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Εγκαίνια του Πανελλήνιου Κέντρου Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας του 

Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και του 1ου Πολυϊατρείου, παρουσία της Α.Ε. 

Προέδρου της Δημοκρατίας 
  
Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Πανελλήνιου Κέντρου 
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», 
παρουσία της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου. 
  
Την εκδήλωση, που συντόνισε η δημοσιογράφος κα Φωτεινή Γεωργίου, τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός, ο κ. Νίκος Μανιός Βουλευτής και Πρόεδρος της 
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, ιατρικό-
νοσηλευτικό προσωπικό Νοσοκομείων, υποστηρικτές και οι πολύτιμοι εθελοντές γιατροί του 
Οργανισμού. 
  
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, καλωσόρισε κι ευχαρίστησε τους 
παρευρισκόμενους, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη διαχρονική και πολύτιμη στήριξη του Προέδρου 
της Δημοκρατίας στο έργο του Οργανισμού. 
  
Στην ομιλία του ο κ. Γιαννόπουλος τόνισε ότι: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προσπαθεί και επιτυγχάνει 
με το εξειδικευμένο πολυεπιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό του, τους υποστηρικτές και εθελοντές 
του, να παρέχει δωρεάν ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας σε κάθε παιδί πανελλαδικά. Στα 23 χρόνια 

δράσης μας έχουμε στηρίξει ολιστικά 214.655 παιδιά στον τομέα της υγείας. Θα ήθελα να τονίσω ότι 
οι εθελοντές μας είναι γιατροί σε όλη την Ελλάδα που εργάζονται σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, 
Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους και παράλληλα συμμετέχουν εθελοντικά στις δράσεις μας, 
παρέχοντας δωρεάν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. 
  
Στόχος είναι να βρισκόμαστε δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειές τους, στηρίζοντας όμως πρώτα τους 
θεσμούς ενδυναμώνοντας και καλύπτοντας τα όποια κενά. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί 
εγκαινιάζουμε και το 1ο Πολυϊατρείο μας, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες παιδιών με προβλήματα 

υγείας, δίνοντας έμφαση σε αυτά που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης ή 

βιώνουν για τον οποιαδήποτε λόγο κοινωνικό αποκλεισμό. Για μία ακόμη φορά ευχαριστούμε τους 
εθελοντές γιατρούς μας, οι οποίοι επικουρικά στο ανθρώπινο δυναμικό μας, θα συνδράμουν 
στελεχώνοντας τα ιατρεία». 
  
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ομιλία του δήλωσε: «Η παρουσία μου στα σημερινά εγκαίνια των 
νέων εγκαταστάσεων του Πανελλήνιου Κέντρου Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, και τον ακόλουθο συμβολισμό: 

Μου δίνεται η ευκαιρία ν’ αναδείξω, για μιαν ακόμη φορά, την εμβληματική προσφορά του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα Παιδιά και, εν τέλει, στο Κοινωνικό Σύνολο. 
  
Οφείλω δε να επισημάνω ότι καθ’ όλη την περίοδο της βαθιάς και επώδυνης οικονομικής και 
κοινωνικής κρίσης, που ακόμη διανύουμε εν μέρει, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όχι μόνο συνέχισε, 
και μάλιστα αμείωτη, την προσφορά του, αλλά και, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, την 
ενίσχυσε, καλύπτοντας υπέρ του Παιδιού σημαντικά κενά, τα οποία εμφάνισαν στις δραστηριότητές 
τους οι κατά περίπτωση αρμόδιοι φορείς της Κρατικής μηχανής. Και όλα αυτά τα κατάφερε «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού» υπομένοντας με αξιοπρέπεια φορολογικά και άλλα δημόσια βάρη, από τα 

οποία, υπό ομαλές οικονομικές συνθήκες, θα έπρεπε να έχει εξαιρεθεί λόγω της κοινωφελούς φύσης 
της αποστολής του. 
  



Τέλος, χαίρομαι διότι έχω την δυνατότητα αφενός να εκφράσω, και πάλι, τα θερμά μου συγχαρητήρια 

στον φίλο κ. Κώστα Γιαννόπουλο και στους συνεργάτες του για το έργο τους, το οποίο διαπνέεται 
διαχρονικώς από τις μεγάλες αρχές και αξίες του Ανθρωπισμού και της Αλληλεγγύης. Και, αφετέρου, 

να τους διαβεβαιώσω για την αμέριστη συμπαράστασή μου». 
  
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δύο βραβεύσεις: 
Τη βράβευση της εταιρείας ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και του Προέδρου της κ. Νίκου Παπαποστόλου, για 
τη σημαντική, σταθερή και διακριτική υποστήριξή της στον Οργανισμό καθώς και την καθοριστική 
υποστήριξή της σε όλες τις δράσεις του Οργανισμού στον τομέα της Υγείας. Ωστόσο δεν είναι μόνο 
αυτά που καθιστούν τόσο ξεχωριστό τον κ. Παπαποστόλου: στη μνήμη της συζύγου του Καίτης 
Παπαποστόλου, προχώρησε στην ουσιαστική κάλυψη των αναγκών για την έναρξη της δράσης 
«Παιδιατρική Κατ΄Οίκον Νοσηλεία». 
  
Τη βράβευση του Ιδρύματος «Τζένη Καρέζη» για τη συνεργασία και αρωγή στο έργο του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τη μέχρι τώρα φιλοξενία του Κέντρου Συμβουλευτικής 
και Ψυχολογικής Υποστήριξης για παιδιά και εφήβους. 
  
Το Πανελλήνιο Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας συντονίζει πανελλαδικά τις 
δράσεις στον τομέα της Υγείας, οι οποίες περιλαμβάνουν: 
● Προληπτική Ιατρική και Οδοντιατρική για παιδιά, με 3 εξειδικευμένες Κινητές Μονάδες 
Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής 
● Κοινωνική και Ψυχολογική Υποστήριξη § Διακομιδές νεογνών και παιδιών με εξειδικευμένες 
Ιατρικές Μονάδες εντατικής θεραπείας για νεογνά και παιδιά 
● Δημιουργική απασχόληση παιδιών στα Νοσοκομεία 
● Παιδιατρική κατ' οίκον νοσηλεία για παιδιά με σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας 
● Φιλοξενία οικογενειών, τα παιδιά των οποίων νοσηλεύονται 
● Πολυϊατρείο 
  
Στη διάθεση του Κέντρου 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, βρίσκεται το επιχειρησιακό 
Κέντρο του Οργανισμού, όλες οι υλικοτεχνικές υποδομές του και φυσικά η «Εθνική Τηλεφωνική 
Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056». 
  
Το 1ο Πολυΐατρείο απευθύνεται σε κάθε παιδί με πρόβλημα υγείας, διαθέτει άρτια εξοπλισμένο 
Παιδιατρικό, Οφθαλμολογικό και Ωτορινολαρυγγολογικό ιατρείο και επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό 
αντίστοιχης ειδικότητας. 
  
Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου όπως αυτές αναφέρονται πιο πάνω θα παρέχονται εντελώς δωρεάν, 
χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση των μικρών ασθενών και των οικογενειών τους. 
  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερμά την Photoshop Company για την φωτογραφική 
κάλυψη της εκδήλωσης. 
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