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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 
 

Συμμετέχουμε όλοι για να μην αναγκαστεί κανένα παιδί να κάνει το δρόμο σπίτι του. 
Συμμετέχουμε όλοι για τη δημιουργία 4 ακόμη Σπιτιών Φιλοξενίας για τα παιδιά που κινδυνεύουν. 

 
Αγαπητοί μας φίλοι, 
 
Στο πλαίσιο του 2ου Πανελλήνιου Ραδιοτηλεμαραθωνίου, που πραγματοποιείται από 18 έως 28 Δεκεμβρίου στο 
ALTER, για την ενίσχυση των δράσεων του συλλόγου μας για τα παιδιά, θα θέλαμε να ζητήσουμε και την δική 
σας ενεργό συμμετοχή. 
 
Γνωρίζοντας ότι η εκπαιδευτική κοινότητα δεν έμεινε και δε μένει ποτέ απλός θεατής στα προβλήματα των 
παιδιών και ότι τα ίδια τα παιδιά έχουν αποδείξει πολλές φορές έμπρακτα την ευαισθησία τους και τη διάθεση 
της προσφοράς, βασιζόμαστε για μία ακόμη φορά στη συμμετοχή σας σε αυτή μας την προσπάθεια, με όποιον 
τρόπο και όποια μέσα διαθέτετε προκειμένου να στηρίξετε τα παιδιά που εκπροσωπούμε, ιδιαίτερα τη φετινή 
χρονιά που το Χαμόγελο του Παιδιού, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. 
 
Το Χαμόγελο του Παιδιού, κλείνει φέτος 12 χρόνια δράσης. Δώδεκα χρόνια από την ημέρα που ο δεκάχρονός 
Ανδρέας Γιαννόπουλος εξέφρασε σε μία σελίδα του ημερολογίου του, το όραμα του για τη δημιουργία ενός 
Συλλόγου που θα προσφέρει την στήριξη του σε όλα και όσα παιδιά ζουν στην Ελλάδα και έχουν ανάγκη. Ο 
Ανδρέας λίγο αργότερα έφυγε από τη ζωή, αλλά άφησε πίσω του μία ιερή ιδέα-τότε- που μοιράστηκαν και 
μοιράζονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι, φτάνοντας σήμερα αυτή η «παιδική ιδέα» να έχει μετενσαρκωθεί 
σε έναν Σύλλογο που καθημερινά αγωνίζεται για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων κάθε παιδιού. 
 
Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς του φίλους μας, τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της χώρας 
μας, ζητώντας την ενεργό συμμετοχή σας στον 2ο Πανελλήνιο Ραδιοτηλεμαραθώνιο που πραγματοποιεί το 
ALTER για «το Χαμόγελο του Παιδιού» από 18 έως 28 Δεκεμβρίου 2007. 
 
Κάθε προσφορά είναι ανεκτίμητη για το Χαμόγελο του Παιδιού, που κυριολεκτικά επιβιώνει χάρη στις 
χρηματικές δωρεές όλων σας και τις χορηγίες σε είδη των εταιριών που βρίσκονται στο πλευρό μας. 

Συμμετέχετε κι εσείς ενεργά 18 έως 28 Δεκεμβρίου στον 
2ο Ραδιοτηλεμαραθώνιο στο ALTER 
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Η προσφορά σας θα προβληθεί τηλεοπτικά από το ALTER και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας 
www.hamogelo.gr
 
Καλέστε στο 901 11 151515 μόνο από σταθερό (Ο.Τ.Ε. 3,56€/κλήση) ή στείλτε με SMS από το κινητό σας, στο 
1616, τη λέξη ΧΑΜΟΓΕΛΟ (ισχύει από 15 έως και 31/12/07, χρέωση 1€ + ΦΠΑ/sms). Για περαιτέρω 
πληροφορίες ή για να μας ενημερώσετε για την προσφορά σας, επικοινωνήστε στα: τηλ. 210 3306140, fax. 
210 3843038, email: info@hamogelo.gr

 
Σας ευχαριστούμε! 

 
 

Το Χαμόγελο του Παιδιού 
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