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To 2ο Plane Pull στην Ελλάδα για «Το Χαµόγελο του Παιδιού»! 

Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 πραγµατοποιήθηκε το 2ο Plane Pull στην Ελλάδα για 
«Το Χαµόγελο του Παιδιού», σε συνεργασία µε τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» και µε την υποστήριξη της DHL Express. 

Μια πραγµατικά ξεχωριστή εκδήλωση στην αεροδροµιακή κοινότητα για «Το Χαµόγελο του 
Παιδιού» διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά την Παρασκευή, στις εγκαταστάσεις του 
∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών: Το 2ο Plane Pull στην Ελλάδα έγινε πραγµατικότητα στην πίστα 
αεροσκαφών του αεροδροµίου, µε τη συµµετοχή 13 οµάδων 25 ατόµων, που είχαν ως στόχο η 
κάθε µία να τραβήξει για 20 ολόκληρα µέτρα ένα AIRBUS A300/600 (βάρους 100 τόνων) του 
στόλου της DHL Express! 

Κοινός σκοπός όλων ήταν η συγκέντρωση πόρων για τις δράσεις που υλοποιεί «Το Χαµόγελο του 
Παιδιού» στον τοµέα της Υγείας µέσω των οποίων το 2016 υποστήριξε πανελλαδικά 27.900 παιδιά 
µε προβλήµατα υγείας και τις οικογένειές τους! (Κινητές Ιατρικές Μονάδες εντατικής θεραπείας για 
νεογνά και παιδιά, Προληπτική Ιατρική µε 3 Κινητές Μονάδες, Στήριξη νοσηλευόµενων Παιδιών σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, Στήριξη Παιδιών µε προβλήµατα Υγείας, Παιδιατρική Κατ΄Οίκον 
Νοσηλεία, Φροντίδα στο Σπίτι, Φιλοξενία Οικογενειών µε παιδιά τα οποία αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα υγείας). 

Ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του ∆.Σ. του Οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού», 
δήλωσε: «Για δεύτερη συνεχή χρονιά πραγµατοποιείται στην Ελλάδα το Plane pull για την ενίσχυση 
των δράσεων του Οργανισµού µας, χάρη στην πολύτιµη συµµετοχή του ∆ιεθνούς Αερολιµένα 
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και την υποστήριξη της DHL. Για µία ακόµα χρονιά το αδύνατο 
έγινε δυνατό και οµάδες των 25 ατόµων η κάθε µία κατάφεραν να µετακινήσουν ένα αεροσκάφος 
100 τόνων! Εκατοντάδες άνθρωποι µε κέφι και πολύ χαµόγελο γέµισαν την πίστα, βρέθηκαν δίπλα 
µας και η δική τους προσπάθεια, έδωσε και σε όλους εµάς, τους ανθρώπους του «Χαµόγελου», την 
δύναµη να συνεχίσουµε το έργο µας, όσο δύσκολο και αν είναι! «Το Χαµόγελο του Παιδιού» 
καθηµερινά δίνει µάχες για τα παιδιά στην Ελλάδα και είναι σηµαντικό να ξέρουµε ότι σε αυτή την 
προσπάθεια δεν είµαστε µόνοι. Μία ακόµα φορά θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές ευχαριστίες µας 
στον ∆..Α.Α., την DHL Express, τις εταιρείες και τους φορείς που συµµετείχαν καθώς και στους 
χορηγούς της εκδήλωσης που έκαναν πραγµατικότητα το 2ο Plane Pull στην Ελλάδα!». 

Για τη σπουδαιότητα δράσεων όπως η συγκεκριµένη, µίλησε η ∆ιευθύντρια Επικοινωνίας και 
Μάρκετινγκ του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών, κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου: «Είµαστε ιδιαίτερα 
χαρούµενοι που για ακόµα µια χρονιά φιλοξενήσαµε στο αεροδρόµιο την ξεχωριστή αυτή 
πρωτοβουλία, το 2o Plane Pull στην Ελλάδα για «Το Χαµόγελο του Παιδιού» µε τη βοήθεια της 
DHL Express! Φέτος – ενδεικτικό της µεγάλης διάθεσης και της κοινωνικής ευαισθησίας των 
συναδέλφων – το αεροδρόµιο εκπροσωπήθηκε από 2 ενθουσιώδεις και δυνατές οµάδες µε σύνθηµα 
«Τι τραβάµε… για το Χαµόγελο!» Η εταιρεία αεροδροµίου στηρίζει ενεργά τους σκοπούς και τις 
δράσεις του Οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού» εδώ και 15 χρόνια. Στη σύγχρονη όµως 
κοινωνική και οικονοµική πραγµατικότητα, εκδηλώσεις και δράσεις όπως το Plane Pull αποκτούν και 
µια άλλη διάσταση: είναι ακόµη πιο σηµαντικές, καθώς, εκτός από τον πρωταρχικό τους στόχο, 
αυτόν της προσφοράς, αναδεικνύουν πόσο σηµαντική είναι, ιδιαίτερα σε τέτοιους καιρούς,  η 
 αλληλεγγύη και η οµαδικότητα  για την επίτευξη ενός κοινού στόχου».   



 

Εκ µέρους της DHL Express Ελλάδας η ∆ιευθύντρια Προσωπικού κ. Κάτια Λαµπροπούλου, δήλωσε 
σχετικά: «Τραβάµε µε χαµόγελο για το Χαµόγελο!» Αυτό ήταν το σύνθηµα για την οµάδα 
διοργάνωσης αλλά και τις δύο οµάδες έλξης που συµµετείχαν φέτος εκ µέρους της DHL Express 
στο 2ο Plane Pull. Το «βάρος» των δυσκολιών όταν µοιράζεται µικραίνει κι αυτό δε συµβαίνει µόνο 
στους 100 τόνους του αεροπλάνου µας όπως αποδείχτηκε την περασµένη Παρασκευή, αλλά και 
στην καθηµερινότητα της κοινωνίας µας. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η DHL Express 
δηλώνει παρούσα στο πολύτιµο έργο του Χαµόγελου µε όσα µέσα διαθέτει, επίγεια και… εναέρια!  

Τα Βραβεία που δόθηκαν ήταν: 
 

� 1ο Βραβείο για την πιο γρήγορη οµάδα DHL EXPRESS (25.41sec) 
� 2ο Βραβείο για την πιο γρήγορη οµάδα ΕΛ.ΑΣ. (25.77sec) 
� 3ο Βραβείο για την πιο γρήγορη οµάδα DHL EXPRESS (26.03sec) 
 
� 1ο Βραβείο για την πιο αργή οµάδα SELECT SERVICES PARTNER (38.35sec) 
� 2ο Βραβείο για την πιο αργή οµάδα SIGNATURE FLIGHT SUPPORT (36.94sec) 
� 3ο Βραβείο για την πιο αργή οµάδα GOLDAIR HANDLING (33.41sec) 
 
� 1ο Βραβείο για την πιο ενθουσιώδη οµάδα GOLDAIR HANDLING 
� 2ο Βραβείο για την πιο ενθουσιώδη οµάδα Singular Logic 
� 3ο Βραβείο για την πιο ενθουσιώδη οµάδα Skyserv 
 
Οι επιχειρήσεις και φορείς, που συµµετείχαν ήταν: 
 

� Ελληνική Αστυνοµία 
� ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 
� Πυροσβεστικό Σώµα Ελλάδας 
� Goldair Handling  
� Select Services Partner 
� Signature Flight Support 
� Singular Logic 
� SkyServ 
 
Καθώς φυσικά και οµάδες των διοργανωτών «Το Χαµόγελο του Παιδιού», ∆ΑΑ Ελευθέριος 
Βενιζέλος και DHL Express. 
 
Οι χορηγοί της εκδήλωσης ήταν: 
 

� 360 
� Autogril Hellas 
� PANGOSMION 
� Select Services PARTNER  
� Swissport 
� ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε. 
� Ο Όµιλος Βρακοφόρων Κρήτης και οι µουσικοί Πέτρος Σαριδάκης (λύρα),  Χρήστος 

Τζελεπόπουλος (κοντραµπάσο), Γιάννης Πλυµάκης (λαούτο), Μυρτώ Αλεβίζου (κρουστά) 
 
Πλάνα και δηλώσεις στο: https://www.youtube.com/watch?v=0rGyzvPHDwM 
 
Φωτογραφίες: https://we.tl/OVw0RiPR1e 
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