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25 ΧΡΟΝΙΑ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

1995 - 2020 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμπληρώνει 25 χρόνια έχοντας στηρίξει 

περισσότερα από 1.700.000 παιδιά και τις οικογένειές τους 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο της επετείου των 25 χρόνων από την 

ίδρυσή του, ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης της ελληνικής κοινωνίας, της ομογένειας 

και διεθνών φορέων για το έργο του καθώς και ενίσχυσης των δράσεών του για να 

συνεχίσει να βρίσκεται αποτελεσματικά και ουσιαστικά δίπλα σε κάθε παιδί και 

οικογένεια έχει ανάγκη. 

 

Με αφετηρία την 9η Νοεμβρίου και για έναν ολόκληρο χρόνο, «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού»  πραγματοποιεί οδοιπορικό ενημέρωσης για το πολυδιάστατο έργου του, το 

εύρος του οποίου έχει πλέον αναπτυχθεί τόσο, που πολλοί ακόμη πιθανόν δε 

γνωρίζουν. 

 

Οι υπηρεσίες και οι δράσεις πρέπει να γίνουν γνωστές στο σύνολο της κοινωνίας, 

ώστε κάθε παιδί και οικογένεια να τις αξιοποιήσει και να βρει λύση σε κάθε 

πρόβλημα, κίνδυνο ή δυσκολία αντιμετωπίζει. 



 

Παράλληλα, όμως το έργο και τα χειροπιαστά αποτελέσματα αυτού, πρέπει να γίνουν 

γνωστά, ώστε όλοι να συμμετέχουν και να ενισχύσουν την κάθε προσπάθεια για να 

συνεχίσουμε όσο υπάρχει ανάγκη να καλύπτουμε τις αυξανόμενες ανάγκες των 

παιδιών. 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα 25 χρόνια δράσης του έχει υποστηρίξει πανελλαδικά 

και δωρεάν 1.728.626 παιδιά και τις οικογένειές τους. Ένας αριθμός που 

καταδεικνύει το μέγεθος της καθημερινής μας προσπάθειας να προσφέρουμε σε 

κάθε παιδί το Χαμόγελο που δικαιούται. 

  

Στα 25 χρόνια δράσης του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: 

 

● υποστήριξε συνολικά 1.728.626 παιδιά και τις οικογένειές τους     

● έχει μεγαλώσει 850 παιδιά στα 11 σπίτια του 

● στις 3 Γραμμές βοήθειας και υποστήριξης που λειτουργεί, απάντησε σε 4.280.392 

κλήσεις 

● υποστήριξε 268.979 παιδιά στον τομέα της Υγείας 

● υποστήριξε 1.224.925 παιδιά στον τομέα της Βίας 

● υποστήριξε 1.728 παιδιά στον τομέα της Εξαφάνισης 

● υποστήριξε 143.667 παιδιά στον τομέα της Φτώχειας 

  

Ωστόσο, τίποτα από τα παραπάνω δεν θα είχε γίνει αν «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

δεν είχε στο πλευρό του, πολύτιμους συνοδοιπόρους: 

 

● περισσότερους από 15.000 χορηγούς και υποστηρικτές 

● 12.500 πολύτιμους εθελοντές 

● Χιλιάδες εξαίρετους ανθρώπους και επαγγελματίες στη δημόσια διοίκηση και στις 

υπηρεσίες, που καθημερινά κάνουν υπερβάσεις, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και 

γνήσια ευαισθησία 

  

Το επόμενο χρονικό διάστημα και για έναν ολόκληρο χρόνο μέσα από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και το site του Οργανισμού μας, θα ενημερώνουμε για τις 

δράσεις και ενέργειες που θα πραγματοποιούνται σε κάθε σημείο της χώρας και 

διαδικτυακά, με αφορμή τη συμπλήρωση των 25 χρόνων δράσης μας, των 25 

χρόνων από την ημέρα που ο 10χρονος Ανδρέας Γιαννόπουλος ξεκίνησε «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από το ημερολόγιό του. 

  



Μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ (https://youtu.be/4C-YIW0ySZM?t=75)  την 

επετειακή διαδικτυακή εκπομπή που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου στο 

πλαίσιο των 25 χρόνων του Οργανισμού. 

  

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε το video με τίτλο «25 χρόνια μετά Ανδρέα 

μου…» (https://youtu.be/xKAz9Lt-SsA) 

  

Δείτε τους τρόπους που μπορείτε να μας υποστηρίξετε εδώ. 

(https://www.hamogelo.gr/gr/el/oikonomika/) 
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