
Τούτη είναι η ζωή μας 

τούτο το μεγάλο, τίποτ’ άλλο 

γέλα κλάψε, πες ό,τι θες 

Το παιδί ζωή: ζωή 

τίποτ’ άλλο! 

Γιάννης Ρίτσος, για το παιδί… «Αναφυλλητό» 

 

Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού 

 

 

 

Όπως είναι γνωστό με πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. και της 

UNICEF, η 11η Δεκεμβρίου έχει ορισθεί ως Παγκόσμια 

Ημέρα του Παιδιού. Ο ετήσιος εορτασμός της ημέρας 

αυτής, αντικατοπτρίζει τη σημασία που η Διεθνής 

Κοινότητα αποδίδει στα παιδιά όλου του κόσμου, καθώς 

και την ανησυχία της σχετικά με την κατάστασή τους. 

 

 



Η Χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού αναφέρει: 

"Το παιδί θα απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα…. χωρίς 

διάκριση φυλής, χρώματος, φύλλου, γλώσσας, θρησκείας, 

πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής 

καταγωγής, περιουσίας, οικογενειακής προέλευσης ή 

άλλης κοινωνικής θέσης του ίδιου του παιδιού ή της 

οικογενείας του".  
 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

(1959), Αρχή Πρώτη. 

 

Ο Δεκάλογος των δικαιωμάτων του παιδιού 

Δικαιούμαι να έρθω στη ζωή. Δικαιούμαι να υπάρξω. 

Δικαιούμαι να μεγαλώσω σε έναν κόσμο χωρίς βία και 

φτώχεια. 

Δικαιούμαι να ζήσω σε έναν κόσμο που σέβεται και 

προστατεύει το φυσικό περιβάλλον. 

Δικαιούμαι να έχω ελεύθερη πρόσβαση στον μαγικό κόσμο 

της γνώσης. 

Δικαιούμαι να έχω ελεύθερο χρόνο και χώρο για να 

παίζω. 

Δικαιούμαι να μάθω τί είναι καλό για την σωματική και 

ψυχική μου υγεία. 

Δικαιούμαι να περνάω αρκετό χρόνο με τους γονείς μου. 

Δικαιούμαι να ζήσω με αθωότητα και ανεμελιά τα παιδικά 

μου χρόνια. 

Δικαιούμαι να ζήσω σε μια κοινωνία που προστατεύει τα 

προσωπικά μου δεδομένα. 

Δικαιούμαι έναν κόσμο ανθρώπινο, δίκαιο και ειρηνικό. 

Έναν κόσμο στον οποίο θα μεγαλώσουν αύριο τα δικά μου 

παιδιά.  

 
(Πηγή UNICEF) 

http://www.unicef.gr/


 

 

 

 

«…Όταν έστω και ένα μόνο παιδί στερείται τα 

δικαιώματά του, τότε ακυρώνεται η έννοια “δικαιώματα 

του ανθρώπου”. Τα παιδιά χρειάζονται την αγάπη μας 

και τη φροντίδα μας όχι μόνο την παγκόσμια ημέρα του 

παιδιού, στις 11 Δεκεμβρίου, αλλά όλες τις μέρες του 

χρόνου…» 

 

Αντώνης Σαμαράκης 


