
20  Νοεμβρίου 

Παγκόσμια Ημέρα για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού 

 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομικά δεσμευτικός 

κώδικας για τα δικαιώματα που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν. Θέτει στοιχειώδεις αρχές 

για την ευημερία των παιδιών στα διάφορα στάδια εξέλιξής τους και αποτελείται από 54 άρθρα. Η 

Σύμβαση ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Πολωνικής κυβέρνησης και της UNICEF, υιοθετήθηκε 

ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου 1989 και τέθηκε σε ισχύ το 1990. 

Μέχρι σήμερα έχει επικυρωθεί σχεδόν από όλες τις χώρες του κόσμου, ενώ στην Ελλάδα 

επικυρώθηκε το 1992 (ΦΕΚ 192/2.12.92). 

Πηγή: Unicef. Ανακτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013 

Τι θα μας έλεγαν τα παιδιά αν μπορούσαμε να τα ακούσουμε: 

 Αν ζω μέσα στην κατανόηση, μαθαίνω να έχω υπομονή. 
 Αν ζω μέσα στη δικαιοσύνη, μαθαίνω να είμαι δίκαιος. 
 Αν ζω μέσα στην ασφάλεια, μαθαίνω να πιστεύω. 
 Αν ζω μέσα στην κριτική, μαθαίνω να κατακρίνω. 
 Αν ζω σε εχθρικό περιβάλλον, μαθαίνω να καυγαδίζω. 
 Αν ζω μέσα στην ντροπή, μαθαίνω να αισθάνομαι ένοχος. 
 Αν με δέχονται όπως είμαι, μαθαίνω να βρίσκω την αγάπη μέσα στον κόσμο. 

Η Χάρτα των δικαιωμάτων του παιδιού αναφέρει: 

 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.  

Βιβλία σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού: 

 Μικελόπουλος, Χάρης Β.: «Το όνομά μου είναι Μπααμπούρ». Εκδόσεις Σαΐτα. (Μάρτιος 2013). 
Ανακτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013. 

 Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Παιδιά: Compasito, Μικρή πυξίδα. 
Ανακτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013. 

 Εγχειρίδιο εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για Νέους και Νέες: Compass. 
Ανακτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013. 

 

http://www.0-18.gr/downloads/entipo_simbasi_ex.pdf
http://www.unicef.gr/symbs.php
http://www.saitapublications.gr/2013/03/ebook.24.html
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito,%20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_edition_gr.pdf


Εκπαιδευτικό υλικό: 

 Δικτυακός τόπος της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ανακτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013. 
 Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ανακτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013. 
 Δίκτυο για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά. Ανακτήθηκε 

στις 18 Νοεμβρίου 2013. 
 Ελληνική Εθνική Επιτροπή Unicef. Ανακτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013. 
 Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κύπρος) 
 Συνήγορος του Παιδιού: Τα δικαιώματά σου, Τα δικαιώματα του Παιδιού (για μεγάλους). 

Ανακτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013. 
 Amnesty International. Ανακτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013. 
 Unicef: H Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ανακτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013. 
 Unicef: What are Child Rights?. Ανακτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013. 
 

Θεατρικά έργα σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού: 
 

 

«Μπελάδες στην Πολυχρωμία» της Ελένης Νεοκλέους, Α΄βραβείο  

 

 

«Κάτω τα χέρια απ’ το παιχνίδι!» της Ελένης Αρτεμίου Φωτιάδου, Β΄βραβείο  

 

 
«Όχι άλλο … Χάνσελ και Γκρέτελ!» της Μαργαρίτας Πόποβιτς, Γ΄βραβείο  

 

 

«Έχουμε δικαιώματα και τα ζητάμε!!!» της Αναστασίας Γεωργίου Πλάτωνος  

 

 

«Το Ίδρυμα» του Ανδρέα Κωνσταντινίδης  

 

 

«Ίσες ευκαιρίες για όλους!!!» της Ανδρούλας Χατζηαλεξάνδρου  

 

 

«Τα παιδιά έχουν φωνή, έχουν δικαιώματα» της Άντρης Ταντελέ & Νεοφύτας Πολυδώρου  

 

 

«Το όνειρο της Μαριορέτας» της Βασιλικής Φωτίου & Ηλιάνας Φωτίου  

 

 

«Μα τα χίλια φασόλια και τα σαράντα ένα δικαιώματα!» της Γεωργίας Παπανικολάου 

Ζεβεδαίου 

 

 

«Βοήθαμε να περπατήσω» της Ειρήνης Βλάχου  

 

 
«Για ένα παιδί» της Ελισάβετ Κωνσταντοπούλου  

 

 
«Ονειροχώρι» της Μαρίας Παπανδρέου 

 

 
«Φιλία χωρίς σύνορα» της Ελένης Λύμπουρα & της Παντελίας Νικολαϊδου  

 

 

«Τα Δικαιώματα του Παιδιού» της Σύλβιας Α. Λουκά  

 

http://ec.europa.eu/0-18/wrc_index_el.jsp?main=true&initLang=EL
http://www.ddp.org.gr/
http://www.somatikitimoria.gr/thesis.htm
http://www.unicef.gr/index.htm
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument
http://www.0-18.gr/gia-paidia/ta-dikaiomata-soy
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/ta-dikaiomata-toy-paidioy
http://www.amnesty.org.gr/action
http://www.unicef.gr/symbs.php
http://www.unicef.org.au/downloads/Education/Photo-stories/What-are-rights.aspx
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/F969B84F033FFC79C22579190035C6C5?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/5C41330C0450657AC225791900357207?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/535C5AFA42EFF0FDC225791900363F0B?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/F4B59EB8FDD48513C225791900368369?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/6B1E2D4F65D42196C22579190036B733?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/91A14ED7CEA9677DC22579190036F9BB?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/ABE079FE5DEC346AC2257919003772B4?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/CE2AD44C8E0A50C2C22579190037C749?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/46466D7BDF384F36C2257919003841DA?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/46466D7BDF384F36C2257919003841DA?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/8604622143521C9DC22579190038C7A4?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/D7A33657BF1B9F43C225791900392098?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/CB228F06F7D9D69CC2257919003942B3?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/FB12BE9A313F9656C225791900396CC7?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/D8DF339E72C2D12BC22579190039B928?OpenDocument


 
«Ένα κοχύλι από την Κερύνεια» της Χρυσούλας Λαμπριανού- Παπαϊωάννου  

 

 

Θεατρικό έργο από Ελένειο Δημοτικό Σχολείο  

 

Πηγή: Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κύπρος), Ιούνιος 2011. Ανακτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 
2013. 

Βίντεο σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού: 
 

 Μαθητές της Δ΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης: Τα Δικαιώματα Του Παιδιού - 
Animation από παιδιά, 27 Απριλίου 2012. Ανακτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013. 

 Παιδική φωλιά: Η συνθήκη για τα Δικαιώματα των Παιδιών, 3 Οκτωβρίου 2010. Ανακτήθηκε 
στις 18 Νοεμβρίου 2013. 

 Συνήγορος του Παιδιού: Τηλεοπτικό σποτ «Έχω δικαίωμα..». Ανακτήθηκε στις 18 Νοέμβριος 
2013. 

 Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού: «Είμαι παιδί, δικαίωμά μου», 16 Οκτωβρίου 2013. Ανακτήθηκε 
στις 18 Νοεμβρίου 2013. 

 Unicef (UK): Τραγούδι για τα Δικαιώματα του Παιδιού: «We've All Got Rights» by children and 
staff from Crosby High School, Ormskirk, 24 Μαΐου 2013. Ανακτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013. 

 Unicef: Cartoons on Children's Rights 1, 25 Ιουλίου 2012. Ανακτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013. 
 Unicef: Cartoons on Children's Rights 2, 25 Ιουλίου 2012. Ανακτήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2013. 

 
Επιμέλεια: Δομηνίκη-Μαρκησία Ρουγγέρη, Βιβλιοθηκονόμος 

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/656666D57744E5D0C22579190039F2C9?OpenDocument
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/BE5B21BE493B3A97C2257A1C00204CC4?OpenDocument
http://www.youtube.com/watch?v=NqiO8QpUjP8
http://www.youtube.com/watch?v=NqiO8QpUjP8
http://www.youtube.com/watch?v=ok8vwGTe3EM
http://www.youtube.com/watch?v=--7zrnzlhx0
http://www.youtube.com/watch?v=BoPuna1Pjl8
http://www.youtube.com/watch?v=LN_70HXxd5Y
http://www.youtube.com/watch?v=442yLFwrzs8
http://www.youtube.com/watch?v=t6RMZ96r3EM

