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13 Νοεμβρίου 2018 – Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
Παιδιού, η UNICEF Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας και ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης, συνδιοργανώνουν εκδήλωση για τα παιδιά την Κυριακή 18 
Νοεμβρίου από τις 10:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, στο Φουαγιέ 
του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης (Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 1).  
 
Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού γιορτάζεται κάθε χρόνο την 20η Νοεμβρίου, 
την ημέρα που υιοθετήθηκε η πιο ευρέως επικυρωμένη συνθήκη για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού (1989). Η UNICEF πραγματοποιεί τη μέρα αυτή ανάλογες 
εκδηλώσεις σε 126 χώρες ανά τον κόσμο, δίνοντας την ευκαιρία στα 
παιδιά να ενώσουν τις φωνές τους και να καλέσουν τις κυβερνήσεις να 
επενδύουν στο μέλλον τους. 
 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο των Ηνωμένων Εθνών, η Παγκόσμια Ημέρα 
Παιδιού φέτος θα εστιάσει στην προώθηση του δικαιώματος όλων των 
παιδιών στην εκπαίδευση και στο ασφαλές περιβάλλον των σχολείων, από 
κάθε είδους καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών – κυρίως ενάντια 
στον εκφοβισμό και την βία. 
 
Στην πόλη μας η εκδήλωση θα περιλαμβάνει μια σειρά δημιουργικών και 
πρωτότυπων δραστηριοτήτων με εκπαιδευτικά παιχνίδια που 
ενημερώνουν τα παιδιά για τα δικαιώματά τους, τους Παγκόσμιους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και για το πώς τα ίδια μπορούν να 
δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον μάθησης στα σχολεία τους. Στο 
χώρο θα βρίσκεται photobooth όπου τα παιδιά θα μπορούν να 
φωτογραφίζονται με το hashtag της Παγκόσμιας Ημέρας 
#WorldChildrensDay, καθώς και πολλές άλλες δραστηριότητες και 
εκπλήξεις. Την εκδήλωση θα στηρίξουν οι: SolidarityNow, ΑΡΣΙΣ και 
METAδραση. 
 
Η εκδήλωση θα κλείσει με μουσική παράσταση από την εφηβική μπάντα 
κρουστών «Τα κρούσματα» καθώς και με διανομή σχολικού υλικού της 
UNICEF. 
 
Αντίστοιχη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα και στην Αθήνα, 
στο Ζάππειο Μέγαρο υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο:  http://bit.ly/WCD2018_GR  
 

 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Όλγα Σιώκου-Σιόβα, Υπεύθυνη 
Επικοινωνίας 
Προσφυγική και Μεταναστευτική 
Ανταπόκριση της UNICEF στην 
Ελλάδα 
Τηλ.: 30 6973 227 159, 
Εmail: osiokou-siova@unicef.org  

 
 
Σχετικά με την UNICEF: 
Η UNICEF μέσα από τα προγράμματά 
της προωθεί τα δικαιώματα και την 
ευημερία κάθε παιδιού, ανά τον 
κόσμο. Μαζί με τους εταίρους μας, 
εργαζόμαστε σε 190 χώρες και 
περιοχές ώστε να μετατρέψουμε αυτή 
τη δέσμευση σε πρακτική δράση, 
εστιάζοντας τις προσπάθειες μας προς 
όφελος των πλέον ευάλωτων και 
αποκλεισμένων παιδιών αλλά και 
όλων των παιδιών του κόσμου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το έργο της UNICEF στην 
Ελλάδα, την Ευρώπη και όλο τον 
κόσμο επισκεφθείτε το   
www.unicef.org/eca  
 
Ακολουθήστε την UNICEF.org στο  
Twitter και στο Facebook. 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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