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«Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο φορέας «Wings of Help» και η DHL Express ένωσαν τις 

δυνάμεις τους προς όφελος των παιδιών στην Ελλάδα 
  
Για δεύτερη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του Οργανισμού «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» και του γερμανικού φορέα ανθρωπιστικής βοήθειας «Wings of Help» 
αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης στο Επιχειρησιακό Κέντρο και Κέντρο Στήριξης Παιδιού και 
Οικογένειας Ανατολικής Αττικής του Οργανισμού στη Νέα Μάκρη. Η μεταφορά και παράδοση 
των ειδών από την Γερμανία στην Ελλάδα κατέστη δυνατή χάρη στην ευγενική συνδρομή και 
υποστήριξη της DHL Express. 
  
Τα είδη περιελάμβαναν μεταξύ άλλων βρεφικές τροφές, είδη υγιεινής, εμφιαλωμένο νερό, ρούχα, 
παπούτσια για τα παιδιά και ηλεκτρονικούς υπολογιστές που θα αξιοποιηθούν με ποιότητα και 
διαφάνεια σε όλη την Ελλάδα μέσα από το δίκτυο δράσεων και υποδομών που διαθέτει «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού». Η παραλαβή των ειδών στην Ελλάδα έγινε παρουσία του Προέδρου των 
«Wings of Help», κ. Frank Franke, του Προέδρου του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. 
Κώστα Γιαννόπουλου, καθώς και των εκπροσώπων της DHL Express κας. Ζωής Πέτρου και κας. 
Δάφνης Καλλέργη. 
  
«Χάρη στον Οργανισμό «Wings of Help» και την DHL Express που βρίσκεται διαχρονικά δίπλα 
μας ενώσαμε για άλλη μια φορά τις δυνάμεις μας προς όφελος των παιδιών. Στην προσπάθεια 
μας να παρέχουμε υποστήριξη σε παιδιά και οικογένειες διατηρώντας την ποιότητα των 
υπηρεσιών μας, η διασφάλιση των απαραίτητων «logistics» αποτελεί καθοριστικό παράγοντα που 
αντικατοπτρίζεται μέσα από ουσιαστικές συνέργειες, όπως η σημερινή. Σας ευχαριστούμε πολύ 
που συνεχίζετε να βρίσκεστε στο πλευρό μας στον καθημερινό αγώνα που δίνουμε για όλα τα 
παιδιά», τόνισε ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος.    
  
Από την πλευρά του ο κ. Frank Franke δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις υποδομές που 
διαθέτει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την ολιστική προσέγγιση που ακολουθεί ο Οργανισμός 
στην υποστήριξη ευάλωτων παιδιών και οικογενειών. «Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε 
με έναν από τους μεγαλύτερους Οργανισμούς στην Ελλάδα και που μέσα από τις δράσεις του 
γινόμαστε και εμείς μέρος της σημαντικής προσπάθειας που καταβάλλει ώστε να υλοποιήσει 
ποιοτικές και ουσιαστικές υπηρεσίες και δράσεις», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος του γερμανικού 
φορέα.   
  
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η DHL Express έγινε μέρος αυτής πρωτοβουλίας μεταφοράς 
και παράδοσης ειδών πρώτης ανάγκης για παιδιά και οικογένειες στην Ελλάδα που 
υποστηρίζονται μέσα από τις δράσεις σας. Πέρα από τις υποδομές και τις επιχειρησιακές 
δυνατότητες που με χαρά σας διαθέτουμε κάθε φορά, αυτό που είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό είναι η 
αγάπη και το συναίσθημα της προσφοράς που εισπράττουμε όταν συμμετέχουμε στις δράσεις του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», δήλωσε χαρακτηριστικά η κα. Ζωή Πέτρου. 
  
Το 2018  ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και ο φορέας «Wings of Help» υπέγραψαν 
Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) που αφορά σε τομείς της μεταφοράς και της παροχής ειδών 
πρώτης ανάγκης στην Ελλάδα για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών και των οικογενειών 
τους. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την ασφάλεια, την ποιότητα, 
την σωστή αποθήκευση, διαχείριση και διανομή των ειδών στις οικογένειες μέσα από το 
πανελλαδικό δίκτυο των δράσεων του. 
  
Το προηγούμενο διάστημα οι «Wings of Help» υποστήριξαν τις δράσεις έκτακτης ανάγκης και 
υπηρεσίες που παρείχε ο Οργανισμός από την πρώτη στιγμή στους πληγέντες από τις φονικές 
πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική, αλλά και αυτές που ενεργοποιήθηκαν στη συνέχεια για την 
υποστήριξη των πυρόπληκτων και την κάλυψη των αναγκών τους.   
  



Στόχος το επόμενο διάστημα είναι η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί τόσο στους τομείς της 
παροχής υποστήριξης με είδη πρώτη ανάγκης για όλα τα παιδιά και τις οικογένειες, 
συμπεριλαμβανομένων παιδιών και οικογενειών προσφύγων και μεταναστών στο πλαίσιο των 
αυξανόμενων αναγκών που προκύπτουν, αλλά και να εμπλουτιστεί η συγκεκριμένη συνεργασία 
στον τομέα της εκπαίδευσης παιδιών αλλά και ιατρικής φροντίδας για παιδιά με σοβαρά 
προβλήματα υγείας. 
  
Για περισσότερες φωτογραφίες δείτε εδώ . 
 
Λίγα λόγια για τον φορέα «Wings of Help» 
Ο φορέας «Luftfahrt ohne Grenzen – Wings of Help (LOG)» ανοίγει τα φτερά του για να 
προσφέρει βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλο τον κόσμο με ιδιαίτερη έμφαση 
στα παιδιά. Ο φορέας αναπτύσσει δράσεις τα τελευταία 11 χρόνια σε συνεργασία με 
Οργανισμούς από τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη 
Φινλανδία. Ο φορέας εδρεύει στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και οι δράσεις του 
περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών ή άλλων καταστροφών, 
ανθρωπιστικών κρίσεων, αλλά και επειγουσών ιατρικών διακομιδών από χώρες όλου του 
κόσμου στη Γερμανία. 
 

http://thesmileofthechild.msnd32.com/tracking/lc/8f9f8f89-46b2-40dd-a1a1-9ba95a8ff9a9/415002de-97f3-40ca-af5d-6ceda02e48ce/325b0b50-eca6-44e0-8f56-10fd84063aa5/
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