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Oνοματοδοσία του Σπιτιού του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη Νέα 

Ηρακλείτσα Καβάλας σε “Nelson Mandela Home” και τελετή μετονομασίας της οδού 
Σωκράτους, σε «Οδός Νέλσον Μαντέλα» 

  
Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, η τελετή 
ονοματοδοσίας του Σπιτιού του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη Νέα Ηρακλείτσα 
Καβάλας σε “Nelson Mandela Home” και η τελετή μετονομασίας της οδού Σωκράτους, όπου 
βρίσκεται το Σπίτι, σε «Οδός Νέλσον Μαντέλα». Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αποτελούν 
φόρο τιμής στον άνθρωπο που αγωνίστηκε για την ισότητα και την καταπολέμηση της αδικίας, 
εκπληρώνοντας παράλληλα την επιθυμία του αείμνηστου Ιωάννη Συμεωνίδη, δωρητή του 
Σπιτιού, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στη Νότιο Αφρική. 
 
Η τελετή πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ημέρα γενεθλίων του Νέλσον Μαντέλα, που 
γιορτάζεται στις 18 Ιουλίου και ανακηρύχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
ως Παγκόσμια Ημέρα Νέλσον Μαντέλα το 2009. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού» τιμά τη μνήμη και τον αγώνα του Nelson Mandela για την καταπολέμηση της 
αδικίας, τη βοήθεια προς τους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη και τη συμφιλίωση. 
Παράλληλα, ο Οργανισμός αναγνωρίζει το θάρρος και τις πράξεις του που άλλαξαν την πορεία 
της ιστορίας και ενέπνευσαν τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. 
 
Στην τελετή παρευρέθηκαν η Α.Ε. Πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στην Ελλάδα κα Beryl Rose 
Sisulu, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας 
Γιαννόπουλος, ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Νοτίου Αφρικής στη Θεσσαλονίκη, κ. Βασίλειος 
Τακάς, ο Δήμαρχος Παγγαίου, κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος Καβάλας, κ. Θεόδωρος 
Μουριάδης, εκπρόσωπος της Ι.Μ. Ελευθερούπολης, Αντιδήμαρχοι των Δήμων Καβάλας και 
Παγγαίου, ο Α΄ Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, Αστυνομικός Διευθυντής, 
κ. Σταμπούλης Χρήστος, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, συγγενείς του αείμνηστου Ιωάννη 
Συμεωνίδη, δωρητή του Σπιτιού, φίλοι και υποστηρικτές του Οργανισμού. 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστας Γιαννόπουλος, 
ευχαρίστησε την τοπική κοινωνία που αγκάλιασε το Σπίτι του Οργανισμού στην Ν. Ηρακλείτσα 
Καβάλας και δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μεγάλη οικογένεια του 
Χαμόγελου, γιατί ο αείμνηστος Ιωάννης Συμεωνίδης, ένας άνθρωπος ο οποίος νοιαζότανε για 
τους συνανθρώπους του και τα παιδιά, φεύγοντας από τη ζωή προσέφερε όλη του την περιουσία 
στον Οργανισμό, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να επεκτείνουμε τις δράσεις μας στην περιοχή και 
να στηρίξουμε ακόμη περισσότερα παιδιά. Σήμερα εκπληρώνουμε μία μεγάλη του επιθυμία.» 
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία του Οργανισμού με την Πρεσβεία Νοτίου Αφρικής και 
τόνισε: «Όλοι ξέρουμε και γνωρίζουμε το έργο του Νέλσον Μαντέλα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
το θυμόμαστε και να το λέμε στα παιδιά μας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εμπνέουν τη νέα γενιά και 
έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ένα μέλλον χωρίς κακία, πόλεμο και βία.» 
 
Η Α.Ε. Πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στην Ελλάδα, κα Beryl Rose Sisulu, συνεχάρη τον Πρόεδρο 
του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστα Γιαννόπουλο, για το έργο που 
επιτελείται και ανέφερε ότι η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις σχέσεις της 
Ελλάδας και της Νοτίου Αφρικής, καθώς μέσω της ξεχωριστής αυτής ενέργειας τιμάται ο πρώην 
Πρόεδρος Nέλσον Μαντέλα, του οποίου παρέθεσε τα λόγια: «Ο αληθινός χαρακτήρας μίας 
κοινωνίας φαίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιδιά». Επιπλέον, τόνισε τις κοινές 
αξίες που πρέσβευαν ο αείμνηστος Ιωάννης Συμεωνίδης, δωρητής του Σπιτιού, ο Νέλσον 
Μαντέλα και ο 10χρονος ιδρυτής του Οργανισμού, Ανδρέας Γιαννόπουλος. 
 
Ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Νοτίου Αφρικής στη Θεσσαλονίκη, κ. Βασίλειος Τακάς, 
αναφέρθηκε στη σημασία του έργου και της δράσης του Νέλσον Μαντέλα, τον οποίο 
χαρακτήρισε ως μοναδικό ηγέτη, ενώ παράλληλα συνεχάρη τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 



Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ. Κώστα Γιαννόπουλο, δηλώνοντας: ««Το Χαμόγελο 
του Παιδιού» βοηθάει την ελληνική κοινωνία να έχει ένα πιο όμορφο πρόσωπο». 
 
Ο Δήμαρχος Παγγαίου, κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, ευχαρίστησε την Πρέσβη Νοτίου Αφρικής για 
τη διαμεσολάβησή της με το Ίδρυμα Νέλσον Μαντέλα, έτσι ώστε να ονομαστεί το Σπίτι “Nelson 
Mandela Home” και να μετονομαστεί η οδός Σωκράτους σε «Οδός Νέλσον Μαντέλα», αλλά και 
τους συγγενείς του δωρητή και ευεργέτη, Ιωάννη Συμεωνίδη, του οποίου την προσφορά 
χαρακτήρισε ως «γενναία πρωτοβουλία, η οποία πρέπει να επιβραβεύεται και να γίνεται 
παράδειγμα προς μίμηση». 
 
Ο Δήμαρχος Καβάλας, κ. Θεόδωρος Μουριάδης, ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα συγκινητικό το 
γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Ιωάννη Συμεωνίδη, οι οποίοι μέσω, των πράξεών τους, 
συνεχίζουν το έργο του Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «κατάφερε να 
αποδείξει το ακατόρθωτο. Ότι μπορεί να υπάρξει αγάπη και ειρήνη μεταξύ των λαών». 
 
Το Σπίτι του Οργανισμού στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας αποτελεί δωρεά του αείμνηστου Ιωάννη 
Συμεωνίδη και άνοιξε την αγκαλιά του το 2009, λειτουργώντας αρχικά ως θερινή κατοικία για τα 
παιδιά που μεγαλώνουν στα Σπίτια του Οργανισμού, ενώ το 2017 μετατράπηκε σε Σπίτι όπου 
μεγαλώνουν παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο και έχουν την ανάγκη ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου. 
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