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Εµβόλια, φαγητό και σχολεία για όλα τα παιδιά 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Με αυτό το κεντρικό σύνθηµα η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της 
UNICEF κάλεσε τα σχολεία να λάβουν µέρος στο Πανελλήνιο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα που απευθυνόταν σε όλες τις 
βαθµίδες εκπαίδευσης (Προσχολική, Πρωτοβάθµια, 
∆ευτεροβάθµια) και υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το 
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων.  
Στις 11 ∆εκεµβρίου γιορτάζεται κάθε χρόνο η Παγκόσµια 
Ηµέρα του Παιδιού. Αφιερώσαµε αυτή την ηµέρα σε όλα τα 
παιδιά του κόσµου που υποφέρουν από τον υποσιτισµό, τις 
αρρώστιες και της µη πρόσβασης στην εκπαίδευση. Ο 
υποσιτισµός συντελεί σε περισσότερο από τους µισούς θανάτους 
παιδιών κάτω των 5 ετών στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Το 1/3 
των παιδιών του αναπτυσσόµενου κόσµου, συνολικά 
146.000.000 παιδιά, εξακολουθούν να υποφέρουν από 
υποσιτισµό. Η έλλειψη απαραίτητων θρεπτικών ιχνοστοιχείων, 
όπως βιταµίνης Α και ιωδίου, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 
υγεία δισεκατοµµυρίων ανθρώπων. Η σιδηροπενία ανακόπτει 
την διανοητική ανάπτυξη στα µικρά παιδιά και µειώνει τους 
εθνικούς δείκτες νοηµοσύνης. Η ανεπάρκεια σε βιταµίνη Α 
θέτει σε κίνδυνο το ανοσοποιητικό σύστηµα σχεδόν του 40% 
των παιδιών κάτω των 5 ετών στον αναπτυσσόµενο κόσµο, µε 
συνέπεια το θάνατο 1.000.000 µικρών παιδιών κάθε χρόνο. Η 
Ιωδιοπενία κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης έχει ως 
αποτέλεσµα να γεννιούνται διανοητικά καθυστερηµένα σχεδόν 
20 εκατοµµύρια βρέφη κάθε χρόνο.  
Σήµερα 20 εκατοµµύρια παιδιά που στο παρελθόν δεν είχαν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση, πηγαίνουν σχολείο λόγω της 
άσκησης συνεχούς πίεσης στις κυβερνήσεις από µαθητές, 
εκπαιδευτικούς, µη κυβερνητικές οργανώσεις κι εκπαιδευτικούς 
φορείς. Όµως, έχουµε ακόµα πολύ δρόµο να διανύσουµε καθώς 
80 εκατοµµύρια παιδιά εξακολουθούν να µην πηγαίνουν σχολείο 
ενώ ακόµα περισσότερα είναι αυτά που αφήνουν το σχολείο πριν 
καν ολοκληρώσουν την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 
 

ΕΝΩΘΕΙΤΕ 
Αν όλοι φτιάχναµε µια αλυσίδα αγάπης 
ό,τι είχαµε πει θα γινόταν αλήθεια. 
Αν όλοι βοηθούσαµε ο ένας τον άλλον, 
η φτώχεια δε θα ήταν συνήθεια. 
 

Αν όλοι ζούσαµε µε ειρήνη και φροντίδα  
για την παιδεία θα υπήρχε ακόµη µια ελπίδα. 
Αν όλοι ενωθούµε σε µια αλυσίδα αγάπης,  
τα λάθη του κόσµου όλου θα διορθώσουµε 
και τα παιδιά όλης της γης θα µορφώσουµε. 
 

Τα παιδιά που δεν πάνε σχολειό βοηθήστε, 
είναι δικαίωµα τους σκεφτείτε. 

 
 


