
30 Ιανουαρίου 2020 Ραδιοτηλεμαραθώνιος της ΕΡΤ για «Το 
Σπίτι του Μωρού»: Μια στοργική αγκαλιά για κάθε 

εγκαταλελειμμένο μωρό από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Καλούμε όλους εσάς στα σχολεία που είστε πάντα δίπλα μας, 
Εκπαιδευτικούς, Μαθητές και Μαθήτριες, Γονείς και Κηδεμόνες 
να στηρίξετε για μία ακόμα φορά «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ζητά την πολύτιμη υποστήριξη και των 
σχολείων, Εκπαιδευτικών, Μαθητών και Μαθητριών, Γονέων και 
Κηδεμόνων για να λειτουργήσει άμεσα «Το Σπίτι του Μωρού», στο οποίο 
θα φιλοξενούνται μωρά από 0 έως 24 μηνών, που σήμερα βρίσκονται 
εγκαταλελειμμένα σε Νοσοκομεία και Μαιευτήρια.

Κάποια από αυτά τα μωρά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, 
άλλα έχουν υποστεί κακοποίηση και παραμέληση, άλλα πάλι 
εγκαταλείφθηκαν λίγες ώρες μετά τη γέννησή τους.

Σε κάθε περίπτωση τα μωρά στερούνται τα απαραίτητα, με σημαντικότερο όλων 
τη σταθερή, εξατομικευμένη φροντίδα που είναι επιβεβλημένη για την ομαλή 
ανάπτυξή τους. 

Τελικός στόχος για κάθε μωρό είναι να προχωρήσει η διαδικασία της 
αναδοχής/υιοθεσίας του βάσει των διαδικασιών, όπως ορίζονται από τους 
αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Η προσπάθεια της ΕΡΤ θα κορυφωθεί με μία ειδική τηλεοπτική εκπομπή 
στην ΕΡΤ1 από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με παρουσιάστρια 
τη δημοσιογράφο Λένα Αρώνη, την οποία θα πλαισιώνουν επώνυμοι που 
στηρίζουν «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και θα ενώσουν τις δυνάμεις τους 
για τη δημιουργία του νέου αυτού Σπιτιού. 

Η πολύτιμη συνεισφορά κάθε σχολείου θα προβληθεί κατά τη 
διάρκεια της εκπομπής, ενώ κάθε σχολείο θα λάβει απόδειξη 
δωρεάς, ευχαριστήρια επιστολή και τιμητικό έπαινο για την 

τόσο σημαντική συμμετοχή μικρών και μεγάλων!

30 Ιανουαρίου 2020 ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να έχει κάθε 
μωρό τη δική του, μοναδική αγκαλιά!

Το ποσό που θα συγκεντρώσει κάθε σχολείο μπορεί να κατατεθεί στους 
παρακάτω λογαριασμούς:

ALPHA BANK*
Αριθμός Λογαριασμού
144-00-2001-000011
IBAN - SWIFT BIC
GR4601401440144002001000011 (BIC) CRBAGRAA



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ*
Αριθμός Λογαριασμού
116/296076-12
IBAN - SWIFT BIC
GR8101101160000011629607612 (BIC) ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ*
Αριθμός Λογαριασμού
5233-003309-251
IBAN - SWIFT BIC
GR3301722330005233003309251 (BIC) PIRBGRAA

EUROBANK- ERGASIAS*
Αριθμός Λογαριασμού
0026-0201-91-0100432797
IBAN - SWIFT BIC
GR5802602010000910100432797 (BIC) ERBKGRAA

ΑΤΤΙΚΗΣ*
Αριθμός Λογαριασμού
46 464 401
IBAN - SWIFT BIC
GR8001600690000000046464401 (BIC) ATTIGRAA

* Δικαιούχος «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σημείωση:

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για την κατάθεση στο email 
marathonios@hamogelo.gr ή τηλεφωνικά στο 11040 (χρέωση αστική) για να 
σας αποσταλεί η σχετική απόδειξη δωρεάς, ευχαριστήρια επιστολή και τιμητικός 
έπαινος.

Με εκτίμηση,
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

mailto:marathonios@hamogelo.gr

