
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2021 

  

Ανακοίνωση του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με ενέργειες του 

Συλλόγου Φροντίδα Για το Παιδί 

  

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απαντώντας σε προβληματισμούς και ερωτήματα συμπολιτών  

μας, σχετικά με ενέργειες του Συλλόγου «Φροντίδα για το Παιδί» και για ενδεχόμενη μεταξύ 

τους σύμπραξη ή συνεργασία, ενημερώνει ότι ουδέποτε ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού» συνεργάστηκε με οποιονδήποτε τρόπο με το Σύλλογο «Φροντίδα για το Παιδί» που 

έφερε παλαιότερα την επωνυμία «Αγώνας για το Παιδί». 

  

Ήδη από το 2015 «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με αφορμή δεκάδες καταγγελίες που έλαβε 

από υποστηρικτές του από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, έχει διαψεύσει κατηγορηματικά 

με ανακοίνωση που ανήρτησε στις 8 Ιουλίου 2015 την οποιαδήποτε ανάμειξή του σε 

ενέργειες που πραγματοποιεί ο εν λόγω Σύλλογος. Οι καταγγελίες ανέφεραν τη δράση 

ατόμων που δήλωναν συνεργάτες και εθελοντές του Συλλόγου «Φροντίδα για το Παιδί», οι 

οποίοι στην προσπάθειά τους να συλλέξουν χρήματα ανέφεραν και ενέπλεκαν το όνομα του 

Οργανισμού μας. 

  

Ο Σύλλογος «Φροντίδα για το Παιδί», προκειμένου να πείσει τους πολίτες ότι συνεργάζεται 

με τον Οργανισμό μας,  προέβη εν αγνοία μας σε τραπεζική κατάθεση ποσού 200€ σε 

τραπεζικό λογαριασμό του Οργανισμού μας,  η οποία επεστράφη, γεγονός που 

γνωστοποιήθηκε στον άνω Σύλλογο, ενώ ταυτόχρονα τους ζητήθηκε εξωδίκως να μην κάνουν 

καμία απολύτως αναφορά, με οποιονδήποτε τρόπο στον Οργανισμό μας και σε δήθεν μεταξύ 

μας συνεργασία. 

  



Για όλους τους παραπάνω λόγους «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υπέβαλε ήδη από το 2015 

αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Δεν υποβλήθηκε μήνυση δεδομένου ότι πάγια 

τακτική του Οργανισμού μας αποτελεί η αποφυγή οποιασδήποτε εμπλοκής σε δικαστικές 

αντιπαραθέσεις και διαμάχες με άλλα Σωματεία. Διερευνήθηκε η υπόθεση αυτεπάγγελτα, 

ασκήθηκε ποινική δίωξη, συντάχθηκε κατηγορητήριο αλλά η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο 

επειδή δεν είχε υποβληθεί μήνυση ή δήλωση συνέχισης της ποινικής διαδικασίας.   

  

Στο πλαίσιο αυτό και προς αποφυγή άλλων παρόμοιων περιστατικών που σε καμία 

περίπτωση δε συνάδουν με τους σκοπούς και τις αρχές του Οργανισμού μας, «Το Χαμόγελο 

του Παιδιού» γνωστοποιεί στους πολίτες ότι δεν έχει καμίας μορφής συνεργασία με τον  

Σύλλογο «Φροντίδα για το Παιδί» και παρακαλεί όλους τους πολίτες, τους φίλους του αλλά 

και οποιονδήποτε αντιληφθεί τέτοια περιστατικά ή  έχει τον όποιο προβληματισμό ή 

ερωτηματικά για τις ενέργειες του  εν λόγω Συλλόγου να απευθυνθεί άμεσα στις Αστυνομικές 

Αρχές ή στον αρμόδιο Εισαγγελέα. 
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