
               

 

 

 

 

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

«Πάσχα χωρίς κόκκινα αυγά, γίνεται; 

Μαθητές χωρίς πρωινό;» 

 

Εκστρατεία για να επεκταθεί η σίτιση σε περισσότερους μαθητές ευπαθών 

περιοχών σε Αθήνα, Θράκη, Ημαθία 

 

22 Μαρτίου 2018 –Αυτό το Πάσχα το Ινστιτούτο Prolepsis απευθύνει κάλεσμα με στόχο να 

εξασφαλισθεί μέσω του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ η σίτιση σε 421 μαθητές έξι σχολείων, 

που βρίσκονται σε ευπαθείς περιοχές της Αττικής, της Θράκης και της Ημαθίας. Σε αυτά τα 

σχολεία, περισσότεροι από τους μισούς μαθητές δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή και 

θρεπτική τροφή, ενώ ένα στα τέσσερα παιδιά βιώνει πείνα, την πιο ακραία μορφή 

επισιτιστικής ανασφάλειας.  

Το κόστος για την κάλυψη της σίτισης έως το τέλος του σχολικού έτους ανέρχεται στο ποσό 

των 35.000 ευρώ. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Μέγας Δωρητής του Προγράμματος από τη 

θέσπισή του μέχρι σήμερα, διπλασιάζει με τη μέθοδο συμπληρωματικών κονδυλίων 

οποιαδήποτε δωρεά πραγματοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό. Συνεπώς, το ποσό που 

χρειάζεται να συγκεντρωθεί ανέρχεται στο ποσό των 17.500 ευρώ. 

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ υλοποιείται και φέτος από το Ινστιτούτο Prolepsis σε 90 σχολεία 

με 5.101 μαθητές σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου 

και Β. Κυνουρίας. Η ανάγκη όμως παραμένει μεγάλη, όπως και η σημασία της καθημερινής 

διάθεσης ενός υγιεινού πρωινού στο σχολείο, ιδιαίτερα, για παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς 

ομάδες και ενδεχομένως δεν λαμβάνουν πρωινό στο σπίτι ή σιτίζονται με μειωμένης 

ποιότητας τρόφιμα. Χάρη στα γεύματα του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ, οι μαθητές 

λαμβάνουν ένα δωρεάν θρεπτικό γεύμα στο πρώτο διάλειμμα που τα βοηθάει ώστε να 

αποδίδουν καλύτερα στη διάρκεια της ημέρας και να ανταποκρίνονται καλύτερα στα 

μαθήματά τους. Το υγιεινό γεύμα του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ καλύπτει σημαντικά 

ποσοστά των ημερήσιων αναγκών των παιδιών σχολικής ηλικίας σε ενέργεια, πρωτεΐνες, 

ασβέστιο και άλλα θρεπτικά συστατικά.  

Από το 2012, το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ έχει διαθέσει περισσότερα από 14 εκατομμύρια 

γεύματα σε περίπου 593 σχολεία και 110.500 μαθητές σε όλη την Ελλάδα, μειώνοντας 

αποδεδειγμένα την επισιτιστική ανασφάλεια και προωθώντας έμπρακτα την υγιεινή 

διατροφή, τόσο μέσα από το γεύμα που παρασκευάζεται με αυστηρές προδιαγραφές όσο 

και με εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δράσεις. Το Πρόγραμμα υλοποιείται με την πολύτιμη 

υποστήριξη ιδρυμάτων, οργανισμών, φορέων, εταιρειών και εκατοντάδων συνανθρώπων 

μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

 

 
 

 

 



Η προσφορά οποιουδήποτε ποσού μπορεί να βοηθήσει και να μειώσει τον αριθμό των 

μαθητών που αντιμετωπίζουν πείνα και επισιτιστική ανασφάλεια. 

Ενδεικτικά, και σε συνδυασμό με τη μέθοδο συμπληρωματικών κονδυλίων του Ιδρύματος 

Σταύρος Νιάρχος, μπορεί να εξασφαλιστεί: 

 το υγιεινό γεύμα ενός μαθητή για μία εβδομάδα με 5 ευρώ,  

 το υγιεινό του γεύμα, καθημερινά για ένα μήνα με 20 ευρώ, και  

 με 45 ευρώ, η σίτιση ενός μαθητή καθημερινά μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.  

#proinostosxoleio 

Για να σκέφτονται μόνο τα μαθήματα και το παιχνίδι. Για να είναι χαρούμενα! 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες 
www.diatrofi.prolepsis.gr και www.prolepsis.gr, ή να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιάννη 
Κουτελίδα στο 210-6255700 (εσωτ. 104) ή στο 6936631702. 

 

 

-###- 

Το Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis είναι ένας μη 

κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο της δημόσιας 

υγείας από το 1990. Αποστολή του Ινστιτούτου είναι να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της 

δημόσιας υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, εκπονώντας ακαδημαϊκή έρευνα και 

εφαρμόζοντας τα αποτελέσματά της σε ανθρωπιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, που 

στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην 

προαγωγή υγείας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών 

του δράσεων το Ινστιτούτο Prolepsis υλοποιεί από το 2012 το Πρόγραμμα Σίτισης και 

Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ.  

 

http://www.diatrofi.prolepsis.gr/
http://www.prolepsis.gr/

