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Οι Πρεσβείες και τα Επίτιμα Προξενεία των Αφρικανικών χωρών στήριξαν για άλλη μια 

χρονιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο του 18ου Φεστιβάλ Αφρικανικής 
Γαστρονομίας, Μουσικής και Λαϊκής Τέχνης 

  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποδέχτηκε τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019, τους Πρέσβεις, 
Πρόξενους και εκπροσώπους των ξένων διπλωματικών αποστολών των Αφρικανικών χωρών 
στην Ελλάδα. 
  
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παράδοση επιταγής ύψους 13.000€ προς τον Οργανισμό, ποσό 
που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο του 18ου Φεστιβάλ Αφρικανικής Γαστρονομίας, Μουσικής και 
Λαϊκής Τέχνης, που πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Ιουνίου 2019 και ήταν αφιερωμένο στις 
δράσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». 
  
Οι χώρες που συμμετείχαν στο φετινό φεστιβάλ ήταν η Αλγερία, η Αγκόλα, η Αίγυπτος, η Αιθιοπία, 
η Γκάνα, η Δημοκρατία του Κονγκό, η Ακτή του Ελεφαντοστού, η Κένυα, η Λιβύη, η Μαδαγασκάρη, 
το Μαρόκο, το Μπουρούντι, η Νιγηρία, η Σενεγάλη, οι Σεϋχέλλες, η Νότια Αφρική, το Σουδάν, η 
Τυνησία, η Ζάμπια, το Καμερούν και η Ζιμπάμπουε. 
  
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που οι Πρεσβείες και τα Επίτιμα Προξενεία των Αφρικανικών χωρών 
υποστηρίζουν για μια ακόμη χρονιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από την υλοποίηση του 
Αφρικανικού Φεστιβάλ. Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι διττός. Πρώτον, να φέρει κοντά τις 
αφρικανικές χώρες στην Ελλάδα και δεύτερον να στηρίξει έναν σημαντικό φορέα, όπως είναι «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» στις δράσεις που υλοποιεί για όλα τα παιδιά. Είμαστε περήφανοι που 
έχουμε αναπτύξει αυτή τη συνεργασία, που νιώθουμε τη ζεστασιά και την αγάπη αυτών των 
ανθρώπων αλλά και την έμπρακτη υποστήριξη τους. Σήμερα οι αφρικανικές χώρες στηρίζουν «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού», στηρίζουν την Ελλάδα», τόνισε ο κ. Γιαννόπουλος. 
  
Από την πλευρά του ο Πρέσβης της Αλγερίας στην Ελλάδα, κ. Noureddine Bardad-Daidj, δήλωσε 
ιδιαίτερα χαρούμενος για την συμβολή των Αφρικανικών χωρών στις δράσεις που υλοποιεί ο 
Οργανισμός. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί ένα πολύ σημαντικό έργο προκειμένου να 
υποστηρίξει όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Είμαστε όλοι μας περήφανοι που συμμετέχουμε στο 
έργο του Οργανισμού, ένα έργο εξαιρετικά κρίσιμο και ευαίσθητο προκειμένου να προστατευτούν 
τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Χαιρόμαστε γι’ αυτή την συνεργασία και θα εξακολουθήσουμε να 
βρισκόμαστε δίπλα τους», τόνισε ο Πρέσβης της Αλγερίας εκπροσωπώντας τις χώρες που 
συμμετέχουν στην Επιτροπή του Αφρικανικού Φεστιβάλ.    
  
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παράδοση της επιταγής από τον Πρέσβη της Αλγερίας και την 
απονομή τιμητικής πλακέτας από τον Πρόεδρο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. 
Γιαννόπουλο προς τους Πρέσβεις και εκπροσώπους των Επίτιμων Προξενείων των Αφρικανικών 
χωρών ευχαριστώντας τους για την πολύτιμη υποστήριξη τους. 
  
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στους χώρους του Επιχειρησιακού Κέντρου που 
συντονίζει ο Οργανισμός πανελλαδικά για την προστασία όλων των παιδιών σε κίνδυνο και τον 
χώρο του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου YouSmile, όπου μαθητές υλοποιούν 
εθελοντικές δράσεις και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των 
παιδιών. 
  
Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση μπορείτε να δείτε εδώ . 
  
Οπτικοακουστικό υλικό από την εκδήλωση μπορείτε να δείτε εδώ. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Τύπου του Οργανισμού 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο press@hamogelo.gr ή στο +30 210 3306140. 
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