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O ΟΛΗ ΑΕ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ

Με ισχυρό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αφοσίωσης στη θέληση της ποιότητας ζωής
των παιδιών του Χαμόγελου του Παιδιού, προχώρησε ο ΟΛΗ σήμερα, στη δωρεά ποσού
1000 ευρώ προκειμένου να ενισχυθεί και να καλυφθεί μέρος του τεράστιου και εξαιρετικά
ευρύ όγκου των αναγκών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που φροντίζει ο Σύλλογος.
H Διοίκηση του ΟΛΗ ΑΕ, υποδέχθηκε στα κεντρικά του γραφεία την Συντονίστρια του
Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης του Χαμόγελου του Παιδιού κ. Χρυσή
Μπομποδάκη, συνοδευόμενη από τον κ. Ευάγγελο Στεφανάκη Γεν. Καθηκόντων. Στη
συνάντηση η κ. Μπομποδάκη αναφέρθηκε στο έργο αλλά κυρίως επεσήμανε τα θέματα
που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος, εστιάζοντας κυρίως στα θέματα Υγείας, Ψυχικής Υγείας,
στήριξης επιβίωσης, κάλυψης ιατρικών θεμάτων, τα οποία μπορούν να υποστηριχθούν
μέσα από τις συνέργειες και από το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης με άλλους φορείς, ώστε
να γίνουν βήματα και να στηριχθούν οι οικογένειες που έχουν ανάγκη.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης, με έντονη διάθεση κοινωνικής
προσφοράς, παρέδωσε την επιταγή των 1000 Ευρώ προς το Χαμόγελο του Παιδιού,
αναφέροντας το συμβολικό χαρακτήρα της κίνησης, τονίζοντας ότι «είμαστε κοντά σας,
καθώς νοιώθουμε ότι στην καθημερινό αγώνα που δίνετε για να απαλύνετε τον ανθρώπινο
πόνο δεν είστε μόνοι. Κάτι λίγο από εμάς γίνεται κάτι πολύτιμο για τα παιδιά …..το
χαμόγελό τους!!!!!»
Ο Πρόεδρος του ΟΛΗ ΑΕ κ. Ιωάννης Βαρδαβάς, επεσήμανε τη σημαντικότητα της
συνάντησης και γνωριμίας, αναφέροντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία από την
διοίκηση του ΟΛΗ δίνει χαμόγελο σε πολλά παιδιά που το έχουν ανάγκη.
Η κ. Μπομποδάκη μετέφερε τις ευχαριστίες του Ιδρυτή του Χαμόγελου του Παιδιού κ.
Κώστα Γιαννόπουλου και στη συνέχεια παρέδωσε στη διοίκηση του ΟΛΗ ΑΕ, το έγγραφο
ευχαριστήριο τους.
Με την υπόσχεση του Προέδρου του ΟΛΗ ΑΕ κ. Ιωάννη Βαρδαβά και του Διευθύνοντος
Συμβούλου του ΟΛΗ κ. Μηνά Παπαδάκη, ότι θα είναι δίπλα στις ανάγκες του Συλλόγου του
Χαμόγελου του Παιδιού, έκλεισε η συνάντηση εκφράζοντας για άλλη μια φορά τα θερμά
τους συγχαρητήρια για το έργο που επιτελείται στο Χαμόγελο του Παιδιού και που κάνει
πράξη την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των παιδιών προασπίζοντας τα
δικαιώματά τους όχι μόνο στην θεωρία αλλά και στην πράξη.
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