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της Μαρίας Σούμπερτ 

 



Το 1959 στα Ηνωμένα Έθνη υπεγράφη η Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού και στις 20 Νοεμβρίου 1989 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υπέγραψε 

την Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Οι μόνες χώρες που αρνήθηκαν 

να υπογράψουν ήταν οι ΗΠΑ και η Σομαλία, ενώ η Ελλάδα επικύρωσε τη 

Σύμβαση στις 2 Δεκεμβρίου 1992. Η Σύμβαση αυτή αναπτύσσεται σε 54 άρθρα 

τα οποία καλύπτουν τους τομείς Ανάπτυξης, Προστασίας και των Δικαιωμάτων 

Συμμετοχής.  

Το βιβλίο «Ένας καλύτερος κόσμος» των εκδόσεων Παπαδοπουλος, σε 

μετάφραση Κλεοπάτρας Ελαιοτριβιάρη και με την συμμετοχή δέκα εξαιρετικών 

ισπανόφωνων εικονογράφων, περιλαμβάνει τις δέκα αρχές της Διακήρυξης, 

γνωρίζοντας στα παιδιά τα βασικά τους δικαιώματα, αλλά και προτρέποντας 

μικρούς και μεγάλους να αναζητήσουν και την Σύμβαση ώστε να διαβάσουν και 

τα 54 άρθρα. 

             

Τι αφορά λοιπόν αυτή η Διακήρυξη; Δυστυχώς τα αυτονόητα. Το δικαίωμα στην 

ισότητα, στην προστασία για να αναπτυχθούν, το δικαίωμα σε ένα όνομα και 

μια εθνότητα από τη στιγμή της γέννησής τους, στην κατάλληλη τροφή, στέγαση 

και ιατρική περίθαλψη, σε ειδική μεταχείριση και εκπαίδευση αν πάσχουν από 

κάποια αναπηρία τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν δικαίωμα στην αγάπη των 

γονιών τους, στην ψυχαγωγία και τη δωρεάν εκπαίδευση, στην άμεση λήψη 

βοήθειας, στην προστασία ενάντια σε κάθε μορφή εκμετάλλευσης και 

εγκατάλειψης, αλλά και στη ζωή σε συνθήκες ειρήνης. 

             

Πάνω κάτω αυτές είναι οι δέκα αρχές και η τρίχα μου σηκώνεται διαβάζοντας 

κάποιες από αυτές. Στην χώρα μας τσακωνόμαστε για το όνομα που θα πάρει 

το παιδί αν θα είναι του τάδε ή του δείνα παππού, και συχνά δεν ονοματίζουμε 

το παιδί μέχρι τη βάφτισή του (που μπορεί να γίνει και σε ένα με δύο χρόνια). 

Πόσες Μπουμπούδες και Μπούληδες δεν έχουν μεγαλώσει, επειδή τους έχει 

στερηθεί το βασικό δικαίωμα σε ένα όνομα από τη στιγμή της γέννησης; 

             

Αλλά και πόσα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, προστασία από 

τη βία του πολέμου και της παιδικής εργασίας –όσα παιδιά δεν έχουν 

πρόσβαση στην εκπαίδευση και αντιμετωπίζονται με δύο μέτρα και δύο σταθμά 

ανάλογα το φύλο και την οικονομική τους κατάσταση; 

             

Το βιβλίο αυτό δεν λέει κάτι καινούργιο στους ενήλικες που γνωρίζουν πολύ 

καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια παιδιά στον πλανήτη. 

Όταν όμως το διαβάζεις μαζί με το δικό σου παιδί, ή το διαβάζει μόνο του –η 

συνειδητοποίηση της ανισότητας είναι τόσο έντονη και τρομακτική που 

αναπόφευκτα επηρεάζει μικρούς και μεγάλους. Και ίσως να δημιουργεί την 

ανάγκη όλοι να κουνηθούμε από τις θέσεις μας για να διεκδικήσει καθένας με 



τον τρόπο του αυτό που όλα τα παιδιά του κόσμου αξίζουν: το δικαίωμα στη 

ζωή. 
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