
 

Ρ Α ΔΙ Ο Μ Α ΡΑ ΘΩ Ν Ι Ο Σ  U N I C E F  
Γ Ι Α  Κ Α Θ Ε  Π Α Ι Δ Ι  Π Ο Υ  Π Ε Ι Ν Α Ε Ι  

Δ Ι Π Λ Α  Μ Α Σ  ή  Μ Α Κ Ρ Ι Α  Μ Α Σ  

   ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 
   Με την Ελληνική Ραδιοφωνία 

 
& την υποστήριξη δεκάδων Ραδιοσταθμών σε όλη τη χώρα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δωρεές στο Τηλέφωνο:  801 500 1 2 3 4 5 
 (καλείτε από σταθερό τηλέφωνο και απαντά άνθρωπος της UNICEF) 

Δωρεές μέσω SMS: στείλτε μήνυμα τη λέξη ΠΑΙΔΙ στο 19059  
(χρέωση 1 ευρώ +ΦΠΑ) 

- ισχύει από Παρασκευή 31 Μαρτίου έως και Πέμπτη 6 Απριλίου - 

Από σταθερό ΟΤΕ: Καλέστε 901 11 17 17 17 (αυτόματη χρέωση 3 ευρώ +ΦΠΑ / κλήση) 

 

Μέσω INTERNET: στο  www.unicef.gr  

Δωρεές γίνονται επίσης στους παρακάτω αριθμούς λογαριασμών στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ: 
ΕΘΝΙΚΗ:  169/480020-64   ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5049-022842-011 
ALPHA BANK: 115 002002 017649 EUROBANK: 0026-0102-14-0100540998 
ATTICA BANK: 54799691   HSBC: 002-066694-130 
 

 ΔΩΣΕ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 
Φωτογραφία ©UNICEF/UN050302/Al-Zikri 



 

 

Γ Ι Α  Κ Α Θ Ε  Π Α ΙΔ Ι  Π Ο Υ  Π Ε Ι Ν ΑΕ Ι  Δ Ι Π Λ Α  Μ Α Σ  ή  Μ Α Κ Ρ Ι Α  Μ Α Σ  
 

 

Μεγάλη Επισιτιστική Κρίση 

Εκατομμύρια παιδιά βρίσκονται σε κίνδυνο καθώς ο λιμός καιροφυλακτεί 
σε Υεμένη, Νότιο Σουδάν, Σομαλία και Νιγηρία 

Υεμένη 

Αριθμός παιδιών με σοβαρό οξύ υποσιτισμό: 462.000 

Συνολικά 18,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
ανάγκη βοήθειας, εκ των οποίων 9,6 εκατομμύρια 
είναι παιδιά. 
Η διετής σύγκρουση στην Υεμένη έχει εξαναγκάσει 
εκατομμύρια να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σχεδόν 
1,4 εκατομμύρια παιδιά, όπως η Nadiah στη 
φωτογραφία αριστερά, είναι εσωτερικά εκτοπισμένα και 
ζουν σε καταυλισμούς κάτω από εξαιρετικά δυσχερείς 
συνθήκες. 

Φωτογραφία: ©UNICEF Yemen/2016/San/Mohyee Al-Zikri © UNICEF/UNI182089/Rich 

Το έργο της UNICEF 
Το 2017 η UNICEF και οι συνεργάτες της σχεδιάζουν μεταξύ άλλων: 

 Παροχή θεραπείας για σοβαρό οξύ υποσιτισμό σε 323.000 παιδιά. 
 Προσέγγιση 4,5 εκατομμύριων παιδιών κάτω των 5 ετών με διατροφικές παρεμβάσεις με 

μικροθρεπτικά συστατικά. 
 Εμβολιασμό 5,3 εκατομμυρίων παιδιών κάτω των 5 ετών κατά της πολιομυελίτιδας. 

 Παροχή πρόσβασης σε ασφαλές καθαρό νερό σε 4 εκατομμύρια ανθρώπους. 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει το 2016: Η UNICEF παρείχε υπηρεσίες υγείας 
και διατροφής σε εγκαταστάσεις υγείας και σε δυσπρόσιτες τοποθεσίες μέσω κινητών ομάδων, 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης και εθελοντών. 182.000 παιδιά υποβλήθηκαν σε θεραπεία για 
σοβαρό οξύ υποσιτισμό, 4,8 εκατομμύρια παιδιά εμβολιάστηκαν κατά της πολιομυελίτιδας και 
σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε νερό, ενώ πάνω από 1,4 εκατομμύρια 
άνθρωποι επωφελήθηκαν από τη βελτίωση της αποχέτευσης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 
Σετ υγιεινής διανεμήθηκαν σε 340.000 ανθρώπους. 

 

Νότιο Σουδάν 
Αριθμός παιδιών με σοβαρό οξύ υποσιτισμό: 270.000 

Συνολικά 8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ανάγκη 
βοήθειας, τα 4,3 εκατομμύρια εξ αυτών παιδιά. 
Η επανέναρξη των συγκρούσεων στο Νότιο Σουδάν τον 
Ιούλιο του 2016 βάθυνε ακόμα περισσότερο την 
ανθρωπιστική κρίση (σχεδόν 3 εκατομμύρια έχουν 
εκτοπιστεί, 1,1 εκ. εξ αυτών σε γειτονικές χώρες). Εκτός 
από τη βία και την προσφυγιά η πείνα και οι ασθένειες 
απειλούν άμεσα τη ζωή των παιδιών. Φωτογραφία: © UNICEF 

South Sudan/2016/Rich 

 

 

 

Δ Ω Σ Ε  Ζ Ω Η  Κ Α Ι  Ε Λ Π Ι Δ Α  Σ Τ Ο  Π Α Ι Δ Ι  



 

Το έργο της UNICEF 
Το 2017 η UNICEF και οι συνεργάτες της σχεδιάζουν μεταξύ άλλων: 

 Παροχή θεραπείας για σοβαρό οξύ υποσιτισμό σε 207.257 παιδιά και παροχή κατάλληλης 
διατροφικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε 590.134 εγκύους και θηλάζουσες μητέρες. 

 Εμβολιασμό 1.232.000 παιδιών κατά της ιλαράς. 

 Παροχή πρόσβασης σε ασφαλές καθαρό νερό σε 800.000 ανθρώπους (7,5 έως 15 λίτρα 
νερού ανά άτομο σε καθημερινή βάση) και 400.000 σε κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής. 

 Προσέγγιση 500.000 παιδιών και εφήβων με κρίσιμες υπηρεσίες παιδικής προστασίας. 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει το 2016: Πάνω από 182.000 παιδιά έλαβαν 
θεραπεία για σοβαρό οξύ υποσιτισμό. Περίπου 1,3 εκατ. άνθρωποι έλαβαν συμβουλευτική 
υποστήριξη πρωτοβάθμιας υγείας συμπεριλαμβανομένων 501.000 παιδιών κάτω των 5 ετών. Πάνω 
από 614.000 άνθρωποι είχαν προσωρινή πρόσβαση σε ασφαλές νερό. Επίσης 293.000 παιδιά είχαν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης (προσωρινά σχολεία για καταστάσεις επείγουσας ανάγκης). 

 

Σομαλία 
Αριθμός παιδιών με σοβαρό οξύ υποσιτισμό: 185.000 

Συνολικά 6,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
ανάγκη βοήθειας, εκ των οποίων 3,7 εκατομμύρια 
είναι παιδιά. 
Η ανθρωπιστική κρίση στη Σομαλία επιδεινώνεται με 
γρήγορους ρυθμούς εξαιτίας της μεγάλης ξηρασίας που 
ξεκίνησε στα βόρεια της χώρας το 2016 και τώρα 
εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Πάνω από 6,2 
εκατομμύρια είναι σε κατάσταση οξείας διατροφικής 
ανασφάλειας και σχεδόν 4,5 εκατομμύρια χρειάζονται 

νερό και υγιεινή. Αυτό έχει περεταίρω επιδεινώσει τον υποσιτισμό και τις ασθένειες (πάνω από 
11.000 κρούσματα χολέρας έχουν ήδη αναφερθεί) ενώ η ξηρασία έχει ξεριζώσει επιπλέον 250.000 
ανθρώπους που έρχονται να προστεθούν στους 1,1 εκατ. ήδη εσωτερικά εκτοπισμένους. Εκτιμάται 
ότι υπό τις παρούσες συνθήκες τα σοβαρά υποσιτισμένα παιδιά θα φθάσουν μέχρι και το 1 
εκατομμύριο το 2017. 

Φωτογραφία: © UNICEF Somalia/2017/Holt 

Το έργο της UNICEF 
Το 2017 η UNICEF και οι συνεργάτες της σχεδιάζουν μεταξύ άλλων: 

 Παροχή θεραπείας για σοβαρό οξύ υποσιτισμό σε 277.000 παιδιά. 
 Παροχή επείγουσας ιατροφαρμακευτικής βοήθειας σε 731.000 ανθρώπους. 
 Παροχή προσωρινής πρόσβασης σε καθαρό ασφαλές νερό σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους 

(7,5 έως 15 λίτρα νερού ανά άτομο σε καθημερινή βάση). 
 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει το 2016: Η UNICEF και οι συνεργάτες της 
εστιάζονται στην πρόληψη και θεραπεία του σοβαρού υποσιτισμού μέσω στρατηγικής συμμαχίας 
με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP) και την έγκαιρη διάθεση διατροφικών προμηθειών. 
Η UNICEF ήδη υποστηρίζει 578 Εξωτερικά Θεραπευτικά Κέντρα και 41 Κέντρα Σταθεροποίησης σε 
όλη τη Σομαλία. Πάνω από 30.000 παιδιά έλαβαν θεραπεία για σοβαρό οξύ υποσιτισμό και πάνω 
από 107.000 γυναίκες και παιδιά έλαβαν επείγουσα ιατρική φροντίδα. Ως ανταπόκριση στο 
ξέσπασμα της χολέρας 5.000 περιπτώσεις έλαβαν θεραπεία και υποστηρίχθηκαν 34 κέντρα και 
μονάδες θεραπείας για τη χολέρα. Πάνω από 360.000 άνθρωποι είχαν προσωρινή πρόσβαση σε 
ασφαλές νερό. 

 

 

 



 

Νιγηρία 

Αριθμός παιδιών με σοβαρό οξύ υποσιτισμό: 515.000 

Συνολικά 10,7 εκατομμύρια άνθρωποι, εκ των 
οποίων 5,6 εκατομμύρια παιδιά έχουν ανάγκη 
βοήθειας (Νιγηρία, Τσαντ, Νίγηρας, Καμερούν). 
2,6 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 1,4 
εκατομμύρια παιδιά, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σε όλη 
τη Νιγηρία, το Καμερούν, το Νίγηρα και το Τσαντ, ως 
αποτέλεσμα της βίας στη βορειοανατολική Νιγηρία. Ο 
μαζικός εκτοπισμός στην περιοχή της λίμνης Τσαντ είναι 
μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κρίσεις στην 
Αφρική. Η σύγκρουση έχει οδηγήσει σε δραματική 
αύξηση του υποσιτισμού ενώ επιπλέον τα παιδιά είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτα σε αναγκαστική στρατολόγηση και άλλες μορφές βίας και εκμετάλλευσης. Οι 
κοινότητες υποδοχής δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στην αυξημένη πίεση στις κοινωνικές 
υπηρεσίες και στις τέσσερις χώρες. Φωτογραφία: © UNICEF/UNI182089/Rich  

Το έργο της UNICEF 
Το 2017 η UNICEF και οι συνεργάτες της σχεδιάζουν μεταξύ άλλων: 

 Παροχή θεραπείας για σοβαρό οξύ υποσιτισμό σε 725.984 παιδιά. 
 Εμβολιασμό σχεδόν 2,3 εκατομμυρίων παιδιών κατά της ιλαράς. 
 Παροχή πρόσβασης σε ασφαλές καθαρό νερό σε περίπου 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους. 

 Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης σε 524.871 παιδιά. 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει το 2016: Η UNICEF παρείχε και στις 4 χώρες 
ζωτική υποστήριξη και υπηρεσίες υγείας. Πάνω από 600.000 παιδιά υποβλήθηκαν σε θεραπεία για 
σοβαρό οξύ υποσιτισμό, περίπου 3 εκατ. άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. 
1.382.000 παιδιά εμβολιάστηκαν κατά της ιλαράς. Επιπλέον πάνω από 687.000 άνθρωποι 
απέκτησαν πρόσβαση σε ασφαλές νερό και 313.100 παιδιά είχαν ψυχολογική υποστήριξη. 

 

 

Με λίγα γίνονται πολλά 

 Με 40 ευρώ παρέχετε ειδικό θεραπευτικό γάλα για 7 σοβαρά υποσιτισμένα 
παιδιά, για μια εβδομάδα. 

 Με 70 ευρώ παρέχετε  υψηλής διατροφικής αξίας μπισκότα σε 7 παιδιά για 
μια εβδομάδα, για την πρόληψη της ανεπάρκειας βιταμινών και την ενίσχυση 
της μάθησης. 

 Με 100 ευρώ εξασφαλίζετε τη μηνιαία θεραπευτική διατροφή 4 υποσιτισμένων 
παιδιών, με ειδικά συμπληρώματα, υψηλής ενέργειας με βάση το φιστίκι, για να 
μπορέσουν να ξεφύγουν από τον κίνδυνο και να βελτιώσουν την υγεία τους. 
 

Και ένα ευρώ μετράει! 

 Οποιαδήποτε δωρεά σας, μικρή ή μεγάλη, ενισχύει την προσπάθεια να 
διασώσουμε και να προστατέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. 

 


