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ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ
Ετήσια αποστολή
Στο τελευταίο ταξίδι που πραγματοποιήθηκε από τις 15 Νοεμβρίου έως
τις 3 Δεκεμβρίου 2008 συμμετείχαν τα
περισσότερα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, τέσσερις εθελοντές γιατροί (Odile Bailly du Bois, Πέτρος Πάικος, Χαρά Βαδαλά και Κώστας
Μαυρέλος), ενεργοί εθελοντές με συγκεκριμένη ανάληψη ευθύνης και εργασία
σε
θέματα
έρευνας
και
συμβουλευτικής για ό,τι αφορά την
ψυχολογική στήριξη, την εκπαίδευση,
αλλά και τη διασκέδαση των παιδιών,
καθώς και σε θέματα διοίκησης και λειτουργίας των κέντρων.
Επισκέφτηκαν όλα τα Κέντρα και
πραγματοποίησαν τους καθιερωμένους ελέγχους όλων των χώρων και
των λειτουργιών, εντόπισαν ανάγκες
και ελλείψεις και ενθάρρυναν δραστηριότητες. Με προσοχή και επιμέλεια
έγινε, όπως πάντα, η σωματομετρική
καταγραφή και φωτογράφιση όλων
των παιδιών. Εξετάστηκαν ιατρικά όλα
τα παιδιά και εμβολιάστηκαν με BCG
τα καινούργια. Δόθηκαν φάρμακα και
οδηγίες για τη χρήση τους. Έγινε
οφθαλμολογική εξέταση σε όσα είχαν
πρόβλημα και στάλθηκαν τα σχετικά
γυαλιά. Μοιράστηκαν χρηματικά βραβεία και έπαινοι στους αριστεύσαντες
μαθητές. Τα μεγαλύτερα παιδιά συζή-

τησαν για τα θέματα εκπαίδευσης και
επαγγελματικού προσανατολισμού με
τους ειδικούς της ομάδας. Το εορταστικό κλίμα της συνάντησής με τα παιδιά μας εμπλουτίστηκε με τις ωραίες
χειροτεχνίες των παιδιών – διακόσμηση των δωματίων τους και με τα
θεατρικά δρώμενα που είχαν προετοιμάσει για μας, τα τραγούδια και τους
χορούς. Φέτος, μια καινοτομία-προσφορά αφοσιωμένου μέλους μας
έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο: τα μαγειρέματα της Ειρήνης με τη βοήθεια των
μαγειρισσών έκαναν τα γεύματα των
παιδιών γιορτή, όπου οι μακαρονάδες,
το ρυζόγαλο με το γάλα από τις αγελάδες των κέντρων, ο σιμιγδαλένιος

Mihur
χαλβάς και άλλες λιχουδιές έδωσαν
στα παιδιά μας μεγάλη χαρά και τη βεβαιότητα ότι τα φροντίζουμε σαν τα
δικά μας.

Ρίψη κρυστάλλων στο νερό της Woldia
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ
Να καθοριστούν σε γενικές γραμμές οι τρόποι προσέγγισης των παιδιών από τους γονείς (βλ. άρθρο Πως εκδηλώνουμε την αγάπη μας στα παιδιά μας στο παρόν τεύχος) και
να ενθαρρύνονται τα παιδιά με την ευθύνη του προσωπικού
να αλληλογραφουν συστηματικά με τους αναδόχους. Να γίνεται άμεση ενημέρωση για τυχόν αποχωρήσεις παιδιών.
Στα θέματα εκπαίδευσης να παρακολουθούν συστηματικά
όλα τα παιδιά μαθήματα αγγλικών και Η/Υ μέσα στα κέντρα
και να βελτιωθεί η προετοιμασία των παιδιών για τις εξετάσεις της 10ης τάξης με ηθική και μαθησιακή υποστήριξη.
Επίσης να στηρίζονται οι απόφοιτοι τεχνικών σχολών, πανεπιστημίων κλπ στην επαγγελματική τους αποκατάσταση,
αίτημα που πρόβαλαν με έμφαση οι αποφοιτήσαντες.

Ημερίδα στην Addis Ababa
Έχει πλέον καθιερωθεί, ως ιδιαίτερα αποτελεσματική, η συνάντηση εργασίας των μελών της αποστολής μας με τον διευθυντή της EOC-CFAO Awash Gebru, τους υπεύθυνους
ανά τομέα των κεντρικών γραφείων στην Addis Ababa,
καθώς και τους επί μέρους διευθυντές των 6 Κέντρων μας.
Στην φετινή ημερίδα συμμετείχαν και οι πανεπιστημιακοί
απόφοιτοι από τα υποστηριζόμενα παιδιά μας.
Παρουσιάστηκαν τα γενικά θέματα που αφορούν στη συνεργασία μας, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
προβλήματα του κάθε κέντρου.
Η καλπάζουσα ανοδική πορεία του τιμάριθμου στη χώρα
έχει δυσκολέψει πολύ τις δυνατότητες παροχής τροφής
στα κέντρα μας και έτσι φέτος με την έκτακτη χρηματική
βοήθεια των μελών και αναδόχων μας καλύψαμε την αγορά
διατροφικών πρώτων υλών για ένα εξάμηνο. Οι δικές μας
προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των κέντρων:
να παγιωθεί συνεργασία μεταξύ των διευθυντών των επί μέρους κέντρων για να ανταλλάσουν γνώσεις και εμπειρίες
από τη διαχείρισή τους και να προσδιοριστούν κοινά στάνταρτς για όλα. Να καταγραφούν οι λεπτομερείς ανάγκες
κάθε κέντρου και να βελτιωθεί η υποδομή του με συγκεκριμένα έργα – που έτσι κι αλλοιώς υλοποιούμε – αλλά και καλύτερες μεθόδους διαχείρισης που θα στηρίζονται σε
αυτόνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες του καθενός
(π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία), ικανές να χρηματοδοτήσουν
τις ανάγκες του και να επιφέρουν απασχόληση και κέρδη
στα παιδιά μας.

Ταξίδι αναδόχων
Τον Φεβρουάριο ταξίδεψαν στην Αιθιοπία 5 ανάδοχοι από
τη Βόρεια Ελλάδα και επισκέφτηκαν την Kombolcha και το
Dessie. Λειτούργησαν με αξιοθαύμαστη εθελοντική διάθεση
και είχαν πολύ καλά αποτελέσματα. Αν και πήγαν κατ’
αρχήν για το δικό τους παιδί, αγκάλιασαν όλα τα παιδιά των
κέντρων σαν δικά τους. Μετέφεραν πράγματα, αφιέρωσαν
όλο το χρόνο τους στα παιδιά και συζήτησαν με τα μεγαλύτερα για τις σπουδές και τα σχέδιά τους. Ένα από τα
μέλη της ομάδας, η κ. Μπίμπου–Νάκου, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έστειλε στο Σύλλογο τα συμπεράσματά της για το καθένα από τα
μεγαλύτερα παιδιά, καθώς και τις προτάσεις της για να
βελτιωθούν οι συνθήκες της καθημερινότητας και της διαπαιδαγώγησής τους.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Χοροεσπερίδα στο Κέντρο Αθηνών
Στις 19 Μαρτίου έγινε η ετήσια χοροεσπερίδα μας στο «Κέντρο Αθηνών» με μεγάλη προσέλευση. Τα έσοδα ήταν ικανοποιητικά, ωστόσο δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική η
αντιμετώπιση του κέντρου απέναντι στο κοινό ως προς το
φαγητό, το ποτό, το σέρβις και την απαιτούμενη άνεση των
συνδαιτημόνων. Εκφράζουμε τη συγνώμη μας, σε όσους
ταλαιπωρήθηκαν. Αυτό μας προβληματίζει για το είδος των
παρόμοιων εκδηλώσεων στο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των
παιδιών να εξασφαλιστεί ετήσιος ιατρικός έλεγχος για όλα
τα παιδιά και τακτική επίσκεψη νοσοκόμου σε όλα τα κέντρα, να δημιουργηθεί ειδικός χώρος για όσα αρρωσταίνουν,
να τηρούνται συστηματικά κανόνες υγιεινής, να εξασφαλιστεί η σωστή προστασία από το κρύο με ζεστά ρούχα και
κουβέρτες και να οργανωθούν καλύτερα οι επισκέψεις των
παιδιών στην πρωτεύουσα για λόγους υγείας, όταν χρειάζονται.

Ανοιξιάτικη Πνοή στους Αέρηδες
Στις 5 Απριλίου το Μουσείο Ελληνικής Λαΐκής Τέχνης έδωσε
τη δυνατότητα στο Σύλλογό μας να συμμετάσχει στην έκθεση-μπαζάρ με χειροποίητες δημιουργίες που έγινε στον
ιδιαίτερο χώρο του Λουτρού των Αέρηδων στην Πλάκα.
Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις προσφέρθηκαν σε
μας και είχαμε την ευκαιρία να διαθέσουμε πολλές φωτογραφίες και κάρτες μας και να γνωριστούμε μ’ένα ιδιαίτερα
ευαισθητοποιημένο κοινό.

Να οργανωθεί μια «οικογενειακή» ατμόσφαιρα στα κέντρα,
με την ενεργητική παρουσία μητρικής φροντίδας από το γυναικείο προσωπικό, ώστε τα παιδιά να έχουν καλύτερο συναισθηματικό πλαίσιο, οι δε διευθυντές και το προσωπικό
των κέντρων να ακολουθούν σύγχρονες μεθόδους συζήτησης και συνεργασίας με τα παιδιά αντί της επιβεβλημένης
πειθαρχίας.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Έκθεση Φωτογραφίας

Οι εκδηλώσεις και τα έργα

Από τις 1 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2008 παρουσιάσαμε στη
Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά – Κτίριο Παλαιού Ταχυδρομείου έκθεση φωτογραφίας τριών αναδόχων μελών μας
(Γιώργου Αναστασιάδη, Μάγδας Οιχαλιώτου και Μάκη Σιδεράκη) από τα ταξίδια τους στην Αιθιοπία, με θέμα «Τα παιδιά
μας και ο κόσμος τους». Παράλληλα εξέθεσε και η Ελένη
Γκίνου τη σειρά φωτογραφιών της και σχεδίων σπουδαστών
με θέμα «Η αφρικανική φυλή Χίμπα με τη ματιά του φωτογράφου και του θεατή της φωτογραφίας», το λεύκωμα των
οποίων έχει προσφέρει να πωλείται υπέρ του Συλλόγου. Στα
εγκαίνια, που είχαν μεγάλη προσέλευση κόσμου, εκτός από
τις ομιλίες των εκθετών, του αντιδημάρχου Πειραιά, του Διευθυντή της Πινακοθήκης και του Πρέσβη της Αιθιοπίας, παρουσιάστηκε ο Σύλλογος και το έργο του στην δορυφορική
τηλεοπτική εκπομπή της ΕΤ «Οδύσσεια». Παράλληλες εκδη-

Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε κάθε
χρόνο μετατρέπονται σε έργα. Με τα έσοδα από την χοροεσπερίδα του 2007 έγιναν στο Κέντρο της Woldia οκτώ τουαλέτες, έξι ντουσιέρες και τοποθετήθηκαν τρεις ηλιακοί
θερμοσίφωνες, ώστε τα παιδιά να πλένονται επιτέλους με
ζεστό νερό. Με τα έσοδα εκείνης του 2008 κατασκευάζονται η κουζίνα και οι τουαλέττες του Mihur. Με τα έσοδα της
φετινής χοροεσπερίδας προγραμματίζεται έργο υδροδότησης ή/και καθαρισμού νερού στο Κέντρο της Asela. Έργο
αναγκαίο, για να σταματήσουν τα παιδιά του Κέντρου αυτού
να αρρωσταίνουν από μολύνσεις και δερματοπάθειες που
οφείλονται στο νερό, είναι η παροχή καθαρού νερού. Αναλυτικά στοιχεία για τα έργα θα δοθούν στη Γενική Συνέλευση
της 24ης Μαΐου.

Τουαλέτες και οι ντουσιέρες στη Woldia πριν και μετά

λώσεις όπως η τελετουργία του καφέ και αιθιοπικοί χοροί,
έδωσαν ζωντάνια και συνέβαλαν να έρθει το πλατύ κοινό σε
επαφή με την αιθιοπική κουλτούρα. Στη διάρκεια της έκθεσης πουλήθηκαν φωτογραφίες και λευκώματα και έγιναν επισκέψεις από σχολεία με ευαισθητοποίηση των μαθητών.
Κατασκευή κουζίνας στο Mihur

Εκφράζουμε τις
θερμότατες ευχαριστίες μας στον
Διευθυντή της Δημοτικής Πινακοθήκης
Πειραιά
Γιάννη
Ρούσσο
για τη γενναιόδωρη και φροντισμένη φιλοξενία
του Συλλόγου μας
στους εξαιρετικούς χώρους της
Πινακοθήκης,
στον Δημήτρη Αρβανίτη, γραφίστα
του
Studio
espresso που σχεδίασε με ιδιαίτερη
έμπνευση
την
πρόσκληση
και
στον
Δημήτρη
Κουκά της εταιρείας DPS Ltd
Επικοινωνία ΕΠΕ
για την προσφορά
του της προσεγμένης εκτύπωσης της πρόσκλησης και των
φακέλων.
Οι φωτογραφίες, μεγέθους 30x40 διατίθενται για πώληση
στα γραφεία μας.

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αλλαγές στα γραφεία μας
Τον Φεβρουάριο, ο Σύλλογος νοίκιασε ένα μικρό χώρο στον
ίδιο όροφο με τα γραφεία μας, ο οποίος χρησιμοποιείται ως
αποθηκευτικός. Έτσι τα γραφεία μας αποσυμφορήθηκαν και
μεταμορφώθηκαν σε ελάχιστο χρόνο και με μηδενικό κόστος
σε ένα ευχάριστο και φιλόξενο χώρο, χάρη στην εθελοντική
δουλειά, το κέφι και την έμπνευση νέων μελών μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Φίλιππο Νταραγιάννη και τον Μάκη
Σιδεράκη για το επιτυχημένο αποτέλεσμα.στα γραφεία μας.

Μηχανογραφική εξέλιξη
Θερμές ευχαριστίες στο μέλος και ανάδοχο Βασίλη Κολλάτο, προγραμματιστή που αφιέρωσε πάρα πολλές ώρες
για να εκπονήσει μηχανογραφικό πρόγραμμα για το Σύλλογο. Σκοπός είναι να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το
χαρτί και τα κλασέρ. Με την ανιδιοτελή του προσφορά αυτό
σιγά σιγά θα γίνει πράξη.

Ηλεκτρονική αλληλογραφία
Θα βοηθούσε πολύ στην ταχύτητα της επικοινωνίας μας και
τη μείωση των ταχυδρομικών εξόδων να σας ενημερώνουμε
και ηλεκτρονικά. Σας καλούμε λοιπόν να αποστείλετε στο
scea@hol.gr το e-mail σας.
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ΑΡΩΓΟΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ
• Kid image - ρούχα
• Alouette Ποθητός Στασινόπουλος, με την ευγενική μεσολάβηση της Δέσποινας Βασιλοπούλου - ρούχα
• Rock club Αθανάσιος Ανδρεανούδης - πέδιλα, σανδάλια
και μπλούζες
• Αθανάσιος Στάχος - παπούτσια sportex
• Οι φίλοι του παιδιού (Σύλβα Καρακάση) - πέδιλα
• Λύρα Ελλάς Ευάγγελος Λιώνης - είδη προσωπικής υγιεινής και καλλυντικά
* Το Κέντρο της Kombolcha διέθετε μια μικρή βιβλιοθήκη
για τις ανάγκες των παιδιών με λίγα και παλιά βιβλία. Η
ανάδοχος Αφροδίτη Σπυροπούλου είχε την καλωσύνη να
προσφέρει 1500€ για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης, εις
μνήμην του εκλιπόντος συζύγου της Γεωργίου. Ο διευθυντής του Κέντρου Hagos Giday, πρότεινε ένα κατάλογο βιβλίων σχολικών και άλλων, απαραίτητων για τις
εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών. Η Κατερίνα Γεωργάκη, μέλος μας και καθηγήτρια στο Ελληνικό σχολείο της
Addis Ababa, μαζί με συναδέλφους της φρόντισε για την
αγορά των βιβλίων, μαζί και μιας εγκυκλοπαίδειας. Έτσι η
βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε με 377 τόμους και φέρει τιμητική πλακέτα.

Ερωτηματολόγιο
Χρειαζόμαστε εθελοντές. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν. Αλλά
πολλοί δεν είναι γνωστοί στο Σύλλογο, ενώ έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν. Και έτσι, μερικές φορές ξεμένουμε
από εθελοντικά χέρια, με αποτέλεσμα κάποιες καθυστερήσεις. Γι αυτό λοιπόν στην αλληλογραφία μας αυτή υπάρχει
και ένα έντυπο που όποιοι θέλουν μπορούν να συμπληρώσουν και να μας το αποστείλουν ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά
ή να το προσκομίσουν στα γραφεία μας. Θα ήταν χρήσιμο να
γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μέλη μας που επιθυμούν και μπορούν να διαθέσουν χρόνο και γνώσεις όταν τους χρειαζόμαστε.

Κάρτες με ζωγραφιές των παιδιών
Μια ανάδοχος είχε την πρωτοβουλία
να εκτυπώσει μεγάλο
αριθμό
ευχετηρίων καρτών για
κάθε περίσταση με
ωραίες ζωγραφιές
που κάνουν τα παιδιά μας. Έτσι, μπορείτε να αγοράσετε
από τα γραφεία μας
πακέτα με 12 διαφορετικές μεγάλες κάρτες και φακέλους και
δέκα μικρές προς 10€.

Χορηγοί
* Σε όλους τους χορηγούς που προσφέρουν χρήματα
καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου, εκφράζουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας και ευχόμαστε να εμπνεύσουν και
άλλους.
* Σημειώνουμε με πολλές ευχαριστίες τις γενναιόδωρες
προσφορές από τη Δημόσια Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης
Πτολεμαΐδας και τον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισσας που ανέρχονται σε 1.000 ευρώ η καθεμία.
* Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Ρίτα Χατζηευστρατίου που κατέθεσε 2.500 ευρώ.
* Ευχαριστούμε την εταιρεία Πίτα Παν για την ευγενική της
πρωτοβουλία να εισπράττουμε το κόστος ανακύκλωσης
από κουτάκια αναψυκτικών στο κέντρο ανακύκλωσης του
Κολλεγίου Αθηνών σε συνεργασία με την εταιρεία ΤΕΧΑΝ.
* Όπως και σε κάθε αποστολή μας, έτσι και φέτος πολλοί
φίλοι φαρμακοποιοί μας εφοδιάσαν με φάρμακα για τα
Κέντρα μας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Είναι οι:
Βασίλης Μαλεκάκης, Τάκης Χονδρογιάννης, Κόνη Κυπραίου,
Ασημίνα Μαρούλη και Όλγα Μαρούλη-Καββαδία, Μαίρη
Κουτσονίκου-Γρηγορίου, Ευφροσύνη Μπουλασίκη, Παναγιώτα Φαρμάκη, Αννα Γκέκα, Βασιλική Καράμπατσα, Ιωάννα
Σαλαβού.
Επίσης το Κέντρο Υγείας Βύρωνα για τα εμβόλια που μας
διέθεσε.

* Στο ταξίδι του Νοεμβρίου, ένα ζεύγος αναδόχων, προσέφεραν χρήματα βρήκαν και αγόρασαν επί τόπου γεννήτρια για το Κέντρο του Mihur. Έτσι τα παιδάκια του
Κέντρου αυτού έχουν πλέον έχουν ηλεκτρικό ρεύμα για
τις βασικές τους ανάγκες έως ότου η περιοχή που βρίσκονται ηλεκτροδοτηθεί, κάτι που δεν είναι ορατό στο
προβλεπτό μέλλον…
* Το Κέντρο της Asela βρίσκεται μέσα σε δάσος και τα παιδιά κρύωναν, μέχρι που οι δύο παραπάνω ανάδοχοι αγόρασαν μπουφάν καλής ποιότητας για όλα τα παιδιά.
* Στο ίδιο ταξίδι άλλοι ανάδοχοι πρόσφεραν χρήματα επί
τόπου και αγοράστηκαν παπούτσια για όλα τα παιδιά της
Kombolcha.
* Κάποιοι γονείς έδωσαν χρήματα με σκοπό να αγορασθούν
κοτόπουλα και κατσίκες στο Κέντρο του Mihur για τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών.
* Η Αιμιλία Χάλαρη από την Τήνο προσέφερε γλυκά για όλα
τα παιδιά.
* Ο Παναγιώτης Βαχαβιόλος της εταιρείας Cosmic Power
μας προμήθευσε ταχυονισμένους κρυστάλλους για τον
καθαρισμό, τη βελτίωση ποιότητας και την αναζωογόνηση
του νερού της δεξαμενής στη Woldia.

Προσφορές αγάπης
* Η αποστολή του Νοεμβρίου 2008 συνοδεύθηκε από υπέροχα ρούχα, παπούτσια και δώρα για τα παιδιά, χάρη στις
ευγενικές προσφορές από τους:
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ
Πως εκδηλώνουμε την αγάπη μας
στα παιδιά μας

Νέο άρθρο στον Κανονισμό Υιοθεσίας
Το Δ.Σ. παρακολουθώντας τις αλλαγές στην ζωή των Κέντρων που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια, τις σχέσεις με
τους αναδόχους που διευρύνονται, τα προβλήματα που κάποιες φορές δημιουργούνται, έκρινε ότι είναι αναγκαία μια
τροποποίηση του κανονισμού υιοθεσίας. Έτσι, αναδιαμορφώθηκαν κάποιες λεπτομέρειες και προστέθηκε ένα άρθρο,
το εξής:
16. Ο ανάδοχος «γονέας» ή/και το μέλος του Συλλόγου καλείται να τηρεί ένα κώδικα καλής συμπεριφοράς απέναντι
στα παιδιά, σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης και του ανθρωπισμού. Ενδεικτικά:
* Καλείται να συνεργάζεται με τα μέλη του Δ.Σ. και τους ειδικούς (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς), ακολουθώντας τις οδηγίες τους, απόρροια της
τεχνογνωσίας και εμπειρίας τους, όσον αφορά τη συμπεριφορά των αναδόχων γονέων προς τα παιδιά.
* Έχει πάντα στο νου του ότι τα παιδιά στα Κέντρα είναι μέλη
μιας ομάδας, γι’ αυτό καλείται να μη διαφοροποιεί, κατά το
δυνατόν, με υπέρμετρα δώρα ή χρηματικές καταβολές το
«δικό του» παιδί, απέναντι στα άλλα παιδιά του αντίστοιχου
Κέντρου, έτσι ώστε να μην σκανδαλίζει, αλλά να αγκαλιάζει
όλα τα παιδιά ως δικά του, αφήνοντας την καρδιά του με
φρούρηση να τον οδηγεί στις πράξεις του απέναντι σε αυτά.
* Έχει υπόψη του ότι στη ζωή του συγκεκριμένου παιδιού του,
ο ίδιος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γι’ αυτό και δεν το ξεχνά,
αλλά προσπαθεί να επικοινωνεί μαζί του τακτικά ή τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, φροντίζει τις γιορτές να του αποστέλλει κάποιο συμβολικό δώρο ή/και να επισκέπτεται, όποτε
αυτό είναι δυνατόν, το ίδιο καθώς και τα άλλα παιδιά του Συλλόγου στην Αιθιοπία.
* Σε περίπτωση επί τόπου επίσκεψης και επικοινωνίας με τα
παιδιά, καλείται να τηρεί και να σέβεται τους τοπικούς νόμους, τα ήθη, τα έθιμα, προσέχοντας τα θέματα σχέσεων με
τα παιδιά και ιδιαίτερα στην περίπτωση διαφορετικού φύλου,
έτσι ώστε η συμπεριφορά του να είναι πάντα η αρμόζουσα
σε ένα ανάδοχο γονέα προς το παιδί.
Τέλος, καλό θα ήταν ο ανάδοχος γονέας ή/και μέλος του Συλλόγου, να γίνει ενεργός εθελοντής στα θέματα του Συλλόγου,
ως πρέσβης καλής θέλησης αυτού στην κοινωνία.

Όσοι έτυχε να ταξιδέψουν στην Αιθιοπία (και είναι πλέον αρκετοί) έχουν ιδία γνώμη για τα παιδιά εκείνα που δεν παίρνουν κανένα γράμμα από τους δικούς τους στην Ελλάδα. Το
παράπονό τους είναι έκδηλο και η πίκρα έντονη όταν περνούν οι μήνες και τα χρόνια και δεν υπάρχει κανένα μήνυμα
από τους αναδόχους τους που να τα αφορά προσωπικά. Η
ελπίδα για το αύριο μικραίνει και μεγαλώνει η αβεβαιότητα.
Χρειάζονται την ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη
που δίνει η – έστω και με μια κάρτα – παρουσία του αναδόχου που τα φροντίζει. Δεν τους αρκεί μόνο ένα πιάτο φαγητό
για να επιβιώσουν. Γι’ αυτό, προσπαθείστε. Η ψυχή τους το
έχει ανάγκη.
Όμως, - και η συμβουλή είναι για κάποιους άλλους γονείς μη στέλνετε χρήματα στα παιδιά, ούτε εξελιγμένα τεχνολογικά αντικείμενα όπως κινητά τηλέφωνα, CD players, I-Pod,
κλπ. Δεν τα έχουν ανάγκη. Αντίθετα, είναι αιτία πολλών αρ-

νητικών φαινομένων που έχουμε διαπιστώσει. Οι συνθήκες
ζωής στην Αιθιοπία και τα οικονομικά δεδομένα της χώρας
δεν έχουν καμία σχέση με τις δικές μας. Τα ετήσια τροφεία
επαρκούν ακόμα για να καλύψουν τις βασικές υλικές ανάγκες των παιδιών. Στέλνωντας επιπλέον χρήματα στα παιδιά
- ακόμα και αν εκείνα το ζητούν – συμβάλλουμε στο να φθαρεί η ποιότητα της σχέσης αναδόχου-παιδιού που επιδιώκουμε και να μετατραπεί σε μια οικονομική σχέση με ό,τι
αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή τα παιδιά μας κινδυνεύουν να χάσουν τις αρχές που ακόμα υπάρχουν σ’αυτή τη χώρα όπως
η αλληλεγγύη, το άδολο της ψυχής τους και η έλλειψη εγωισμού.
Σας καλούμε να κατανοήσετε την ευθύνη που έχει ο ρόλος
σας σαν ανάδοχοι μέσα σε όλη τη δράση του Συλλόγου μας,
ο οποίος διαλέγοντας τον δύσκολο δρόμο, προτείνει την
προσωπική επαφή Ελλήνων αναδόχων με τα παιδιά στην Αιθιοπία και το σεβασμό που εμείς σαν ενήλικοι οφείλουμε να
έχουμε στον πολιτισμό και τα ήθη αυτής της χώρας.

Ταμειακές υποχρεώσεις
Κάποιοι ανάδοχοι έχουν ανεξόφλητα τροφεία πολλών ετών,
χωρίς μάλιστα να ειδοποιούν ότι δεν θα πληρώνουν, με αποτέλεσμα ο Σύλλογος να πρέπει να αναζητήσει άλλους αναδόχους ή να καλύψει ο ίδιος τα χρέη.
Οι αναδοχές ανανεώνονται στην αρχή κάθε ημερολογιακού
έτους.
Υπενθυμίζουμε ότι, βάσει του Καταστατικού που ρυθμίζει τις
αναδοχές, οι γονείς θα πρέπει μέχρι το τέλος του έτους να
έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους για αυτό. Εάν αυτό
δεν γίνει εντός του 1ου διμήνου του επόμενου έτους, το υποστηριζόμενο παιδί θα δίνεται αυτόματα σε άλλον ανάδοχο.
Εάν για κάποιους λόγους δεν μπορούν να συνεχίσουν την
αναδοχή, οφείλουν να ενημερώνουν τον Σύλλογο 3 μήνες
πριν για να αναζητηθεί εγκαίρως άλλος ανάδοχος για το
συγκεκριμένο παιδί.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ
Νέοι φοιτητές
Με πολλή χαρά και καμάρι σας αναγγέλουμε ότι άλλα πέντε παιδιά μας πέρασαν στο Πανεπιστήμιο και φοιτούν στο πρώτο
έτος. Είναι τέσσερα αγόρια από το Κέντρο της Kombolcha: ο Behaylu Workneh και ο Oumer Adem στο τμήμα Αγροτικών
Σπουδών και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου της Hawassa, ο Habtamu Ebrie στο ίδιο τμήμα του Πανεπιστημίου του Arba
Minch, ο Takele Debekulu στο τμήμα Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Addis Ababa και η Senaybizu Animaw από το Dessie στο ίδιο τμήμα του Πανεπιστημίου της Hawassa.

MENGISTU ADANE
Στο πλαίσιο του συνεχούς ενδιαφέροντος για τα παιδιά μας και δη γι’ αυτά που τελειώνουν το Πανεπιστήμιο, τα οποία συνεχίζουμε να τα στηρίζουμε έως ότου αποκατασταθούν επαγγελματικά, θέλουμε ν’αναφέρουμε την περίπτωση του Μengistu
Αdane.
Ο Μengistu, που μεγάλωσε στο Κέντρο Παιδικής Φροντίδας της Kombolcha, είναι
απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Αddis Αbaba στο τμήμα Κοινωνιολογίας. Η πτυχιακή του εργασία είχε σαν θέμα αυτό το κέντρο.
Στο ταξίδι του Δ.Σ. πέρυσι τον Νοέμβριο, ο Μengistu μας παρέδωσε την ομολογουμένως εξαιρετική εργασία του. Μελέτησε τις συνθήκες στο Κέντρο, τη συμπεριφορά
των παιδιών, τη σχέση παιδιών-διευθυντών/υπαλλήλων, προβλήματα διαβίωσης, υποδομής κλπ.
Θεωρήσαμε ότι παρόμοιες μελέτες για όλα τα Κέντρα μας θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και κατατοπιστικές, τόσο για το Σύλλογο μας όσο και για τα κεντρικά γραφεία
για να μπορέσουν και οι δυο πλευρές να συντονίσουν, να εκτιμήσουν και να ιεραρχήσουν τις ανάγκες των Κέντρων.
Έτσι, δώσαμε - με την συναίνεση των κεντρικών - στον Μengistu την ευκαιρία να εργαστεί για ένα εξάμηνο και στα 6 Κέντρα και να εκπονήσει σχετικές αναλυτικές μελέτες. Για την εργασία του αυτή αμοίβεται μ’ ένα συμβολικό ποσό κάθε μήνα από το
Σύλλογό μας. Ήδη τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές βρίσκεται στο κέντρο κοριτσιών στο Dessie και μας έχει στείλει τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία αφορούν μετά από συνεντεύξεις - την προσπάθεια των κοριτσιών για εντατικότερη και ποιοτικότερη μελέτη ώστε να δομήσουν καλύτερα την εκπαίδευσή τους και να επιτύχουν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας στα Κρατικά Πανεπιστήμια της Αιθιοπίας και κατά
συνέπεια ένα καλύτερο μέλλον για τις ίδιες αφού θα μπορέσουν να ανοίξουν τα φτερά τους και να υπερβούν τις δύσκολες
συνθήκες που ισχύουν αυτή τη στιγμή για τις γυναίκες της χώρας.
Ευχόμαστε στον Mengistu να έχει καλή επιτυχία στο έργο του και να αποτελέσει παράδειγμα και για τα υπόλοιπα παιδιάαποφοίτους ώστε να μπορέσουν να συμβάλλουν δυναμικά, όχι μόνο προς όφελος των Κέντρων μας αλλά για την Αιθιοπία γενικότερα ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών τους.
Ας μου επιτραπεί πολύ ταπεινά να πω κι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ανάδοχο του Mengistu Μπέλλα Τσιμίδη, η οποία συνεχίζει να τον στηρίζει, να παρακολουθεί και να ενθαρρύνει τα μελλοντικά του βήματα.
Μαρία Αραπογιάννη.

Νέες αναδοχές
Φέτος προστέθηκαν στη δύναμη των κέντρων μας 60 νέα παιδιά.
Έτσι, το σύνολο των παιδιών μας στα 6 Κέντρα είναι 920
από τα οποία 12 φοιτούν στο Πανεπιστήμιο.
Ωστόσο, μαζί με τα παιδιά που ήδη μεγάλωσαν και αποχώρησαν,
έχουμε ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τα 1000.
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