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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

 ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν κείµενο συνιστά µια προσπάθεια σχεδιασµού εκπαιδευτικών δράσεων για την 
εφαρµογή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην προσχολική εκπαιδευτική - παιδευτική διαδικα-
σία. Βασικός στόχος της µελέτης είναι η δηµιουργία εργαλείων και η αξιοποίηση υφιστάµενων 
δοµών, υποδοµών και υλικών προς την κατεύθυνση της γνωριµίας, εξοικείωσης και ευαισθητο-
ποίησης γονέων, παιδαγωγών και παιδιών προσχολικής ηλικίας µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και 
τις θεµελιώδεις αξίες ή αρχές. 

∆εδοµένου ότι έχει διαπιστωθεί ένα γενικότερο έλλειµµα παιδείας και εκπαίδευσης για το 
νόηµα, τη σηµασία και το περιεχόµενο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ειδικότερα όσον αφορά 
την προσχολική ηλικία, κάθε προσπάθεια πλήρωσης αυτού του κενού καθώς και εµπλουτισµού 
των διαθέσιµων εργαλείων για την υλοποίηση των συναφών διακηρύξεων στο διεθνές και 
εσωτερικό περιβάλλον, αποτελεί µια θετική συµβολή τόσο σε επιστηµονικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής. Προς την κατεύθυνση αυτή προσανατολίζεται και η 
παρούσα µελέτη.

Στο σηµείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να σηµειωθεί ότι ο σχεδιασµός των εργαλείων που 
προτείνονται για την ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην εκπαιδευτική - παιδευτική 
πράξη συνιστά ένα σύνολο πρωτότυπων ιδεών και προτάσεων που δεν απαντώνται στη συναφή 
βιβλιογραφία. Το κείµενο που ακολουθεί στο σύνολό του, διακρίνεται από τις πρωτότυπες ιδέες 
και προτάσεις που περιλαµβάνει, από τον προσδιορισµό του σταδίου της ηλικιακής ανάπτυξης 
του παιδιού στο οποίο επικεντρώνεται, τον ορισµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε τρόπο που 
να καθίσταται εύκολα αντιληπτός από τα παιδιά της συγκεκριµένης νοητικής ηλικίας, ως και 
την τυποποίηση σε ενιαίο ταξινοµητικό σχήµα των κατηγοριών των εκπαιδευτικών δράσεων 
που προτείνονται, σε συνάρτηση αφενός µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα που κατοχυρώνονται στη 
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και τα οποία εµφανίζονται σε κάθε προτεινόµενη δράση, αλλά κυρίως µε την πρώτη 
ύλη που κάθε φορά απαιτείται για την εφαρµογή κάθε δράσης. 

Η µελέτη αυτή εξαιτίας του εφαρµοσµένου χαρακτήρα της απευθύνεται σε παιδαγωγούς, 
εκπαιδευτικούς και γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας που αποτελούν και την αναγνωστική 
οµάδα - στόχο της. Η χρησιµότητα της µελέτης δεν εξαντλείται βέβαια στο παραπάνω ελεύθερο 
αναγνωστικό κοινό αλλά µπορεί να αποτελέσει έναυσµα διαλόγου για τα θέµατα που πραγµα-
τεύεται και να αξιοποιηθεί κατάλληλα από τα κέντρα επιτελικού σχεδιασµού, χάραξης εκπαι-
δευτικής πολιτικής και λήψης αποφάσεων για την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στην Ι. Τσίγκανου για τη συνερ-
γασία µας σε µια εποικοδοµητική ανάγνωση του πρωτότυπου υλικού της µελέτης.
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Εισαγωγικά:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ! Το χειµώνα του 2003, η φαντασία ενός 5χρονου παιδιού 
αυτές τις λέξεις διάλεξε για να εκφράσει την αγωνία του για όσα κακά συνέβαιναν στους συνο-
µήλικους του σε µιαν άλλη γωνιά της γης. Αυτό ήταν το µήνυµα που έγραψε στο πανώ του όταν 
διαδήλωνε µε τους συµµαθητές και τις δασκάλες του στον παιδικό σταθµό, για τις παραβιάσεις 
των δικαιωµάτων των παιδιών σε µιαν άλλη χώρα, διαφορετική από τη «χώρα των θαυµάτων» 
του παραµυθιού που ήξερε. Με αυτές τις λέξεις ένα 5χρονο παιδί συνόψισε το νόηµα των αν-
θρωπίνων δικαιωµάτων που κάθε παιδί έχει και δικαιούται να απαιτεί σε όλα τα στάδια της 
ζωής του, για να αναπτύξει ελεύθερα την ευφυΐα, τα ταλέντα και την αξία του ως ανθρώπινης 
ύπαρξης. 

Ο ορισµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο παιδικό µυαλό, µοιάζει αυτονόητος και  απλός. 
Ως ανθρώπινα δικαιώµατα µπορούν γενικά να οριστούν «όλα εκείνα τα καλά που έχουµε  όταν 
γεννιόµαστε, όλα όσα είµαστε και όλα όσα κάνουµε, καθώς και όλα εκείνα τα καλά που 
µπορούµε να έχουµε, όλα όσα µπορούµε να γίνουµε και όλα όσα µπορούµε να κάνουµε 
καθώς µεγαλώνουµε για να ζήσουµε ως άνθρωποι». Οι έννοιες του καλού και του κακού είναι 
ξεκάθαρες στις παιδικές ψυχές και η ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι µια παγκόσµια 
ιστορία που αφηγείται τους αγώνες του καλού ενάντια στο κακό σε κάθε τόπο και σε όλους τους 
χρόνους. Επιπλέον, διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του µύθου - την περιπέτεια, την 
πλοκή, το πάθος, τους καλούς ήρωες και τους κακούς µάγους - που κάνουν κάθε παραµύθι 
συγκλονιστικό για την παιδική ψυχή και εύληπτο από το παιδικό µυαλό.

Η παιδική ηλικία δεν αποτελεί εγγύηση για τη µη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµά-
των. Σύµφωνα µε στοιχεία της Unicef, 180 εκατοµµύρια παιδιά, 5-17 ετών, εµπλέκονται στις 
χειρότερες µορφές παιδικής εργασίας, 120 εκατοµµύρια παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο, 50 εκα-
τοµµύρια παιδιά ετησίως δεν είναι εγγεγραµµένα πουθενά, σχεδόν 2 εκατοµµύρια παιδιά πεθαί-
νουν κάθε χρόνο από ασθένειες που προλαµβάνονται εύκολα µε εµβολιασµό ενώ, από το 1990 
κι εντεύθεν, πάνω από 2 εκατοµµύρια παιδιά σκοτώθηκαν και 6 εκατοµµύρια τραυµατίστηκαν 
σοβαρά σε πολέµους και συρράξεις. Επίσης, σύµφωνα µε στοιχεία της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, 
εκατοµµύρια παιδιά σε όλο τον κόσµο υποβάλλονται σε βασανιστήρια, δολοφονούνται ή φυλα-
κίζονται άδικα. Μερικά γίνονται σκόπιµα στόχοι παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
επειδή θεωρούνται κοινωνικές ή πολιτικές απειλές ενώ άλλα συλλαµβάνονται ή υποβάλλονται 
σε βασανιστήρια ώστε να αναγκαστούν οι γονείς τους να παραδοθούν ή να οµολογήσουν. Αυτός 
ο κόσµος µπορεί να αλλάξει. Τα παιδιά έχουν τη δύναµη, αρκεί να τα ενθαρρύνουµε, να διεκδι-
κήσουν το ρόλο τους στην προστασία των δικαιωµάτων τους και των δικαιωµάτων των φίλων 
τους σε όλο τον κόσµο. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, στο πλαίσιο της Ειδικής 
Συνόδου για τα Παιδιά το Μάιο του 2002, δεσµεύτηκε να επιδιώξει τη γνήσια και ουσιαστική 
συµµετοχή τους στη δηµιουργία «ενός κόσµου για τα παιδιά» που θα προστατεύει αποτελε-
σµατικά τα δικαιώµατά τους. Με το κλείσιµο της ειδικής συνόδου, τα κράτη, υιοθετώντας τη 
∆ιακήρυξη και το Σχέδιο ∆ράσης «Ένας Κόσµος για τα Παιδιά» επιβεβαίωσαν τη δέσµευση 
τους να αναλάβουν δράση για να προάγουν και να προστατεύσουν τα δικαιώµατά τους, θέτοντας 
ως τοµείς προτεραιότητας την προώθηση της υγείας, την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, την 
προστασία από την κακοµεταχείριση, την εκµετάλλευση και τη βία, καθώς και την καταπολέ-
µηση του HIV/AIDS. ∆εσµεύτηκαν δε να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επίτευξη αυτών των 
στόχων ενισχύοντας τις δυνατότητες συµµετοχής των φορέων των δικαιωµάτων, δηλαδή, αυτών 
των ίδιων των παιδιών. 

Τα παιδιά, για να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και να αναπτύ-
ξουν στάσεις και συµπεριφορές που σέβονται τα δικαιώµατα του άλλου, παιδιού ή ενήλικα, πρέ-
πει πρώτα απ’ όλα να µάθουν ότι και τα ίδια έχουν ανθρώπινα δικαιώµατα που η πολιτεία και η 
κοινωνία στην οποία ζουν οφείλει να προστατεύει και να εφαρµόζει στην καθηµερινή τους ζωή. 



10

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
NATONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH

Τα σηµερινά παιδιά, οι αυριανοί ενήλικοι, πρέπει να µάθουν πως η υλοποίηση των δικαιωµάτων 
τους αποτελεί µια διαρκή υποχρέωση της παγκόσµιας κοινωνίας της οποίας αποτελούν µέλη και 
οι κρατικοί φορείς και οι δοµές της εκπαίδευσης, οι κοινωνικοί θεσµοί, η οικογένεια, οι ευαισθη-
τοποιηµένοι πολίτες πρέπει να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή.

Το ∆ικαίωµα της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα:

Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα δεν είναι µια παθητική µαθησιακή διαδικασία 
που επαφίεται για την εφαρµογή της στην «εκκεντρικότητα» κάποιων δασκάλων που διακατέ-
χονται από «εµµονή» µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα 
αποτελεί µια διεθνή υποχρέωση και ένα παγκόσµιο δικαίωµα κατοχυρωµένο από το διεθνές 
δίκαιο. 

Το 1946, ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών προσδιόρισε ως έναν από τους 
σκοπούς του Οργανισµού «την προαγωγή και την ενθάρρυνση του σεβασµού των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών» (άρθρο 1). Το 1948, η Γενική Συνέλευση του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών υιοθέτησε την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου, διακηρύσσοντας ότι «αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι 
οι λαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτοµο και κάθε όργανο της κοινωνίας... να καταβάλλει µε 
τη διδασκαλία και την παιδεία, κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασµός των δικαιωµάτων 
και των ελευθεριών αυτών» (προοίµιο). Επίσης, διακήρυξε ότι «η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέ-
πει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασµού των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, πρέπει να προάγει την κατανόηση, 
την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάµεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές 
οµάδες και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωµένων Εθνών για τη διατήρηση 
της ειρήνης» (άρθρο 26, παρ. 2). Το 1966, οι δύο διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών για να προσδώσουν δεσµευτική ισχύ 
στα δικαιώµατα της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης, προβλέπουν το δικαίωµα της εκπαίδευσης στα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. Το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 
∆ικαιώµατα ρητά ορίζει ότι «η µόρφωση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώ-
πινης προσωπικότητας και του αισθήµατος της αξιοπρέπειάς της και να ενισχύει το σεβασµό προς 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες» (άρθρο 13, παρ.1). Το ∆ιεθνές Σύµφω-
νο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα προωθεί επίσης την εκπαίδευση στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα ως µιας διαδικασίας που αποβλέπει στην απόκτηση γνώσης και στη διάχυση ιδεών 
και ενισχύει την ελευθερία της σκέψης, της γνώµης και της έκφρασης. Ειδικότερα, αφού επι-
βεβαιώνει την υποχρέωση των κρατών «να προωθούν τον παγκόσµιο σεβασµό και την τήρηση 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ελευθεριών» (προοίµιο), ορίζει ότι «ο καθένας δικαιούται να 
έχει τη δική του γνώµη, χωρίς επεµβάσεις» και ότι «ο καθένας έχει το δικαίωµα στην ελευθερία 
της έκφρασης, στο οποίο περιλαµβάνεται η ελευθερία να αναζητήσει, να λάβει ή να µεταδώσει 
πληροφορίες κάθε είδους, ανεξάρτητα από σύνορα, σε µορφή προφορική, γραπτή ή έντυπη, µε τη 
µορφή της τέχνης ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο της εκλογής του» (άρθρο 19 παρ. 1 & 2). Τέλος, το 
δικαίωµα των παιδιών να εκπαιδεύονται στα ανθρώπινα δικαιώµατα, κατοχυρώνεται ρητά από 
τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισµό Ηνωµένων 
Εθνών το 1989, η οποία προβλέπει ότι «η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί... στην 
ανάπτυξη του σεβασµού για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις θεµελιώδεις ελευθερίες και για 
τις αρχές που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών» (άρθρο 29, παρ. 1β).

Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών ανακήρυξε τη δεκαετία 1995-2005 ως τη «∆εκαετία για 
την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα» και εκπόνησε πλάνο δράσης για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών από τα κράτη µέλη του (UN GA Resolution 49/184-23/12/1994). Ως εκπαίδευση 
ορίζεται κάθε πρωτοβουλία διδασκαλίας, ενηµέρωσης και πληροφόρησης για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα που αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας παγκόσµιας κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιω-
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µάτων, µέσω της διάχυσης γνώσεων και δεξιοτήτων και της διαµόρφωσης συµπεριφορών που 
στοχεύουν: α) στην ενδυνάµωση του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελι-
ωδών ελευθεριών, β) στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και αξιοπρέπειας, 
γ) στην προαγωγή της κατανόησης, της ανεκτικότητας, της φυλετικής ισότητας και της φιλίας 
ανάµεσα στα έθνη, στους λαούς και στις φυλετικές, εθνοτικές, εθνικές, θρησκευτικές και γλωσ-
σικές οµάδες, δ) στην αποτελεσµατική συµµετοχή όλων των ανθρώπων σε µια ελεύθερη κοινω-
νία και ε) στην προώθηση των δράσεων του ΟΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης.

Όπως αναδεικνύεται στις παραπάνω γραµµές, η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα 
 αποτελεί ένα βασικό εργαλείο δουλειάς για την προαγωγή και την προστασία τους. Η γνώση 
των δικαιωµάτων που όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται αποτελεί το πρώτο βήµα για το σεβασµό και 
την εφαρµογή τους καθώς και το δικαίωµα κάθε ανθρώπου, ενήλικα ή παιδιού. Όταν δε κερδί-
ζεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας, στην παιδική ηλικία, τότε 
γίνεται συστατικό κοµµάτι του ανθρώπινου χαρακτήρα και της ανθρώπινης ψυχής, βίωµα που 
καθοδηγεί τον άνθρωπο σε όλη του τη ζωή. Ας µην ξεχνάµε πως µε αυτόν τον τρόπο κι εµείς οι 
ενήλικοι µπορούµε να µείνουµε για πάντα παιδιά!

Θεωρητικός προσανατολισµός:

Μεγάλο µέρος της αρχικής συζήτησης αναφορικά µε τα δικαιώµατα του παιδιού αφορά 
τις φιλοσοφικού και εννοιολογικού χαρακτήρα διακρίσεις και κατηγοριοποιήσεις. Η σχετική 
βιβλιογραφία ενδιαφέρεται α) να υπερασπιστεί µε έµφαση την περίπτωση των δικαιωµάτων 
του παιδιού,1 β) να κατασκευάσει ταξινοµητικές µήτρες για την κατηγοριοποίηση αυτών των 
δικαιωµάτων,2 γ) να προβάλλει το ζήτηµα των πολιτικών δικαιωµάτων του παιδιού,3 και δ) να 
συµβιβάσει τις αντιτιθέµενες απόψεις για το συµφέρον του παιδιού και τις διαστάσεις των 
νοµικών και ηθικών δικαιωµάτων αυτονοµίας και αυτοδιάθεσής του.4

Στην προσπάθεια της υπερβολικής θεωρητικοποίησης των συναφών ζητηµάτων, τυχόν πρα-
κτικές προτάσεις που να εισηγούνται αλλαγές προς την κατεύθυνση της πραγµάτωσης των θεω-
ρητικών δεδοµένων συχνά παραβλέπονται. Τη στιγµή που η θεωρητική συζήτηση για το  ζήτηµα 
των δικαιωµάτων του παιδιού βρίσκεται στην ηµερήσια διάταξη του επιστηµονικού διαλόγου, 
τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, αντίστοιχες πολιτικές που να προωθούν την υλο-
ποίηση των δικαιωµάτων του παιδιού σε συγκεκριµένες σφαίρες άσκησης κοινωνικής πολιτικής 
(παιδεία, υγεία, πρόνοια, κοινωνική προστασία, κ.α.), συχνά απουσιάζουν. 

Ως γνωστόν, οι κοινωνίες διακατέχονται από την τάση να διαιρούν τον κύκλο ζωής των 
κοινωνικών µελών ή υποκειµένων σε δύο µεγάλες ηλικιακές κατηγορίες, τους ανήλικους και 
τους ενήλικες. Η µετάβαση από τη µία τέτοια ηλικιακή κατηγορία στην άλλη συχνά συνοδεύ-
εται  από την κατοχύρωση και απόκτηση διακριτών δικαιωµάτων, προνοµίων και υποχρεώσεων. 
Μάλιστα, το όριο της ενηλικίωσης σε όλες τις δυτικές κοινωνίες γιορτάζεται µε λαµπρότητα, 
µια τελετουργία που επισηµαίνει συµβολικά αυτή τη µετάβαση. Στην πραγµατικότητα, οι ορισµοί 
της παιδικής ηλικίας καθώς και των εσωτερικών της επιµέρους κατηγοριοποιήσεων σε διάφορα 
στάδια, όπως βρεφική, νηπιακή, προσχολική, σχολική ηλικία, ή διαφορετικά, βρέφη, παίδες, 
έφηβοι, µετέφηβοι, µε τους οποίους τα παιδιά έρχονται αντιµέτωπα στην κοινωνική ζωή τους, 
συνιστούν κοινωνικές κατασκευές που διαµορφώνονται από ένα πλήθος κοινωνικών, ιστορικών 
και πολιτισµικών παραγόντων. Τη στιγµή λοιπόν που η παιδική ηλικία µπορεί να είναι πολύ 
δύσκολο να  οριστεί µε ένα µη προβληµατικό τρόπο, συχνά εµφανίζεται µυθοποιηµένη ως η 
χρυσή ηλικία του ανθρώπινου βίου κατά την οποία τα παιδιά είναι ελεύθερα να απολαύσουν τη 
ζωή µέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία.5 Η νεωτερική αντίληψη για την παιδική ηλικία, 

1. Worsfold 1974, Watson 1980, Eekelaar 1992, Freeman 1985, 1992.
2. Wald 1979, Rogers & Wrightsman 1978. 
3. Harris 1982, Holt 1975, Hoyles & Evans 1989, Franklin 1986, 1989, 1992. 
4. Eekelaar 1994.
5. Holt 1975, Franklin 1986.
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που εµµένει στην αθωότητα και την ευάλωτη φύση του παιδιού, δεν κατόρθωσε, και για σειρά 
ετών, να εξαλείψει τα φαινόµενα της παράνοµης οικονοµικής και σεξουαλικής εκµετάλλευσης 
παιδιών, της κακοποίησης εντός και εκτός οικογένειας, του εκπαιδευτικού αποκλεισµού τους 
και των εν γένει παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους.

Ως εκ τούτων, είναι πολύ σηµαντικό οι συζητήσεις για τα δικαιώµατα του παιδιού να πραγ-
µατεύονται ξεχωριστά δύο κυρίαρχες διακρίσεις: τη διάκριση ανάµεσα στα νοµικά και ηθικά 
δικαιώµατα του παιδιού και τη διάκριση ανάµεσα στο δικαίωµά τους για κοινωνική πρόνοια και 
προστασία και το δικαίωµά τους για την κατοχύρωση των ελευθεριών τους. Η διάκριση ανά-
µεσα σε ηθικά και νοµικά δικαιώµατα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας 
µελέτης διότι ενώ τα νοµικά δικαιώµατα είναι δικαιώµατα που κατοχυρώνονται και έχουν ήδη 
κατοχυρωθεί, τα ηθικά δικαιώµατα συνιστούν ουσιαστικά διεκδικήσεις για την κατοχύρωση 
δικαιωµάτων. Για παράδειγµα, το δικαίωµα του παιδιού στη µόρφωση είναι ένα νοµικά κατο-
χυρωµένο δικαίωµα που υλοποιείται µέσα από µια θεσµοποιηµένη εκπαιδευτική διαδικασία. 
Ωστόσο, ο τρόπος λειτουργίας και το περιεχόµενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που ούτως 
ή άλλως συνιστά τη δεοντολογία της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να προάγει την υγιή ανάπτυξη και 
εξέλιξη του παιδιού αποτελεί θεµελιώδες ηθικό δικαίωµά του. Εποµένως οποιοδήποτε κενό χά-
ραξης και άσκησης πολιτικής στον τοµέα αυτό συνιστά αυτό το ίδιο παραβίαση του αντίστοιχου 
ηθικού δικαιώµατος του παιδιού. Από την άλλη πλευρά και η διάκριση των δικαιωµάτων για κοι-
νωνική πρόνοια / προστασία και κατοχύρωση ελευθεριών, είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στο πλαίσιο 
της παρούσας µελέτης καθώς αντιστοιχεί στην κατ’ άλλους διάκριση ανάµεσα στα στάδια της 
γαλουχίας και της αυτοδιάθεσης του παιδιού6 ή στη διάκριση ανάµεσα στο δικαίωµα του παιδιού 
για προστασία και το δικαίωµά του για συµµετοχή.7

Η διεκδίκηση, απόκτηση και κατοχύρωση όµως ενός δικαιώµατος από το φορέα του, εν 
προκειµένω το παιδί, προϋποθέτει την ύπαρξη και εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος εκ µέρους 
του, το οποίο πρέπει να έχει δηµιουργηθεί, συντηρηθεί, προωθηθεί και προστατευθεί αναλόγως, 
µέσα από µια διαδικασία συνειδητοποίησης, ευαισθητοποίησης, ενδυνάµωσης και ικανότητας 
λήψης αποφάσεων και επιλογών. Η κοινωνική πραγµατικότητα ωστόσο καταµαρτυρεί ότι τόσο 
στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό περιβάλλον, το παιδί έχει ελάχιστα περιθώρια αυτόνοµων 
επιλογών και αποφάσεων και αυτά περιορίζονται συνήθως σε περιπτώσεις ασήµαντων ζητηµά-
των. Αυτή η στάση δικαιολογείται από την κοινωνία στη βάση της λογικής της ανωριµότητας, 
της ανευθυνότητας και της έλλειψης των απαιτουµένων δεξιοτήτων από το παιδί, µε µοναδικά 
κριτήρια τη µικρή του ηλικία και το γεγονός ότι τελεί υπό διαµόρφωση. Η ταυτολογία αυτών των 
επιχειρηµάτων είναι προφανής. Εάν το παιδί δεν εκπαιδευτεί ως προς τις παραπάνω πρακτικές, 
διότι δεν διαθέτει την απαιτούµενη προϋπηρεσία, αναρωτιέται κανείς πώς θα την αποκτήσει. 
 Έχουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα άραγε ηλικία; Αντίστοιχη επιχειρηµατολογία µπορεί επίσης να 
διατυπωθεί και για το πατερναλιστικό πρότυπο που οδηγεί σε υπερπροστατευτισµό, δηµιουργεί 
συγχύσεις και προωθεί τον αποκλεισµό των παιδιών από την εξάσκηση της συµµετοχής τους σε 
µια σειρά από κοινωνικές δραστηριότητες και πρακτικές. 

Η παράκαµψη των παραπάνω κινδύνων σε έναν ορθολογικό τρόπο διαχείρισης της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας προϋποθέτει την εφαρµογή µιας κλίµακας µέτρων που να ενθαρρύνουν τη 
συµµετοχή του παιδιού στο κοινωνικό γίγνεσθαι µε τρόπο που είναι συµβατός µε τις θεµελιώ-
δεις αρχές του σεβασµού της ανθρώπινης αξίας και προσωπικότητας. Τα διάφορα στάδια ή βή-
µατα προς αυτή την κατεύθυνση δεν τοποθετούνται σε ένα γραµµικό, ντετερµινιστικό, συνεχές 
πρότυπο αυτοπραγµάτωσης και αυτοπροσδιορισµού, το οποίο διευκολύνει τη χειραγώγηση του 
παιδιού, το αντιµετωπίζει ως διακοσµητικό στοιχείο και κατασκευάζει πολιτικές κενές περιε-
χοµένου, αλλά εκφράζονται µέσα από µία κυκλική ή σπειροειδή πραγµατική και ουσιαστική 
ανάµειξη του παιδιού στη διαµόρφωση του περιβάλλοντός του. 

6. Rogers & Wrightsman 1978, σελ. 61.
7. Archard 1993, σελ. 65.
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Ένα θεωρητικό σχήµα που στηρίζει πρακτικές ουσιαστικής ευαισθητοποίησης και ενδυ-
νάµωσης του παιδιού είναι και αυτό που προτείνουµε µε την παρούσα µελέτη και µπορεί να 
περιγραφεί ως εξής: Έγκαιρη και έγκυρη, συνολική και άµεση, κατευθυνόµενη και ευέλικτη, στο-
χοθετηµένη και προσανατολισµένη παρέµβαση. Το στάδιο της προσχολικής ηλικίας, το οποίο έχει 
παραµεληθεί υπό το πρίσµα της ενσωµάτωσης / ένταξης στην παιδαγωγική δράση και πρακτική 
της έννοιας και του περιεχοµένου των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αποτελεί το κατάλληλο περι-
βάλλον για τη διαµόρφωση των συνθηκών που θα εγγυηθούν τη δηµιουργία µιας κουλτούρας 
έκφρασης, υπεράσπισης και διεκδίκησης των δικαιωµάτων του ανθρώπου.

Όπως έχει υποστηριχθεί, η προσχολική ηλικία εµφάνισε µια χρονική υστέρηση ως προς την 
αξιολόγησή της ως πεδίο µάθησης κι εξέλιξης της προσωπικότητας του παιδιού. Η παιδαγωγική 
πρακτική αρχίζει να τη συµπεριλαµβάνει µόλις στις αρχές του αιώνα που πέρασε. Σηµαντική 
 ώθηση για τη συστηµατική µελέτη του αναπτυσσόµενου ανθρώπου έδωσε η αντίληψη ότι το παιδί 
δεν είναι homunculus, ένας ενήλικος δηλαδή σε µικρογραφία, αλλά ένα όν sui generis που δια-
φέρει από τον ενήλικο, όχι µόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά.8 Η ανάπτυξη πλέον εκλαµβάνεται 
ως µια προοδευτική σειρά από µεταβολές που συµβαίνουν κατά τρόπο συστηµατικό. Είναι µια 
βαθµιαία εκδίπλωση και ενεργοποίηση των γενετικών καταβολών κάτω από τις επιδράσεις του 
περιβάλλοντος. Η ενδελέχεια αυτή του ανθρώπινου οργανισµού καθιστά το άτοµο ικανό να κα-
τακτά νέες µορφές δραστηριοτήτων. Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη είναι αποτέλεσµα της 
ωρίµανσης που είναι µια αυτόβουλη διαδικασία ανεξάρτητη ως ένα βαθµό από τις επιδράσεις του 
περιβάλλοντος και της µάθησης που στηρίζεται στην άσκηση και την ατοµική προσπάθεια. Το 
εύρος επιδράσεως της διαδικασίας της µάθησης σε οποιαδήποτε ηλικία αναγνωρίζεται όλο και 
περισσότερο από την επιστηµονική κοινότητα, καθώς υποστηρίζεται ότι µπορούµε να διδάξουµε 
οτιδήποτε σε οποιαδήποτε ηλικία, αρκεί να χρησιµοποιήσουµε την κατάλληλη µέθοδο.9

Ιδιαίτερα χρήσιµες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις επισηµαίνουν ότι τα κυρίαρχα χαρακτη-
ριστικά στη διαµόρφωση της προσωπικότητας κατά την προσχολική ηλικία εντοπίζονται στους 
παράγοντες της κατάκτησης αυξανόµενης αυτονοµίας και αυτάρκειας απέναντι στην αµφιβολία 
και στη συνέχεια της ανάληψης πρωτοβουλιών απέναντι στην απόκτηση ενοχών. Ο τρόπος που θα 
αντιµετωπίσει το περιβάλλον του παιδιού (γονείς, παιδαγωγοί) αυτήν την τάση για ενεργητικό 
έλεγχο του κόσµου που το περιβάλλει θα καθορίσει την κατεύθυνση της ανάπτυξης του παιδιού 
προς την αυτονοµία και την αυτοπεποίθηση ή προς την αµφιβολία και την ανασφάλεια.10 

Από την άλλη πλευρά, η πορεία της νοητικής ανάπτυξης του παιδιού κατά την προσχολική 
ηλικία µέσα από µια θεµελιώδη µεταµόρφωση του πνευµατικού του κόσµου βασίζεται σηµαντικά 
στην εµφάνιση της συµβολικής λειτουργίας. Το παιδί παράγει πλέον εσωτερικά σύµβολα 
(πνευµατικές εικόνες, λέξεις) που αντιπροσωπεύουν αντικείµενα και συµβάντα ακόµη κι όταν 
αυτά είναι αντιληπτικώς απόντα, αρχίζει να διαφοροποιεί τις εσωτερικές αναπαραστάσεις 
(τα σηµαίνοντα) από τα αντικείµενα / συµβάντα που αυτά αντιπροσωπεύουν (σηµαινόµενα), 
αρχίζει να µεταπλάθει το συγκεκριµένο εξωτερικό περιβάλλον σε εσωτερικό. Η νόηση από 
αντιληπτική γίνεται παραστατική. Με την έναρξη της λειτουργίας της ανακλητικής µνήµης, µέσα 
από το συµβολικό παιχνίδι και τη χρήση της γλώσσας, το παιδί πλέον µπορεί να στηρίζεται 
και σε αναπλάσεις του παρελθόντος και του παρόντος και σε προγραµµατικούς σχεδιασµούς 
του µέλλοντος. Μέσα από µια τέτοια διαφοροποίηση του υλικού και του πνευµατικού κόσµου 
και την παρεµβολή των συµβόλων, τα γνωστικά σχήµατα και οι προσαρµοστικές αντιδράσεις 
εµπλουτίζονται. Η εµπρόθετη προσαρµογή µέσων και σκοπών µέσα από νοητικούς συνδυασµούς 
εδραιώνεται. Το παιδί πλέον µπορεί να χειρίζεται το περιβάλλον του εσωτερικά, συµβολικά, 
µπορεί δηλαδή να σκέπτεται γι’ αυτό. Ας σηµειωθεί στο σηµείο αυτό, ότι η συµβολική λειτουργία 
αποτελεί τη βάση της τυπικής λογικής που επιτρέπει τη συναγωγή νοητικών συλλογισµών σε 
υψηλό επίπεδο εννοιολογικής αφαίρεσης.11

8. Ι. Παρασκευόπουλος (1984): Εξελικτική Ψυχολογία, Τόµος Ά , σελ. 14. 
9. J. Bruner, όπ. παραπ. Ι. Παρασκευόπουλος, (1984), σελ 19.

10. Βλ. σχετικά Ι. Παρασκευόπουλος, (1984), βλ. τόµος Β .́
11. Βλ. σχετικά Ι. Παρασκευόπουλος, (1984), τόµος Β ,́ σελ. 28-32.
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Στην περίοδο αυτή η διανόηση στηρίζεται αρχικά σε ατελείς έννοιες - προέννοιες - σε 
 αναπαραστατικούς δηλαδή συµβολισµούς και κινείται µεταγωγικά και αργότερα (διαισθητική 
περίοδος) στο σχηµατισµό ενός συστήµατος εννοιών λογικά οργανωµένων. Αυτό σηµαίνει ότι ο 
εννοιολογικός εξοπλισµός του παιδιού κατά την περίοδο αυτή χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Οι 
έννοιες είναι προσωπικό δηµιούργηµα του καθενός µας και συνιστούν εσωτερικά ψυχολογικά 
κατασκευάσµατα τα οποία δηµιουργεί το άτοµο στην αλληλεπίδρασή του µε το περιβάλλον. Ως 
εκ τούτων ο βαθµός εγκυρότητας της έννοιας (το κατά πόσο δηλαδή το περιεχόµενο της έννοιας 
αντιστοιχεί προς την κοινή σηµασία που αποδίδει στην έννοια το κοινωνικό περιβάλλον του 
παιδιού) και η διαθεσιµότητα και αξιοποίηση εννοιών ως οργάνων της σκέψης για πλήθος θε-
µάτων είναι βασικές συνιστώσες του εννοιολογικού εξοπλισµού του παιδιού.12 Η θεµατική των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων που συνιστούν από µόνα τους εννοιολογικά universalia δεν µπορεί να 
αγνοηθεί στη διαµόρφωση του εννοιολογικού κόσµου του παιδιού και στο χτίσιµο της προσω-
πικότητάς του.

Η πορεία του παιδιού προς την ισορροπία, ή διαφορετικά κατά Piaget στην αφοµοίωση και 
τη συµµόρφωση ή το συµβιβασµό µε το περιβάλλον µέσα από τις διαδικασίες της κατανόησης 
και της ανακάλυψης,13 περνάει κυρίαρχα κατά την περίοδο αυτή από το συµβολικό παιχνίδι. Το 
παιχνίδι είναι για το παιδί ένα είδος µεταµόρφωσης της πραγµατικότητας µέσω της πραγµατο-
ποίησης των επιθυµιών του και µια υγιής έκφραση του εγωκεντρισµού του. Η νέα παιδαγωγική 
θεωρεί το παιχνίδι ως την πλέον φυσική µέθοδο µάθησης και αγωγής του παιδιού. Ο παιδαγωγός 
οφείλει να διαποτίσει το παιδαγωγικό του έργο µε την ατµόσφαιρα της χαράς του παιχνιδιού 
που εξασφαλίζει εργασία σε ατµόσφαιρα ευεξίας, αίσθηση ικανοποίησης για το επίτευγµα µιας 
προσπάθειας, αυθόρµητη συνδροµή του πνεύµατος, συγκέντρωση της προσοχής, εξάσκηση της 
δύναµης για την καταβολή προσπάθειας, εύκολη πρόσκτηση της γνώσης και µεγάλη αφοµοιω-
τική ικανότητα. Η καλλιέργεια των παραπάνω δεξιοτήτων οδηγεί στην ανάπτυξη και διαµόρ-
φωση του κοινωνικού συναισθήµατος του παιδιού που αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση για την 
αρµονική ένταξή του στην κοινωνία. Στο παιχνίδι το παιδί αναγνωρίζει δικαιώµατα, εκφράζει 
συναισθήµατα και συνειδητοποιεί αξίες όπως τη συνεργασία, την αµοιβαία εκτίµηση, τον αλληλο-
σεβασµό, τις φιλικές σχέσεις, τη δικαιοσύνη, το αλτρουϊστικό πνεύµα, την τιµή, τη γενναιότητα, την 
αυτοθυσία, την ειλικρίνεια.14

12. Ι. Παρασκευόπουλος (1984), τόµος Β .́ Επίσης βλ. σχετικά Χ. Φράγκου (1984): Ψυχοπαιδαγωγική, 
Αθήνα, Gutenberg.

13. Όπ. παραπ. Χ. Φράγκου (1984), σελ. 207.
14. Γ. Χαραλαµπόπουλος (1983): Γενική Παιδαγωγική, Αθήνα, σελ. 290 επ. 
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Στο πλαίσιο των παραπάνω θεωρητικών συλλογισµών σχεδιάστηκε η εφαρµογή που 
 ακολουθεί, για την αξιοποίηση του σταδίου της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης ως προς 
τον εννοιολογικό εξοπλισµό του παιδιού µε τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Όπως δι-
απιστώνεται από την ανάλυση που προηγήθηκε, η εξοικείωση του παιδιού µε τις οικουµενικές 
 αξίες του σύγχρονου πολιτισµού στην προσχολική ηλικία, αποτελεί µια σηµαντική και ανα-
ντικατάστατη νοητική διεργασία διαµόρφωσης της αντίληψής του, κατασκευής της «µνήµης» 
του για το µέλλον και θετικής τοποθέτησής του απέναντι στις προκλήσεις του κόσµου που το 
περιβάλλει.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Εκπαιδευτικό Υλικό:

Αναγνωρίζοντας την υπέρτατη αξία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων καθώς και την πραγ-
µατική αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών σε αυτά, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών ανέλαβε την πρωτοβουλία να επεξεργαστεί ένα βασικό υλικό εκπαίδευσης στα αν-
θρώπινα δικαιώµατα που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και µπορεί να αξιοποιηθεί 
τόσο από τους παιδαγωγούς, στο πλαίσιο των δοµών προσχολικής αγωγής (παιδικούς σταθµούς, 
νηπιαγωγεία, παιδότοπους κ.α.), όσο και από τους γονείς στο πλαίσιο του σπιτιού και της καθη-
µερινής τους ζωής.

Κεντρικό σηµείο αναφοράς του εκπαιδευτικού υλικού είναι η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµα-
τα του Παιδιού, το κείµενο της οποίας αποτελεί πηγή έµπνευσης και κατευθυντήρια αρχή για 
την εξοικείωση των παιδιών µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις αξίες που όλοι οι 
άνθρωποι δικαιούνται. Τα ∆ικαιώµατα που κατοχυρώνει η Σύµβαση µπορούν να διακριθούν σε 
τέσσερις µεγάλες κατηγορίες: 

- ∆ικαιώµατα Επιβίωσης που καλύπτουν το δικαίωµα των παιδιών για ζωή και για ικανο-
ποίηση των βασικών τους αναγκών, όπως η διατροφή, η στέγη και η υγεία.

- ∆ικαιώµατα Ανάπτυξης που επιτρέπουν στα παιδιά να αναπτύξουν πλήρως τις ικανότη-
τες και το δυναµικό τους, όπως το δικαίωµα στην εκπαίδευση ή η ελευθερία της σκέψης, της συ-
νείδησης και της θρησκείας. 

- ∆ικαιώµατα Προστασίας που εξασφαλίζουν τα παιδιά από κάθε είδους εκµετάλλευσης 
και κακοποίησης, όπως η απαγόρευση των βασανιστηρίων και της σκληρής ή απάνθρωπης µε-
ταχείρισης, η παιδική εργασία και η σεξουαλική εκµετάλλευση. 

- ∆ικαιώµατα Συµµετοχής που επιτρέπουν στα παιδιά να παίζουν ενεργό ρόλο στην 
πολιτιστική και πολιτική ζωή της χώρας τους, όπως το δικαίωµα να συµµετέχουν σε οργανώσεις 
και να συναθροίζονται ειρηνικά, ή η ελευθερία έκφρασης της γνώµης τους. Η Σύµβαση 
υιοθετήθηκε οµόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών στις 20 Νοεµβρίου 1989 
ενώ η Ελλάδα επικύρωσε τη Σύµβαση στις 2 ∆εκεµβρίου 1992 (ΦΕΚ 192/2.12.92).

Με οδηγό τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, µπορείτε να γνωρίσετε στα παιδιά 
την έννοια και το περιεχόµενο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ειδικότερα µπορείτε να χρησιµο-
ποιήσετε ως εναρκτήρια αναφορά είτε το πλήρες κείµενο της Σύµβασης, παρουσιάζοντάς το µε 
απλά λόγια, είτε µια συνοπτική περιγραφή των δικαιωµάτων που κατοχυρώνει, της φιλοσοφί-
ας που τα υπαγορεύει και των αναγκών που αυτά καλύπτουν, είτε συγκεκριµένα άρθρα τα οποία 
κατοχυρώνουν δικαιώµατα που τα παιδιά ήδη γνωρίζουν από τις προσωπικές τους εµπειρίες και 
την καθηµερινή τους ζωή (π.χ. άρθρο 31: δικαίωµα στο παιχνίδι και την ψυχαγωγία). 

Επίσης, µπορείτε να αναφερθείτε και σε άλλα κείµενα προστασίας των ανθρωπίνων δικαι-
ωµάτων, όπως την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, επισηµαίνο-
ντας τα κοινά δικαιώµατα που κατοχυρώνονται από τα κείµενα αυτά και από τη Σύµβαση για 
τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Τέλος, µπορείτε να ζητήσετε από τις οργανώσεις προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων (π.χ. Unicef, ∆ιεθνής Αµνηστία) να σας προµηθεύσουν µε τυχόν εκ-
παιδευτικό υλικό για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ή να επισκεφθούν το χώρο σας παρουσιάζοντας 
τα δικαιώµατα και τη δράσή τους γι’ αυτά.
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Προτεινόµενα Άρθρα της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 
που µπορούν να χρησιµεύσουν σαν «αφετηρία» 

στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες:

Άρθρο 2: Προστασία των παιδιών από κάθε µορφή διάκρισης
Άρθρο 3: ∆ικαίωµα στην προστασία και στην φροντίδα
Άρθρο 6: ∆ικαίωµα στη ζωή
Άρθρο 7: ∆ικαίωµα σε όνοµα και εθνικότητα
Άρθρο 9: ∆ικαίωµα για οικογένεια
Άρθρο 12: ∆ικαίωµα ελεύθερης γνώµης
Άρθρο 13: ∆ικαίωµα ελεύθερης έκφρασης και πληροφόρησης
Άρθρο 14: ∆ικαίωµα ελεύθερης σκέψης, συνείδησης και θρησκείας
Άρθρο 15: ∆ικαίωµα ειρηνικής συνάθροισης και συναναστροφής
Άρθρο 24: ∆ικαίωµα στην υγεία
Άρθρο 27: ∆ικαίωµα για κατάλληλο επίπεδο ζωής 
Άρθρο 28: ∆ικαίωµα στην εκπαίδευση
Άρθρο 31: ∆ικαίωµα στο παιχνίδι και την ψυχαγωγία

Άρθρο 37: Απαγόρευση βασανιστηρίων, κακοµεταχείρισης, 
απάνθρωπων ποινών και της ποινής του θανάτου.

Κοινά ∆ικαιώµατα που κατοχυρώνονται  από την Οικουµενική ∆ιακήρυξη 
των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ο∆∆Α) και τη Σύµβαση 

για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (Σ∆Π):

Απαγόρευση των ∆ιακρίσεων:
Άρθρο 2 (1) (Σ∆Π): Τα Συµβαλλόµενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώµατα, 

που αναφέρονται στην παρούσα Σύµβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη 
δικαιοδοσία τους, χωρίς καµία διάκριση φυλής, χρώµατος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτι-
κών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νοµίµων εκπροσώπων του ή της 
εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της 
 ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.

Άρθρο 2 (1) (Ο∆∆Α): Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώµατα και 
όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα ∆ιακήρυξη, χωρίς καµία απολύτως διάκριση, 
ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώµα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή 
οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση 
ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. 

Το ∆ικαίωµα στη Ζωή:
Άρθρο 6 (1) (Σ∆Π): Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει εγγενές δι-

καίωµα στη ζωή. (2) Τα Συµβαλλόµενα Κράτη µέρη εξασφαλίζουν, στο µέτρο του δυνατού, την 
επιβίωση και την ανάπτυξη του παιδιού.

Άρθρο 3 (Ο∆∆Α): Κάθε άτοµο έχει δικαίωµα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική 
του ασφάλεια.

Το ∆ικαίωµα σε Όνοµα και Εθνικότητα:
Άρθρο 7 (1) (Σ∆Π): Το παιδί εγγράφεται στο ληξιαρχείο αµέσως µετά τη γέννησή του και 

έχει από εκείνη τη στιγµή το δικαίωµα ονόµατος, το δικαίωµα να αποκτήσει ιθαγένεια και, στο 
µέτρο του δυνατού, το δικαίωµα να γνωρίζει τους γονείς του και να ανατραφεί από αυτούς.
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Άρθρο 6 (Ο∆∆Α):Καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωµα στην αναγνώριση της νο-
µικής του προσωπικότητας.

Άρθρο 15 (1) (Ο∆∆Α): Καθένας έχει το δικαίωµα µιας ιθαγένειας. (2) Κανείς δεν µπορεί να 
στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του ούτε το δικαίωµα να αλλάξει ιθαγένεια.

Το ∆ικαίωµα Ελεύθερης Έκφρασης και Πληροφόρησης:
Άρθρο 13 (1) (Σ∆Π): Το παιδί έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωµα 

αυτό περιλαµβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών 
οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, υπό µορφή προφορική, γραπτή ή τυπωµένη, ή 
καλλιτεχνική ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο της επιλογής του.

Άρθρο 19 (Ο∆∆Α): Καθένας έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της γνώµης και της έκφρα-
σης, που σηµαίνει το δικαίωµα να µην υφίσταται δυσµενείς συνέπειες για τις γνώµες του, και το 
δικαίωµα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, µε οποιοδήποτε µέσο 
έκφρασης, και από όλο τον κόσµο. 

Το ∆ικαίωµα Ελεύθερης Σκέψης, Συνείδησης και Θρησκείας:
Άρθρο 14 (1) (Σ∆Π): Τα Συµβαλλόµενα Κράτη σέβονται το δικαίωµα του παιδιού για ελευ-

θερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
Άρθρο 18 (Ο∆∆Α): Κάθε άτοµο έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδη-

σης και της θρησκείας...

Το ∆ικαίωµα Ειρηνικής Συνάθροισης και Συναναστροφής:
Άρθρο 15 (1) (Σ∆Π): Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν τα δικαιώµατα του παιδιού 

στην ελευθερία του να συνεταιρίζεται και να συνέρχεται ειρηνικά.
Άρθρο 20 (1) (Ο∆∆Α): Καθένας έχει το δικαίωµα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ε-

λεύθερα και για ειρηνικούς σκοπούς.

Το ∆ικαίωµα για Κατάλληλο Επίπεδο Ζωής:
Άρθρο 27 (1) (Σ∆Π): Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα κάθε παιδιού 

για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής που να επιτρέπει τη σωµατική, πνευµατική, ψυχική, ηθική και 
κοινωνική ανάπτυξή του.

Άρθρο 25 (1) (Ο∆∆Α): Καθένας έχει δικαίωµα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφα-
λίσει στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία και ευηµερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισµό, 
κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες... (2) Η µητρότητα 
και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωµα ειδικής µέριµνας και περίθαλψης. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτη-
τα αν είναι νόµιµα ή εξώγαµα, απολαµβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία. 

Το ∆ικαίωµα στην Εκπαίδευση:
Άρθρο 28 (1) (Σ∆Π): Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα του παιδιού 

στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα, για να επιτευχθεί η άσκηση του δικαιώµατος αυτού προοδευτι-
κά και στη βάση της ισότητας των ευκαιριών...

Άρθρο 29 (1) (Σ∆Π): Τα Συµβαλλόµενα Κράτη συµφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού 
πρέπει να αποσκοπεί: α) Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη 
δυνατή ανάπτυξη των χαρισµάτων του και των σωµατικών και πνευµατικών ικανοτήτων του. β) 
Στην ανάπτυξη του σεβασµού για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις θεµελιώδεις ελευθερίες 
και για τις αρχές που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών. 

Άρθρο 26 (1) (Ο∆∆Α): Καθένας έχει δικαίωµα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να 
παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθµίδα της ... (2) Η εκπαίδευση 
πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση 
του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. Πρέπει να προά-
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γει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάµεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυ-
λές και τις θρησκευτικές οµάδες και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωµέ-
νων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης. 

Το ∆ικαίωµα στο Παιχνίδι και την Ψυχαγωγία:
Άρθρο 31 (1) (Σ∆Π): Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωµα στην 

ανάπαυση και στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση µε ψυχαγωγικά 
παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία του και στην ελεύθερη συµ-
µετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή. 

Άρθρο 24 (Ο∆∆Α): Καθένας έχει το δικαίωµα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαί-
τερα, σε λογικό περιορισµό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες µε πλήρεις αποδοχές.

Άρθρο 27 (1) (Ο∆∆Α): Καθένας έχει το δικαίωµα να συµµετέχει ελεύθερα στην πνευµατι-
κή ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες και να µετέχει στην επιστηµονική πρόοδο 
και στα αγαθά της.

Απαγόρευση Βασανιστηρίων:
Άρθρο 37 (Σ∆Π): Τα Συµβαλλόµενα Κράτη επαγρυπνούν ώστε: α) Κανένα παιδί να µην 

υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλες σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιµωρίες ή 
µεταχείριση...

Άρθρο 5 (Ο∆∆Α): Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή 
ή µεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική.

Απαγόρευση της Εκµετάλλευσης και του ∆ουλεµπορίου:
Άρθρο 32 (1) (Σ∆Π): Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα του παιδιού να 

προστατεύεται από την οικονοµική εκµετάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασί-
ας που ενέχει κινδύνους ή που µπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή του ή να βλάψει 
την υγεία του ή τη σωµατική, πνευµατική, ψυχική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή του.

Άρθρο 34 (1) (Σ∆Π): Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προστα-
τεύσουν το παιδί από κάθε µορφή σεξουαλικής εκµετάλλευσης και σεξουαλικής βίας ...

Άρθρο 35 (Σ∆Π): Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα σε εθνικό, 
διµερές και πολυµερές επίπεδο για να εµποδίσουν την απαγωγή, την πώληση ή το δουλεµπόριο 
παιδιών, για οποιονδήποτε σκοπό και µε οποιαδήποτε µορφή.

Άρθρο 36 (Σ∆Π): Τα Συµβαλλόµενα Κράτη προστατεύουν το παιδί από κάθε άλλη µορφή 
εκµετάλλευσης επιβλαβή για οποιαδήποτε πλευρά της ευηµερίας του.

Άρθρο 4 (Ο∆∆Α): Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή µερικής. 
Η δουλεία και το δουλεµπόριο υπό οποιαδήποτε µορφή απαγορεύονται.

Αντιµετώπιση από τη ∆ικαιοσύνη:
Άρθρο 40 (1) (Σ∆Π):Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν σε κάθε παιδί ύποπτο, κατη-

γορούµενο ή καταδικασµένο για παράβαση του ποινικού νόµου το δικαίωµα σε µεταχείριση που 
να συνάδει µε το αίσθηµα της αξιοπρέπειάς του και της προσωπικής αξίας, που να ενισχύει το 
σεβασµό του για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµελιώδεις ελευθερίες των άλλων και που 
να λαµβάνει υπόψη την ηλικία του, καθώς και την ανάγκη για επανένταξη στην κοινωνία και για 
την ανάληψη από το παιδί ενός εποικοδοµητικού ρόλου στην κοινωνία.

Άρθρο 11 (1) (Ο∆∆Α): Κάθε κατηγορούµενος για ποινικό αδίκηµα πρέπει να θεωρείται 
αθώος, ωσότου διαπιστωθεί η ενοχή του σύµφωνα µε το νόµο, σε ποινική δίκη, κατά την οποία 
θα του έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες για την υπεράσπισή του εγγυήσεις.
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Η Οµάδα- Στόχος της Εκπαιδευτικής ∆ιαδικασίας:

Παιδιά προσχολικής ηλικίας 3 έως 6 ετών που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε το νό-
ηµα και το περιεχόµενο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Οι Στόχοι της Εκπαιδευτικής ∆ιαδικασίας:

• Η συνειδητοποίηση από τα παιδιά της αξίας της ανθρώπινης ύπαρξης και της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας.

• Η συνειδητοποίηση από τα παιδιά της αξίας των αγαθών που χρειάζονται για το σεβασµό 
και την προστασία της ανθρώπινης ύπαρξης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

• Η γνωριµία και εξοικείωση των παιδιών µε την έννοια και το περιεχόµενο των ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων.

• Η ευαισθητοποίηση και η ενεργός συµµετοχή των παιδιών στην υπεράσπιση των ανθρω-
πίνων δικαιωµάτων. 

• Η εξοικείωση των παιδιών µε τις θεµελιώδεις αξίες της Αξιοπρέπειας, της Ελευθερίας, της 
Ισότητας, της Αλληλεγγύης, της ∆ηµοκρατίας και της ∆ικαιοσύνης.

• Η ανάπτυξη από τα παιδιά στάσεων και συµπεριφορών που σέβονται τις θεµελιώδεις  αξίες 
και προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα.

Οι Εκπαιδευτικές Μέθοδοι:

• Εκπαίδευση µέσω του παιχνιδιού: λεκτικά, νοητικά και σωµατικά παιχνίδια τα οποία ανα-
φέρονται στα ανθρώπινα δικαιώµατα που κατοχυρώνονται από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού. 

• Συµµετοχική εκπαιδευτική διαδικασία, µε την ενθάρρυνση του διαλόγου, της ελεύθερης 
έκφρασης ιδεών και συναισθηµάτων, του προβληµατισµού, της ανταλλαγής απόψεων και της 
ανάληψης πρακτικών εφαρµογών και δράσεων που προϋποθέτουν την ενεργό συµµετοχή των 
παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Ενσωµάτωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε κάθε εφαρµογή της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας. Οι ιστορίες, τα παραµύθια, οι συζητήσεις, τα παιχνίδια, τα βιβλία, οι ζωγραφιές, οι κα-
τασκευές, οι αφίσες, τα τραγούδια και τα ποιήµατα µπορούν να χρησιµεύσουν ως εκπαιδευτικό 
υλικό για να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν και να ευαισθητοποιηθούν για τα ανθρώπι-
να δικαιώµατα. 

• Ενθάρρυνση οµαδικών δραστηριοτήτων που ενισχύουν την αλληλεγγύη και τη συνεργα-
σία για την επίτευξη των κοινών στόχων.

• Ενθάρρυνση ατοµικών πρωτοβουλιών, προαγωγικών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που 
 ενισχύουν την υπευθυνότητα για συγκεκριµένη δραστηριότητα και επισηµαίνουν το συσχετι-
σµό µεταξύ ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ατοµικής ευθύνης για την εφαρµογή τους.

∆ραστηριότητες και Παιχνίδια:

Κεντρικό σηµείο αναφοράς στις δραστηριότητες και τα παιχνίδια που σας προτείνουµε εί-
ναι η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Οι δραστηριότητες και τα παιχνίδια διακρίνονται 
σε κατηγορίες ανάλογα µε τις δεξιότητες των παιδιών που ενεργοποιούν και την «πρώτη  ύλη» 
που απαιτούν για την επεξεργασία τους. Έτσι, µπορούµε να διακρίνουµε τις εξής κατηγορίες 
παιχνιδιών: α) Παιχνίδια µε Λέξεις, β) Παιχνίδια µε Εικόνες και Ζωγραφιές, γ) Παιχνίδια 
µε Κατασκευές, δ) Παιχνίδια µε Κούκλες και Φιγούρες, ε) Παιχνίδια Ρόλων και Βιωµατικά 
Παιχνίδια. Όλες οι κατηγορίες παιχνιδιών µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους και να λει-
τουργήσουν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Στο πλαίσιο κάθε κατηγορίας παιχνιδιού αναφέρουµε 
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ενδεικτικά παραδείγµατα που πιθανόν να σας χρησιµεύσουν σαν αφετηρία για να ξεκινήσετε το 
παιχνίδι και να αποσπάσετε την προσοχή των παιδιών. Όλες οι δραστηριότητες είναι  «ανοιχτές» 
σε αυτοσχεδιασµούς και µπορούν να οργανωθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε το ενδιαφέρον των παι-
διών να επικεντρώνεται σε ένα ή σε περισσότερα δικαιώµατα κάθε φορά. 

Α) Παιχνίδια µε Λέξεις
• Το Κυνήγι των Λέξεων: Οργανώστε λεκτικά παιχνίδια µε ένα συγκεκριµένο δικαίωµα ή 

µε λέξεις-κλειδιά των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Παράδειγµα: Επιλέξτε ένα γράµµα της αλφα-
βήτου και ζητείστε από τα παιδιά να σας αναφέρουν ένα δικαίωµα που να αρχίζει από το γράµµα 
αυτό (π.χ. «Γ»: Γνώµη, «∆»: ∆ικαιοσύνη, «Ε»: Εκπαίδευση, Ειρήνη, «Ζ»: Ζωή, «Ι»: Ισότητα, 
«Ο»: Οικογένεια, Όνοµα, «Π»: Παιχνίδι, «Σ»: Σπίτι, «Τ»:Τροφή, «Υ»: Υγεία, κ.α.). Στη  συνέχεια, 
µπορείτε να ζητήσετε από τα παιδιά να βρουν λέξεις που σχετίζονται µε τα συγκεκριµένα δι-
καιώµατα είτε µε θετικό είτε µε αρνητικό τρόπο. Για παράδειγµα το δικαίωµα στην εκπαίδευση 
µπορεί να συνδεθεί µε τις λέξεις βιβλίο, σχολείο, δάσκαλος, βιβλιοθήκη / αναλφαβητισµός, 
 αγράµµατος, το δικαίωµα στην υγεία µε τις λέξεις γιατρός, εµβόλια, φάρµακα, νοσοκοµείο, πρό-
νοια / µόλυνση, άρρωστος, ασθένεια, το δικαίωµα στην τροφή µε τις λέξεις βιταµίνες, γάλα, χυ-
µοί, φρούτα/ πείνα, φτώχεια, ανθυγιεινή διατροφή, το δικαίωµα στην ειρήνη µε τις λέξεις  φιλία, 
αγάπη, αλληλεγγύη / πόλεµος, όπλα, θάνατος, αναπηρία, πρόσφυγας, κ.α. Αφού καταγράψετε 
τις λέξεις που βρήκαν τα παιδιά για κάθε δικαίωµα, ζητείστε τους να συνθέσουν µε κάποιες από 
αυτές τις λέξεις µια πρόταση, µια µικρή ιστορία, ένα ποίηµα ή ένα τραγούδι. Το παιχνίδι µπορεί, 
µε αυτόν τον τρόπο, να συνεχιστεί για πολλή ώρα εναλλάσσοντας κάθε φορά τα δικαιώµατα και 
ανασυνθέτοντας τις λέξεις που τα αφορούν.

• Οι Μαντεψιές: Επιλέξτε κάποια από τα δικαιώµατα που κατοχυρώνονται στη Σύµβαση για 
τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού ή λέξεις που σχετίζονται µε την υλοποίηση αυτών των δικαιωµάτων 
και διαµορφώστε µε αυτές τις λέξεις ερωτήσεις που θα απευθύνετε στα παιδιά ζητώντας τους να 
µαντέψουν τη σωστή ανάµεσα σε τρεις απαντήσεις. Παραδείγµατα: Μάντεψε: Τι κάνει ένα παιδί 
για να µάθει γράµµατα; Α) Χτυπάει παλαµάκια, Β) Πηγαίνει σχολείο, Γ) Τρώει µήλα.  Μάντεψε: 
Τι κρατάει στα χέρια του ένα παιδί που θέλει να παίξει; Α) Ένα καρότο, Β) Μια µπάλα, Γ) Ένα 
θερµόµετρο. Μάντεψε: Ποιόν φωνάζουµε όταν είµαστε άρρωστοι; Α) Το Φούρναρη, Β) Την κυ-
ρία στο απέναντι µπαλκόνι, Γ) Το Γιατρό. Μάντεψε: Πού ζουν τα παιδιά; Α) Σε φωλιές στο χώµα, 
Β) Σε χαρτόκουτα, Γ) Σε σπίτια. Μάντεψε: Όταν γίνεται πόλεµος τι πέφτει  από τον ουρανό; Α) 
Λουλούδια, Β) Βόµβες, Γ) Αστέρια. Με τον τρόπο αυτό, των αστείων ερωτο-απαντήσεων τα παι-
διά αφοµοιώνουν διασκεδάζοντας τις έννοιες, το νόηµα και το περιεχόµενο των ανθρωπίνων δι-
καιωµάτων και αποκτούν συνείδηση των αγαθών που χρειάζονται για την  υλοποίησή τους.

• Αφήγηση Παραµυθιού: Επιλέξτε ένα δικαίωµα που κατοχυρώνεται στη Σύµβαση για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού και αφού το εξηγήσετε στα παιδιά µε απλά λόγια αφηγηθείτε τους  ένα 
παραµύθι που αφορά στο συγκεκριµένο δικαίωµα ή που µπορεί να διαβαστεί µε τέτοιο τρόπο 
που να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους για το δικαίωµα αυτό. Μετά την αφήγηση, ρωτείστε τους 
εάν αναγνωρίζουν στην πλοκή του παραµυθιού το δικαίωµα που τους εξηγήσατε, ζητείστε τους 
να σας επισηµάνουν τα σχετικά σηµεία και παροτρύνετέ τους να σας προτείνουν τις δικές τους 
ιδέες για να βοηθήσουν τους «ήρωες» να λύσουν το πρόβληµά τους. Η παιδική λογοτεχνία είναι 
πλούσια σε κλασικούς µύθους και αγαπηµένες ιστορίες που µπορούν να διαβαστούν µε την 
 οπτική των δικαιωµάτων και να διδάξουν στα παιδιά την αξία της υπεράσπισής τους. Ενδεικτικά 
και αντί άλλων, αναφέρονται οι ιστορίες της «Ειρήνης» και της «Λυσιστράτης» διασκευασµέ-
νες για τα παιδιά (Ζαραµπούκα Σ., 2000, Αριστοφάνη ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ και ΕΙΡΗΝΗ, ∆ιασκευή για 
παιδιά, Αθήνα, Κέδρος), που πολλά µπορούν να τους διδάξουν για το δικαίωµα στην ειρήνη, ή 
η ιστορία της «Σταχτοπούτας» (Περρώ Π., 1999, Παραµύθια του Περρώ, Αθήνα, Μίνωας), που 
θα τους διδάξει το δικαίωµα της προστασίας από οποιαδήποτε εργασία ενέχει κινδύνους για τη 
σωµατική και ψυχική τους ανάπτυξη. Ακόµη, η ιστορία της «Ντενεκεδούπολης», µε το Σοφό, 
το Βουτυρένιο και τη Μηλίτσα να προσπαθούν να χτίσουν ένα γερό σχολείο και τις  Καµινάδες 
να συνωµοτούν να το γκρεµίσουν γιατί ο αρχηγός τους δε θέλει τα γράµµατα (Φακίνου Ε., 1985, 
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Ξύπνα Ντενεκεδούπολη, Αθήνα, Καστανιώτης), θα τους διδάξει το δικαίωµα στην εκπαίδευση 
ενώ η ιστορία των χελιδονιών που διεκδικούν το δικαίωµά τους να δηµιουργήσουν οικογένεια 
και να χτίσουν τη φωλιά τους σ’ ένα όµορφο σπίτι (Αναγνώστου Κ., 1999, Μια Φορά µια Φωλιά, 
Αθήνα, Μίνωας), θα τους µυήσει στο δικαίωµα της γονικής προστασίας και φροντίδας και στο 
δικαίωµα για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής που να επιτρέπει την ανάπτυξη των παιδιών. Μην 
ξεχνάτε πως η παιδική ψυχή και η παιδική λογοτεχνία είναι εύπλαστες και δεκτικές σε µια προ-
σέγγιση ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

• Συµπλήρωση Ιστορίας: Αρχίστε να διηγείστε µια ιστορία που να αφορά στα δικαιώµατα 
του παιδιού γενικά ή σ’ ένα συγκεκριµένο δικαίωµα ειδικότερα και ζητείστε από τα παιδιά να 
φανταστούν «πώς θα συνεχιστεί». Ενθαρρύνετε τα παιδιά να διαµορφώσουν την ιστορία τους 
έτσι ώστε να έχει καλό τέλος. Αφού κάθε παιδί διηγηθεί τη συνέχεια που φαντάζεται, συζητεί-
στε τις ιδέες που προτάθηκαν όλοι µαζί και ζητείστε από κάθε παιδί να σας εκφράσει τα συναι-
σθήµατα και τις απόψεις του. Παραδείγµατα ιστοριών: 1) Η Μελία είναι ένα κοριτσάκι 5 χρονών 
που πηγαίνει στο νηπιαγωγείο. Ένα πρωινό, την ώρα που µαζί µε τη µαµά της πήγαιναν στο 
σχολείο, είδαν στο δρόµο ένα µικρό αγόρι που κρατούσε στα χέρια του ένα µπουκέτο λουλού-
δια και ζητούσε από τους περαστικούς να το αγοράσουν. Η Μελία ρώτησε τη µαµά της γιατί το 
αγόρι αυτό δεν ήταν στο σχολείο και τι µπορούσαν να κάνουν για να το βοηθήσουν. 2) Η Μελία 
είναι ένα κοριτσάκι 5 χρονών που πηγαίνει στο νηπιαγωγείο. Ένα βράδυ, λίγο πριν πάει για ύπνο, 
την ώρα που οι γονείς της έβλεπαν το δελτίο ειδήσεων, άκουσε ξαφνικά στην τηλεόραση πυρο-
βολισµούς, βροντερές φωνές και δυνατούς κρότους. Όταν ρώτησε τη µητέρα της τι συνέβαινε, 
έµαθε πως σε µια χώρα που την έλεγαν Ιράκ είχε αρχίσει ο πόλεµος. Τότε ρώτησε τη µαµά της 
να της εξηγήσει τι σηµαίνει πόλεµος και τι µπορούσαν να κάνουν εκείνες για να σταµατήσουν 
οι πυροβολισµοί.

• Το Παραµύθι της Φαντασίας: «Ας κλείσουµε όλοι τα µάτια κι ας προσπαθήσουµε να τα-
ξιδέψουµε τη φαντασία µας σε κόσµους µαγικούς, είπαν µια µέρα οι δασκάλες ...». Ενθαρρύ-
νετε τα παιδιά, µε τη δική σας βοήθεια, να γράψουν όλα µαζί το δικό τους παραµύθι ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων, ζητείστε τους να το ζωγραφίσουν και δηµιουργείστε έτσι ένα µοναδικό  βιβλίο, 
βγαλµένο αποκλειστικά από τα χέρια των παιδιών. 

• Η Αλληλογραφία: Οργανώστε ένα δίκτυο αλληλογραφίας των παιδιών µε συνοµηλίκους 
τους από άλλες πόλεις (π.χ. παιδιά από άλλους παιδικούς σταθµούς) στο εσωτερικό ή / και στο 
εξωτερικό της χώρας (π.χ. µε παιδιά από παιδικούς σταθµούς της οµογένειας, για να µην υπάρ-
χει πρόβληµα επικοινωνίας λόγω γλώσσας). Ενθαρρύνετε τα παιδιά να πουν στους «δι’ αλλη-
λογραφίας» φίλους τους τις συνήθειες, τα έθιµα και τις οµορφιές του τόπου τους και του λαού 
τους και να µάθουν από τους φίλους τους για τις αντίστοιχες συνήθειες, έθιµα και οµορφιές των 
άλλων χωρών και λαών. Στο πλαίσιο της αλληλογραφίας αυτής µπορείτε να ξεκινήσετε ένα διά-
λογο ανθρωπίνων δικαιωµάτων ανταλλάσσοντας τις ιδέες σας για τα παιχνίδια και τις δραστη-
ριότητες που έχετε κάνει. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά αναπτύσσουν σχέσεις φιλίας µε παιδιά 
που ζουν σε διαφορετικούς πολιτισµούς από το δικό τους και συνειδητοποιούν την αξία της αλ-
ληλοκατανόησης και της αποδοχής του διαφορετικού. 

• Το Μήνυµα των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: Αξιοποιείστε γιορτές, επετείους ή άλλα ση-
µαντικά γεγονότα για να περάσετε µηνύµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Μπορείτε, για παρά-
δειγµα, τα Χριστούγεννα να ζητήσετε από τα παιδιά να γράψουν (ή να σας υπαγορεύσουν) ένα 
γράµµα στον Άγιο Βασίλη ζητώντάς του σαν «δώρο» την πραγµατοποίηση µιας ευχής που να 
 αφορά την προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών, ή ένα δώρο αντικείµενο-σύµβολο συγκε-
κριµένου δικαιώµατος (π.χ. ένα βιβλίο για το δικαίωµα στην εκπαίδευση). Επίσης τόσο τα Χρι-
στούγεννα ή το Πάσχα µπορείτε να ζητήσετε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν θέµατα γιορτινά 
και να στείλουν τις ζωγραφιές τους στις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων έτσι ώστε να τις 
χρησιµοποιήσουν για τις ευχετήριες κάρτες τους. Ακόµη µπορείτε να συνδέσετε κάποιες επε-
τείους ή σηµαντικά γεγονότα µε µηνύµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων όπως για παράδειγµα την 
 επέτειο του Πολυτεχνείου µε την αξία της ελευθερίας και το δικαίωµα ελεύθερης σκέψης και 
συνείδησης, ή το γεγονός των εκλογών µε τη ∆ηµοκρατία και τη ∆ικαιοσύνη.
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Β) Παιχνίδια µε Εικόνες και Ζωγραφιές:
• «Εικονικά» ∆ικαιώµατα: ∆είξτε στα παιδιά φωτογραφίες και εικόνες από περιοδικά, 

 εφηµερίδες και βιβλία που σχετίζονται µε τα δικαιώµατά τους, είτε µε θετικό είτε µε αρνητικό 
τρόπο. Για παράδειγµα µπορείτε να τους δείξετε εικόνες παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο, 
που δέχονται ιατρική φροντίδα, που παίζουν ή διασκεδάζουν, που σιτίζονται, που εργάζονται ή 
επαιτούν στο δρόµο, που έχουν πέσει θύµατα πολέµου ή βασανιστηρίων και κακοµεταχείρισης. 
Ζητείστε από τα παιδιά να παρατηρήσουν τις εικόνες, να επισηµάνουν τα δικαιώµατα που υλο-
ποιούνται ή παραβιάζονται στις εικόνες αυτές και να εκφράσουν τα συναισθήµατα τους. Εάν η 
εικόνα προκαλεί δυσάρεστα συναισθήµατα τότε ζητείστε από τα παιδιά να προτείνουν λύσεις 
για να διορθώσουν το πρόβληµα που απεικονίζεται και να βοηθήσουν τα παιδιά που βρίσκονται 
σ’ αυτήν την κατάσταση.

• Η Σύµβαση σε Σκίτσα: Ζητείστε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν ένα δικαίωµα της Σύµ-
βασης, να φτιάξουν ένα σχετικό κολάζ µε αποκόµµατα από περιοδικά και εφηµερίδες ή να δη-
µιουργήσουν µια κατασκευή που θα συµβολίζει ένα ανθρώπινο δικαίωµα µε κάποιο άλλο υλικό 
(π.χ. πλαστελίνη, πηλό, ύφασµα). ∆ιοργανώστε µια έκθεση µε τα έργα των παιδιών ή ένα παζάρι 
και χαρίστε τα χρήµατα που θα συγκεντρώσετε σε µια από τις οργανώσεις προστασίας ανθρω-
πίνων δικαιωµάτων (π.χ. Unicef, ActionAid, ∆ιεθνή Αµνηστία, Γιατροί του Κόσµου, κ.α.).

 Γ) Παιχνίδια µε Κατασκευές:
• Η Ταυτότητα: Κατασκευάστε την «ταυτότητα» κάθε παιδιού µε τη µορφή ενός 

ολιγοσέλιδου βιβλιαρίου. Η ταυτότητα µπορεί να κατασκευαστεί µε χρωµατιστές κόλλες χαρτιού 
Α4, διπλωµένες στα δύο και ενωµένες στη µέση µε συρραπτικό µηχάνηµα. Το βιβλιάριο αυτό θα 
περιλαµβάνει τα στοιχεία που συνιστούν την ταυτότητα του παιδιού (όνοµα, χαρακτηριστικά, 
εθνικότητα, οικογενειακές σχέσεις) και άλλες προσωπικές λεπτοµέρειες που αφορούν τις 
 επιθυµίες, τις ανάγκες, τις δεξιότητες και την προσωπικότητά του. Για παράδειγµα, µπορούν 
να αναφέρονται το αγαπηµένο του βιβλίο, παιχνίδι, χρώµα, φαγητό, οι φίλοι, οι συµµαθητές ή 
άλλα πρόσωπα, οι αγαπηµένες του συνήθειες και όσα του αρέσουν να κάνει, τα  όνειρά του για 
το µέλλον, όπως τι θέλει να γίνει όταν µεγαλώσει ή σε ποια µέρη θέλει να ταξιδέψει, καθώς και 
άλλα στοιχεία που το ίδιο το παιδί θεωρεί σηµαντικά. Κάθε παιδί, µε τη  βοήθεια του δασκάλου 
του, µπορεί να συµπληρώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, να αφήσει το δακτυλικό του 
αποτύπωµα δίπλα στο όνοµά του (µε δακτυλοµπογιά), να ζωγραφίσει την ταυτότητά του µε 
σχέδια που αντιστοιχούν στα στοιχεία της (π.χ. ένα προσωπάκι δίπλα στο όνοµα, ένα σπίτι  δίπλα 
στη διεύθυνση, µια σηµαία δίπλα στην εθνικότητα, κ.α.) και να τη συµπληρώσει µε  φωτογραφίες 
του ίδιου, των µελών της οικογένειάς του και των φίλων του. Τα παιδιά, κατασκευάζοντας τα 
 ίδια τις «ταυτότητες» τους, εκτιµούν την αξία τους ως ανθρώπινων όντων µε εγγενή δικαιώµατα 
στη ζωή, στην ταυτότητα, στην ελεύθερη έκφραση της γνώµης τους και στην απρόσκοπτη 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

• Το Μπαουλάκι του Κρυµµένου Θησαυρού: Κατασκευάστε το «µπαουλάκι» του θησαυρού 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων χρησιµοποιώντας ένα µεγάλο χαρτόκουτο, που τα παιδιά θα στολί-
σουν µε ζωγραφιές ή χρωµατιστά χαρτιά. Μέσα στο «µπαουλάκι» τα παιδιά πρέπει να βάλουν το 
«θησαυρό» τους που θα περιλαµβάνει κατασκευές και αντικείµενα που συνδέονται ή συµβολίζουν 
τα δικαιώµατά τους. Για παράδειγµα, τα παιδιά µπορούν να τοποθετήσουν φωτογραφίες  δικές 
τους, της οικογένειας και των φίλων τους (δικαίωµα στην ταυτότητα, στην οικογένεια, στη φιλία 
και την ειρηνική συνύπαρξη), φωτογραφίες, ζωγραφιές και εικόνες από περιοδικά που απεικονί-
ζουν τα δικαιώµατα ή τις παραβιάσεις τους (όπως την εικόνα ενός παιδιού που τρώει - δικαίωµα 
στην τροφή, ή ενός παιδιού που χαίρεται την εκδροµή του στη φύση - δικαίωµα σε καθαρό περι-
βάλλον, ή ενός παιδιού πρόσφυγα - δικαίωµα στην ειρήνη, ή ενός παιδιού που εξαναγκάζεται σε 
εργασία - δικαίωµα προστασίας από την οικονοµική εκµετάλλευση και την παιδική εργασία), και 
αντικείµενα που συµβολίζουν κάποιο από τα δικαιώµατά τους (όπως ένα βιβλίο - σύµβολο του 
δικαιώµατος στην εκπαίδευση, ένα παιχνίδι - σύµβολο του δικαιώµατος στο παιχνίδι, ένα τσιρότο 
ή ένα άδειο µπουκάλι παιδικού σιροπιού - σύµβολο του δικαιώµατος στην υγεία, κ.α.). 
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Όταν το «µπαουλάκι» γεµίσει µε τους θησαυρούς όλων των παιδιών, κρύψτε το σ’ ένα ση-
µείο του χώρου σας (στην αίθουσα ή στην αυλή του παιδικού σταθµού) και οργανώστε το κυνήγι 
του «χαµένου θησαυρού». Όταν αυτός βρεθεί, κάντε την παρουσίασή του, ανασύροντας ένα-ένα 
τα αντικείµενα και ζητείστε από τα παιδιά που τα τοποθέτησαν να εξηγήσουν στους υπόλοιπους 
τι είναι και πώς συνδέονται µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

• Το Παιδικό Σπιτάκι: Κατασκευάστε το «σπιτάκι» των ανθρωπίνων δικαιωµάτων χρησι-
µοποιώντας παλιά σεντόνια ή ένα µεγάλο κοµµάτι πανί τα οποία θα στηρίξετε µ’ ένα σκοινί στη 
µέση ανάµεσα σε δύο τοίχους. Εναλλακτικά µπορείτε να καλύψετε µε τα σεντόνια ένα ψηλό 
τραπέζι ή µερικές ψηλές καρέκλες για να δηµιουργήσετε στα παιδιά την αίσθηση του σπιτιού ή 
να χρησιµοποιήσετε µια πάνινη παιδική σκηνή από αυτές που υπάρχουν στην αγορά ή να αφι-
ερώσετε µια γωνιά της τάξης σας στη δηµιουργία του σπιτιού. Στη συνέχεια, φανταστείτε πως 
στο σπιτάκι αυτό µένει ένα παιδί και πως πρέπει να το βοηθήσετε να το επιπλώσει µε πράγµατα 
που του χρειάζονται για να ζήσει και να µεγαλώσει καλά. Τα παιδιά µπορούν να εξοπλίσουν το 
σπιτάκι τοποθετώντας φωτογραφίες, ζωγραφιές, κατασκευές από πηλό ή πλαστελίνη, ή άλλα 
αντικείµενα - σύµβολα των δικαιωµάτων που έχει. Το περιεχόµενο του σπιτιού µπορεί να είναι 
ανάλογο µε το περιεχόµενο του «µπαούλου του κρυµµένου θησαυρού». 

Η ιδέα για το παιδικό σπιτάκι των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µπορεί στη συνέχεια να επε-
κταθεί στο παιδικό χωριό ή χώρα, ή ακόµη και στον παιδικό πλανήτη των ανθρωπίνων δικαιω-
µάτων. Με αυτόν τον τρόπο αφού τα παιδιά γνωρίσουν τον εαυτό τους, τις ανάγκες και τα δικαι-
ώµατά τους, µπορούν να εξερευνήσουν τον κόσµο γύρω τους, να γνωρίσουν τους γείτονες, τους 
συγχωριανούς, τους συνανθρώπους τους, τους «άλλους», τους διαφορετικούς, και να κατανοή-
σουν και να αποδεχθούν τις δικές τους ανάγκες και τα δικά τους δικαιώµατα.

∆) Παιχνίδια µε Κούκλες και Φιγούρες:
• Το Κουκλοθέατρο: Παίξτε κουκλοθέατρο παρουσιάζοντας µια ιστορία ανθρωπίνων δι-

καιωµάτων που να επικεντρώνεται στο δικαίωµα στην οικογένεια, στη γονική φροντίδα και 
προστασία, στην ειρηνική συνύπαρξη και στην κοινωνική αλληλεγγύη. Κάθε παιδί µπορεί να 
κατασκευάσει τη δική του κουκλο-οικογένεια από χαρτόνι, γάντια ή ξύλινες κουτάλες µαγει-
ρικής, που κατ’ αρχήν περιλαµβάνει το ίδιο και τα µέλη της οικογένειάς του. Οι κούκλες «ονο-
µατίζονται» και κάθε παιδί αναλαµβάνει να παρουσιάσει τις κούκλες του, τις σχέσεις µεταξύ 
τους και τις δραστηριότητες που µοιράζονται και που τις φέρνουν κοντά. Η κουκλο-οικογένεια 
µπορεί να διευρυνθεί σιγά-σιγά περιλαµβάνοντας, εκτός από τους συγγενείς, τους φίλους, τους 
δασκάλους, τους συµµαθητές, ή και φανταστικούς φίλους από κάθε γωνιά της γης. 

• Ο Καραγκιόζης: Παίξτε Καραγκιόζη µε τη συµµετοχή των παιδιών, πλάθοντας τη δική 
σας ιστορία ανθρωπίνων δικαιωµάτων και κατασκευάζοντας τις δικές σας φιγούρες µε χαρτοκο-
πτική. Οι αγαπηµένοι ήρωες του ελληνικού θεάτρου σκιών µπορούν να µεταδώσουν στα παιδιά 
το µήνυµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. Ο Καραγκιό-
ζης, ευφυολόγος και ετοιµόλογος, γεµάτος διάθεση να ανακατεύεται σε όλα και να εκφράζει 
ελεύθερα τη γνώµη του, µπορεί να διδάξει στα παιδιά τα δικαιώµατα της ελεύθερης σκέψης, 
συνείδησης, γνώµης, έκφρασης και πληροφόρησης. Η Αγλαΐα, η σύζυγος του Καραγκιόζη που 
συνεχώς του παραπονιέται γιατί η ίδια και τα Κολλητήρια µένουν νηστικοί και που πάντα φρο-
ντίζει µε τον καλύτερο τρόπο την οικογένειά της, µπορεί να παρουσιάσει στα παιδιά το δικαίω-
µα στη γονική φροντίδα και στην οικογένεια. Τα Κολλητήρια -ο Κολλητήρης, ο Κοπρίτης και ο 
Μιρικόγκος- πολλά µπορούν να πουν για το δικαίωµα στο παιχνίδι και την ψυχαγωγία ή ακόµη 
και για την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της κακοµεταχείρισης των παιδιών, έστω και αν 
έχουν τη µορφή της καρπαζιάς απ’ το µακρύ χέρι του Καραγκιόζη. 

 Ε) Παιχνίδια Ρόλων και Βιωµατικά Παιχνίδια:
Παιχνίδι Ρόλων: Οργανώστε ένα παιχνίδι ρόλων από τα παιδιά σχετικά µε τα δικαιώµα-

τά τους και αφήστε τα να αυτοσχεδιάσουν και να αναπτύξουν τη φαντασία τους. Τα παιχνίδια 
ρόλων επιτρέπουν στα παιδιά να τοποθετηθούν στη θέση / ρόλο του άλλου, να νοιώσουν τα 
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συναισθήµατά του και να βιώσουν τις εµπειρίες του. Τα παιδιά επιλέγουν έναν από τους ρόλους 
του παιχνιδιού και µε αυτοσχεδιασµούς παίζουν το ρόλο τους διαµορφώνοντας την εξέλιξη της 
ιστορίας. Για το παιχνίδι ρόλων µπορείτε να σκεφτείτε µια ιστορία ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
παρµένη από την καθηµερινή ζωή των παιδιών ή να χρησιµοποιήσετε τις ιστορίες που «συµπλη-
ρώθηκαν» από τα παιδιά στα Παιχνίδια µε τις Λέξεις (βλ. Συµπλήρωση Ιστορίας). Παράδειγµα 
Ιστορίας: Πρόσωπα: Η Μελία, ο Ναζίµ, ο Αλέξανδρος, ο πατέρας του, τα παιδιά της παιδικής 
χαράς. Θέµα: Η Μελία, ένα κοριτσάκι 5 ετών από την Ελλάδα, πηγαίνει µε τη µητέρα της στην 
παιδική χαρά, όπου γνωρίζει το Ναζίµ, ένα αγόρι 5 ετών από την Αφρική και παίζουν µαζί. Όταν 
καλούν στην παρέα τους και τον Αλέξανδρο να παίξει µαζί τους, ο πατέρας του το απαγορεύει 
φωνάζοντας πως ο γιος του δεν κάνει παρέα µε «ξένους». Ο Αλέξανδρος διαµαρτύρεται, η Με-
λία απορεί και ρωτά να της εξηγήσουν γιατί φέρονται έτσι οι µεγάλοι, ο Ναζίµ κάθεται φοβι-
σµένος και παρόλο που δεν µιλά εκφράζει την οργή του µε γκριµάτσες και χειρονοµίες ενώ τα 
υπόλοιπα παιδιά της παιδικής χαράς συµµετέχουν στην ανταλλαγή των διαξιφισµών.  

• Θεατρικό Παιχνίδι: Οργανώστε ένα θεατρικό παιχνίδι που να αφορά στην προστασία 
των δικαιωµάτων των παιδιών όπως αυτά κατοχυρώνονται στη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού. Το θεατρικό παιχνίδι είναι ένα εργαλείο που βοηθά τα παιδιά να εκφραστούν αυθόρµητα, 
να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας και να αναπτύξουν 
ικανότητα επικοινωνίας µε τους άλλους. Για τη διοργάνωση του θεατρικού παιχνιδιού και τη 
δραµατοποίηση της ιστορίας ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στα Παιχνίδια Ρόλων. 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Οι ιδέες που σας προτείνουµε στις παραπάνω γραµµές σίγουρα δεν είναι µοναδικές ούτε 
και αποτελούν ένα «µονόλογο αυθεντίας» για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Οι ιδέες αυτές αποτελούν περισσότερο ένα δείγµα γραφής και µια 
πρόκληση διδαχής που πρέπει να συµπληρωθεί και να βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας. Είναι τα ίδια τα παιδιά που θα µας καθοδηγήσουν στη διαδικασία αυτή και 
θα µας αποκαλύψουν τους κώδικες επικοινωνίας µε τους οποίους τα ανθρώπινα δικαιώµατα θα 
αφοµοιωθούν καλύτερα από την παιδική ψυχή τους .

Πηγή: Η παιδική εκδοχή του Άρθρου 27 της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού αναφορικά 
µε το επαρκές επίπεδο διαβίωσης, δηλαδή, το δικαίωµα κάθε παιδιού για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής 
που να επιτρέπει τη σωµατική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

10 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύµφυτη σε όλα τα µέλη της ανθρώπινης οικογένειας, 
καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωµάτων τους αποτελεί το θεµέλιο της ελευθερίας, της δι-
καιοσύνης και της ειρήνης στον κόσµο.

Επειδή η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωµάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβα-
ρότητας, που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική ενός κόσµου όπου οι άνθρωποι θα εί-
ναι ελεύθεροι να µιλούν και να πιστεύουν, λυτρωµένοι από τον τρόµο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί 
ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου.

Επειδή έχει ουσιαστική σηµασία να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα από ένα καθεστώς δικαί-
ου, ώστε ο άνθρωπος να µην αναγκάζεται να προσφεύγει, ως έσχατο καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της 
τυραννίας και της καταπίεσης.

Επειδή έχει ουσιαστική σηµασία να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων ανάµεσα στα έθνη.

Επειδή, µε τον Καταστατικό Χάρτη, οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών διακήρυξαν και πάλι την πίστη τους 
στα θεµελιακά δικαιώµατα του ανθρώπου, στην αξιοπρέπεια και την αξία της ανθρώπινης προσωπικότη-
τας, στην ισότητα δικαιωµάτων ανδρών και γυναικών, και διακήρυξαν πως είναι αποφασισµένοι να συντε-
λέσουν στην κοινωνική πρόοδο και να δηµιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής στα πλαίσια µιας ευρύ-
τερης ελευθερίας.

Επειδή τα κράτη µέλη ανέλαβαν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό των 
Ηνωµένων Εθνών, τον αποτελεσµατικό σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιακών 
ελευθεριών σε όλο τον κόσµο.

Επειδή η ταυτότητα αντιλήψεων ως προς τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες αυτές έχει εξαιρετική σηµασία 
για να εκπληρωθεί πέρα ως πέρα αυτή η υποχρέωση.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

∆ιακηρύσσει ότι η παρούσα Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου αποτελεί το κοινό 
ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτοµο και κάθε όρ-
γανο της κοινωνίας, µε τη ∆ιακήρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη, να καταβάλλει, µε τη διδασκαλία και την 
παιδεία, κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασµός των δικαιωµάτων και των ελευθεριών αυτών, και 
να εξασφαλιστεί προοδευτικά, µε εσωτερικά και διεθνή µέσα, η παγκόσµια και αποτελεσµατική εφαρµογή 
τους, τόσο ανάµεσα στους λαούς των ίδιων των κρατών µελών όσο και ανάµεσα στους πληθυσµούς χωρών 
που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους.

ΑΡΘΡΟ 1

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα. Είναι προικισµένοι 
µε λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συµπεριφέρονται µεταξύ τους µε πνεύµα αδελφοσύνης.

ΑΡΘΡΟ 2

Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώµατα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η 
παρούσα ∆ιακήρυξη, χωρίς καµία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώµα, το φύλο, τη 
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γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγω-
γή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.
∆εν θα µπορεί ακόµα να γίνεται καµία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νοµικού ή διεθνούς καθεστώτος 
της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό 
κηδεµονία ή υπεξουσία, ή που βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισµό κυριαρχίας.

ΑΡΘΡΟ 3

Κάθε άτοµο έχει δικαίωµα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.

ΑΡΘΡΟ 4

Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή µερικής. Η δουλεία και το δουλεµπόριο 
υπό οποιαδήποτε µορφή απαγορεύονται.

ΑΡΘΡΟ 5

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή µεταχείριση σκληρή, απάνθρω-
πη ή ταπεινωτική.

ΑΡΘΡΟ 6

Καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωµα στην αναγνώριση της νοµικής του προσωπικότητας.

ΑΡΘΡΟ 7

Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόµο και έχουν δικαίωµα σε ίση προστασία του νόµου, χωρίς καµία απολύ-
τως διάκριση. Όλοι έχουν δικαίωµα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα 
∆ιακήρυξη και από κάθε πρόκληση για µια τέτοια δυσµενή διάκριση.

ΑΡΘΡΟ 8

Καθένας έχει δικαίωµα να ασκεί αποτελεσµατικά ένδικα µέσα στα αρµόδια εθνικά δικαστήρια κατά των 
πράξεων που παραβιάζουν τα θεµελιακά δικαιώµατα τα οποία του αναγνωρίζουν το Σύνταγµα και ο νόµος.

ΑΡΘΡΟ 9

Κανείς δεν µπορεί να συλλαµβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα.

ΑΡΘΡΟ 10

Καθένας έχει δικαίωµα, µε πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεσή του δίκαια και δηµόσια, από δικα-
στήριο ανεξάρτητο και αµερόληπτο, που θα αποφασίσει είτε για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του εί-
τε, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, για το βάσιµο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Κάθε κατηγορούµενος για ποινικό αδίκηµα πρέπει να θεωρείται αθώος, ωσότου διαπιστωθεί η ενοχή 
του σύµφωνα µε τον νόµο, σε ποινική δίκη, κατά την οποία θα του έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτη-
τες για την υπεράσπισή του εγγυήσεις.
2. Κανείς δεν θα καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που, κατά τον χρόνο που τελέστηκαν, δεν συνι-
στούσαν αξιόποινο αδίκηµα κατά το εσωτερικό ή το διεθνές δίκαιο. Επίσης, δεν επιβάλλεται ποινή βαρύ-
τερη από εκείνη που ίσχυε κατά τον χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη. 
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ΑΡΘΡΟ 12

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεµβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κα-
τοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιµής και της υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίω-
µα να τον προστατεύουν οι νόµοι από επεµβάσεις και προσβολές αυτού του είδους.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Καθένας έχει το δικαίωµα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της διαµονής του στο εσω-
τερικό ενός κράτους. 
2. Καθένας έχει το δικαίωµα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόµα και τη δική του, και να επιστρέ-
φει σε αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 14

1. Κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες. 
2. Το δικαίωµα αυτό δεν µπορεί κανείς να το επικαλεστεί, σε περίπτωση δίωξης για πραγµατικό αδίκηµα 
του κοινού ποινικού δικαίου ή για ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ. 

ΑΡΘΡΟ 15

1. Καθένας έχει το δικαίωµα µιας ιθαγένειας. 
2. Κανείς δεν µπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του ούτε το δικαίωµα να αλλάξει ιθαγένεια. 

ΑΡΘΡΟ 16

1. Από τη στιγµή που θα φθάσουν σε ηλικία γάµου, ο άνδρας και η γυναίκα, χωρίς κανένα περιορισµό 
εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας, έχουν το δικαίωµα να παντρεύονται και να ιδρύουν 
οικογένεια. Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώµατα ως προς τον γάµο, κατά τη διάρκεια του γάµου και κατά τη 
διάλυσή του. 
2. Γάµος δεν µπορεί να συναφθεί παρά µόνο µε ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των µελλονύµφων. 
3. Η οικογένεια είναι το φυσικό και το βασικό στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δικαίωµα προστασίας από 
την κοινωνία και το κράτος. 

ΑΡΘΡΟ 17

1. Κάθε άτοµο, µόνο του ή µε άλλους µαζί, έχει το δικαίωµα της ιδιοκτησίας. 
2. Κανείς δεν µπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του. 

ΑΡΘΡΟ 18

Κάθε άτοµο έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωµα 
αυτό περιλαµβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να 
εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, µόνος ή µαζί µε άλλους, δηµόσια ή 
ιδιωτικά, µε τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και µε την τέλεση θρησκευτικών τελετών.

ΑΡΘΡΟ 19

Καθένας έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της γνώµης και της έκφρασης, που σηµαίνει το δικαίωµα να µην 
υφίσταται δυσµενείς συνέπειες για τις γνώµες του, και το δικαίωµα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει 
πληροφορίες και ιδέες, µε οποιοδήποτε µέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσµο.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Καθένας έχει το δικαίωµα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για ειρηνικούς σκοπούς. 
2. Κανείς δεν µπορεί να υποχρεωθεί να συµµετέχει σε ορισµένο σωµατείο. 
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ΑΡΘΡΟ 21

1. Καθένας έχει το δικαίωµα να συµµετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, άµεσα ή έµµεσα, µε αντι-
προσώπους ελεύθερα εκλεγµένους. 
2. Καθένας έχει το δικαίωµα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δηµόσιες υπηρεσίες της χώρας του. 
3. Η λαϊκή θέληση είναι το θεµέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή πρέπει να εκφράζεται µε τίµιες 
εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά, µε καθολική, ίση και µυστική ψηφοφορία, ή µε αντί-
στοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία της εκλογής. 

ΑΡΘΡΟ 22

Κάθε άτοµο, ως µέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωµα κοινωνικής προστασίας. Η κοινωνία, µε 
την εθνική πρωτοβουλία και τη διεθνή συνεργασία, ανάλογα πάντα µε την οργάνωση και τις οικονοµικές 
δυνατότητες κάθε κράτους, έχει χρέος να του εξασφαλίσει την ικανοποίηση των οικονοµικών, κοινωνικών 
και πολιτιστικών δικαιωµάτων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Καθένας έχει το δικαίωµα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελµά του, να έχει δίκαιες και 
ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργία. 
2. Όλοι, χωρίς καµία διάκριση, έχουν το δικαίωµα ίσης αµοιβής για ίση εργασία. 
3. Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα δίκαιης και ικανοποιητικής αµοιβής, που να εξασφαλίζει σε αυτόν και 
την οικογένειά του συνθήκες ζωής άξιες στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η αµοιβή της εργασίας, αν υπάρχει, 
πρέπει να συµπληρώνεται µε άλλα µέσα κοινωνικής προστασίας. 
4. Καθένας έχει το δικαίωµα να ιδρύει µαζί µε άλλους συνδικάτα και να συµµετέχει σε συνδικάτα για την 
προάσπιση των συµφερόντων του. 

ΑΡΘΡΟ 24

Καθένας έχει το δικαίωµα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα, σε λογικό περιορισµό του 
χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες µε πλήρεις αποδοχές.

ΑΡΘΡΟ 25

1. Καθένας έχει δικαίωµα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίσει στον ίδιο και στην οικογένεια του 
υγεία και ευηµερία, και ειδικότερα τροφή, ρουχισµό, κατοικία, ιατρική περίθαλψη όπως και τις απαραίτη-
τες κοινωνικές υπηρεσίες. Έχει ακόµα δικαίωµα σε ασφάλιση για την ανεργία, την αρρώστια, την αναπη-
ρία, τη χηρεία, τη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται τα µέσα της συ-
ντήρησής του, εξαιτίας περιστάσεων ανεξαρτήτων της θέλησης του. 
2. Η µητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωµα ειδικής µέριµνας και περίθαλψης. Όλα τα παιδιά, 
ανεξάρτητα αν είναι νόµιµα ή εξώγαµα, απολαµβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία. 

ΑΡΘΡΟ 26

1. Καθένας έχει δικαίωµα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη 
στοιχειώδη και βασική βαθµίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελ-
µατική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι 
ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα µε τις ικανότητες τους. 
2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ε-
νίσχυση του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προά-
γει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάµεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις 
θρησκευτικές οµάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωµένων Εθνών για τη δι-
ατήρηση της ειρήνης. 
3. Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωµα να επιλέγουν το είδος της παιδείας που θα δοθεί στα 
παιδιά τους. 
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ΑΡΘΡΟ 27

1. Καθένας έχει το δικαίωµα να συµµετέχει ελεύθερα στην πνευµατική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις 
καλές τέχνες και να µετέχει στην επιστηµονική πρόοδο και στα αγαθά της. 
2. Καθένας έχει το δικαίωµα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συµφέροντά του που απορρέουν από 
κάθε είδους επιστηµονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του. 

ΑΡΘΡΟ 28

Καθένας έχει το δικαίωµα να επικρατεί µια κοινωνική και διεθνής τάξη, µέσα στην οποία τα δικαιώµατα 
και οι ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα ∆ιακήρυξη να µπορούν να πραγµατώνονται σε όλη τους 
την έκταση.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Το άτοµο έχει καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα, µέσα στα πλαίσια της οποίας και µόνο είναι δυνατή 
η ελεύθερη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 
2. Στην άσκηση των δικαιωµάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του κανείς δεν υπόκειται παρά 
µόνο στους περιορισµούς που ορίζονται από τους νόµους, µε αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η 
αναγνώριση και ο σεβασµός των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των άλλων, και να ικανοποιούνται οι 
δίκαιες απαιτήσεις της ηθικής, της δηµόσιας τάξης και του γενικού καλού, σε µια δηµοκρατική κοινωνία. 
3. Τα δικαιώµατα αυτά και οι ελευθερίες δεν µπορούν, σε καµία περίπτωση, να ασκούνται αντίθετα προς 
τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωµένων Εθνών. 

ΑΡΘΡΟ 30

Καµιά διάταξη της παρούσας ∆ιακήρυξης δεν µπορεί να ερµηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κράτος, σε µια οµά-
δα ή σε ένα άτοµο οποιοδήποτε δικαίωµα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν 
στην άρνηση των δικαιωµάτων και των ελευθεριών που εξαγγέλλονται σε αυτήν.

Πηγή: United Nations, Offi ce of the High Commissioner for Human Rights, www.un.org 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1989

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τα Συµβαλλόµενα στην παρούσα Σύµβαση Κράτη,
Επειδή, σύµφωνα µε τις αρχές που διακηρύσσονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, η 
αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας και των ίσων και αναφαίρετων δικαιωµάτων όλων των µελών της 
ανθρώπινης οικογένειας, αποτελεί το θεµέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσµο,

Έχοντας υπόψη ότι οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών έχουν διακηρύξει εκ νέου, στον Καταστατικό Χάρτη, 
την πίστη τους στα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα και στην αξιοπρέπεια και την αξία του ανθρώπου, 
και έχουν αποφασίσει να προαγάγουν την κοινωνική πρόοδο και να καθορίσουν καλύτερες συνθήκες ζω-
ής µέσα στα πλαίσια µιας µεγαλύτερης ελευθερίας,

Αναγνωρίζοντας ότι τα Ηνωµένα Έθνη, στην Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και 
στις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα διακήρυξαν και συµφώνησαν ότι καθένας δικαιούται 
να απολαµβάνει όλα τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες που αναφέρονται σε αυτές, χωρίς καµία απολύτως 
διάκριση ιδίως εξαιτίας της φυλής, του χρώµατος, του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών 
του η άλλων πεποιθήσεων, της εθνικής η κοινωνικής καταγωγής, της περιουσίας, της γέννησης η οποιασ-
δήποτε άλλης κατάστασης,

Υπενθυµίζοντας ότι, στην Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, τα Ηνωµένα Έθνη δι-
ακήρυξαν ότι τα παιδιά δικαιούνται ειδική βοήθεια και υποστήριξη,

Έχοντας πεισθεί ότι η οικογένεια όντας η θεµελιώδης µονάδα της κοινωνίας και το φυσικό περιβάλλον για 
την ανάπτυξη και την ευηµερία όλων των µελών της, και ιδιαίτερα των παιδιών, πρέπει να έχει την προ-
στασία και την υποστήριξη που χρειάζεται για να µπορέσει να διαδραµατίσει πληρέστερα το ρόλο της στην 
κοινότητα,

Αναγνωρίζοντας ότι το παιδί, για την αρµονική ανάπτυξη της προσωπικότητας του, πρέπει να µεγαλώνει 
µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, σ’ ένα κλίµα ευτυχίας, αγάπης και κατανόησης,

Επειδή είναι σηµαντικό να προετοιµαστεί πλήρως το παιδί για να ζήσει µια ατοµική ζωή στην κοινωνία 
και να ανατραφεί µέσα στο πνεύµα των ιδανικών που διακηρύσσονται στον Καταστατικό Χάρτη των 
Ηνωµένων Εθνών και ειδικότερα µέσα σε πνεύµα ειρήνης, αξιοπρέπειας, ανοχής, ελευθερίας, ισότητας 
και αλληλεγγύης,

Έχοντας υπόψη ότι η ανάγκη να παρασχεθεί στο παιδί ειδική προστασία εξαγγέλθηκε στη ∆ιακήρυξη της 
Γενεύης του 1924 για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, και στη ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού, που 
υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση στις 20 Νοεµβρίου 1959 και που αναγνωρίσθηκε στην Παγκόσµια ∆ιακή-
ρυξη για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (ιδι-
αίτερα στα άρθρα 23 και 24), στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, τα Κοινωνικά και τα Πολιτιστικά 
δικαιώµατα (ιδιαίτερα στο άρθρο 10) και στο καταστατικό και στα αρµόδια όργανα των ειδικευµένων ορ-
γανισµών και των διεθνών οργανώσεων που µεριµνούν για την ευηµερία του παιδιού,

Έχοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού, “το παιδί, λόγω της 
φυσικής και διανοητικής του ανωριµότητας, χρειάζεται ειδική προστασία και µέριµνα, συµπεριλαµβανό-
µενης και της νοµικής προστασίας, τόσο πριν όσο και µετά τη γέννηση του”,

Υπενθυµίζοντας τις διατάξεις της ∆ιακήρυξης για τις νοµικές και κοινωνικές αρχές σχετικά µε την προστα-
σία και την ευηµερία των παιδιών, ειδικά όσον αφορά την υιοθεσία και την τοποθέτηση σε ανάδοχες οικο-
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γένειες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τις διατάξεις του συνόλου των ελάχιστων κανόνων των Ηνωµένων 
Εθνών για τη διοίκηση της δικαιοσύνης για ανήλικους (Κανόνες του Πεκίνου) και της ∆ιακήρυξης για την 
Προστασία των Γυναικών και των Παιδιών σε περίοδο επείγουσας ανάγκης και ένοπλης σύρραξης,

Αναγνωρίζοντας ότι σε όλες τις χώρες του κόσµου υπάρχουν παιδιά που ζουν κάτω από ιδιαίτερα δύσκο-
λες συνθήκες, και ότι είναι αναγκαίο να δοθεί στα παιδιά αυτά ιδιαίτερη προσοχή,

Λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τη σηµασία των πολιτιστικών παραδόσεων και αξιών κάθε λαού για την προ-
στασία και την αρµονική ανάπτυξη του παιδιού,

Αναγνωρίζοντας τη σηµασία της διεθνούς συνεργασίας για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των παιδιών 
σε όλες τις χώρες, και ιδιαίτερα στις υπό ανάπτυξη χώρες,

Συµφώνησαν τα εξής:

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβασης, θεωρείται παιδί κάθε ανθρώπινο ον µικρότερο των δεκαοκτώ 
ετών, εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύµφωνα µε την ισχύουσα για το παιδί νοµοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώµατα που αναφέρονται στην παρούσα 
Σύµβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καµία διάκριση φυ-
λής, χρώµατος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών η άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων 
του ή των νοµίµων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιου-
σιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.
2. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να προστατεύεται αποτελεσµατικά 
το παιδί έναντι κάθε µορφής διάκρισης ή κύρωσης, βασισµένης στη νοµική κατάσταση, στις δραστηριότη-
τες, στις εκφρασµένες απόψεις ή στις πεποιθήσεις των γονέων του, των νόµιµων εκπροσώπων του ή των 
µελών της οικογένειάς του.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά, είτε αυτές λαµβάνονται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς ορ-
γανισµούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή τα νοµοθετικά όργανα, 
πρέπει να λαµβάνεται πρωτίστως υπόψη το συµφέρον του παιδιού.
2. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στο παιδί την αναγκαία για την ευηµερία του 
προστασία και φροντίδα, λαµβάνοντας υπόψη τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των γονέων του, των 
επιτρόπων του ή των άλλων προσώπων που είναι νόµιµα υπεύθυνοι γι’ αυτό, και παίρνουν για το σκοπό 
αυτό όλα τα κατάλληλα νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα.
3. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη µεριµνούν ώστε η λειτουργία των οργανισµών, των υπηρεσιών και των ιδρυ-
µάτων που αναλαµβάνουν παιδιά και που είναι υπεύθυνα για την προστασία τους να είναι σύµφωνη µε 
τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τις αρµόδιες αρχές, ιδιαίτερα στον τοµέα της ασφάλειας και της 
υγείας και σε ότι αφορά τον αριθµό και την αρµοδιότητα του προσωπικού τους, καθώς και την ύπαρξη µιας 
κατάλληλης εποπτείας.

ΑΡΘΡΟ 4

Τα Συµβαλλόµενα Κράτη υποχρεούνται να παίρνουν όλα τα νοµοθετικά, διοικητικά και άλλα µέτρα 
που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των αναγνωρισµένων στην παρούσα Σύµβαση δικαιωµάτων. Στην 
περίπτωση των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωµάτων, παίρνουν τα µέτρα αυτά µέσα στα 
όρια των πόρων που διαθέτουν και, όπου είναι αναγκαίο, µέσα στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας.
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ΑΡΘΡΟ 5

Τα Συµβαλλόµενα Κράτη σέβονται την ευθύνη, το δικαίωµα και το καθήκον που έχουν οι γονείς ή, κατά 
περίπτωση, τα µέλη της διευρυµένης οικογένειας ή της κοινότητας, όπως προβλέπεται από τα τοπικά έθι-
µα, οι επίτροποι ή άλλα πρόσωπα που έχουν νόµιµα την ευθύνη για το παιδί, να του παράσχουν, κατά τρό-
πο που να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του, τον προσανατολισµό και τις κατάλληλες 
συµβουλές για την άσκηση των δικαιωµάτων που του αναγνωρίζει η παρούσα Σύµβαση.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει εγγενές δικαίωµα στη ζωή.
2. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη µέρη εξασφαλίζουν, στο µέτρο του δυνατού, την επιβίωση και την ανάπτυ-
ξη του παιδιού.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Το παιδί εγγράφεται στο ληξιαρχείο αµέσως µετά τη γέννησή του και έχει από εκείνη τη στιγµή το δι-
καίωµα ονόµατος, το δικαίωµα να αποκτήσει ιθαγένεια, και, στο µέτρο του δυνατού, το δικαίωµα να γνω-
ρίζει τους γονείς του και να ανατραφεί από αυτούς.
2. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη µεριµνούν για τη θέση σε εφαρµογή αυτών των δικαιωµάτων, σύµφωνα µε 
την εθνική νοµοθεσία τους και µε τις υποχρεώσεις που τους επιβάλουν οι ισχύουσες σ’ αυτό το πεδίο διε-
θνείς συνθήκες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ελλείψει αυτών, το παιδί θα ήταν άπατρις.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να σέβονται το δικαίωµα του παιδιού για δια-
τήρηση της ταυτότητας του, συµπεριλαµβανοµένων της ιθαγένειας του, του ονόµατός του και των οικογε-
νειακών σχέσεων του, όπως αυτά αναγνωρίζονται από το νόµο, χωρίς παράνοµη ανάµιξη.
2. Εάν ένα παιδί στερείται παράνοµα ορισµένα ή όλα τα στοιχεία που συνιστούν την ταυτότητα του, τα 
Συµβαλλόµενα Κράτη οφείλουν να του παράσχουν κατάλληλη υποστήριξη και προστασία, ώστε η ταυτό-
τητα του να αποκατασταθεί το συντοµότερο δυνατόν.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη µεριµνούν ώστε το παιδί να µην αποχωρίζεται από τους γονείς του, παρά τη 
θέλησή τους, εκτός εάν οι αρµόδιες αρχές αποφασίσουν, µε την επιφύλαξη δικαστικής αναθεώρησης και 
σύµφωνα µε τους εφαρµοζόµενους νόµους και διαδικασίες, ότι ο χωρισµός αυτός είναι αναγκαίος για το 
συµφέρον του παιδιού. Μια τέτοια απόφαση µπορεί να είναι αναγκαία σε ειδικές περιπτώσεις, για παρά-
δειγµα όταν οι γονείς κακοµεταχειρίζονται ή παραµελούν το παιδί, ή όταν ζουν χωριστά και πρέπει να λη-
φθεί απόφαση σχετικά µε τον τόπο διαµονής του παιδιού.
2. Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όλα τα ενδιαφερό-
µενα µέρη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν στις διαδικασίες και να γνωστοποιούν τις από-
ψεις τους.
3. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη σέβονται το δικαίωµα του παιδιού που ζει χωριστά από τους δυο γονείς του ή 
από τον έναν από αυτούς να διατηρεί κανονικά προσωπικές σχέσεις και να έχει άµεση επαφή µε τους δυο 
γονείς του, εκτός εάν αυτό να είναι αντίθετο µε το συµφέρον του παιδιού. 
4. Όταν ο χωρισµός είναι αποτέλεσµα µέτρων που έχει πάρει ένα Συµβαλλόµενο Κράτος, όπως η κράτη-
ση, η φυλάκιση, η εξορία, η απέλαση η ο θάνατος (συµπεριλαµβανοµένου του θανάτου από οποιαδήποτε 
αιτία, ο οποίος επήλθε κατά το χρόνο κράτησης) των δύο γονέων ή του ενός από αυτούς ή του παιδιού, το 
Συµβαλλόµενο Κράτος δίνει, µετά από αίτηση, στους γονείς, στο παιδί ή, εάν χρειαστεί, σε ένα άλλο µέλος 
της οικογένειας τις ουσιώδες πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο όπου βρίσκονται το απόν µέλος ή τα από-
ντα µέλη της οικογένειας, εκτός εάν η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών θα είναι επιζήµια για την ευη-
µερία του παιδιού. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη φροντίζουν εξάλλου ώστε η υποβολή ενός τέτοιου αιτήµατος 
να µην επισύρει δυσµενείς συνέπειες για το ενδιαφερόµενο ή τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα.
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ΑΡΘΡΟ 10

1. Σύµφωνα µε την υποχρέωση των Συµβαλλόµενων Κρατών δυνάµει της παραγράφου 1 του άρθρου 9, κά-
θε αίτηση από ένα παιδί ή από τους γονείς του για την είσοδο σε ένα Συµβαλλόµενο Κράτος ή την έξοδο 
από αυτό µε σκοπό την οικογενειακή επανένωση αντιµετωπίζεται από τα Συµβαλλόµενα Κράτη µε θετικό 
πνεύµα, ανθρωπισµό και ταχύτητα. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη φροντίζουν επιπλέον ώστε η υποβολή µιας 
τέτοιας αίτησης να µην επισύρει δυσµενείς συνέπειες για τον αιτούντα ή για τα µέλη της οικογένείας του.
2. Το παιδί του οποίου οι γονείς διαµένουν σε διαφορετικά Κράτη έχει το δικαίωµα να διατηρεί, εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων, προσωπικές σχέσεις και τακτική άµεση επαφή µε τους δύο γονείς του. Για 
το σκοπό αυτόν και σύµφωνα µε την υποχρέωση που βαρύνει τα Συµβαλλόµενα Κράτη δυνάµει της 
παραγράφου 2 του άρθρου 9, τα Συµβαλλόµενα Κράτη σέβονται το δικαίωµα που έχουν το παιδί και οι 
γονείς του να εγκαταλείψουν οποιαδήποτε χώρα, συµπεριλαµβανοµένης της χώρας αυτού του ίδιου του 
Συµβαλλόµενου Κράτους και να επιστρέψουν στη δική τους χώρα. Το δικαίωµα εγκατάλειψης οποιασ-
δήποτε χώρας µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο µόνο των περιορισµών που ορίζει ο νόµος και που είναι 
αναγκαίοι για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, της δηµόσιας τάξης, της δηµόσιας υγείας και των 
δηµοσίων ηθών, ή των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των άλλων, και που είναι συµβατοί µε τα υπό-
λοιπα δικαιώµατα που αναγνωρίζονται στην παρούσα Σύµβαση.

ΑΡΘΡΟ 11

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν µέτρα εναντίον των αθέµιτων µετακινήσεων παιδιών στο εξωτερι-
κό και εναντίον της µη επανόδου τους.
2. Για το σκοπό αυτόν, τα Συµβαλλόµενα Κράτη ευνοούν τη σύναψη διµερών ή πολυµερών συµφωνιών ή 
την προσχώρηση στις ήδη υπάρχουσες συµφωνίες.

ΑΡΘΡΟ 12

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης το δικαίωµα ελεύθερης έκ-
φρασης της γνώµης του σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που το αφορά, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις του 
παιδιού ανάλογα µε την ηλικία του και µε το βαθµό ωριµότητας του.
2. Για το σκοπό αυτόν θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε οποιαδήποτε δι-
οικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, είτε άµεσα είτε µέσω ενός εκπροσώπου ή ενός αρµοδίου 
οργανισµού, κατά τρόπο συµβατό µε τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νοµοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Το παιδί έχει το δικαίωµα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει την ελευθερί-
α αναζήτησης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών και ιδεών οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, 
υπό µορφή προφορική, γραπτή ή τυπωµένη, ή καλλιτεχνική ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο της επιλογής του.
2. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο µόνο των περιορισµών που ορίζο-
νται από το νόµο και που είναι αναγκαίοι:
α) Για το σεβασµό των δικαιωµάτων και της υπόληψης των άλλων ή
β) Για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της δηµόσιας τάξης, της δηµόσιας υγείας και των δηµοσίων 
ηθών. 

ΑΡΘΡΟ 14

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη σέβονται το δικαίωµα του παιδιού για ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρη-
σκείας.
2. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη σέβονται το δικαίωµα και το καθήκον των γονέων ή, κατά περίπτωση, των νο-
µίµων εκπροσώπων του παιδιού, να το καθοδηγούν στην άσκηση του παραπάνω δικαιώµατος κατά τρόπο 
που να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του.
3. Η ελευθερία της δήλωσης της θρησκείας του ή των πεποιθήσεων του µπορεί να υπόκειται µόνο στους 
περιορισµούς που ορίζονται από το νόµο και που είναι αναγκαίοι για τη διαφύλαξη της δηµόσιας ασφάλει-
ας, της δηµόσιας τάξης, της δηµόσιας υγείας και των δηµόσιων ηθών, ή των ελευθεριών και των θεµελιω-
δών δικαιωµάτων των άλλων.
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ΑΡΘΡΟ 15

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν τα δικαιώµατα του παιδιού στην ελευθερία του να συνεταιρίζε-
ται και να συνέρχεται ειρηνικά.
2. ∆εν τίθενται περιορισµοί για την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών, εκτός από αυτούς που ορίζει ο νόµος 
και που είναι αναγκαίοι σε µια δηµοκρατική κοινωνία, προς το συµφέρον της εθνικής ασφάλειας, της δη-
µόσιας ασφάλειας ή της δηµόσιας τάξης ή για την προστασία της δηµόσιας υγείας ή των δηµοσίων ηθών, 
ή των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των άλλων.

ΑΡΘΡΟ 16

1. Κανένα παιδί δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο αυθαίρετης ή παράνοµης επέµβασης στην ιδιωτική 
του ζωή, στην οικογένεια του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνοµων προσβολών 
της τιµής και της υπόληψης του.
2. Το παιδί δικαιούται να προστατεύεται από το νόµο έναντι τέτοιων επεµβάσεων ή προσβολών.

ΑΡΘΡΟ 17

Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν τη σηµασία του έργου που επιτελούν τα µέσα µαζικής ενηµέρω-
σης και φροντίζουν ώστε το παιδί να έχει πρόσβαση σε ενηµέρωση και σε υλικό, που προέρχονται από 
διάφορες εθνικές και διεθνές πηγές, ιδίως σ’ αυτά που αποσκοπούν στην προαγωγή της κοινωνικής, πνευ-
µατικής και ηθικής ευηµερίας του, καθώς και της σωµατικής και πνευµατικής υγείας του. Για το σκοπό 
αυτόν, τα Συµβαλλόµενα Κράτη:
α) Ενθαρρύνουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης στη διάδοση πληροφοριών και υλικού που παρουσιάζουν 
κοινωνική και πολιτιστική χρησιµότητα για το παιδί που είναι σύµφωνα µε το πνεύµα του άρθρου 29.
β) Ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την παραγωγή, ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών και υλι-
κού αυτού του τύπου, που προέρχονται από διάφορες πολιτιστικές, εθνικές και διεθνείς πηγές.
γ) Ενθαρρύνουν την παραγωγή και τη διάδοση παιδικών βιβλίων.
δ) Ενθαρρύνουν τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης να λαµβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους τις γλωσσολογικές 
ανάγκες των αυτόχθονων παιδιών ή των παιδιών που ανήκουν σε µια µειονότητα.
ε) Ευνοούν την επεξεργασία κατάλληλων κατευθυντήριων αρχών που να προορίζονται για την προστασία 
του παιδιού από την ενηµέρωση και το υλικό που βλάπτουν την ευηµερία του, λαµβάνοντας υπόψη τις δι-
ατάξεις των άρθρων 13 και 18.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της αναγνώρισης 
της αρχής, σύµφωνα µε την οποία και οι δύο γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή του παι-
διού και την ανάπτυξή του. Η ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού και για την ανάπτυξή του ανήκει κατά 
κύριο λόγο στους γονείς, ή κατά περίπτωση, στους νόµιµους εκπροσώπους του. Το συµφέρον του παιδιού 
πρέπει να αποτελεί τη βασική τους µέριµνα.
2. Για την εγγύηση και την προώθηση των δικαιωµάτων που εκφράζονται στην παρούσα Σύµβαση, τα Συµ-
βαλλόµενα Κράτη παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια στους γονείς και στους νόµιµους εκπροσώπους του παι-
διού, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για την ανατροφή του παιδιού, και εξασφαλίζουν τη δηµιουρ-
γία οργανισµών, ιδρυµάτων και υπηρεσιών επιφορτισµένων να µεριµνούν για την ευηµερία των παιδιών.
3. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να εξασφαλίσουν στα παι-
διά των οποίων οι γονείς εργάζονται το δικαίωµα να επωφελούνται από τις υπηρεσίες και τα ιδρύµατα φύ-
λαξης παιδιών, εφόσον τα παιδιά πληρούν τους απαιτούµενους όρους.

ΑΡΘΡΟ 19

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα νοµοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά 
µέτρα, προκειµένου να προστατεύσουν το παιδί από κάθε µορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών σωµατικών ή 
πνευµατικών, εγκατάλειψης ή παραµέλησης, κακής µεταχείρισης ή εκµετάλλευσης, συµπεριλαµβανόµενης της 
σεξουαλικής βίας, κατά το χρόνο που βρίσκεται υπό την επιµέλεια των γονέων του ή του ενός από τους δύο, του 
ή των νοµίµων εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο το έχουν εµπιστευθεί.
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2. Αυτά τα προστατευτικά µέτρα θα πρέπει να περιλαµβάνουν, όπου χρειάζεται, αποτελεσµατικές διαδι-
κασίες για την εκπόνηση κοινωνικών προγραµµάτων, που θα αποσκοπούν στην παροχή της απαραίτητης 
υποστήριξης στο παιδί και σε αυτούς οι οποίοι έχουν την επιµέλειά του, καθώς και για άλλες µορφές 
πρόνοιας και για το χαρακτηρισµό, την αναφορά, την παραποµπή, την ανάκριση, την περίθαλψη και την 
παρακολούθηση της εξέλιξής τους στις περιπτώσεις κακής µεταχείρισης του παιδιού που περιγράφονται 
πιο πάνω, και όπου χρειάζεται, για διαδικασίες δικαστικής παρέµβασης.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Κάθε παιδί που στερείται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό του περιβάλλον ή το οποίο για το δικό 
του συµφέρον δεν είναι δυνατόν να παραµένει στο περιβάλλον αυτό δικαιούται ειδική προστασία και βο-
ήθεια εκ µέρους του Κράτους.
2. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη προβλέπουν γι’ αυτό το παιδί µια εναλλακτική επιµέλεια, σύµφωνα µε την 
εθνική νοµοθεσία τους.
3. Αυτή η επιµέλεια µπορεί να έχει, µεταξύ άλλων, τη µορφή της τοποθέτησης σε µια οικογένεια, της 
KAFALAH του ισλαµικού δικαίου, της υιοθεσίας ή, σε περίπτωση ανάγκης, της τοποθέτησης σε ένα κα-
τάλληλο για την περίσταση ίδρυµα για παιδιά. Κατά την επιλογή ανάµεσα σε αυτές τις λύσεις, λαµβάνεται 
δεόντως υπόψη η ανάγκη µιας συνέχειας στην εκπαίδευση του παιδιού, καθώς και η εθνική, θρησκευτική, 
πολιτιστική και γλωσσολογική καταγωγή του.

ΑΡΘΡΟ 21

Τα Συµβαλλόµενα Κράτη που αναγνωρίζουν και /ή επιτρέπουν την υιοθεσία διασφαλίζουν ότι εκείνο που 
λαµβάνεται πρωτίστως υπόψη στην προκειµένη περίπτωση είναι το συµφέρον του παιδιού και:
α) Μεριµνούν ώστε η υιοθεσία ενός παιδιού να µην επιτρέπεται παρά µόνο από τις αρµόδιες αρχές, οι 
οποίες αποφαίνονται, σύµφωνα µε το νόµο και µε τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες και επί τη βάσει όλων 
των αξιόπιστων σχετικών πληροφοριών, εάν η υιοθεσία είναι δυνατή εν όψει της κατάστασης του παιδιού 
σε σχέση µε τον πατέρα και τη µητέρα του, τους συγγενείς του και τους νοµίµους εκπροσώπους του και εάν, 
εφόσον αυτό απαιτείται, τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα έδωσαν τη συναίνεση τους για την υιοθεσία, έχοντας 
γνώση των πραγµάτων και µετά από την αναγκαία παροχή συµβουλών.
β) Αναγνωρίζουν ότι η υιοθεσία στο εξωτερικό µπορεί να αντιµετωπισθεί ως ένα άλλο µέσο εξασφάλισης 
στο παιδί της αναγκαίας φροντίδας, εάν αυτό δεν µπορεί να τοποθετηθεί σε µία ανάδοχη ή σε µία υιοθε-
τούσα οικογένεια ή να ανατραφεί σωστά στη χώρα της καταγωγής του.
γ) Μεριµνούν ώστε, σε περίπτωση υιοθεσίας στο εξωτερικό, το παιδί να απολαµβάνει των ίδιων προστα-
τευτικών µέτρων και προδιαγραφών µε εκείνα που υπάρχουν στην περίπτωση εθνικής υιοθεσίας.
δ) Παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση διακρατικής υιοθεσίας, η 
τοποθέτηση του παιδιού δεν απολήγει σε ανάρµοστο υλικό όφελος για τα πρόσωπα που είναι αναµιγµέ-
να σ’ αυτή.
ε) Προωθούν τους αντικειµενικούς σκοπούς του παρόντος άρθρου µε τη σύναψη διµερών ή πολυµερών 
διακανονισµών ή συµφωνιών, ανάλογα µε την περίπτωση, και προσπαθούν µέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, να 
επιτύχουν οι τοποθετήσεις παιδιών στο εξωτερικό να πραγµατοποιούνται από αρµόδιες αρχές ή  αρµόδια 
όργανα.

ΑΡΘΡΟ 22

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου ένα παιδί, τα οποίο επιζητεί να 
αποκτήσει το νοµικό καθεστώς του πρόσφυγα ή που θεωρείται πρόσφυγας δυνάµει των κανόνων και των 
διαδικασιών του ισχύοντος διεθνούς ή εθνικού δικαίου, είτε αυτό είναι µόνο είτε συνοδεύεται από τους 
γονείς του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, να χαίρει της κατάλληλης προστασίας και ανθρωπιστικής 
βοήθειας, που θα του επιτρέψουν να απολαµβάνει τα δικαιώµατα που του αναγνωρίζουν η παρούσα Σύµ-
βαση και τα άλλα διεθνή όργανα τα σχετικά µε τα δικαιώµατα του ανθρώπου ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, 
στα οποία µετέχουν τα εν λόγω Κράτη.
2. Για το σκοπό αυτό τα Συµβαλλόµενα Κράτη συνεργάζονται, όπως αυτά κρίνουν αναγκαίο, σε όλες τις 
προσπάθειες που γίνονται από τον Οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών και τους άλλους αρµόδιους δια-
κυβερνητικούς ή µη κυβερνητικούς οργανισµούς που συνεργάζονται µε τον Οργανισµό των Ηνωµένων 
Εθνών, προκειµένου να προστατεύσουν και να βοηθήσουν τα παιδιά που βρίσκονται σε παρόµοια κατά-
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σταση, και προκειµένου να αναζητήσουν τους γονείς ή άλλα µέλη της οικογένειας κάθε παιδιού πρόσφυγα 
και για να συλλέξουν πληροφορίες αναγκαίες για την επανένωση του παιδιού µε την οικογένεια του. Σε 
περίπτωση που ούτε ο πατέρας ούτε η µητέρα ούτε κανένα άλλο µέλος της οικογένειας είναι δυνατόν να 
ανευρεθεί, το παιδί έχει δικαίωµα να τύχει της ίδιας προστασίας που παρέχεται σε οποιοδήποτε άλλο παιδί 
στερηµένο οριστικά ή προσωρινά του οικογενειακού του περιβάλλοντος για οποιονδήποτε λόγο, σύµφωνα 
µε τις αρχές της παρούσας Σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 23

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι τα πνευµατικώς ή σωµατικώς ανάπηρα παιδιά πρέπει να δι-
άγουν πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες οι οποίες εγγυώνται την αξιοπρέπεια τους, ευνοούν την αυ-
τονοµία τους και διευκολύνουν την ενεργό συµµετοχή τους στη ζωή του συνόλου.
2. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα των ανάπηρων παιδιών να τυγχάνουν ειδικής φρο-
ντίδας και ενθαρρύνουν και εξασφαλίζουν, στο µέτρο των διαθέσιµων πόρων, την παροχή, µετά από αί-
τηση, στα ανάπηρα παιδιά που πληρούν τους απαιτούµενους όρους και σε αυτούς που τα έχουν αναλάβει, 
µιας βοήθειας προσαρµοσµένης στην κατάσταση του παιδιού και στις περιστάσεις των γονέων του ή αυ-
τών στους οποίους τα έχουν εµπιστευθεί.
3. Εν όψει των ειδικών αναγκών των ανάπηρων παιδιών, η χορηγούµενη σύµφωνα µε την παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου βοήθεια παρέχεται δωρεάν, εφόσον αυτό είναι δυνατό, κατόπιν υπολογισµού των 
οικονοµικών πόρων των γονέων τους και αυτών στους οποίους έχουν εµπιστευθεί το παιδί, και σχεδιάζεται 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα ανάπηρα παιδιά να έχουν αποκλειστική πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην 
επιµόρφωση, στην περίθαλψη, στην αποκατάσταση αναπήρων, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και στις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες, έτσι που να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη κοινωνική ένταξη 
και προσωπική τους ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτιστικής και πνευµατικής τους εξέλιξης.
4. Μέσα σε πνεύµα διεθνούς συνεργασίας, τα Συµβαλλόµενα Κράτη προωθούν την ανταλλαγή κατάλληλων 
πληροφοριών στον τοµέα της προληπτικής περίθαλψης και της ιατρικής, ψυχολογικής και λειτουργικής θε-
ραπείας των ανάπηρων παιδιών, συµπεριλαµβανοµένης της διάδοσης και της πρόσβασης στις πληροφορίες 
που αφορούν στις µεθόδους αποκατάστασης ανάπηρων και στις υπηρεσίες επαγγελµατικής κατάρτισης, µε 
σκοπό να επιτραπεί στα Συµβαλλόµενα Κράτη να βελτιώσουν τις δυνατότητες και τις αρµοδιότητες τους 
και να διευρύνουν την πείρα τους σε αυτούς τους τοµείς. Σ’ αυτό το πεδίο λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη 
οι ανάγκες των υπό ανάπτυξη χωρών.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα του παιδιού να απολαµβάνει το καλύτερο δυνατό 
επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας και αποκατάστασής αναπήρων. 
Τα Συµβαλλόµενα Κράτη επιδιώκουν να διασφαλίσουν το ότι κανένα παιδί δεν θα στερείται το δικαίωµα 
πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές.
2. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρµογή του παραπάνω δικαιώµα-
τος και ιδιαίτερα παίρνουν τα κατάλληλα µέτρα για:
α) Να µειώσουν τη βρεφική και παιδική θνησιµότητα.
β) Να εξασφαλίσουν σε κάθε παιδί την απαραίτητη ιατρική αντίληψη και περίθαλψη δίνοντας έµφαση 
στην ανάπτυξη της στοιχειώδους περίθαλψης.
γ) Να αγωνιστούν κατά της ασθένειας και της κακής διατροφής και µέσα στα πλαίσια της στοιχειώδους πε-
ρίθαλψης, µε την εφαρµογή -ανάµεσα στα άλλα- της ήδη διαθέσιµης τεχνολογίας και µε την παροχή θρε-
πτικών τροφών και καθαρού πόσιµου νερού, λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους της µόλυνσης του φυσι-
κού περιβάλλοντος.
δ) Να εξασφαλίσουν στις µητέρες κατάλληλη περίθαλψη πριν και µετά από τον τοκετό.
ε) Να µπορούν όλες οι οµάδες της κοινωνίας, ιδιαίτερα οι γονείς και τα παιδιά, να ενηµερώνονται για τα 
θέµατα της υγείας και της διατροφής του παιδιού, για τα πλεονεκτήµατα του φυσικού θηλασµού, την υγι-
εινή και την καθαριότητα του περιβάλλοντος και την πρόληψη των ατυχηµάτων και να βρίσκουν υποστή-
ριξη στη χρήση των παραπάνω βασικών γνώσεων.
στ) Να αναπτύξουν την προληπτική ιατρική φροντίδα, την καθοδήγηση των γονέων και την εκπαίδευση 
και τις υπηρεσίες του οικογενειακού προγραµµατισµού.
3. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα και αποτελεσµατικά µέτρα για να καταργηθούν 
οι παραδοσιακές πρακτικές που βλάπτουν την υγεία των παιδιών.
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4. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν τη διεθνή 
συνεργασία, ώστε να επιτύχουν σταδιακά την πλήρη πραγµατοποίηση του δικαιώµατος που αναγνωρίζεται 
στο παρόν άρθρο. Εν όψει αυτού, λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες των υπό ανάπτυξη χωρών.

ΑΡΘΡΟ 25

Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί, που τοποθετήθηκε από τις αρµόδιες αρχές σε µία οικο-
γένεια, µε σκοπό την παροχή φροντίδας, προστασίας ή θεραπείας της σωµατικής ή πνευµατικής του υγεί-
ας, το δικαίωµα σε µία περιοδική αναθεώρηση της παραπάνω θεραπείας και κάθε άλλης περίστασης σχε-
τικής µε την τοποθέτηση του.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν σε κάθε παιδί το δικαίωµα να επωφελείται από την κοινωνική 
πρόνοια, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών ασφαλίσεων, και παίρνουν τα απαραίτητα µέτρα για να 
 εξασφαλίσουν την πλήρη πραγµατοποίηση του δικαιώµατος αυτού, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία τους.
2. Τα ωφελήµατα, όπου είναι αναγκαία, πρέπει να δίνονται, αφού ληφθούν υπόψη οι πόροι και η κατάστα-
ση του παιδιού και των προσώπων που έχουν αναλάβει την ευθύνη της συντήρησής του, καθώς και κάθε 
άλλη εκτίµηση σχετιζόµενη µε την αίτηση παροχής ωφεληµάτων που γίνεται από το παιδί ή για λογαρια-
σµό του.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα κάθε παιδιού για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής που 
να επιτρέπει τη σωµατική, πνευµατική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή του.
2. Στους γονείς ή στα άλλα πρόσωπα που έχουν αναλάβει το παιδί ανήκει κατά κύριο λόγο η ευθύνη της 
εξασφάλισης µέσα στα όρια των δυνατοτήτων τους και των οικονοµικών µέσων τους, των απαραίτητων για 
την ανάπτυξη του παιδιού συνθηκών ζωής.
3. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη υιοθετούν τα κατάλληλα µέτρα, σύµφωνα µε τις εθνικές τους συνθήκες και 
στο µέτρο των δυνατοτήτων τους, για να βοηθήσουν τους γονείς και τα άλλα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα 
για το παιδί, να εφαρµόσουν το δικαίωµα αυτό και προσφέρουν, σε περίπτωση ανάγκης, υλική βοήθεια και 
προγράµµατα υποστήριξης, κυρίως σε σχέση µε τη διατροφή, το ρουχισµό και την κατοικία.
4. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσουν την είσπραξη της δι-
ατροφής του παιδιού από τους γονείς του ή από τα άλλα πρόσωπα που έχουν την οικονοµική ευθύνη γι’ 
αυτό, είτε εντός της επικράτειας είτε στο εξωτερικό. Ειδικά στην περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο έχει 
την οικονοµική ευθύνη για το παιδί ζει σε ένα Κράτος διαφορετικό από εκείνο του παιδιού, τα Συµβαλλό-
µενα Κράτη ευνοούν την προσχώρηση σε διεθνείς συµφωνίες ή τη σύναψη τέτοιων συµφωνιών, καθώς και 
την υιοθέτηση κάθε άλλης κατάλληλης ρύθµισης.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση και, ιδιαίτερα, για να 
επιτευχθεί η άσκηση του δικαιώµατος αυτού προοδευτικά και στη βάση της ισότητας των ευκαιριών:
α) Καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους.
β) Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διάφορων µορφών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τόσο γενικής όσο και 
επαγγελµατικής, τις καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί, και παίρνουν κατάλληλα µέτρα, όπως 
η θέσπιση της δωρεάν εκπαίδευσης και της προσφοράς χρηµατικής βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης.
γ) Εξασφαλίζουν σε όλους την πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία µε όλα τα κατάλληλα µέσα, σε συνάρτη-
ση µε τις ικανότητες του καθενός.
δ) Καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί τη σχολική και την επαγγελµατική ενηµέρωση και τον 
προσανατολισµό.
ε) Παίρνουν µέτρα για να ενθαρρύνουν την τακτική σχολική φοίτηση και τη µείωση του ποσοστού εγκα-
τάλειψης των σχολικών σπουδών.
2. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την εφαρµογή της σχολικής πειθαρ-
χίας µε τρόπο που να ταιριάζει στην αξιοπρέπεια του παιδιού ως ανθρώπινου όντος, και σύµφωνα µε την 
παρούσα Σύµβαση.
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3. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη προάγουν και ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία στον τοµέα της παιδείας, µε 
σκοπό να συµβάλλουν κυρίως στην εξάλειψη της άγνοιας και του αναλφαβητισµού στον κόσµο και να δι-
ευκολύνουν την πρόσβαση στις επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις και στις σύγχρονες εκπαιδευτικές µε-
θόδους. Για το σκοπό αυτόν, λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες των υπό ανάπτυξη χώρων.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη συµφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί:
α) Στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και στην πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των χαρισµά-
των του και των σωµατικών και πνευµατικών ικανοτήτων του.
β) Στην ανάπτυξη του σεβασµού για τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις θεµελιώδες ελευθερίες και για 
τις αρχές που καθιερώνονται στο Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών.
γ) Στην ανάπτυξη του σεβασµού για τους γονείς του παιδιού, την ταυτότητά του, τη γλώσσα του και τις πο-
λιτιστικές του αξίες, καθώς και του σεβασµού του για τις εθνικές αξίες της χώρας στην οποία ζει, της χώ-
ρας από την οποία µπορεί να κατάγεται και για τους πολιτισµούς που διαφέρουν από το δικό του.
δ) Στην προετοιµασία του παιδιού για µία υπεύθυνη ζωή σε µία ελεύθερη κοινωνία µέσα σε πνεύµα κατα-
νόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φύλων και φιλίας ανάµεσα σε όλους τους λαούς και τις εθνικιστι-
κές, εθνικές και θρησκευτικές οµάδες και στα πρόσωπα αυτόχθονης καταγωγής.
ε) Στην ανάπτυξη του σεβασµού για το φυσικό περιβάλλον.
2. Καµία διάταξη του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 28 δεν µπορεί να ερµηνευτεί µε τρόπο που να θίγει 
την ελευθερία των φυσικών ή νοµικών προσώπων για τη δηµιουργία και τη διεύθυνση εκπαιδευτικών ιδρυ-
µάτων, υπό τον όρο ότι θα τηρούνται οι εκφρασµένες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρχές και 
ότι η παρεχόµενη στα ιδρύµατα αυτά εκπαίδευση θα είναι σύµφωνη µε τις ελάχιστες προδιαγραφές που θα 
έχει ορίσει το Κράτος.

ΑΡΘΡΟ 30

Στα κράτη όπου υπάρχουν εθνικές, θρησκευτικές γλωσσικές µειονότητες ή πρόσωπα αυτόχθονης κατα-
γωγής, ένα παιδί αυτόχθονας ή που ανήκει σε µία από αυτές τις µειονότητες δεν µπορεί να στερηθεί το 
δικαίωµα να έχει τη δική του πολιτιστική ζωή, να πρεσβεύει και να ασκεί τη δική του θρησκεία ή να χρη-
σιµοποιεί τη δική του γλώσσα από κοινού µε τα άλλα µέλη της οµάδας του.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωµα στην ανάπαυση και στις δραστηριότητες 
του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση µε ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλλη-
λες για την ηλικία του και στην ελεύθερη συµµετοχή στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή.
2. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη σέβονται και προάγουν το δικαίωµα του παιδιού να συµµετέχει πλήρως στην 
πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή και ενθαρρύνουν την προσφορά κατάλληλων και ίσων ευκαιριών για πο-
λιτιστικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα του παιδιού να προστατεύεται από την οικονοµι-
κή εκµετάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει κινδύνους ή που µπορεί να εκ-
θέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή του ή να βλάψει την υγεία του ή τη σωµατική, πνευµατική, ψυχική, ηθι-
κή ή κοινωνική ανάπτυξή του.
2. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν νοµοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά µέτρα για να 
εξασφαλίσουν την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτόν, και λαµβάνοντας υπόψη τις σχε-
τικές διατάξεις των άλλων διεθνών οργάνων, τα Συµβαλλόµενα Κράτη ειδικότερα:
α) Ορίζουν ένα κατώτατο όριο ή κατώτατα όρια ηλικίας για την είσοδο στην επαγγελµατική απασχόληση.
β) Προβλέπουν µία κατάλληλη ρύθµιση των ωραρίων και των συνθηκών εργασίας.
γ) Προβλέπουν κατάλληλες ποινές και άλλες κυρώσεις, για να εξασφαλίσουν την αποτελεσµατική εφαρ-
µογή του παρόντος άρθρου.
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ΑΡΘΡΟ 33

Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων νοµοθετικών, διοι-
κητικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών µέτρων, για να προστατεύσουν τα παιδιά από την παράνοµη χρή-
ση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, όπως αυτές προσδιορίζονται στις σχετικές διεθνείς συµβάσεις, 
και για να εµποδίζουν τη χρησιµοποίηση των παιδιών στην παραγωγή και την παράνοµη διακίνηση αυ-
τών των ουσιών.

ΑΡΘΡΟ 34

Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προστατεύσουν το παιδί από κάθε µορφή σε-
ξουαλικής εκµετάλλευσης και σεξουαλικής βίας. Για το σκοπό αυτόν, τα Κράτη, ειδικότερα, παίρνουν όλα 
τα κατάλληλα µέτρα σε εθνικό, διµερές και πολυµερές επίπεδο για να εµποδίσουν:
α) Την παρακίνηση ή τον εξαναγκασµό των παιδιών σε παράνοµη σεξουαλική δραστηριότητα.
β) Την εκµετάλλευση των παιδιών για πορνεία ή για άλλες παράνοµες σεξουαλικές δραστηριότητες.
γ) Την εκµετάλλευση των παιδιών για την παραγωγή θεαµάτων ή υλικού πορνογραφικού χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 35

Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα σε εθνικό, διµερές και πολυµερές επίπεδο 
για να εµποδίσουν την απαγωγή, την πώληση ή το δουλεµπόριο παιδιών, για οποιονδήποτε σκοπό και µε 
οποιαδήποτε µορφή.

ΑΡΘΡΟ 36

Τα Συµβαλλόµενα Κράτη προστατεύουν το παιδί από κάθε άλλη µορφή εκµετάλλευσης επιβλαβή για 
οποιαδήποτε πλευρά της ευηµερίας του.

ΑΡΘΡΟ 37

Τα Συµβαλλόµενα Κράτη επαγρυπνούν ώστε:
α) Κανένα παιδί να µην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλες σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές 
τιµωρίες ή µεταχείριση. Θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα απελευθέρωσης δεν πρέπει 
να απαγγέλλονται για παραβάσεις, τις οποίες έχουν διαπράξει πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ ετών.
β) Κανένα παιδί να µην στερείται την ελευθερία του κατά τρόπο παράνοµο ή αυθαίρετο. Η σύλληψη, κρά-
τηση ή φυλάκιση ενός παιδιού πρέπει να είναι σύµφωνη µε το νόµο, να µην αποτελεί παρά ένα έσχατο µέ-
τρο και να είναι της µικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας.
γ) Κάθε παιδί που στερείται την ελευθερία να αντιµετωπίζεται µε ανθρωπισµό και µε τον οφειλόµενο στην 
αξιοπρέπεια του ανθρώπου σεβασµό, και κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ηλικίας του. 
Ειδικότερα, κάθε παιδί που στερείται την ελευθερία θα χωρίζεται από τους ενήλικες, εκτός εάν θεωρηθεί 
ότι είναι προτιµότερο να µη γίνει αυτό για το συµφέρον του παιδιού, και έχει το δικαίωµα να διατηρήσει 
την επαφή µε την οικογένειά του δι’ αλληλογραφίας και µε επισκέψεις, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων.
δ) Τα παιδιά που στερούνται την ελευθερία τους να έχουν το δικαίωµα για ταχεία πρόσβαση σε νοµική ή 
σε άλλη κατάλληλη συµπαράσταση, καθώς και το δικαίωµα να αµφισβητούν τη νοµιµότητα της στέρησης 
της ελευθερίας τους ενώπιον ενός δικαστηρίου ή µιας άλλης αρµόδιας, ανεξάρτητης και αµερόληπτης αρ-
χής, και για τη λήψη µιας ταχείας απόφασης πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα.

ΑΡΘΡΟ 38

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να σέβονται και να διασφαλίζουν το σεβα-
σµό στους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που εφαρµόζονται σε αυτά σε περίπτωση ένοπλης 
σύρραξης, και των οποίων η προστασία επεκτείνεται στα παιδιά.
2. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν όλα τα δυνατά µέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα πρόσωπα κάτω των 
δεκαπέντε ετών, δεν θα συµµετέχουν άµεσα στις εχθροπραξίες.
3. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη απέχουν από την επιστράτευση στις ένοπλες δυνάµεις τους κάθε προσώπου 
κάτω των δεκαπέντε ετών. Κατά την επιστράτευση ανάµεσα σε πρόσωπα άνω των δεκαπέντε ετών αλλά 
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κάτω των δεκαοκτώ ετών, τα Συµβαλλόµενα Κράτη προσπαθούν να δίνουν προτεραιότητα στα πρόσωπα 
µεγαλύτερης ηλικίας.
4. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη, σύµφωνα µε την υποχρέωση που έχουν, δυνάµει του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου, να προστατεύουν τον άµαχο πληθυσµό σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, παίρνουν όλα τα δυνατά 
µέτρα για την προστασία και την φροντίδα των παιδιών, που θίγονται από την ένοπλη σύρραξη.

ΑΡΘΡΟ 39

Τα Συµβαλλόµενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να διευκολύνουν τη σωµατική και ψυχο-
λογική ανάρρωση και την κοινωνική επανένταξη κάθε παιδιού θύµατος: οποιασδήποτε µορφής παραµέλη-
σης, εκµετάλλευσης ή κακοποίησης, βασανισµού ή κάθε άλλης µορφής σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελι-
στικής µεταχείρισης ή τιµωρίας ή ένοπλης σύρραξης. Η ανάρρωση αυτή και η επανένταξη γίνονται µέσα 
σε περιβάλλον, που ευνοεί την υγεία, τον αυτοσεβασµό και την αξιοπρέπεια του παιδιού.

ΑΡΘΡΟ 40

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν σε κάθε παιδί ύποπτο, κατηγορούµενο ή καταδικασµένο για πα-
ράβαση του ποινικού νόµου το δικαίωµα σε µεταχείριση που να συνάδει µε το αίσθηµα της αξιοπρέπειας 
του και της προσωπικής αξίας, που να ενισχύει το σεβασµό του για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις θεµε-
λιώδεις ελευθερίες των άλλων και που να λαµβάνει υπόψη την ηλικία του, καθώς και την ανάγκη για επα-
νένταξη στην κοινωνία και για την ανάληψη από το παιδί ενός εποικοδοµητικού ρόλου στην κοινωνία.
2. Για το σκοπό αυτόν, και λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των διεθνών οργάνων, τα Συµβαλ-
λόµενα Κράτη επαγρυπνούν ιδιαίτερα ώστε:
α) Κανένα παιδί να µην καθίσταται ύποπτο, να µην κατηγορείται και να µην καταδικάζεται για παράβαση 
του ποινικού νόµου λόγω πράξεων ή παραλείψεων, που δεν απαγορεύονται από το εθνικό ή διεθνές δίκαιο 
κατά το χρόνο που διαπράχθηκαν.
β) Κάθε παιδί ύποπτο ή κατηγορούµενο για παράβαση του ποινικού νόµου να έχει τουλάχιστον το δικαί-
ωµα στις ακόλουθες εγγυήσεις:
I) Να θεωρείται αθώο µέχρι να αποδειχθεί νόµιµα η ενοχή του.
II) Να ενηµερώνεται χωρίς καθυστέρηση και απευθείας για τις εναντίον του κατηγορίες ή, κατά περίπτωση, 
µέσω των γονέων του ή των νόµιµων εκπροσώπων του και να έχει νοµική ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη 
συµπαράσταση για την προετοιµασία και την παρουσίαση της υπεράσπισής του.
III) Να κρίνεται η υπόθεση του χωρίς καθυστέρηση από µια αρµόδια, ανεξάρτητη και αµερόληπτη αρχή ή 
δικαστικό σώµα, σύµφωνα µε µία δίκαιη κατά το νόµο διαδικασία µε την παρουσία ενός νοµικού ή άλλου 
συµβούλου και την παρουσία των γονέων του ή των νόµιµων εκπροσώπων του, εκτός αν αυτό θεωρηθεί 
αντίθετο προς το συµφέρον του παιδιού, λόγω κυρίως της ηλικίας ή της κατάστασής του.
IV) Να µην υποχρεώνεται να καταθέσει ως µάρτυρας ή να οµολογήσει την ενοχή του, να υποβάλλει ερω-
τήσεις το ίδιο ή µέσω άλλου στους µάρτυρες κατηγορίας και να επιτυγχάνει την παράσταση και την εξέτα-
ση µαρτύρων υπεράσπισης κάτω από συνθήκες ισότητας.
V) Εάν κριθεί ότι παρέβη τον ποινικό νόµο, να µπορεί να προσφύγει κατ’ αυτής της απόφασης και κατά 
οποιουδήποτε µέτρου που λήφθηκε ως συνέπεια αυτής ενώπιον µιας ανώτερης αρµόδιας, ανεξάρτητης και 
αµερόληπτης αρχής ή δικαστικού σώµατος, σύµφωνα µε το νόµο.
VI) Να έχει τη δωρεάν βοήθεια ενός διερµηνέα, σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνει ή δεν µιλάει τη γλώσ-
σα που χρησιµοποιείται.
VII) Να αντιµετωπίζεται η ιδιωτική του ζωή µε απόλυτο σεβασµό σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
3. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη προσπαθούν να προαγάγουν τη θέσπιση νόµων, διαδικασιών, αρχών και θε-
σµών εφαρµοζοµένων ειδικώς στα παιδιά που είναι ύποπτα, κατηγορούµενα ή καταδικασµένα για παρά-
βαση του ποινικού νόµου και ιδιαίτερα:
α) Τη θέσπιση ενός ελάχιστου ορίου ηλικίας κάτω απ’ το οποίο τα παιδιά θα θεωρούνται ότι δεν έχουν την 
ικανότητα παράβασης του ποινικού νόµου.
β) Την εισαγωγή µέτρων, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και ευκταίο, για την αντιµετώπιση τέτοιων παιδιών, 
χωρίς ανάγκη προσφυγής στη δικαιοσύνη, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι τηρείται ο απόλυτος σεβασµός 
στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στις νόµιµες εγγυήσεις.
4. Μια σειρά διατάξεων σχετικώς κυρίως µε την επιµέλεια, την καθοδήγηση και την επιτήρηση, τους συµ-
βούλους, τη δοκιµασία, την τοποθέτηση σε οικογένεια, τα προγράµµατα γενικής και επαγγελµατικής εκ-
παίδευσης και τις άλλες εναλλακτικές δυνατότητες πλην της επιµέλειας, θα εξασφαλίζει στα παιδιά µια 
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 µεταχείριση που να εγγυάται την ευηµερία τους και που να είναι ανάλογη και µε την κατάσταση τους και 
µε την παράβαση.

ΑΡΘΡΟ 41

Καµιά από τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης δεν θίγει διατάξεις ευνοϊκότερες για την πραγµατοποίη-
ση των δικαιωµάτων του παιδιού και οι οποίες είναι δυνατόν να περιέχονται:
α) Στη νοµοθεσία ενός Συµβαλλόµενου Κράτους ή
β) Στο ισχύον για το Κράτος αυτό διεθνές δίκαιο.

∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ 42

Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναλαµβάνουν να κάνουν ευρέως γνωστές τόσο στους ενήλικες όσο και στα παι-
διά, τις αρχές και τις διατάξεις της παρούσας Σύµβασης µε δραστήρια και κατάλληλα µέσα.

ΑΡΘΡΟ 43

1. Με σκοπό την έρευνα της προόδου που έχει συντελεστεί από τα Συµβαλλόµενα Κράτη σε σχέση µε την 
τήρηση των υποχρεώσεων, οι οποίες συµφωνήθηκαν δυνάµει της παρούσας Σύµβασης, συγκροτείται Επι-
τροπή για τα δικαιώµατα του παιδιού, η οποία επιτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται παρακάτω.
2. Η Επιτροπή αποτελείται από δέκα εµπειρογνώµονες υψηλού ήθους και αναγνωρισµένης ικανότητας 
στον τοµέα που καλύπτει η παρούσα Σύµβαση. Τα µέλη της εκλέγονται από τα Συµβαλλόµενα Κράτη ανά-
µεσα στους υπηκόους τους και συµµετέχουν υπό την ατοµική τους ιδιότητα, αφού ληφθούν υπόψη η ανά-
γκη εξασφάλισης δίκαιης γεωγραφικής κατανοµής και τα κύρια νοµικά συστήµατα.
3. Η εκλογή των µελών της Επιτροπής γίνεται µε µυστική ψηφοφορία από έναν κατάλογο προσώπων που 
υποβάλλουν τα Συµβαλλόµενα Κράτη. Κάθε Συµβαλλόµενο Κράτος έχει τη δυνατότητα να υποδεικνύει 
έναν υποψήφιο από τους υπηκόους του.
4. Η διεξαγωγή των πρώτων εκλογών θα γίνει το αργότερο έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύ-
ος της παρούσας Σύµβασης. Στη συνέχεια οι εκλογές θα γίνονται κάθε δυο χρόνια. Τέσσερις τουλάχιστον 
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κάθε εκλογής ο Γενικός Γραµµατέας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 
καλεί γραπτώς τα Συµβαλλόµενα Κράτη να προτείνουν τους υποψηφίους τους εντός δυο µηνών. Στη συνέ-
χεια, ο Γενικός Γραµµατέας ετοιµάζει έναν κατάλογο µε τα ονόµατα όλων των υποψηφίων σε αλφαβητική 
σειρά, αναφέροντας τα Συµβαλλόµενα Κράτη που έχουν υποδείξει αυτούς και τον υποβάλλει στα Συµβαλ-
λόµενα στην παρούσα Σύµβαση Κράτη.
5. Οι εκλογές γίνονται κατά τις συνόδους των Συµβαλλόµενων Κρατών, οι οποίες συγκαλούνται από το 
Γενικό Γραµµατέα στην έδρα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Στις συνόδους αυτές, κατά τις οποίες 
η απαρτία σχηµατίζεται από τα δύο τρίτα των Συµβαλλόµενων Κρατών, εκλέγονται µέλη της Επιτροπής 
εκείνοι που έλαβαν το µεγαλύτερο αριθµό ψήφων και την απόλυτη πλειοψηφία από τους παρόντες και 
ψηφίσαντες εκπροσώπους των Συµβαλλόµενων Κρατών.
6. Τα µέλη της Επιτροπής εκλέγονται για χρονική περίοδο τεσσάρων ετών. Είναι επανεκλέξιµα εάν προτα-
θεί εκ νέου η υποψηφιότητα τους. Η θητεία πέντε µελών από τα εκλεγµένα κατά την πρώτη εκλογή λήγει 
µετά τη συµπλήρωση δύο ετών. Τα ονόµατα των πέντε αυτών µελών επιλέγονται µε κλήρο από τον πρόε-
δρο της συνόδου, αµέσως µετά από την πρώτη εκλογή.
7. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ενός µέλους της Επιτροπής, ή εάν, για έναν οποιονδήποτε άλλο λό-
γο, ένα µέλος δηλώσει ότι δεν µπορεί πλέον να ασκεί τα καθήκοντα του στα πλαίσια της Επιτροπής, το Συµ-
βαλλόµενο Κράτος, που είχε υποδείξει αυτό το µέλος, διορίζει έναν άλλο εµπειρογνώµονα από τους υπηκό-
ους του, για να υπηρετήσει για το υπόλοιπο της θητείας, µε την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής.
8. Η Επιτροπή θεσπίζει η ίδια τον εσωτερικό κανονισµό της.
9. Η Επιτροπή εκλέγει τους αξιωµατούχους της για µία περίοδο δύο ετών.
10. Οι σύνοδοι της Επιτροπής συγκαλούνται κανονικά στην έδρα του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών 
ή σε οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τόπο, που καθορίζεται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή συνέρχεται 
κανονικά κάθε χρόνο. Η διάρκεια των συνόδων της καθορίζεται και τροποποιείται, εάν είναι αναγκαίο 
από µία συνέλευση των Κρατών Μελών στην παρούσα Σύµβαση, µε την επιφύλαξη της έγκρισης από τη 
Γενική Συνέλευση.
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11. Ο Γενικός Γραµµατέας του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών θέτει στη διάθεση της Επιτροπής το 
απαραίτητο προσωπικό και τις εγκαταστάσεις για την αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων που της 
έχουν ανατεθεί, δυνάµει της παρούσας Σύµβασης.
12. Τα µέλη της Επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάµει της παρούσας Σύµβασης εισπράττουν, µε την 
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, απολαβές από τους πόρους του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών, 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 44

1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Επιτροπή, µέσω του Γε-
νικού Γραµµατέα του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών, εκθέσεις σχετικά µε τα µέτρα που έχουν υιο-
θετήσει για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων που αναγνωρίζονται στην παρούσα Σύµβαση, καθώς και 
σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την απόλαυση αυτών των δικαιωµάτων:
α) Εντός των δύο πρώτων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύµβασης για κάθε Συµβαλλόµενο 
Κράτος.
β) Κατόπιν, κάθε πέντε χρόνια.
2. Οι εκθέσεις που συντάσσονται σε εφαρµογή του παρόντος άρθρου, πρέπει να επισηµαίνουν τους παρά-
γοντες και τις δυσκολίες, εάν υπάρχουν, που εµποδίζουν τα Συµβαλλόµενα Κράτη να τηρήσουν πλήρως τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα Σύµβαση. Πρέπει επίσης να περιέχουν επαρκείς πληροφο-
ρίες, για να δώσουν στην Επιτροπή µια ακριβή εικόνα της εφαρµογής της Σύµβασης στην εν λόγω χώρα.
3. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη τα οποία έχουν υποβάλει στην Επιτροπή µια αρχική πλήρη έκθεση, δεν χρει-
άζεται να επαναλάβουν στις επόµενες εκθέσεις που υποβάλλουν, σύµφωνα µε το εδάφιο β’ της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου, τις βασικές πληροφορίες που έχουν ήδη κοινοποιήσει.
4. Η Επιτροπή µπορεί να ζητά από τα Συµβαλλόµενα Κράτη συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές, µε 
την εφαρµογή της Σύµβασης.
5. Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε δυο χρόνια στη Γενική Συνέλευση, µέσω του Κοινωνικού και Οικονοµικού 
Συµβουλίου, εκθέσεις για τις δραστηριότητες της.
6. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη καθιστούν ευρέως προσιτές τις εκθέσεις τους στο κοινό της χώρας τους.

ΑΡΘΡΟ 45

Για την προώθηση της αποτελεσµατικής εφαρµογής της Σύµβασης και για την ενθάρρυνση της διεθνούς 
συνεργασίας στο πεδίο το οποίο καλύπτει η Σύµβαση:
α) Οι ειδικοί οργανισµοί, το ταµείο των Ηνωµένων Εθνών για την παιδική ηλικία και άλλα όργανα των 
Ηνωµένων Εθνών έχουν το δικαίωµα να εκπροσωπούνται κατά την εξέταση της εφαρµογής των διατάξεων 
της παρούσας Σύµβασης, οι οποίες εµπίπτουν στην αρµοδιότητα τους. Η Επιτροπή µπορεί να καλέσει τις 
ειδικευµένες οργανώσεις, το Ταµείο των Ηνωµένων Εθνών για την παιδική ηλικία και άλλους αρµόδιους 
οργανισµούς, τους οποίους κρίνει κατάλληλους, να παράσχουν ειδικευµένες γνώµες για την εφαρµογή της 
Σύµβασης στους τοµείς που ανήκουν στις αντίστοιχες αρµοδιότητες τους. Μπορεί να καλεί τις ειδικευµέ-
νες οργανώσεις, το Ταµείο των Ηνωµένων Εθνών για την παιδική ηλικία και άλλα όργανα των Ηνωµένων 
Εθνών να της υποβάλουν εκθέσεις για την εφαρµογή της Σύµβασης στους τοµείς που ανήκουν στο πεδίο 
δραστηριότητας τους.
β) Η Επιτροπή διαβιβάζει, εάν το κρίνει αναγκαίο, στις ειδικευµένες οργανώσεις, στο Ταµείο των Ηνωµέ-
νων Εθνών για την παιδική ηλικία και στους άλλους αρµόδιους οργανισµούς κάθε έκθεση των Συµβαλλό-
µενων Κρατών που περιέχει ένα αίτηµα ή υποδεικνύει µια ανάγκη για τεχνική συµβουλή ή βοήθεια, µαζί 
µε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της επιτροπής, εάν υπάρχουν, σχετικά µε το παραπάνω αίτηµα ή 
υπόδειξη.
γ) Η Επιτροπή µπορεί να συστήσει στη Γενική Συνέλευση να ζητήσει από το Γενικό Γραµµατέα να αναλά-
βει για λογαριασµό της µελέτες πάνω σε ειδικά θέµατα, σχετικά µε τα δικαιώµατα του παιδιού.
δ) Η Επιτροπή µπορεί να κάνει υποδείξεις και συστάσεις γενικής φύσεως βασισµένες στις πληροφορίες 
που έχει δεχτεί κατ’ εφαρµογήν των άρθρων 44 και 45 της παρούσας Σύµβασης. Οι υποδείξεις αυτές και οι 
συστάσεις γενικής φύσεως διαβιβάζονται σε κάθε ενδιαφερόµενο Συµβαλλόµενο Κράτος και αναφέρονται 
στη Γενική Συνέλευση, µαζί µε τις παρατηρήσεις των Συµβαλλόµενων Κρατών µερών όπου υπάρχουν.
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ 46

Η παρούσα Σύµβαση είναι ανοιχτή για υπογραφή σε όλα τα Κράτη.

ΑΡΘΡΟ 47

Η παρούσα Σύµβαση υποβάλλεται σε επικύρωση. Τα έγγραφα της επικύρωσης θα κατατεθούν στο Γενικό 
Γραµµατέα του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών.

ΑΡΘΡΟ 48

Η παρούσα Σύµβαση είναι ανοιχτή για προσχώρηση οποιουδήποτε Κράτους. Τα έγγραφα της προσχώρη-
σης θα κατατεθούν στο Γενικό Γραµµατέα του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών.

ΑΡΘΡΟ 49

1. Η παρούσα Σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει την τριακοστή ηµέρα µετά από την ηµεροµηνία κατάθεσης 
στο Γενικό Γραµµατέα του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών του εικοστού εγγράφου επικύρωσης ή προ-
σχώρησης.
2. Για κάθε Κράτος που επικυρώνει την παρούσα Σύµβαση ή προσχωρεί σε αυτήν µετά την κατάθεση του 
εικοστού εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης, η Σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει την τριακοστή ηµέρα 
µετά από την ηµεροµηνία κατάθεσης από το Κράτος αυτό του δικού του εγγράφου επικύρωσης ή προσχώ-
ρησης.

ΑΡΘΡΟ 50

1. Κάθε Συµβαλλόµενο Κράτος µπορεί να προτείνει µια τροπολογία και να καταθέσει το κείµενο της στο 
Γενικό Γραµµατέα του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών. Εν συνεχεία ο Γενικός Γραµµατέας διαβιβάζει 
όλα τα σχέδια τροπολογιών στα Συµβαλλόµενα Κράτη ζητώντας τους να του γνωρίζουν εάν επιθυµούν να 
συγκληθεί διάσκεψη των Συµβαλλόµενων Κρατών, µε σκοπό να εξετάσουν και να τεθούν σε ψηφοφορία 
αυτά τα σχέδια. Εάν, εντός τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία της διαβίβασης αυτής, το ένα τρίτο του-
λάχιστον των Συµβαλλόµενων Κρατών κηρυχτεί υπέρ της σύγκλησης µιας τέτοιας διάσκεψης, ο Γενικός 
Γραµµατέας συγκαλεί τη διάσκεψη υπό την αιγίδα του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών. Κάθε τροπο-
λογία που υιοθετείται από την πλειοψηφία των παρόντων και ψηφισάντων στη διάσκεψη Συµβαλλόµενων 
Κρατών, υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε τροπολογία, που υιοθετήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
αρχίζει να ισχύει όταν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών και γίνει δεκτή µε πλειο-
ψηφία των δύο τρίτων των Συµβαλλόµενων Κρατών.
3. Όταν µία τροπολογία αρχίσει να ισχύει έχει αναγκαστική ισχύ για τα Συµβαλλόµενα Κράτη που την 
αποδέχτηκαν, ενώ τα υπόλοιπα Συµβαλλόµενα Κράτη παραµένουν δεσµευµένα από τις διατάξεις της πα-
ρούσας Σύµβασης και από όλες τις προηγούµενες τροπολογίες που έχουν αποδεχτεί.

ΑΡΘΡΟ 51

1. Ο Γενικός Γραµµατέας του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών θα δεχτεί και θα διαβιβάσει σε όλα τα 
Κράτη το κείµενο των επιφυλάξεων που έκαναν τα Κράτη κατά το χρόνο της επικύρωσης ή της προσχώ-
ρησης.
2. ∆εν επιτρέπεται καµία επιφύλαξη, που είναι ασυµβίβαστη µε το αντικείµενο και το σκοπό της παρού-
σας Σύµβασης.
Οι επιφυλάξεις µπορούν να αποσυρθούν ανά πάσα στιγµή µε γνωστοποίηση προς το Γενικό Γραµµατέα 
του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών, ο οποίος ενηµερώνει γι’ αυτό όλα τα Συµβαλλόµενα στη Σύµβα-
ση Κράτη. Η γνωστοποίηση παράγει τα αποτελέσµατα της από την ηµεροµηνία κατά την οποία παρελή-
φθη από το Γενικό Γραµµατέα.
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ΑΡΘΡΟ 52

Κάθε Συµβαλλόµενο Κράτος µπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση µε γραπτή γνωστοποίηση προς 
το Γενικό Γραµµατέα του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών. Η καταγγελία παράγει τα αποτελέσµατα της 
ένα χρόνο µετά από την ηµεροµηνία κατά την οποία η γνωστοποίηση παρελήφθη από το Γενικό Γραµµα-
τέα.

ΑΡΘΡΟ 53

Ο Γενικός Γραµµατέας του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών ορίζεται θεµατοφύλακας της παρούσας 
Σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 54

Το πρωτότυπο της παρούσας Σύµβασης, της οποίας τα κείµενα στην αγγλική, αραβική, κινεζική, ισπανι-
κή, γαλλική και ρωσική γλώσσα έχουν την ίδια ισχύ, θα κατατεθεί στο Γενικό Γραµµατέα του Οργανισµού 
των Ηνωµένων Εθνών.
Για να πιστοποιηθούν τα παραπάνω οι υπογράφοντες, ειδικά εξουσιοδοτηµένοι από τις αντίστοιχες Κυβερ-
νήσεις τους, υπέγραψαν την παρούσα Σύµβαση.

Πηγή:Unicef, www.unicef.gr
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