
                   ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΣΤΟ  ΠΑΙΔΙΚΟ  ΧΩΡΙΟ SOS 

                  
 
Με αφορμή την υλοποίηση σχολικών προγραμμάτων Αγωγής Υγείας με 
θέμα τον εθελοντισμό, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο 
Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης από τους μαθητές 
της Α΄ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο αυτής ενημερωθήκαμε για τη λειτουργία 
του χωριού, ξεναγηθήκαμε στους χώρους του και πήραμε την παρακάτω 
συνέντευξη από τον  Κοινωνικό Λειτουργό, τον κ. Δροσάκη Ηλία : 
 
ΕΡ. : Εκτός από την προσφορά ειδών υπάρχει άλλος τρόπος για να 
υποστηρίξουμε το έργο σας; 
ΑΠ. : Ναι. Μπορούμε να καταθέσουμε χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
ή να κάνουμε προσφορές. Σημαντική είναι επίσης η βοήθεια που προσφέρουν 
πολλοί εκπαιδευτικοί, αλλά και η δράση εθελοντικών ομάδων, που 
αποτελούνται συνήθως από γυναίκες, οργανώνοντας μπαζάρ κ.τ.λ. για τη 
συγκέντρωση χρημάτων. Μπορούμε επίσης να καλέσουμε με μικρή χρέωση 
έναν ειδικό τηλεφωνικό αριθμό για χρηματική υποστήριξη και να επισκεφτούμε 
το χωριό, όπως κάνατε κι εσείς. Όμως ο χώρος δεν είναι «μουσείο» για να 
εκθέτουμε ανθρώπους.  



 
ΕΡ. : Η οικονομική κρίση έχει αυξήσει την ανάγκη για φιλοξενία περισσότερων 
παιδιών, και αν ναι, πώς αντιμετωπίστηκε η ανάγκη αυτή; 
ΑΠ. : Όταν άρχισε η κρίση, αυξήθηκε και ο αριθμός των παιδιών. Πολλά 
ζευγάρια, εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών, επισκέπτονταν τα Παιδικά χωριά 
SOS ( κυρίως στην Αθήνα ) για να αφήσουν τα παιδιά τους στο χωριό για ένα 
χρονικό διάστημα.  
Γι’ αυτό παράλληλα με τα χωριά υπάρχουν Κέντρα Στήριξης Παιδιού και 
Οικογένειας. Σε πολλές πόλεις προσφέρεται βοήθεια στις οικογένειες από 
επιστημονική ομάδα χωρίς να χρειαστεί τα παιδιά να φύγουν από την 
οικογενειακή εστία. 
 
ΕΡ. : Εκδηλώνεται ενδιαφέρον από γυναίκες να αναλάβουν το ρόλο της 
Μητέρας SOS; 
Απ. : Πολλές γυναίκες ενδιαφέρονται για να αναλάβουν το ρόλο της Μητέρας 
SOS. Οι γυναίκες αυτές όμως δεν είναι επιλέγονται τυχαία.  Έχουν 
παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια και μετά από θετική απάντηση μπορούν να 
εργαστούν. Η αξιολόγηση είναι δύσκολη, επειδή τους ανατίθενται παιδικές 
ψυχές.  
Έργο τους είναι να ακούν τα παιδιά, να τα βοηθούν συναισθηματικά και 
ψυχολογικά. Δηλαδή μια Μητέρα SOS έχει τις ίδιες φροντίδες, υποχρεώσεις 
και χαρές όπως κάθε φυσική μητέρα. Επίσης σημαντικό έργο επιτελούν και οι 
Θείες SOS οι οποίες αντικαθιστούν τη  Μητέρα SOS όταν αυτή βρίσκεται σε 
άδεια.  
 
ΕΡ.: Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών τα οποία φιλοξενήθηκαν στο χωριό και 
στη συνέχεια  επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία;  
ΑΠ. : Ναι. Από την ηλικία των δεκαεπτά ετών μπορεί ένα παιδί να φύγει από 
το χωριό, εφόσον έχει ανατραφεί με σωστό τρόπο και στη συνέχεια να 
σπουδάσει ή να εργαστεί. Έτσι μπορεί στη συνέχεια να προσφέρει εθελοντική 
εργασία και να βοηθήσει και άλλα παιδιά.  
 
ΕΡ. : Πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός μπορεί να συμβάλλει στο έργο σας; 
ΑΠ. : Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί, εκτός από τους τρόπους υποστήριξης οι 
οποίοι αναφέρθηκαν, μπορεί για παράδειγμα κάποιος επαγγελματίας να 
δώσει τη δυνατότητα σε κάποιο παιδί που προστατεύουμε, όταν φτάσει σε 
αυτό το στάδιο της ζωή του ,να εργαστεί κοντά του. Ή όποιος επιθυμεί μπορεί 
να γίνει «Ανάδοχος» και να βοηθήσει στην ανατροφή και την εξέλιξη ενός 
παιδιού. Η βοήθεια και η συμβολή όλων είναι πολύτιμη.  
 
ΕΡ. : Τελειώνοντας τη συνέντευξη για την οποία σας ευχαριστούμε, θέλετε να 
καταθέσετε την προσωπική σας άποψη ως εργαζόμενος σε παιδικό χωριό 
SOS :   



ΑΠ. : Είναι πολύ καλό και ταυτόχρονα σημαντικό και ιδιαίτερο το να δουλεύεις 
με παιδιά. Ο Κοινωνικός Λειτουργός, για παράδειγμα ,ασχολείται με το 
συναισθηματικό και ψυχικό κόσμο των παιδιών. Δίνει στα παιδιά τη στήριξη 
που χρειάζονται καθώς και πληροφορίες για τους βιολογικούς τους γονείς.  
Ως μήνυμα πρέπει να τονιστεί  το γεγονός ότι κάθε παιδί που ζει  σε ένα 
Παιδικό χωριό SOS ανήκει σε μία οικογένεια που του επιτρέπει να αναπτυχθεί 
με ένα αίσθημα ασφάλειας και φροντίδας.  
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