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Για τα παιδιά πρόσφυγες

Αξιότιμοι φίλοι εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς,
Η μεγάλη οικογένεια των σχολείων κάθε χρόνο ανοίγει την αγκαλιά της και ενισχύει τις δράσεις της UNICEF με ακόμη
μεγαλύτερη θέρμη και αγάπη. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά για όλα όσα έχουμε καταφέρει
χάρη σε σας και να σας προσκαλέσουμε και αυτή τη φορά να σταθείτε στο πλάι μας.

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015, εν όψει και της Ημέρας του Παιδιού – Ημέρας της UNICEF πραγματοποιούμε τον
ετήσιο μεγάλο Τηλεμαραθώνιο Αγάπης της UNICEF από την ΕΡΤ με την υποστήριξη εκατοντάδων ιδιωτικών
Ραδιοτηλεοπτικών σταθμών αφιερωμένος στα παιδιά – πρόσφυγες που στο ταξίδι τους από την απόγνωση προς την
ελπίδα έχουν βιώσει τη χειρότερη πλευρά ζωής, τον ξεριζωμό, το φόβο και τη μάχη να κρατηθούν στη ζωή μέσα από τα
παγωμένα νερά μιας άγνωστης θάλασσας.

Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου περισσότερα από 790.000 πρόσφυγες και μετανάστες είχαν φθάσει δια θαλάσσης στην
Ευρώπη. Μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 8 Νοεμβρίου 2015 καταγράφηκαν 647.581 αφίξεις δια θαλάσσης στην Ελλάδα, στην
πλειοψηφία τους από την Τουρκία. Το 37% ή πάνω από το ένα τρίτο είναι γυναίκες και παιδιά (23% είναι παιδιά και
14% γυναίκες), κατά προσέγγιση ο ένας στους τέσσερις είναι παιδί.

Η UNICEF τόσο κατά μήκος αυτής της διαδρομής όσο και στις χώρες προέλευσης και προορισμού παρέχει ζωτικής
σημασίας έργο για τα παιδιά αυτά. Κατά μήκος της διαδρομής προς την Ευρώπη, η UNICEF έχει δημιουργήσει χώρους
φιλικούς προς τα παιδιά, Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων, τα οποία ήδη προσέφεραν στέγη σε χιλιάδες παιδιά και θα
παραμείνουν ένα καταφύγιο ασφάλειας και προστασίας. Επίσης, συνεχίζει να συνηγορεί στις χώρες υποδοχής, ώστε να
δώσουν προτεραιότητα στο βέλτιστο συμφέρον των παιδιών. Στην Ελλάδα θα επεκτείνει τη δράση της στους τομείς της
υγιεινής, της υγείας και της παιδικής προστασίας.

Η UNICEF εστιάζει στις τέσσερις πιο ευάλωτες κατηγορίες παιδιών - μωρά και μικρά παιδιά, παιδιά χωρισμένα από
τους γονείς ή κηδεμόνες τους, ασυνόδευτα παιδιά και εφήβους, καθώς και σε εκείνους που έμειναν πίσω, επειδή δεν
έχουν τα μέσα για να αναζητήσουν καταφύγιο αλλού. Παρέχει επίσης εγκαταστάσεις για τις μητέρες και τα βρέφη, ώστε
να έχουν ασφαλείς χώρους για το θηλασμό και την παροχή συμβουλών. Επιπλέον, παρέχει υλική βοήθεια, στην οποία
συμπεριλαμβάνονται, νερό και δοχεία νερού, σετ υγιεινής για τα παιδιά, τρόφιμα και ρούχα για το χειμώνα.

Η UNICEF με την παγκόσμια εμβέλειά της, τις καινοτόμες και αποτελεσματικές στρατηγικές της και την τεχνογνωσία
που διαθέτει, μπορεί και σώζει τη ζωή των παιδιών που κινδυνεύουν. Χωρίς όμως τη βοήθεια των ανθρώπων που
υποστηρίζουν το έργο της, όπως εσείς, χιλιάδες παιδιά θα πέθαιναν μέσα στους επόμενους μήνες.

Σας καλούμε λοιπόν, να ενώσετε τις δυνάμεις σας μαζί μας, ώστε να βοηθήσουμε όσα περισσότερα παιδιά μπορούμε,
ενισχύοντας τον Τηλεμαραθώνιο με μια δωρεά σας.

Σας προσκαλούμε και αυτή τη χρονιά να στηρίξετε την προσπάθειά μας αυτή και να γιορτάσουμε μαζί την Ημέρα του
Παιδιού – Ημέρα της UNICEF (11 Δεκεμβρίου) για τα παιδιά όλου του κόσμου. Διοργανώστε μια εκδήλωση ή εφόσον
το επιθυμείτε στείλτε τη δωρεά σας για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Ενημερώστε τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές,
τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων συντονιστείτε όλοι στη συχνότητα της ΕΡΤ και παρακολουθήστε τον μεγάλο
Τηλεμαραθώνιο της UNICEF.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΩΡΕΩΝ: 801 - 500 12345
επίσης στο INTERNET: www.unicef.gr

ή στις τράπεζες:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 169/480020-64 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5049-022842-011
ALPHA BANK: 115 00 2002 017649 EUROBANK: 0026-0102-140100540998
ATTICA BANK: 069 / 54799691 HSBC: 002-066694-130
και σε όλα τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ) της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Επίσης από τις 10 έως τις 16 Δεκεμβρίου μπορείτε να μας βοηθήσετε στέλνοντας και SMS στο 19059 γράφοντας τη
λέξη ΠΑΙΔΙ ή PAIDI. Η χρέωση είναι 1,23€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το μεγάλο δώρο που προσφέρετε στα παιδιά. Το δώρο για ζωή!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ηλίας Λυμπέρης
Γενικός Διευθυντής
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNICEF


