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Αθήνα, 4 Απριλίου 2011

Αγαπητοί φίλοι εκπαιδευτικοί,
Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας στις προσπάθειές μας για έναν καλύτερο
κόσμο για όλα τα παιδιά και σας καλούμε να σταθείτε κοντά μας και σε αυτή τη μεγάλη
εκστρατεία της UNICEF για την προστασία όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών στον
κόσμο από το θανατηφόρο ιό του AIDS. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούμε την Πέμπτη 14
Απριλίου μεγάλο Ραδιομαραθώνιο Αγάπης με τη συμμετοχή όλων των ραδιοφωνικών
σταθμών της ΕΡΑ και όλων των μεγάλων ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών.
Διακόσιες εξήντα χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας του AIDS.
Τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες παιδιά προσβάλλονται ετησίως από τον θανατηφόρο αυτό ιό,
ενώ 16,6 εκατομμύρια παιδιά έχουν μείνει ορφανά λόγω του AIDS.
Η λύση είναι απλή και φθηνή. Αρκούν 80 € για τα απαραίτητα τεστ και τα φάρμακα για την
έγκυο, ώστε το παιδί της να μη γεννηθεί με AIDS, αλλά και τη μετέπειτα παρακολούθηση της
υγείας του και την απαραίτητη φροντίδα.
Σας καλούμε να ενώσετε τις δυνάμεις σας μαζί μας. Σας στέλνουμε συνημμένα μια
καταχώρηση της UNICEF για τον Ραδιομαραθώνιο με την παράκληση να την αναρτήσετε στο
χώρο του σχολείου, ώστε όλοι, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν για τη
μεγάλη αυτή προσπάθεια της UNICEF και να συνεισφέρουν στο έργο της. Επίσης μαζί με την
καταχώρηση θα βρείτε και ένα έντυπο με πληροφορίες σχετικά με το τί μπορεί να προσφέρει
κανείς στα παιδιά που έχουν ανάγκη.
Ελπίζουμε να σας έχουμε κοντά μας και αυτή τη φορά. Ας συντονιστούμε όλοι στη συχνότητα
της ΕΡΑ την Πέμπτη 14 Απριλίου.
Με εκτίμηση,
Ηλίας Λυμπέρης
Γενικός Διευθυντής
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNICEF
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΑ
και με την υποστήριξη δεκάδων ραδιοσταθμών σε όλη τη χώρα
Δωρεές με SMS: στείλτε κενό μήνυμα στο 19059 από 8 έως και 14 Απριλίου

(€1,23 με το ΦΠΑ)

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:
Εθνική: 169/480020-64
Αγροτική 017 04 00441670
Εμπορική: 031/80191081
Κύπρου 0000 1216 3468
5049-022842-011
Πειραιώς:
Attica 069/54799691
Alpha Bank: 115 00 2002 017649
T Bank 101-03-0006583
Citibank: 55 02 346484
Eurobank 0026-0102-14-0100540998
HSBC: 002-066694-130
Millennium Bank 51 98 29
Geniki Bank: 3603003908-9
PROBANK 296431012017
0127787-40/0
Marfin-Egnatia Bank:
και σε όλα τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ) της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ή και μέσα από την ιστοσελίδα της UNICEF στο www.unicef.gr

Ας προστατεύσουμε όσο περισσότερα παιδιά μπορούμε
από το θανατηφόρο ιό του AIDS
· Με 52 ευρώ παρέχετε το ειδικό «Πακέτο
Μητέρας & Βρέφους» σε μια έγκυο οροθετική
γυναίκα, που περιλαμβάνει την απαραίτητη
φαρμακευτική αγωγή, για να αποτραπεί η μετάδοση
του ιού στο βρέφος της.
· Αρκούν 80 ευρώ για να εξασφαλίσετε τα
απαραίτητα τεστ και τα φάρμακα για να
προστατεύσουν ένα βρέφος ώστε να μην γεννηθεί με AIDS, αλλά και την
μετέπειτα παρακολούθηση της υγείας του και την απαραίτητη φροντίδα.
· Με 125 ευρώ παρέχετε την απαραίτητη ετήσια φαρμακευτική θεραπεία
σε 5 οροθετικά παιδιά, που θα προστατεύσει την υγεία τους.
· Οποιαδήποτε άλλη δωρεά σας, μικρότερη ή μεγαλύτερη, βοηθάει
ουσιαστικά στην προστασία και την υποστήριξη των παιδιών που είναι
φορείς του AIDS ή έχουν χάσει τους γονείς τους από την ασθένεια.

