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Τα δικαιώματα του παιδιού. 

 

 

Στις 20 Νοεμβρίου του 1989 στην 

Αμερική μαζεύτηκαν οι αρχηγοί από 

πολλές χώρες και συμφώνησαν ότι 

τα παιδιά έχουν κάποια δικαιώματα. 

 

 

Αυτά είναι κάποια από τα βασικά δικαιώματά σου. 

 

 

 Όλοι οι άνθρωποι 

που είναι μέχρι 18 

χρόνων είναι 

παιδιά και έχουν 

αυτά τα  

                                                      δικαιώματα. 
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 Όλα τα παιδιά έχουν αυτά τα 

δικαιώματα. Δεν έχει σημασία 

αν είναι αγόρια ή κορίτσια, πού 

ζουν, ποια είναι η θρησκεία 

τους, τι γλώσσα μιλάνε, αν  

                                   είναι πλούσια ή φτωχά.  

 

 

 Έχεις δικαίωμα στη ζωή. 

 

 

 Έχεις δικαίωμα 

να έχεις ένα 

όνομα και να 

ανήκεις σε μία 

χώρα.  
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 Έχεις δικαίωμα να έχεις 

μία οικογένεια και να 

μένεις μαζί της. 

 

 

 

 Έχεις δικαίωμα να λες τη 

γνώμη σου.  

 

 Έχεις δικαίωμα να 

λες αυτά που 

σκέφτεσαι στους 

άλλους. Μπορείς να 

γράφεις ή να 

ζωγραφίζεις αυτά 

που σκέφτεσαι. 
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 Οι γονείς σου πρέπει να σε 

βοηθήσουν να αποφασίσεις   

                   ποια θρησκεία να διαλέξεις.  

 

 

 

 

 Έχεις 

δικαίωμα να 

διαλέξεις τους 

φίλους σου.  

  

 

 

 Έχεις δικαίωμα 

να παίρνεις 

πληροφορίες 
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από το ραδιόφωνο, τις 

εφημερίδες, τα βιβλία, τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η 

οικογένειά σου και οι δάσκαλοί 

σου στο σχολείο πρέπει να 

είναι σίγουροι ότι οι 

πληροφορίες που παίρνεις δεν 

είναι βλαβερές για εσένα.   

  

 

 Έχεις δικαίωμα να 

μεγαλώνεις με τους 

γονείς σου.  

 

 Έχεις δικαίωμα να σε 

προστατεύουν για να μην 

πάθεις κάτι κακό ή για να  

                                                    μη σου κάνει κανείς κακό  

                                                    στο σώμα ή στο μυαλό.  



 6 

 

 

 Αν δε σε φροντίζουν οι 

γονείς σου πρέπει να σε 

φροντίζει το κράτος.  

 

 Αν σε υιοθετήσει μία 

οικογένεια έχεις δικαίωμα να σε φροντίζει η 

καινούρια σου οικογένεια.  

 

 

 Αν γίνει πόλεμος 

στη χώρα σου και 

αναγκαστείς να 

φύγεις έχεις το 

δικαίωμα να σε   

                                                        φροντίσει η 

καινούρια χώρα που θα πας.  
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 Έχεις δικαίωμα να 

πηγαίνεις σχολείο 

ακόμα κι αν έχεις 

σοβαρές δυσκολίες. 

 

 

 

 Έχεις δικαίωμα να σε 

φροντίζουν για να έχεις 

καλή υγεία, να πίνεις 

καθαρό νερό και να τρως  

                                            καλό φαγητό.  

 

 Αν η οικογένειά σου 

είναι φτωχή το κράτος 

πρέπει να τη 

βοηθήσει. 
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 Έχεις δικαίωμα να έχεις 

φαγητό, ρούχα και ένα 

σπίτι για να μένεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 Έχεις δικαίωμα να 

πηγαίνεις στο σχολείο και 

πρέπει να σε βοηθούν να 

φτάσεις μέχρι τη 

μεγαλύτερη τάξη που 

μπορείς.  
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 Έχεις δικαίωμα να μιλάς στη γλώσσα σου. 

 

 

 Έχεις δικαίωμα να 

παίζεις. 

 

 

 

  Έχεις δικαίωμα να 

ξεκουράζεσαι. 

 

 

 Το κράτος και η οικογένειά 

σου πρέπει να σε 

προστατεύει από τα 

ναρκωτικά και το εμπόριο   

                                      ναρκωτικών. 
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 Έχεις δικαίωμα να μην αφήνεις κανένα να αγγίζει 

το σώμα σου αν δεν το θέλεις.  

 

 Κανείς δεν μπορεί να σε απαγάγει ή να σε 

πουλήσει.  

 

 

 Έχεις δικαίωμα να σε 

βοηθούν αν χτυπήσεις ή αν 

σε χτυπήσουν.  

 

 

 Έχεις δικαίωμα να ξέρεις τα δικαιώματά σου. Η 

οικογένειά σου και οι δάσκαλοί σου στο σχολείο 

πρέπει να σου εξηγήσουν τα δικαιώματά σου.  
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