
 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα 21 Απριλίου 2017  

Αγαπητοί µας φίλοι, 
 

Σας ευχόµαστε Χρόνια Πολλά. Σας ευχαριστούµε από καρδιάς που για άλλη µία φορά 

στηρίζετε τον Οργανισµό µας µε την ίδια διάθεση και θετική ενέργεια. Η παρουσία µας 

στη Ρόδο είναι πολύ σηµαντική και εσείς τις ηµέρες του Πάσχα µας δώσατε τη 

δυνατότητα να είµαστε εκεί. Ολο το κλίµα ήταν πολύ ζεστό και πραγµατικά σας 

ευχαριστούµε πολύ γιατί αισθανθήκαµε ότι είµαστε µαζί µε την «οικογένειά» µας. Οι 
εισπράξεις από την πρώτη µέρα ήταν 1.618,80€ 

 

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» δεν έχει µεγάλους ευεργέτες. Στυλοβάτες του είναι οι πολίτες 

και οι εταιρείες, οι οποίοι εµπιστευόµενοι το έργο µας, το στηρίζουν έµπρακτα µέσω 

δωρεών και χορηγιών.  

  

Η κάθε προσφορά –οικονοµική ή σε είδος- είναι ένας µικρός θησαυρός, που 

αξιοποιείται µε απόλυτη υπευθυνότητα και σεβασµό, γεγονός που επικυρώνεται ετήσια 

από το σώµα ορκωτών ελεγκτών της Ernst & Young. Μάλιστα, σύµφωνα µε τα 

απολογιστικά στοιχεία του προηγούµενου έτους, µόλις το 10% των εσόδων δαπανάται 

για τη διοικητική λειτουργία του Οργανισµού. Για κάθε 1 ευρώ που προσφέρετε στον 

Οργανισµό, τα 90 λεπτά αξιοποιούνται απευθείας στις δράσεις µας.  

 

Αποστολή µας πανελλαδικά, 365 ηµέρες το χρόνο, 24 ώρες την ηµέρα, η υλοποίηση 

αποτελεσµατικών και άµεσων δράσεων µε στόχο την Προστασία, την Υγεία και την καλή 

∆ιαβίωση των παιδιών ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευµα. 

 

Αγάπη, Αξιοπρέπεια, Ανιδιοτέλεια, Ευελιξία, Ισότητα, Πρωτοπορία, Σεβασµός, Συµµετοχή, 

Συνέπεια, Συνεργασία αυτές είναι οι αξίες που χαρακτηρίζουν το έργο που επιτελείται 
από τους εκατοντάδες εθελοντές και εργαζοµένους µας! 

 

Σήµερα, «Το Χαµόγελο του Παιδιού» έχοντας αναγνωριστεί για το έργο που επιτελεί τόσο 

στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, συσπειρώνει υγιείς 

δυνάµεις, και επιτυγχάνει να δίνει άµεσα λύσεις στα εκατοντάδες προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν τα παιδιά. 

 

Με όραµα το Χαµόγελο κάθε παιδιού ακολουθούµε την προτροπή του Ανδρέα: 
 

Ελάτε λοιπόν να βοηθήσουµε, αν ενωθούµε όλοι θα τα καταφέρουµε! 
 

Με εκτίµηση, 
 

 
 

Κώστας Γιαννόπουλος 

Πρόεδρος ∆.Σ. 
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