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Αθήνα 01 Μαρτίου 2022 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στηρίζει τα παιδιά και στην 
Ουκρανία 

 Ο Οργανισμός δε σταματάει να είναι στις επάλξεις καλύπτοντας 
τις εξειδικευμένες ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών 

στην Ελλάδα 
 Στέκεται στο πλευρό και του ουκρανικού λαού και συμμετέχει 

στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στοχευμένα και 
ουσιαστικά με απόλυτη διαφάνεια στην αξιοποίηση των αγαθών 

 Ο συντονισμός της Πανελλαδικής Συγκέντρωσης Ειδών Πρώτης 
Ανάγκης υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής 

Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζει να δίνει τις καθημερινές του 
μάχες για τα παιδιά στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της 
ανθρωπιστικής κρίσης που εκτυλίσσεται τις τελευταίες μέρες στην 
Ουκρανία, στέκεται στο πλευρό των παιδιών της χώρας, ξεκινώντας 
από σήμερα μία τεράστια πανελλαδική κινητοποίηση, η οποία 
περιλαμβάνει την οργάνωση μίας Πανελλαδικής Συγκέντρωσης Ειδών 
Πρώτης Ανάγκης, ο συντονισμός της οποίας υλοποιείται σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. 

Ο Οργανισμός δε θα μπορούσε να μην ανταποκριθεί στο κοινό 
αίσθημα, συμμεριζόμενος τη φρίκη  που βιώνουν τα παιδιά, και οι 
οικογένειες, που αυτή τη στιγμή υποφέρουν εξαιτίας του πολέμου, 
προσφέροντας με κάθε δυνατό τρόπο ολιστική και άμεση στήριξη και 
ανακούφιση. 

Ως εκ τούτου, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ξεκινάει, στοχευμένα, 
πιστοποιημένα και με απόλυτη διαφάνεια, μία Πανελλαδική Εκστρατεία 
Συγκέντρωσης Ειδών έως τις 13 Μαρτίου 2022, κοινοποιώντας λίστα 
με συγκεκριμένα είδη  πρώτης ανάγκης που έχει λάβει από το 
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία 
ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες της ουκρανικής κοινωνίας. 

  



 

Η Εκστρατεία Συγκέντρωσης Ειδών Πρώτης Ανάγκης 
πραγματοποιείται στα 14 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας 
πανελλαδικά, καθώς και σε όλους τους χώρους του Οργανισμού. 

Επιπλέον, η αποστολή των ειδών μπορεί να γίνει δωρεάν μέσω 
των ΕΛΤΑ που αφιλοκερδώς συμμετέχουν στην προσπάθεια, με 
την ένδειξη «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΟΥΚΡΑΝΙΑ - ΤΟ 
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ». 

Συγκεκριμένα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συγκεντρώνει, τα 
παρακάτω είδη πρώτης ανάγκης: 

  

Για τα νεογνά και βρέφη χρειάζονται: 

 Πάνες 
 Μωρομάντηλα 
 Βρεφικό γάλα νο 1 και νο 2 (σκόνη) 
 Ρυζάλευρο 
 Έτοιμες βρεφικές τροφές 
 Κρέμες συγκάματος (Sudocream, Fissan, Penaten) 
 Μάρσιπους 
 Θερμός 

Για τα παιδιά κάθε ηλικίας χρειάζονται: 

 Ατομικά νερά 
 Μπάρες δημητριακών 

 Απαραίτητα είδη: 

 Σκηνές 
 Sleeping bags 
 Κουβέρτες 
 Χαρτί υγείας 

Φάρμακα και αναλώσιμα: 

 Depon 
 Algofren 
 Ponstan 
 Voltaren 
 Brufen 
 Muscoril 
 Augmentin (σιρόπι) 
 Ceclor (σιρόπι) 
 Zinadol (σιρόπι) 



 

 Claripen ( σιρόπί) 
 Φυσιολογικοί 0,9% 
 Γλυκόζης 5% 
 Ringer 
 Γάζες αποστειρωμένες και μη αποστειρωμένες 
 Σπρέυ για εγκαύματα σε μορφή gel 
 Αλοιφές για εγκαύματα 
 Συσκευές ορών για ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων 
 Σύριγγες όλων των μεγεθών 
 Αιμοστατικά ( tourniquet) 
 Στολές προστασίας ολόσωμες για τον Covid-19 
 Ιατρικές μάσκες 
 Απολυμαντικά χεριών και επιφανειών 
 Tobrex (κολλύριο) 
 Tobradex (αλοιφές) 
 Soldesanil (σταγόνες) 
 Otrivin ( σταγόνες) 
 Aerolin ( εισπνοές) 
 Flixotide 
 Fucicort 
 Fucidin 
 Betadine 
 Octenicept 
 Celestoderm-v with garamycin 
 Kenacomb (κρέμα) 
 Atarax (σιρόπι) 
 Xozal ( σιρόπι) 
 Bepanthol (κρέμα) 
 Fenistil gel 
 Οινόπνευμα 
 Θερμόμετρα 

  

Δείτε αναλυτικά τα Κέντρα Στήριξης και του χώρους του 
Οργανισμού πανελλαδικά και επιλέξτε την πιο κοντινή περιοχή σε 
εσάς στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.hamogelo.gr/gr/el/pou-
eimaste/. 

Σε συνέχεια της συγκέντρωσης και του διαχωρισμού των ειδών, ένα 
κομβόι από Φορτηγά για την ασφαλή μεταφορά των ειδών, λεωφορεία 
για να εξυπηρετηθούν οι οικογένειες που βρίσκονται σε κίνδυνο και μία 
Κινητή Ιατρική Μονάδα (Ασθενοφόρο) του Οργανισμού για την ιατρική 
φροντίδα των πληγέντων, μαζί με εθελοντές και κατάλληλο 
εξειδικευμένο προσωπικό θα μεταβούν όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
στην Ουκρανία για να προσφέρουν στήριξη και ανακούφιση επιτόπου 



 

στα παιδιά, τις οικογένειες και σε εκείνους που υποφέρουν, 
επιβεβαιώνοντας ότι η βοήθεια θα φτάσει εκεί που πρέπει. 

  

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως: 

αναγνωρισμένος φορέας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας (16/2007) 

 επίσημος συνεργάτης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(DG ECHO) 

 αναγνωρισμένος φορέας Α’ βάθμιας, Β’ βαθμιας και Γ’ βάθμιας 
κοινωνικής φροντίδας από το Υπουργείο Εργασίας 

δίνει και πάλι το παρών και θέτει τις δυνάμεις του στη διάθεση του 
κρατικού μηχανισμού, όπως έχει κάνει και κατά το παρελθόν 
(αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γιουγκοσλαβία και την 
Τουρκία το 1999, στη Γάζα το 2009, καθώς και όποτε προέκυψε 
ανάγκη). 

Ο Οργανισμός απευθύνει επείγουσα έκκληση σε όλους τους πολίτες 
που επιθυμούν να συμβάλουν στην ανακούφιση και φροντίδα των 
Ουκρανών συνανθρώπων μας. 

Αν είστε εταιρία και προτίθεστε να κάνετε κάποια δωρεά σε είδος, 
επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων του Οργανισμού στο 
11040 (αστική χρέωση) ή στο fundraising@hamogelo.gr. 

*Τα είδη που ο αριθμός τους θα ξεπερνάει τον αριθμό των αναγκών που 
θα ζητηθεί να καλυφθούν θα διατεθούν για τα παιδιά και τις 
οικογένειες  που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση 
φτώχειας και υποστηρίζονται μέσω των Κέντρων Στήριξης του 
Οργανισμού πανελλαδικά. 


