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ΕΝΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣΕΝΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
τα δικαιώματα του παιδιού

Το 1959, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν τη ∆ιακήρυξη για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού που περιλαμβάνει 10 αρ-
χές, τις οποίες συγκεντρώσαμε σε αυτό το βιβλίο με υπέροχες εικονογραφήσεις από δέκα από τους καλύτερους 
εικονογράφους της εποχής μας.
Οι αρχές αυτές αποτέλεσαν τον κεντρικό άξονα στον οποίο βασίστηκε η σύνταξη της Σύμβασης για τα ∆ικαιώ-
ματα του Παιδιού το 1989, ένα κείμενο που εγκρίθηκε από κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, θρησκευτικούς 
ηγέτες, MKO και άλλους φορείς, και το οποίο θα όφειλαν να σέβονται και να τηρούν όλες οι χώρες που θα 
επικύρωναν τη Σύμβαση. 
Η Σύμβαση για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού (Σ∆Π) είναι μια διεθνής συνθήκη με 54 άρθρα που συγκεντρώνει τα 
δικαιώματα των παιδιών και είναι το πρώτο δεσμευτικό νομικό έγγραφο που αναγνωρίζει τα παιδιά, αγόρια και 
κορίτσια, ως κοινωνικούς παράγοντες και ενεργούς κατόχους δικαιωμάτων.
Αν διαβάσει κανείς τα ∆ικαιώματα του Παιδιού, η απλότητά τους θα του προκαλέσει έκπληξη, σε βαθμό που 
μπορεί να αναρωτηθεί αν υπάρχει όντως ανάγκη αυτές οι τόσο λογικές και προφανείς ιδέες να συγκεντρώνονται 
και να διαφυλάσσονται μέσω μιας διεθνούς συνθήκης. ∆υστυχώς όμως, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορε-
τική. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που αφορούν τα παιδιά καταπατώνται συστηματικά σε όλο τον κόσμο. 
Το να γνωρίζουν τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, όπως και οι συγγενείς 
τους, η κοινωνία και οι κυβερνήσεις, θα συμβάλλει στην αποκατάσταση μιας αξιοπρέπειας που πολλές φορές 
οι ενήλικοι προσβάλλουν επειδή θεωρούν τα παιδιά πιο αδύναμα άτομα.





ΤΤα αγόρια και τα κορίτσια έχουν δικαίωμα στην ισότητα, α αγόρια και τα κορίτσια έχουν δικαίωμα στην ισότητα, 
χωρίς διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, το οικονομικό επίπεδο, χωρίς διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, το οικονομικό επίπεδο, 

τη θρησκεία ή την εθνικότητα.τη θρησκεία ή την εθνικότητα.



Κωδ. μηχ/σης 12.490

Δέκα δημιουργοί εικονογραφούν ευφάνταστα τα δικαιώματα του 
παιδιού, στην πιο πολύχρωμη διακήρυξη που έγινε ποτέ!

Το 1959, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν τη Διακήρυξη για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού που περιλαμβάνει 10 αρχές, τις 
οποίες συγκεντρώσαμε σε αυτό το βιβλίο. Οι αρχές αυτές 
αποτέλεσαν τον κεντρικό άξονα στον οποίο βασίστηκε η 
σύνταξη της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού το 
1989, μια διεθνής συνθήκη με 54 άρθρα.
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