 
φροντίζει όλα τα παιδιά, 

που’ χουν ανάγκη μια αγκαλιά! 
 

Κάθε χαμόγελο παιδιού να’ ναι και ένα αστέρι, 
φως μες στη νύχτα να σκορπά, σ’ όλης της γης τα μέρη. 

Και μια ευχή ας κάνουμε κοιτώντας το να λάμπει, 
να’ ναι στα προσωπάκια τους παντοτινό διαμάντι!!!! 

 
 

Α2 1ου Δημ.Σχολ.Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης 
Όλα τα... Χαμογελαστά παιδιά 

να είστε πάντοτε καλά 
βοήθεια να δίνετε, 
φροντίδα και αγάπη 

σε όσους τη χρειάζονται 
μια αγκαλιά γεμάτη  

 
 

 Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Πλάκας  Αποκορώνου Χανίων Κρήτης 
« Θέλουμε μόνο» 

 
Παιδιά 

Θέλουμε μόνο να χαμογελάτε 
Παιδιά Θέλουμε μόνο να γελάτε 

 
Παιδιά 

Θέλουμε μόνο  να’μαστε μαζί 
Θέλουμε μόνο να σας βοηθάμε 

Θέλουμε στα μάτια να σας κοιτάμε 
Παιδιά 

Σας αγαπάμε 
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  6ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών  
 

Τα παιδιά για να χαμογελάνε 
πρέπει να τα αγαπάμε, 
να μην τα χτυπάμε 

και να τα προστατεύουμε 
για να μην τα κλέβουνε. 

 
Τα παιδιά πρέπει να έχουν ρούχα, φαγητό, 

 φάρμακα και παιχνίδια για να είναι καλά και χαρούμενα. 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
 

Δώστε χαμόγελο στα παιδιά 
Και μια ζεστή αγκαλιά 

 
Στοργή, αγάπη και φροντίδα 

Και μια ζεστή καρδιά 
 

Δώστε ελπίδα να ελπίζουν 
Και τη ζωή να συνεχίζουν 
Δύναμη για να χαμογελούν 
Ξανά να μην πονούν. 

 
 Είναι δύναμη  η αγάπη, η  ελπίδα 

Για τα μικρά παιδιά 
 

Ας δώσουμε όλοι μαζί στοργή 
Αγάπη, χάδι ένα στοργικό φιλί 

 
Για να ελπίζουν , να μην πονούν 

Κουράγιο για να ζουν 
 

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
 

Όπως οι καρδιές στη ζωγραφιά είναι χρυσές 
έτσι και στο χαμόγελο  του παιδιού 

Οι καρδιές είναι χρυσές. 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  
 

 Μια ματιά χίλιες λέξεις 
Αν φοβηθείς μη τρέξεις 

Χαμογέλα επιτέλους και μην φοβηθείς 
Γιατί εσύ θα χάσεις και θα συγκινηθείς 
Τα χαμόγελα σκορπίζονται παντού 

Το δικό σου λείπει μόνο από τη φωτογραφία μου 
Θέλω να σε βλέπω χαμογελαστό 

Και αν το κάνεις αυτό θα σε ευγνωμονώ 
Το Χαμόγελο ανήκει σε όλα τα παιδιά 

Γι αυτό έλα κι εσύ στα χαμόγελα τα γλυκά. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
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ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
15 χρόνια μετά…… 

 
συνεχίζουμε ακούραστα χάρη στους εθελοντές μας, μικρούς και μεγάλους όπως και τότε να 
κάνουμε καθημερινά πράξη τα λόγια του μικρού μας ιδρυτή. Με  τις προσπάθειες να 
εντατικοποιούνται από χρόνο σε χρόνο γιατί δυστυχώς οι ανάγκες που καλούμαστε να  
καλύψουμε συνεχώς αυξάνονται και έχοντας πάντα δίπλα μας  την αμέριστη συμπαράσταση 
των εθελοντών μας που διαθέτουν καθημερινά λίγο από τον πολύτιμο χρόνο τους  για να   
δείξουμε σε αυτά τα παιδιά ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει και το φωτεινό πρόσωπο της ζωής. 
 
Κάθε χρόνο με χαρά καλωσορίζουμε  νέους εθελοντές στην οικογένειά μας. Για την 
καλύτερη ενημέρωσή τους και άμεση αξιοποίησή τους, συνεχίσαμε και φέτος μια σειρά 
σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στο Σπίτι Φιλοξενίας του Συλλόγου μας στον Καρέα. 
Κατά τη διάρκεια αυτών σεμιναρίων οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται αναλυτικά τόσο για 
τις δράσεις μας όσο και για τις ανάγκες μας. 
 
Η Δημιουργική απασχόληση  των παιδιών που προέρχονται από εισαγγελική 
εντολή  στα Νοσοκομεία  Παιδιών, συνεχίζει να είναι  η δράση  που χρειάζεται τη 
συνεχόμενη υποστήριξη των εθελοντών μας. 
 
Τα παιδιά αυτά  έχουν απομακρυνθεί μέσω εισαγγελικής εντολής από το οικογενειακό τους 
περιβάλλον επειδή αυτό κρίθηκε επικίνδυνο ή ακατάλληλο. Ο χρόνος στο Νοσοκομείο δεν 
κυλά ούτε εύκολα, ούτε γρήγορα για αυτά τα παιδιά και δυστυχώς δεν έχει  προβλεφθεί 
από τις κρατικές υπηρεσίες κάποιος άλλος χώρος παραμονής  μέχρι να αποφασισθεί που θα 
πάει το παιδί. Όταν τελειώσουν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις τα παιδιά παραμένουν 
στους ίδιους θαλάμους με  νοσηλευόμενα παιδιά τα οποία όμως έχουν δίπλα τους την 
οικογένειά τους. 
 
Ετσι λοιπόν φροντίζουμε να είναι πάντα κοντά σε αυτά τα παιδιά εθελοντές μας  σε 24ωρη 
βάση έτσι να μην είναι ποτέ μόνα τους στον αφιλόξενο χώρο του Νοσοκομείου. 
 
Κατά το 2009 οι εθελοντές μας χάρισαν λίγο από τον χρόνο τους σε 90 παιδιά τα οποία 
βρήκαν  κοντά τους ζεστασιά, φροντίδα και με τα παιχνίδια και τη ζωγραφική ξέχασαν λίγο  
τα προβλήματά τους. 
 
Σχεδόν οι πλειοψηφία  των εθελοντών που συμμετέχει στη δράση αυτή, δίνει το παρόν και 
στη Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών στα Νοσοκομεία Παίδων.  

Οι Χαμογελαστές Φατσούλες του Συλλόγου μας όπως αποκαλούνται οι  συγκεκριμένοι 
εθελοντές,  συνεχίζουν να βάζουν χρώμα, ήχο  και παιχνίδι στη καθημερινότητα των 
παιδιών που νοσηλεύονται στα Νοσοκομεία Παίδων Αθήνας αλλά και στη Θεσσαλονίκη στο 
Παιδοογκολογικό Τμήμα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου και στο Παιδοογκολογικό-
Αιματολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Στην Πάτρα  αντίστοιχα  Παιδιατρική Κλινική 
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (Ρίο) και στην Παιδιατρική Κλινική του 
Καραμανδάνειου Νοσοκομείου. Με βασικό συστατικό το χαμόγελο προσπαθούμε να 
απαλύνουμε τον πόνο με γέλιο και παιχνίδι και να επαναφέρουμε το κέφι και τη χαρά.  

Συνέχεια της προσφοράς στη Δημιουργική απασχόληση  των παιδιών που προέρχονται από 
εισαγγελική εντολή  στα Νοσοκομεία  Παιδιών,  αποτελεί η φιλοξενία του παιδιού σε κάποιο 
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από τα Σπίτια Φιλοξενίας του Συλλόγου, έτσι ώστε να  ενταχθούν σε ένα ζεστό 
σπιτικό και  να συνεχίσουν τη ζωή τους όπως τους αξίζει. Στα Σπίτια Φιλοξενίας λοιπόν νέοι 
εθελοντές μαζί με τους παλιούς  ένωσαν και πάλι τις δυνάμεις τους έτσι ώστε να κυλήσει 
ομαλά η καθημερινότητα των παιδιών. Οι εθελοντές μας στα Σπίτια Φιλοξενίας βοηθούν τα 
παιδιά μας στο διάβασμα, τα συνοδεύουν σε εκδηλώσεις και γιορτές και συμμετέχουν 
γενικότερα  στο καθημερινό πρόγραμμα του Σπιτιού Φιλοξενίας κατόπιν συνεννόησης με 
την υπεύθυνη του χώρου.  
 
Σημαντική ήταν και φέτος η  εθελοντική προσφορά στο Κέντρο Στήριξης του Συλλόγου 
μας στο Μαρούσι. Οικογένειες που ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες  και που πολύ 
δύσκολα μπορούν να ανταποκριθούν στις απλές καθημερινές ανάγκες  πόσο μάλλον όταν 
υπάρχουν και παιδιά τα οποία χρειάζονται  ειδική υποστήριξή. Η οικονομική κρίση των 
τελευταίων ετών  έκανε ακόμα πιο έντονα τα προβλήματα επιβίωσης αυτών των 
οικογενειών. Έτσι λοιπόν και φέτος σημαντική ήταν η  βοήθεια των εθελοντών μας  στο 
Κέντρο Στήριξης στην  Αθήνα αλλά και στα παραρτήματά μας εκτός Αττικής  οι συνέβαλλαν 
στην τακτοποίηση και τη συσκευασία όσο και  στη διανομή των ειδών μαζί με το 
προσωπικό του Οργανισμού μας στις  ευαίσθητες  αυτές  κοινωνικά ομάδες. 
 
Στον Σύλλογό μας η παραμικρή εθελοντική προσφορά είναι πραγματικά πολύ σημαντική για 
μας. Έτσι λοιπόν και φέτος σημαντική  ήταν η συνεισφορά ανθρώπων που θέλησαν να 
προσφέρουν στο Σύλλογο μέσα από την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Έτσι 
λοιπόν ανανεώθηκε το δυναμικό μας σε  εθελοντές ιατρούς, δικηγόρους, εκπαιδευτικούς  
και άλλους επαγγελματίες οι οποίοι συμμετείχαν από το δικό τους τρόπο στο έργο του 
Συλλόγου μας. 
 
Τέλος δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε και πάλι τη σημαντική συνεισφορά των 
εθελοντών μας από όλους τους χώρους, στις διάφορες εκθέσεις  και παζάρια που έγιναν 
το 2009 με σκοπό την ενημέρωση και την ενίσχυση των δράσεων του Οργανισμού μας. 
 
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 
Προφίλ εθελοντών: 
Το γυναικείο προβάδισμα παραμένει 
Η συμμετοχή στις διάφορες δράσεις του Συλλόγου δείχνει και πάλι τις γυναίκες να έχουν το 
προβάδισμα. Παρατηρείται όμως  μια μικρή αύξηση και στη συμμετοχή του ανδρικού 
κοινού.  
Μορφωτικό επίπεδο 
Η μεγάλη πλειοψηφία  εθελοντών αποτελείται  από φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ, με 
ψυχοπαιδαγωγική κατεύθυνση. 
Ηλικία 
Και φέτος παρέμεινε ιδιαίτερα αυξημένη η συμμετοχή στις ηλικίες 18-29 και 30-39 ετών 
Tρόπος προσέγγισης ενημέρωσης: 
Σημαντικό εργαλείο αποτελεί η ενημερωμένη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας 
www.hamogelo.gr  από την οποία έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε άμεσα τις 
δράσεις και τις ανάγκες μας.  
Η προσέλευση και προσέγγιση γίνεται από: 
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 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  ΑΝΑ  ΦΥΛΟ

88%

12%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΑΝΔΡΕΣ

 
 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

31%

31%

17%

21%

18-29 ΕΤΩΝ
30-39 ΕΤΩΝ
40-49 ΕΤΩΝ
50 ΚΑΙ ΑΝΩ

 
 
 
 
 
 

Αυθόρμητη προσέλευση 
εθελοντών 
Ιστοσελίδα Συλλόγου  
Με την ευκαιρία διάφορων 
εκδηλώσεων-δράσεων 

 

Διαφημίσεις σε ΜΜΕ  
Με την ευκαιρία 
ενημερώσεων σε σχολεία 
και άλλους χώρους 
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ETΑΙΡΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
 
Εκτός  από τη μεμονωμένη, ατομική εθελοντική προσφορά, έχουμε τη χαρά να 
συνεργαζόμαστε, οι οποίες ενθαρρύνουν, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, το προσωπικό τους 
να συμμετέχει σε  εθελοντικά  προγράμματα  Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, στο πλαίσιο 
της φιλοσοφίας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 
 
Σήμερα, όλο και περισσότερες εταιρίες, εγκαταλείποντας την φιλανθρωπία και αναζητώντας 
νέους τρόπους δραστηριοποίησης, διαπιστώνουν ότι μπορούν να επενδύσουν στρατηγικά τόσο 
στο χρόνο, όσο και στις δεξιότητες των εργαζομένων τους. 
 
Στο Χαμόγελο του Παιδιού, ο εταιρικός εθελοντισμός αποκτά σταδιακά τη δική του πολύτιμη 
θέση μέσα από μια σειρά προτεινόμενων δράσεων, που σκοπό έχουν να  καλύψουν πάγιες 
και  έκτακτες ανάγκες μας αλλά και να διευρύνουν τον κύκλο των φίλων μας: 
 
Το 2009  με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι η διάθεση προσφοράς των εταιρειών όχι 
μόνο  σε είδος αλλά και σε ανθρώπινη συμμετοχή δεν σταμάτησε. Έτσι είχαμε τη χαρά να 
συνεργαστούμε με εταιρείες  οι οποίες ενθαρρύνουν το προσωπικό τους να συμμετέχουν σε  
εθελοντικά  προγράμματα  Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, στα πλαίσια του Κοινωνικής 
Εταιρικής ευθύνης και του Κοινωνικού Εθελοντισμού. 
  
Κοντά στα παιδιά του Συλλόγου μας φέτος  ήταν  εταιρείες: Oracle και Novartis 
 

• H Oracle Ελλάς, στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος προσφοράς εθελοντικής 
εργασίας Global Volunteer Days, διοργάνωσε για 3η χρονιά την τοπική Ημέρα 
Εθελοντικής Εργασίας σε συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό για τα παιδιά «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού». Περισσότεροι από 40 εργαζόμενοι της Oracle Ελλάς 
επισκέφθηκαν το Κέντρο Στήριξης της οργάνωσης. Οι εθελοντές βοήθησαν στην 
κατηγοριοποίηση , το πακετάρισμα και την αποθήκευση των σχολικών ειδών που 
είχαν συγκεντρωθεί από δωρεές στο Κέντρο Στήριξης προκειμένου να μοιραστούν σε 
παιδιά και οικογένειες που τα χρειάζονται στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η 
Oracle Ελλάς στηρίζει συστηματικά το Χαμόγελο του Παιδιού με την προσφορά 
εθελοντικής εργασίας, ενώ έχει προσφέρει και το CRM λογισμικό της για τη 
λειτουργία της γραμμής βοήθειας 1056. 

 
 
• Με μεγάλο ενθουσιασμό, υποδεχθήκαμε την Πέμπτη 14 Μαΐου σε 3 από τα 9 Σπίτια 

του Οργανισμού μας τους πιστούς μας φίλους από τη Novartis Hellas. Tα Σπίτια 
μας πλημμύρισαν από τους εργαζόμενους της εταιρίας που θέλησαν για άλλη μια 
χρονιά να δώσουν ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης και προσφοράς στην κοινωνία με 
αφορμή την φετινή Ημέρα Εθελοντικής Προσφοράς της Novartis. 

 
Οι περίπου 400 εργαζόμενοι της εταιρείας, έφτασαν από νωρίς το πρωί στο Σπίτι μας 
στα Μελίσσια, την Αρχαία Κόρινθο και την Επανωμή Θεσσαλονίκης και αφού 
χωρίστηκαν σε ομάδες, απασχολήθηκαν σε διάφορες εργασίες που είχαν 
προγραμματιστεί να γίνουν στους χώρους και χάρη στην πολύτιμη αυτή συμμετοχή της 
NOVARTIS, μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν και να βγουν από την «ατζέντα 
εκκρεμοτήτων» των Σπιτιών μας.  
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ 

 
Η νεοσύστατη παιδική χορωδία του συλλόγου μας στην Αθήνα, έκανε την παρθενική της 
εμφάνιση τον Δεκέμβριο 2009  στα Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα σε 
φορείς, υπουργεία και τηλεπτικά κανάλια αποσπώντας πολύ θετικές και θερμές κριτικές.  
Αποτελείται από παιδιά Δημοτικού και πρόκειται να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι σε 
εκδηλώσεις και συναυλίες. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Σπίτι του συλλόγου στον 
Καρέα. Την διεύθυνση έχει ο εθελοντής  μουσικός Στέφανος Καρδιόλακας. 

 

 

 
 

ΧΟΡΩΔΙΑ ΝΕΩΝ 
 

H νεανική χορωδία του συλλόγου «Το χαμόγελο του παιδιού» στην Αθήνα, 
αποτελείται από δεκαπέντε περίπου εθελοντές-χορωδούς ηλικίας 12-30 ετών. Την 
διεύθυνση έχει ο εθελοντής μουσικός Στέφανος Καρδιόλακας. 
Το ρεπερτόριο είναι κυρίως έντεχνο. Όλες οι διασκευές προσαρμόζονται κάθε φορά 
ανάλογα με την ηλικία, τον αριθμό και τις φωνητικές δυνατότητες των χορωδών μας. Ο 
παραπάνω τρόπος διδασκαλίας είναι πρωτοποριακός για τα ελληνικά δεδομένα. 
Σκοπός όλων των εθελοντών που απαρτίζουν το νεανικό αυτό σχήμα, είναι να ‘μεταγγίσουν’ 
το χαμόγελο σε παιδιά ή όσους αισθάνονται παιδιά και με τη δύναμη της μουσικής να 
προωθήσουμε την Μεγάλη Ιδέα του μικρού ιδρυτή μας Ανδρέα Γιαννόπουλου. Το 
ΧΑΜΟΓΕΛΟ.  

«Ελάτε κι αφήστε τα λόγια… Αν ενωθούμε όλοι, θα τα καταφέρουμε». 
Η χορωδία το 2009 πλαισίωσε τις παρακάτω 7 (επτά) συνολικά μουσικές εκδηλώσεις και 
φεστιβάλ που έγιναν με πρωτοβουλία του Συλλόγου ή άλλων φορέων και οι οποίες 
απέφεραν χρηματικά ποσά, είδη πρώτης ανάγκης και προβολή του έργου του συλλόγου:  
4/4/09: 4ο Διαδημοτικό Χορωδιακό Φεστιβάλ Δήμου Ραφήνας  
8/4/09: Συναυλία στα εκπαιδευτήρια «Εκπαιδευτική Αναγέννηση» 
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25/5/09: Συναυλία αφιερωμένη στα παιδιά με ειδικές ανάγκες  
10/10/09: Εκδήλωση βράβευσης παραολυμπιονίκη κολύμβησης και παιδικής συγγραφέως 
στο Συνεδριακό Κέντρο Ν.Ιωνίας 
20/11/09: Εγκαίνια «Το χαμόγελο του παιδιού» στην Τρίπολη 
21/11/09: Εγκαίνια χώρου Ημ.Φροντίδας «Το χαμόγελο του παιδιού» στην Χαλκίδα 
5/12/09: Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Δήμου Πεύκης 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
Η πιο σημαντική από τις ομάδες, είναι η 
ομάδα στήριξης των παιδιών. Επισκέπτονται 
στα Νοσοκομεία παιδιά που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να 
έχουν την κοινωνική ζωή και τις 
δραστηριότητες που έχουν όλα τα παιδιά 
της ηλικίας τους. Προσπαθούν και φαίνεται 
ότι τα καταφέρνουν να τα βοηθήσουν να 
ξεπεράσουν ευκολότερα το πρόβλημά τους. 
Οι επισκέψεις των παιδιών είναι συχνές, 
επικοινωνούν τακτικά μεταξύ τους και 
πολλές είναι οι φιλίες που έχουν 
δημιουργηθεί.  
Πολλές φορές συμμετέχουν στη διοργάνωση εκδηλώσεων μέσα στο νοσοκομείο, γίνονται 
όλα μαζί μια μεγάλη παρέα και περνούν έστω και λίγες ώρες χαράς. Ακόμη και οι γιατροί 
έχουν παραδεχθεί ότι «η χαρά των παιδιών είναι πιο μεγάλη όταν συναναστρέφονται με 
συνομηλίκους τους. Πραγματικά τα βοηθά να ξεπεράσουν οποιοδήποτε πρόβλημα 
γρηγορότερα». Στην αρχή υπήρχαν επιφυλάξεις για τη δραστηριότητα αυτή των παιδιών 
στα Νοσοκομεία. Υπήρχε ανησυχία μήπως δεν αντέξουν τη δυσάρεστη ατμόσφαιρα του 
νοσοκομείου. Όμως παρά τις ανησυχίες  τα κατάφεραν και αυτό που  μετέφεραν ήταν ότι 
μέσα από αυτή την εμπειρία αντί να λυγίσουν, γίνονται πιο δυνατά και μπορούν να 
αντιμετωπίσουν καλύτερα τις δυσκολίες και στην προσωπική τους ζωή.  
 
Στη Λάρισα, ένα παιδί που ήθελε να χαρίσει χαμόγελο σε άλλα παιδιά και γνωρίζοντας τα 
προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή, η μικρή Ελευθερία Νάτση κινητοποίησε μικρούς 
και μεγάλους για να δημιουργήσουν μια ομάδα. Με την επιμονή και την υπομονή της μικρής 
Ελευθερίας, η ομάδα δραστηριοποιήθηκε και βρέθηκε κοντά σε πολλά παιδιά με 
προβλήματα.  
 
Στις γιορτές οι μικροί εθελοντές βρίσκονται κοντά στα παιδιά που  έχουν ανάγκη. Ομάδα  
παιδιών με το ειδικά διαμορφωμένο αυτοκίνητο του ΗΣΑΠ, μοίρασε δώρα σε όλα τα παιδιά 
που βρίσκονταν στο δρόμο, μακριά από τους γονείς τους. 
 
ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Τα μέλη της ομάδας επικοινωνίας 
ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους 
λέγοντας τη δική τους «καλημέρα» από 
το τηλεοπτικό στούντιο του 
«ΑΝΤΕΝΝΑ» και την εκπομπή του 
Γιώργου Παπαδάκη «Καλημέρα 
Ελλάδα». Με τη βοήθεια της 
τηλεοπτικής κάμερας έκαναν ρεπορτάζ 
και έπαιρναν συνεντεύξεις που 
παρουσίαζαν στο στούντιο της 
εκπομπής. Με τη συμμετοχή  αυτή,  
δόθηκε η δυνατότητα, μέσω των 
παιδιών να  γνωρίσει ο κόσμος τις 

δραστηριότητες του Συλλόγου και να κινητοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν ακόμη 
περισσότεροι μικροί και μεγάλοι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών. 
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Αργότερα τα παιδιά της ομάδας συνεργάστηκαν με διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς 
δίνοντας κατά καιρούς θέματα και τηλεοπτικό υλικό σε διάφορες εκπομπές.  
Η φωνή του Συλλόγου όμως ακούστηκε και από το ραδιόφωνο, από μια εβδομαδιαία ωριαία 
εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό 
«PLANET 104,5». Προβληματισμοί, ιδέες, 
κοινωνικά μηνύματα και θέματα, σε 
συνδυασμό με τον παιδικό αυθορμητισμό 
έδωσαν μια διαφορετική χροιά στην 
εκπομπή. Λίγο αργότερα ο «ΑΘΗΝΑ 98,4»  
παραχώρησε στο Σύλλογο  μια ωριαία 
εβδομαδιαία εκπομπή με επιμέλεια του 
κυρίου Ζακ Μεναχέμ. Τα παιδιά της ομάδας 
με συνεντεύξεις, γκάλοπ, ανταποκρίσεις 
από παιδιά μέλη του συλλόγου σε πολλές 
πόλεις της Ελλάδας, κατάφεραν να 
ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν 
τον κόσμο και να «ταράξουν» τα νερά όπου 
και όποτε αυτό κρινόταν αναγκαίο. Στην εκπομπή αυτή κατά καιρούς, ρόλο 
συμπαρουσιαστή είχαν γνωστοί και αγαπημένοι καλλιτέχνες των παιδιών. Από τότε πολλοί 
ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν φιλοξενήσει, σε εκπομπές αφιερωμένες στο σύλλογο, παιδιά 
μέλη του συλλόγου που ενημερώνουν τον κόσμο για το έργο του. 
 
Με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών της ομάδας, εκδίδεται η  διμηνιαία εφημερίδα του 
συλλόγου. Μέσα από τις σελίδες της, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τους 
προβληματισμούς τους για θέματα που τα απασχολούν, να δημοσιεύσουν συνεντεύξεις, 
που παίρνουν από ανθρώπους που αγαπούν και είναι γνωστοί για τις ευαισθησίες τους προς 
αυτά, να καταθέσουν τις απόψεις τους για συγκεκριμένα θέματα αλλά και να ενημερωθούν 
από ειδικούς για θέματα υγείας. και ψυχολογίας. Τα παιδιά, επίσης, παρουσιάζουν και 
προτείνουν βιβλία, δίνουν συμβουλές για υγιεινή ζωή και άθληση, παίζουν, συμμετέχουν σε 
διαγωνισμούς, προτείνουν κατασκευές, ζωγραφίζουν και δημοσιεύουν γράμματα άλλων 
παιδιών. 
 
ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
 
Τα παιδιά του Νομού Ηλείας έχουν 
οργανωθεί και δουλεύουν με πολύ 
ενθουσιασμό και πολύ σημαντικά 
αποτελέσματα. Ξεκίνησαν μαθήματα 
χειροτεχνίας και ζωγραφίζουν πάνω σε 
γυαλί. Έκαναν έκθεση ζωγραφικής στην 
κεντρική πλατεία του Πύργου με θέμα την 
Άνοιξη. Σε ένα χάρτινο διάδρομο μήκους 50 
μέτρων δεκάδες παιδιά ζωγράφισαν με θέμα 
την Άνοιξη, θέλοντας να την υποδεχθούν 
με το δικό τους τρόπο. 
 
Στην εποχή που ο πλανήτης έχει γίνει ένα μεγάλο χωριό, που ο άνθρωπος μέρα με τη μέρα 
γίνεται όλο και περισσότερο παθητικός θεατής των όσων συμβαίνουν γύρω του και τον 
αφορούν, μερικά από τα παιδιά μέλη του Συλλόγου, ευαισθητοποιημένα από το σκοπό και 
το όραμα του μικρού Ανδρέα, να χαρίσει χαμόγελο σε παιδιά που η ζωή τους το στέρησε, 
θέλησαν να συμβάλουν  στην πραγματοποίηση του σκοπού αυτού μέσα από την τέχνη του 
θεάτρου. Και γεννήθηκε η θεατρική ομάδα στον Πύργο Ηλείας.  
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Στην αρχή, δειλά-δειλά 15 παιδιά, με τη βοήθεια και την συμπαράσταση αξιόλογων 
εθελοντών, ξεκίνησαν με το θεατρικό έργο του Χάρη Σακελαρίου «Ο Σπιθοβολάκης» που 

παρουσιάστηκε στον Πύργο – 2 
παραστάσεις – και στην Πάτρα στο 
πρόγραμμα εκδηλώσεων της παγκόσμιας 
ημέρας ατόμων με ειδικές ανάγκες. 
 
Η προσπάθεια αγκαλιάστηκε από όλους, 
με την ευχή και την προτροπή να 
συνεχιστεί αυτό το έργο των παιδιών. Το 
Δεκέμβριο του 2002 οι μικροί θεατρίνοι, 
ηλικίας 9 έως 17 ετών, έγιναν 28. 
 
Άρχισαν με θεατρικό παιχνίδι και 
ανάλυση θεατρικών έργων περίπου για 3 

μήνες, ώσπου κατέληξαν στο κλασικό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Αντερσεν «Τα ρούχα 
του Βασιλιά» σε διασκευή για παιδιά του Γιάννη Καλατζόπουλου. Αν και το έργο είχε μόνο 
έξι ρόλους, με την άδεια του διασκευαστή, έγιναν παρεμβάσεις, ώστε όλα τα παιδιά – 28 
τον αριθμό – να νιώσουν τη χαρά 
της συμμετοχής και της συμβολής 
στο σκοπό της θεατρικής ομάδας. 
Βασικός στόχος το ταξίδι, η 
διαδικασία που κρατά από τα μέσα 
Σεπτέμβρη έως τον Ιούνιο που 
αρχίζουν οι παραστάσεις. 
Δευτερεύον στόχος η Ιθάκη, το 
καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και τελικός 
σκοπός – «να απλώσουμε την ψυχή 
μας μπροστά σας». Παρακαλούμε 
κάντε κι εσείς το ίδιο (οι θεατές) – γράφει σ’ ένα σημείωμά του ο εθελοντής σκηνοθέτης 
της ομάδας Βασίλης Σαργέντης. Το επόμενο έργο που επέλεξαν να ανεβάσουν ήταν οι 
«Ορνιθες» του Αριστοφάνη σε διασκευή για παιδιά του Γιάννη Καλατζόπουλου 
(Νεφελοκοκκυγία). 
 

Όλες οι παραστάσεις είναι χαρισμένες σε 
όλα τα παιδιά με είσοδο ελεύθερη και η 
προσπάθεια όλων αυτών των χρόνων 
πραγματοποιήθηκε χάρη στους 
εθελοντές ψυχής και πράξης και στους 
χορηγούς που κάλυψαν από την  αρχή 
τις ανάγκες της θεατρικής ομάδας κι ας 
θέλουν την ανωνυμία. Φώτης 
Θεοδώρου, που έγραψε τη μουσική του 
κάθε έργου. Ολυμπία Ρετζέλου,  που 
δίδασκε χορό και έκανε τις χορογραφίες. 
Βέττα Λούτα, που έντυσε με υπέροχα 
κοστούμια τους μικρούς ηθοποιούς. 

Δημήτρης Φιλιππάτος, που έκανε τα σκηνικά. Αγγελική Τσούρα, που επιμελούνταν τα 
κείμενα, και Βασίλης Σαργέντης  που δίδαξε θεατρικό παιχνίδι και έστησε και διατήρησε τη 
θεατρική ομάδα. Πολύτιμη και η βοήθεια των χορηγών που προσέφεραν εργασία, 
αντικείμενα, κάλυψαν ηχητικά και στήριξαν το έργο. 
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Το επόμενο έργο που ανέβασε η θεατρική ομάδα του Πύργου είναι το  διασκευασμένο 
θεατρικό λαϊκό παραμύθι της Ηλείας «Ξυλομαρία» γραμμένο από την εκπαιδευτικό 
και συγγραφέα κυρία Ζωή Σπυροπούλου, χαρισμένο στο Σύλλογο. Ο αριθμός των παιδιών 
της θεατρικής ομάδας ανέρχεται πλέον σε 45. 
 
Γύρω στα 22 παιδιά με διάθεση προσφοράς και ευαισθητοποιημένα πάνω στα προβλήματα των 
παιδιών δημιούργησαν τη χορωδία του Συλλόγου στον Πύργο Ηλείας.  
     
Η πρώτη εμφάνιση της χορωδίας, έγινε στο 
ΚΕΠΕΠ (ΠΙΚΠΑ) Λεχαινών. Τα παιδιά μέλη 
της χορωδίας τραγούδησαν για «τα παιδιά 
της σιωπής». Ακολούθησε η εμφάνιση της 
χορωδίας στο θέατρο «ΑΠΟΛΛΩΝ», στον 
Πύργο στην εκδήλωση απονομής βραβείων 
από το Σύλλογο, σε όλους όσους βοήθησαν 
στο έργο του. Εκεί, τα παιδιά τη χορωδίας, 
τραγούδησαν για πρώτη φορά «Το 
τραγούδι του Ανδρέα». Αμέσως μετά, τα 
παιδιά τραγούδησαν στην κοπή της πίτας του συλλόγου, κάτι που κάνουν κάθε χρόνο από 
τότε. Εμφανίστηκαν στη παλιά «Δημοτική Αγορά» Πύργου, με «τα τραγούδια που έχουμε 
αγαπήσει», μια συλλογή τραγουδιών μεγάλων Ελλήνων συνθετών, όπως Χατζηδάκη, 
Θεοδωράκη κ.α. Από τις διάφορες συμμετοχές της χορωδίας, αξίζει να σημειωθεί εκείνη, 
όπου τα παιδιά τραγούδησαν με τη χορωδία του συλλόγου στην Αθήνα, στο Λύκειο της 
Βουλιαγμένης. Μια άλλη εκδήλωση που παραμένει αξέχαστη, ήταν αυτή στην Αρχαία 
Ολυμπία, όπου τα παιδιά της χορωδίας, μαζί με τοπικούς φορείς, υποδέχθηκαν πέντε 
πρωταθλητές ποδηλάτες, που διέσχισαν όλη την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη έως την 
Αρχαία Ολυμπία, σε ένα οδοιπορικό για την Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης του 
παιδιού. Τους αφιέρωσαν το τραγούδι «Ο 
ποδηλάτης», που γράφτηκε ειδικά γι’ αυτούς 
Ακολούθησε η συμμετοχή της χορωδίας στην 
τελετή λήξης του «Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Ολυμπίας για παιδιά και νέους». Δόθηκε συναυλία 
στο «Ινστιτούτο Σταφίδας» Πύργου, με δώδεκα 
από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της χορωδίας.  
 
Η χορωδία του Συλλόγου του Πύργου 
επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας 
Κέντρου, μιας απομακρυσμένης κοινότητας, όπου τα παιδιά έχουν ελάχιστα ερεθίσματα και 
ελάχιστες ευκαιρίες για θεάματα. Πέρασαν μαζί τους όμορφες στιγμές με πολλά τραγούδια.  
 
Μια ομάδα παιδιών στην Πάτρα με κέφι και διάθεση δημιούργησε χορωδία και θεατρική 
ομάδα η οποία παρουσίασε ελεύθερα δραματοποιημένο το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη «Ο 
Ήλιος ο Ηλιάτορας» μελοποιημένο από το Δημήτρη Λάγιο. Εχουν δώσει θεατρικές 
παραστάσεις στην Αχαΐα με μεγάλη επιτυχία και στην Αρχαία Κόρινθο με θεατές όλα τα 
παιδιά που φιλοξενούνται στα σπίτια φιλοξενίας του Συλλόγου και πολλούς φίλους.  Επίσης 
παρουσίασε τη θεατρική παράσταση «Το γαϊτανάκι» της Ζωρζ Σαρρή. 
 
Η ομάδα χορού της Πάτρας πήρε μέρος στο παιδικό καρναβαλικό φεστιβάλ.  
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ΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Ο αθλητισμός πρέπει να γίνει τρόπος ζωής για όλους μας. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλει 
να περάσει ο σύλλογος  στα παιδιά και γι’ αυτό τα παιδιά μέλη του συλλόγου όσο και τα 
παιδιά που φιλοξενούνται στα σπίτια φιλοξενίας, συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες 
που διοργανώνει  ή διοργανώνουν διάφοροι φορείς για το σύλλογο. Ενδεικτικά αναφέρεται 
η συμμετοχή των παιδιών του Συλλόγου σε ποδηλατικούς γύρους, αγώνες δρόμου, 
μπάσκετ και ποδοσφαίρου. 
 
 
ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
Με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα περιβαλλοντικά και την απόκτηση 
γνώσεων και εμπειριών, οργανώνονται κατά 
καιρούς οικολογικές δράσεις και σεμινάρια σε 
συνεργασία με αρμόδιους φορείς, οργανώσεις και 
σχολεία. Δενδροφυτεύσεις, ενημερωτικά 
προγράμματα ανακύκλωσης υλικών, καθαρισμοί 
δασών ή τοπικών αλσυλλίων, δίνουν τη 
δυνατότητα στα παιδιά να βρεθούν κοντά στη 
φύση και να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση.  
 
Σε συνεργασία με τους προσκόπους ο σύλλογος 
διοργάνωσε αναδάσωση του Λόφου του 
Φιλοπάππου. 
 
Πραγματοποιήθηκε  οικολογική εκδρομή στο Λόφο του Κρονίου στην Ολυμπία, όπου τα 
παιδιά ήρθαν πιο κοντά στη φύση και πέρασαν λίγες ώρες εκπαιδευτικές αλλά και 
ψυχαγωγικές. 
 

Στην παραλία της Σπιάτζας Ηλείας, τα παιδιά της 
ομάδας στον Πύργο σε συνεργασία με το 
Δασαρχείο Πύργου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
την 1η Αγέλη Λυκόπουλων του 1ου  
Συστήματος Δασοπροσκόπων Πύργου και 
εθελοντές, φύτεψαν περίπου 300 δένδρα και σε 
κάθε δεντράκι που φύτεψαν τα παιδιά 
τοποθέτησαν μία ταμπέλα με το όνομά τους.  
 
Στο δάσος της Πεντέλης έγινε  «Υιοθεσία του 
δάσους» από τα παιδιά .Το κάθε παιδί υιοθέτησε 

ένα ή περισσότερα δέντρα, τα καθάρισε, τα 
περιέφραξε και τοποθέτησε το όνομά του σ’ 
αυτά. 
 
Στο Αττικό Άλσος (Τουρκοβούνια) ο σύλλογος 
πήρε μέρος  στην Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία 
Καθαρισμού «Καθαρίστε τη Μεσόγειο». 
Συμμετείχαν 600 παιδιά μέλη του συλλόγου  και 
μαθητές σχολείων της Αθήνας. 
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Τα παιδιά του 13ου και 21ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου, πήραν αυγά από 
πέρδικες και στο εκκολαπτήριο που διαθέτουν εκκολάφθηκαν οι πέρδικες τις οποίες 
υιοθέτησε ο σύλλογος. Το ίδιο γίνεται κάθε χρόνο και οι πέρδικες μεταφέρονται στο 
αγρόκτημα του Συλλόγου στην Κέρκυρα.  

 
Ο Λάζαρος, ο πίθηκος που δόθηκε στο σύλλογο  
από τον ιδιοκτήτη του, μετά από ομηρία 15 
χρόνων σε ένα κατάστημα πώλησης κατοικίδιων 
ζώων, φιλοξενήθηκε αρχικά στο κτήμα του 
συλλόγου στην Κέρκυρα. Από την πρώτη  στιγμή 
έγιναν   προσπάθειες για τη μεταφορά του και τη 
μεταστέγασή του στο φυσικό του χώρο. Με την 
πολύτιμη συνεργασία ανθρώπων από το Κέντρο 
Περίθαλψης Ζώων και την Κτηνιατρική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι διαδικασίες 
κινήθηκαν σχετικά γρήγορα και αφού πέρασε 
από υγειονομικό έλεγχο με τη βοήθεια του 
Υπουργείου Γεωργίας, ο Λάζαρος μεταφέρθηκε 
στην Ολλανδία, σε ειδικό καταφύγιο πιθήκων της 
χώρας.   
 
 
 
 
 
 
Σε τακτά χρονικά διαστήματα στέλνουν πληροφορίες για τη ζωή του Λάζαρου με 
φωτογραφικό υλικό και έτσι τα παιδιά ενημερώνονται για τη συνέχεια της ζωής του στο 
φυσικό του περιβάλλον. 
 

Ο  Σύλλογος, συνεχίζει τη Δράση  «Καθαρίστε την Μεσόγειο», η οποία διοργανώνεται από 
την Ιταλική Περιβαλλοντική Οργάνωση Legambiente και συμμετέχουν κάθε χρόνο διάφοροι 
φορείς από ολόκληρη τη Μεσόγειο. 300 περίπου παιδιά από το  25ο Δημοτικό Σχολείο 
Καλλιθέας, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης, το 11ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης, 
το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου και τον 
Παιδικό Σταθμό Παλαιού Φαλήρου  «Τα Καινούργια Μπαλόνια», καθάρισαν την παραλία του 
Εδέμ στο Παλαιό Φάληρο.  
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Ο Σύλλογος παρουσίασε στους μαθητές του 4ου Δημοτικού σχολείου Παλλήνης  την 
τέχνη της Μελισσοκομίας στην Ελλάδα με σκοπό να τους  ευαισθητοποιήσει για τη 
διατροφική αξία του μελιού. Αρχικά ο εντομολόγος κος Σπύρος Σκαρέας, εκπρόσωπος της 
εταιρείας Αττική Μελισσοκομική, παρουσίασε μέσα από μια σειρά διαφανειών την 
παραγωγική διαδικασία και επεξεργασία του μελιού μέχρι τη στιγμή της κατανάλωσης του. 
Στη συνέχεια ο μελισσοκόμος κος Δημήτρης Ζησιμόπουλος 
 
 μοιράστηκε με τα παιδιά την προσωπική του εμπειρία με τις μέλισσες,  τα ενημέρωσε  για 
τις τεχνικές που απαιτούνται ανάλογα με το μέλι που θέλουμε να παράγουμε. Για να γίνει 
πιο ζωντανή η όλη παρουσίαση , ο κος Ζησιμόπουλος είχε φέρει μαζί του μια αληθινή 

κυψέλη, μια κηρήθρα, έναν μελιτοεξαγωγέα και πολλά άλλα 
εργαλεία απαραίτητα για τη συλλογή του μελιού. Τα παιδιά 
είχαν λοιπόν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν από κοντά όλα 
αυτά τα ειδικά εργαλεία αλλά και να συμμετάσχουν, μαζί με 
τον μελισσοκόμο , σε μια επίδειξη  εξαγωγής μελιού από την 
κηρήθρα!  
 
Η Δ’ Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Αθηνών και  
ο Σύλλογος 
συνδιοργάνωσαν   τη  
δράση « Καθαρίστε τη 
Μεσόγειο στην Παραλία 
της Γλυφάδας (Χρυσή 
Ακτή) και στο Πάρκο      
«Ελευθέριος Βενιζέλος» 

(Ασύρματος) του Δήμου Αγ.Δημητρίου. Περισσότερα 
από 1000 παιδιά από διάφορα σχολεία της Αθήνας 
έδωσαν το δικό τους μήνυμα στους μεγάλους, 
καθαρίζοντας την παραλία και το άλσος από  
απορρίμματα που πετούν ασυνείδητοι συμπολίτες. 
 
Οπως  κάθε χρόνο  η δράση « Καθαρίστε τη Μεσόγειο»  
έκλεισε με τρόπο μοναδικό μια και όλα τα παιδιά  
ζωγράφισαν  « ¨Ένα όμορφο & καθαρό δάσος»  σ’ένα  τεράστιο μουσαμά 7 μέτρων.  

  
Στα παιδιά και στα σχολεία που  συμμετείχαν 
απονεμήθηκαν τιμητικοί έπαινοι για τη 
συμμετοχή τους ενώ πριν φύγουμε 
υποσχεθήκαμε  όλοι να προστατεύουμε το 
δάσος και  δώσαμε ραντεβού για  το επόμενο 
«Καθαρίστε τη Μεσόγειο»!. 
 
Περισσότερα από 300 παιδιά από δημοτικά 
σχολεία και νηπιαγωγεία των Δήμων 
Μελισσίων, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου και 
Αγ.Παρασκευής, έδωσαν  το δικό τους μήνυμα 
στους μεγάλους και φέτος, συμμετέχοντας 

στην δράση «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» η οποία διοργανώθηκε από το Σύλλογό μας  με την 
πολύτιμη υποστήριξη του Δήμου Μελισσίων και της Β’ Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αγωγής  
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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Ο Σύλλογός  μας συμμετέχει  στη δράση αυτή, η οποία διοργανώνεται για 10η  συνεχή 
χρονιά από την Ιταλική Περιβαλλοντική Οργάνωση Legambiente και φέτος είχαμε τη χαρά 
να φιλοξενήσουμε τους μικρούς μας φίλους  στo «Σπίτι Φιλοξενίας Παιδιών σε Κίνδυνο» 
του Συλλόγου μας στα Μελίσσια. Η εκδήλωση ξεκίνησε με  τραγούδια και ποιήματα με θέμα 
το περιβάλλον ενώ κάθε σχολείο προσέφερε στον Σύλλογό μας μια όμορφη κατασκευή. Στη 
συνέχεια τα παιδιά συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό στα διάφορα εργαστήρια όπως 
δενδροφύτευση, καθαρισμός χώρου, κολλάζ και άλλα. Η δράση αυτή  υποστηρίχθηκε από 
το Πυροσβεστικό Σώμα το οποίο  ενημέρωσε τα παιδιά για τη προστασία του δάσους από 
πυρκαγιά αλλά και για  το έργο του Πυροσβέστη. Τα παιδιά είχαν επίσης την ευκαιρία να 
γνωρίσουν και να παίξουν από κοντά  με δύο πανέμορφα λυκόσκυλα , τον Νάντο και την 
Εσκα  τα οποία μαζί με τους εκπαιδευτές τους  έδωσαν την δική τους νότα στην δράση 
αυτή.  
 
Και το 2007 στις 25 Μαΐου, στην  παραλία 
Κυλλήνης ο Σύλλογός μας στον Πύργο, σε 
συνεργασία με τον Δήμο Κά στρου- Κυλλήνης 
, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών, το 
Λιμεναρχείο Κυλλήνης και την συμμετοχή των 
σχολείων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
περιοχής, πραγματοποίησε καθαρισμό της 
Παραλίας Κυλλήνης στα πλαίσια του 
προγράμματος «Καθαρίστε τη Μεσόγειο», 
που διοργανώνεται από την Ιταλική 
Περιβαλλοντική Οργάνωση Legabiente. 
 
 
Μικροί και μεγάλοι μεταβήκαμε  στη Θέση «Βρυσούλα» ύστερα από πρόσκληση του 
Συνδέσμου  Προστασίας Πεντελικού Άλσους (Σ.Π.Α.Π). Ήταν μια καλή ευκαιρία γιατί 
συνδυάσαμε το τερπνών μετά του ωφέλιμου μια και μας δόθηκε η ευκαιρία  όχι μόνο να 
καθαρίσουμε τον χώρο αλλά να χαλαρώσουμε και να παίξουμε μαζί με τα παιδιά. 
 

Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε από νωρίς εξοπλισμένοι με 
γάντια και σακουλές να απομακρύνουμε  αυτά που 
άφησαν ασυνείδητοι συμπολίτες μας. Στη συνέχεια  
κάτω από  δέντρα απολαύσαμε διάφορες λιχουδιές που 
είχαν ετοιμαστεί ενώ δεν έλειψαν τα παιχνίδια και τα 
αστεία ειδικά μεταξύ των εθελοντών.  Μήλα , κρυφτό 
και άλλα πολλά παιχνίδια στα οποία συμμετείχαν μικροί 
και μεγάλοι μας έκαναν  να ξεχάσουμε  τη δύσκολή 
καθημερινότητα και να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας  

έτσι ώστε να συνεχίσουμε να  υποστηρίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε  τα παιδιά που μας 
έχουν ανάγκη. 
 
Μικροί και μεγάλοι μεταβήκαμε  στη Θέση «Βρυσούλα» 
ύστερα από πρόσκληση του Συνδέσμου  Προστασίας 
Πεντελικού Άλσους (Σ.Π.Α.Π). Ήταν μια καλή ευκαιρία 
γιατί συνδυάσαμε το τερπνών μετά του ωφέλιμου μια 
και μας δόθηκε η ευκαιρία  όχι μόνο να καθαρίσουμε 
τον χώρο αλλά να χαλαρώσουμε και να παίξουμε μαζί 
με τα παιδιά. 
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Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε από νωρίς εξοπλισμένοι με γάντια και σακουλές να 
απομακρύνουμε  αυτά που άφησαν ασυνείδητοι συμπολίτες μας. Στη συνέχεια  κάτω από  
δέντρα απολαύσαμε διάφορες λιχουδιές που είχαν ετοιμαστεί ενώ δεν έλειψαν τα παιχνίδια 

και τα αστεία ειδικά μεταξύ των εθελοντών.  Μήλα, 
κρυφτό και άλλα πολλά παιχνίδια στα οποία 
συμμετείχαν μικροί και μεγάλοι μας έκαναν  να 
ξεχάσουμε  τη δύσκολή καθημερινότητα και να 
γεμίσουμε τις μπαταρίες μας  έτσι ώστε να συνεχίσουμε 
να  υποστηρίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε  τα παιδιά 
που μας έχουν ανάγκη. 
 
Οι  οικολογικές δράσεις πολλές φορές γίνεται 
προσπάθεια να  συνδυαστούν και με μια μικρή 

εκδρομή. Με τον τρόπο αυτό  δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να βρεθούν κοντά στη 
φύση αλλά και να χαλαρώσουν και να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ μας. Μέσα από τη 
δραστηριότητα αυτή, δημιουργήθηκε η  ομάδα εκδρομών που σκοπό έχει με μικρές 
αποδράσεις να γνωρίσουν τα παιδιά καινούργια μέρη αλλά και άλλα παιδιά μέλη του 
συλλόγου  που δεν έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν.  
 
 
 
 
 
 
 
 


