ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2020
5 Δεκεμβρίου: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού
25 Χρόνια “Το Χαμόγελο του Παιδιού”
Χωρίς τους εθελοντές μας … δεν γίνεται
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού πραγματοποίησε
διαδικτυακό αφιέρωμα, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020. Πρωταγωνιστές ήταν οι εθελοντές μας
που μοιράστηκαν ξεχωριστές ιστορίες και ιδιαίτερες στιγμές ανιδιοτελούς και γνήσιας
προσφοράς στον Οργανισμό μας.
«25 Χρόνια Χαμόγελο, Χωρίς τους εθελοντές μας … δεν γίνεται» ήταν το μήνυμα που
έστειλε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστας
Γιαννόπουλος: «Σήμερα γιορτάζουμε μια σπουδαία μέρα αφιερωμένη σε σπουδαίους
ανθρώπους, τους εθελοντές μας. Πριν 25 χρόνια ο Ανδρέας είχε στείλει το μήνυμα του
εθελοντισμού για το καλό όλων των παιδιών. Τότε οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
αυτό ήταν τα παιδιά εθελοντές. Σήμερα, 25 χρόνια μετά την επιθυμία του γιου μου, έχουν έρθει
κοντά μας 12.500 εθελοντές από όλη την Ελλάδα, διαφόρων ηλικιών και διαφορετικών
ειδικοτήτων με ένα κοινό σκοπό: την ανιδιοτελή προσφορά και αδιάκοπη προσπάθεια για το
Χαμόγελο κάθε παιδιού.
Φέτος, λόγω των δύσκολων συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοιού,
κάποιες εθελοντικές μας δράσεις έχουν αναβληθεί ενώ άλλες έχουν τροποποιηθεί, με απόλυτη
τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Ευχόμαστε πολύ σύντομα να επιστρέψουμε στην κανονικότητα
για έναν ακόμη λόγο, ιδιαίτερα σημαντικό για μας: να επιστρέψουν οι εθελοντές μας δίπλα στα
παιδιά που τόσο το έχουν ανάγκη» δήλωσε ο κ. Γιαννόπουλος ο οποίος συμπλήρωσε: Είμαστε
περήφανοι για τους εθελοντές μας. Η σημερινή μέρα είναι απλά η αφορμή για να πούμε
ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί χωρίς εκείνους δεν θα υπήρχαμε … χωρίς εκείνους δεν θα
γινόταν… και δεν γίνεται».
Ξεχωρίζουν τα λόγια με τα οποία περιγράφουν οι ίδιοι οι εθελοντές μας τη μοναδική εμπειρία
τους από το «μαγικό ταξίδι του εθελοντισμού» «…σκοπός μας να προσφέρουμε στα παιδιά,
χαρά, αγάπη, χαμόγελο… αυτό το νιώθουν τα παιδιά και μας το επιστρέφουν απλόχερα,
χαρίζοντάς μας το πιο όμορφο χαμόγελό τους … θα έλεγα ότι είναι σαν ένας κύκλος
χαράς. Τα Χαμόγελα αυτά όχι μόνο με έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά θα με
συντροφεύουν για πάντα στη ζωή μου»

Στο πρόσωπο αυτών των ανθρώπων ευχαριστούμε από καρδιάς τους δεκάδες χιλιάδες
εθελοντές που στάθηκαν δίπλα μας και συνεχίζουν να στηρίζουν το έργο του Οργανισμού στα
25 χρόνια λειτουργίας του.
Παρακολουθήστε εδώ το αφιέρωμα:
https://drive.google.com/file/d/1vtPXOLF7r2EuKnqndFeT7STcMjSyMzTz/view?usp=sharing
Περισσότερα για τις εθελοντικές μας δράσεις εδώ:
https://www.hamogelo.gr/gr/el/ethelontismos/
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