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Εμβόιηα, θαγεηό θαη ζπμιεία από ηα παηδηά γηα ηα παηδηά 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Με αοηό ημ θεκηνηθό ζύκζεμα ε Γιιεκηθή Γζκηθή Γπηηνμπή ηεξ 

UNICEF θάιεζε ηα ζπμιεία κα ιάβμοκ μένμξ ζημ Πακειιήκημ 

Γθπαηδεοηηθό Πνόγναμμα πμο απεοζοκόηακ ζε όιεξ ηηξ 

βαζμίδεξ εθπαίδεοζεξ (Πνμζπμιηθή, Πνςημβάζμηα, 

Δεοηενμβάζμηα) θαη οιμπμηήζεθε ζε ζοκενγαζία με ημ 

Υπμονγείμ Παηδείαξ, Δηα Βίμο Μάζεζεξ & Θνεζθεομάηςκ.  
 

Εηδηθή εθδήιςζε γηα ημ παηδί θαη ηα δηθαηώμαηα ημο  
Οη μαζεηέξ ηεξ ΣΤ΄ ηάλεξ, ζε ζοκενγαζία με ηεκ θα Φαιηαμάιηα 

Βάκκα (γομκάζηνηα) θαη ηεκ θα Μαιηβίηζε Δςή (Αγγιηθόξ) 

δημνγακώζακε εηδηθή γημνηή με μμηιίεξ, ζεαηνηθά, πμνεοηηθά, 

ηναγμύδηα θαζώξ θαη πνμβμιή βίκηεμ θαη slides.   

Κη όια αοηά γηα κα μεκ λεπκάμε. Να μεκ λεπκάμε ηε θηώπεηα, 

ηεκ εθμεηάιιεοζε, ηεκ αμάζεηα, ηε δοζηοπία ζηεκ μπμία δμοκ 

εθαημμμύνημη άκζνςπμη  θαη εηδηθόηενα παηδηά ζε όιμ ημκ θόζμμ. 

Όπςξ παναθηενηζηηθά ακέθενε ζηεκ μμηιία ημο μ μαζεηήξ ημο 

ΣΤ 1 Λάμπεξ Σίμμξ «δοζηοπώξ, πανά ηα μέηνα πμο έπμοκ 

πανζεί γηα ημ παηδί, αθόμα θαη ζήμενα εθαημμμύνηα παηδηά 

ελαθμιμοζμύκ κα οπμθένμοκ από ηε θμβενή ελαζιίςζε ηεξ 

θηώπεηαξ θαη κα πεζαίκμοκ από ηεκ πείκα. Εθαημκηάδεξ 

πηιηάδεξ ζθμηώκμκηαη ή αθνςηενηάδμκηαη ζημοξ πμιέμμοξ, 

πμιιά μνθακεύμοκ θαη πμιιά ηα θάκμοκ με ημ δόνη 

ζηναηηώηεξ. Πμιιά ηέιμξ ζθμηώκμκηαη από ηηξ αννώζηηεξ 

γηαηί δεκ έπμοκ πνόζβαζε ζε θάνμαθα, κμζμθμμεία θαη 

γηαηνμύξ. Εθαημμμύνηα παηδηά ακηί κα πεγαίκμοκ ζημ ζπμιείμ 

ακαγθάδμκηαη κα δμοιέρμοκ γηα κα δήζμοκ…»  

Κάηη ηέημημ είδαμε θαη ζημ ζθεηζάθη με ημκ θίιμ μαξ ημκ 

Παθηζηακό, ημκ Ομάν, πμο ακηί κα πάεη ζημ ζπμιείμ  («ημκ 

ηοπενό!») πμοιμύζε πανημμάκηηια ζηα θακάνηα, θη έηνςγε θαη 

λύιμ ακ ηύπαηκε κα  λεπαζηεί ζηεκ θμοβέκηα.  

Τα παηδηά όμςξ έπμοκ δηθαηώμαηα! Δηθαηώμαηα πμο έπμοκ 

πανημγναθεζεί εδώ θαη δεθαεηίεξ θαη πμο πανόια αοηά 

παναβηάδμκηαη όιμ θαη πημ ζοπκά. Αοηά ηα δηθαηώμαηα ηα έπεη 

θάζε παηδί πςνίξ δηαπςνηζμό ιόγς θοιήξ, πνώμαημξ, θύιμο, 

γιώζζαξ, ή ζνεζθείαξ. Σμ ΠΑΘΔΘ ζα ηοπαίκεη εηδηθήξ 

πνμζηαζίαξ, από ηε γέκκεζή ημο ζα θένεη έκα όκμμα θαη μηα 

εζκηθόηεηα, ζα απμιαμβάκεη ηα αγαζά ηεξ θμηκςκηθήξ 

αζθάιηζεξ, ζα πανέπεηαη εηδηθή θνμκηίδα ζε αοηά πμο είκαη 

ζςμαηηθά, πκεομαηηθά ή θμηκςκηθά μεημκεθηηθά, πνεηάδεηαη 

εθπαίδεοζε, αγάπε θαη θαηακόεζε γηα ηεκ πιήνε θη ανμμκηθή 

ακάπηολε ηεξ πνμζςπηθόηεηάξ ημο, ζα πνμζηαηεύεηαη από 

θάζε μμνθή αμέιεηαξ, ζθιενόηεηαξ θη εθμεηάιιεοζε. Αξ γίκεη 

βίςμα μαξ, ημ ζύκζεμα πμο θώκαλακ μη ζομμαζεηέξ μαξ ζε 

ηόζεξ γιώζζεξ (ειιεκηθά, αγγιηθά, νςζηθά, αιβακηθά, 

ηζηγγάκηθα θ.ά.): Σα παηδηά έπμοκ ΔΘΙΑΘΩΛΑ ΣΗ ΖΩΗ. 
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Αξ μεκ λεπκάμε ιμηπόκ  

Όιεξ μη θοβενκήζεηξ, μη θμηκςκίεξ, μη μηθμγέκεηεξ αιιά θαη 

εμείξ ηα ίδηα ηα παηδηά θαη μη έθεβμη πνέπεη κα ορώζμομε ημ 

ακάζηεμα θαη ηε θςκή μαξ θαη κα βμεζήζμομε κα μεηαηναπεί 

αοηό ημ δηθαίςμα ζε θαζεμενηκή πναγμαηηθόηεηα. Όιμη μαξ 

πνέπεη κα θηηάλμομε έκα κέμ όναμα γηα έκα θαιύηενμ θόζμμ 

ζημκ 21μ αηώκα. Σμ δηθαίςμα ζε μηα δςή αλημπνέπεηαξ, 

ζεβαζμμύ, θνμκηίδαξ θη αγάπεξ είκαη έκα δηθαίςμα δςήξ πμο 

δηθαημύκηαη όια ηα παηδηά. 
 

ΕΜΩΘΕΘΣΕ 
Ακ όιμη θηηάπκαμε μηα αιοζίδα αγάπεξ 

ό,ηη είπαμε πεη ζα γηκόηακ αιήζεηα. 

Ακ όιμη βμεζμύζαμε μ έκαξ ημκ άιιμκ, 

ε θηώπεηα δε ζα ήηακ ζοκήζεηα. 
 

Ακ όιμη δμύζαμε με εηνήκε θαη θνμκηίδα  

γηα ηεκ παηδεία ζα οπήνπε αθόμε μηα ειπίδα. 

Ακ όιμη εκςζμύμε ζε μηα αιοζίδα αγάπεξ,  

ηα ιάζε ημο θόζμμο όιμο ζα δημνζώζμομε 

θαη ηα παηδηά όιεξ ηεξ γεξ ζα μμνθώζμομε. 
 

Τα παηδηά πμο δεκ πάκε ζπμιεηό βμεζήζηε, 

είκαη δηθαίςμα ημοξ ζθεθηείηε. 
 

 

   
 

   


