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«Δικαιϊματα» είναι κάτι που όλοι ζχουμε και 
πρζπει να μποροφμε να τα εφαρμόηουμε. 

Όλοι ζχουμε τα ίδια δικαιϊματα. 
 

Αυτά αναφζρονται ςτθν Παγκόςμια Σφμβαςθ των 
Ηνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ. 

 
Σχεδόν όλεσ οι χϊρεσ του κόςμου ςυμφϊνθςαν ςε 

αυτά τα δικαιϊματα. 
 

Κάκε δικαίωμα ςυνδζεται με τα άλλα και είναι όλα το ίδιο ςθμαντκά. 
 

Μερικζσ φορζσ, πρζπει οι μεγάλοι να βλζπουν τα δικαιϊματά μασ ςε ςχζςθ με 
το καλφτερο ςυμφζρον μασ ςε μια ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ και να κάνουν ότι 

είναι απαραίτθτο για να διαςφαλίςουν τθν ηωι και τθν προςταςία μασ από 
κάκε κακό. 

 
Όςο μεγαλϊνουμε, αποκτοφμε μεγαλφτερθ ευκφνθ ςτο να κάνουμε τισ δικζσ 

μασ επιλογζσ και να εφαρμόηουμε τα δικαιϊματά μασ. 
 
Άρκρο 1 
Κάκε άτομο κάτω των 18 χρονϊν ζχει δικαιϊματα. 
 
Άρκρο 2 
Όλα τα παιδιά ζχουμε τα ίδια δικαιϊματα ανεξάρτθτα από το ποιοι είμαςτε, ποφ ηοφμε, τι 
κάνουν οι γονείσ μασ, τι γλϊςςα μιλάμε, ποια είναι θ κρθςκεία μασ, αν είμαςτε αγόρια ι 
κορίτςια, ποιοσ είναι ο πολιτιςμόσ μασ, αν ζχουμε αναπθρίεσ, αν είμαςτε πλοφςια ι φτωχά. 
Δεν κα γίνει καμιά αδικία ςε κανζνα μασ και κανζνασ δεν κα μασ μεταχειρίηεται άδικα ςε 
καμιά περίπτωςθ. 
 
 Άρκρο 3 
Όλοι οι μεγάλοι πρζπει να κάνουν το καλφτερο για μασ. Όταν οι μεγάλοι αποφαςίηουν 
πρζπει να ςκζφτονται πϊσ οι αποφάςεισ τουσ κα μασ επθρεάςουν. 
 



Άρκρο 4 
Το κράτοσ ζχει τθν ευκφνθ να βεβαιϊνεται ότι τα δικαιϊματά μασ προςτατεφονται Πρζπει 
να βοθκά τθν οικογζνειά μασ για να προςτατεφει τα δικαιϊματά μασ και για να ζχουμε ζνα 
κατάλλθλο περιβάλλον όπου να μποροφμε να μεγαλϊςουμε και να αναπτφξουμε όλεσ μασ 
τισ ικανότθτεσ. 
Άρκρο 5 
Η οικογζνειά μασ ζχει τθν ευκφνθ να μασ μάκει πϊσ να εξαςκοφμε τα δικαιϊματά μασ και να 
βεβαιϊνεται πωσ τα δικαιϊματά μασ προςτατεφονται. 
 
Άρκρο 6 
Ζχω δικαίωμα ςτθν ηωι. 
 
Άρκρο 7 
Ζχω δικαίωμα να ζχω ζνα όνομα και αυτό πρζπει να αναγνωρίηεται επίςθμα από το κράτοσ. 
Ζχω επίςθσ δικαίωμα να αποκτιςω υπθκοότθτα (να ανικω δθλαδι ςε ζνα κράτοσ). 
 
Άρκρο 8 
Ζχω δικάιωμα να αποκτιςω ταυτότθτα – ζνα επίςθμο ζγγραφο που λζει ποιοσ είμαι. 
Κανζνασ δεν μπορεί να μου αφαιρζςει τθν ταυτότθτά μου. 
 
Άρκρο 9 
Ζχω δικαίωμα να ηω με τουσ γονείσ μου, εκτόσ αν αυτό είναι κακό για μζνα. 
Ζχω δικαίωμα να ηω ςε μιαν οικογζνεια που νιάηεται για μζνα και με φροντίηει. 
 
Άρκρο 10 
Αν ηω ςε άλλθ χϊρα από αυτιν που ηουν οι γονείσ μου, ζχω δικαίωμα να επανενωκϊ με τθν 
οικογζνειά μου ϊςτε όλοι να ηοφμε ςτθν ίδια χϊρα. 
 
Άρκρο 11 
Ζχω δικαίωμα να με προςτατεφουν από απαγωγι. 
 
Άρκρο 12 
Ζχω δικαίωμα να λζω τθν γνϊμθ μου και οι μεγάλοι πρζπει να ακοφν τθν γνϊμθ μου και να 
τθυν λαμβάνουν ςοβαρά υπόψθ. 
 
Άρκρο 13 
Ζχω το δικαίωμα να παίρνω πλθροφορίεσ και να μοιράηομαι με τουσ άλλουσ αυτά που 
ςκζφτομαι, είτε ςυνομιλϊντασ μαηί τουσ, είτε ηωγραφίηοντασ, είτε γράφοντασ είτε με 
οποιοδιποτε άλλο τρόπο φτάνει να μθν βλάπτω ι να προςβάλλω τουσ άλλουσ. 
 
Άρκρο 14 
Ζχω δικαίωμα να διαλζγω τθν Θρθςκεία μου και τα πιςτεφω μου. Οι γονείσ μου πρζπει να 
με βοθκοφν να αποφαςίςω τι είναι ςωςτό και τι λάκοσ και τι είναι καλφτερο για μζνα. 
 
 



Άρκρο 15 
Ζχω δικαίωμα να διαλζγω τουσ φίλουσ μου και να ςυμμετζχω ι να δθμιουργϊ ομάδεσ, 
φτάνει αυτό να μθν βλάπτει τουσ άλλουσ. 
 
 
Άρκρο 16 
Ζχω δικαίωμα να ζχω προςωπικι ηωι και οι άλλοι να τθν ςζβονται χωρίσ να με ενοχλοφν. 
 
Άρκρο 17 
Ζχω δικαίωμα να παίρνω ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθν ευθμερία μου: από το 
ραδιόφωνο, τισ εφθμερίδεσ, τα βιβλία, τουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ αλλά και από άλλεσ 
πθγζσ. Οι μεγάλοι πρζπει να βεβαιϊνονται ότι αυτζσ οι πλθροφορίεσ δεν με βλάπτουν και 
να με βοθκοφν να βρίςκω και να καταλαβαίνω τισ πλθροφορίεσ που χρειάηομαι. 
 
Άρκρο 18 
Ζχω δικαίωμα να μεγαλϊνω μαηί με τουσ γονείσ μου, αν αυτό γίνεται. 
 
Άρκρο 19 
Ζχω διακίωμα να με προςτατεφουν ϊςτε να μθν πάκω κανζνα κακό ι να υποςτϊ 
κακομεταχείριςθ, ςωματικι ι ψυχολογικι. 
 
Άρκρο 20 
Ζχω δικαίωμα ςε ειδικι φροντίδα και βοικεια αν για κάποιο λόγο δεν γίνεται να μεγαλϊνω 
με τουσ γονείσ μου. 
 
Άρκρο 21 
Ζχω δικαίωμα ςε φροντίδα και προςταςία εάν με ζχουν υιοκετιςει ι να ηω με ανάδοχουσ 
γονείσ. 
 
Άρκρο 22 
Ζχω δικαίωμα ςε ειδικι προςταςία και βοικεια αν είμαι πρόςφυγασ (αν αναγκάςτθκα να 
εγκαταλείψω το ςπίτι μου, να φφγω από τθ χϊρα μου και να ηιςω ςε άλλθ χϊρα). 
Όλα τα δικαιϊματά μου που γράφονται ςε αυτι τθ Σφμβαςθ πρζπει να εφαρμόηονται και 
ςτθν χϊρα που κα πάω. 
 
Άρκρο 23 
Ζχω δικαίωμα ςε ειδικι εκπαίδευςθ και ειδικι φροντίδα αν υποφζρω από κάποια 
αναπθρία. 
Όλα τα διακαιϊματα που γράφονται ςε αυτι τθ Σφμβαςθ πρζπει να τα ζχω και εγϊ ζτςι 
ϊςτε να μπορϊ να ηιςω κανονικά τθ ηωι μου. 
 
Άρκρο 24 
Ζχω δικαίωμα ςτθν καλφτερθ ιατροφαρμακευτικι φροντίδα, ςε κακαρό πόςιμο νερό, ςε 
κρεπτικι τροφι, ςε ζνα κακαρό και αςφαλζσ περιβάλλον και ςε πλθροφορίεσ που κα με 
βοθκιςουν να μθν αρρωςτιςω. 



 
Άρκρο 25 
Αν ηω κάτω από κρατικι φροντίδα ι γενικά μακριά από το ςπίτι μου, ζχω δικαίωμα να 
ελζγχονται τακτικά οι ςυνκικεσ ηωισ μου ϊςτε να είναι οι πιο κατάλλθλεσ για μζνα. 
 
Άρκρο 26 
Ζχω δικαίωμα να με βοθκά το κράτοσ αν είμαι φτωχόσ ι όταν ζχω οποιαδιποτε ανάγκθ. 
 
Άρκρο 27 
Ζχω δικαίωμα να ζχω φαγθτό, ροφχα, ζνα αςφαλζσ μζροσ για να ηιςω και να 
ικανοποιοφνται όλεσ οι ανάγκεσ μου. Δεν πρζπει να μειονεκτϊ και να μθν μπορϊ να κάνω 
αυτά που κάνουν όλα τα άλλα παιδιά. 
 
Άρκρο 28 
Ζχω δικαίωμα ςε καλισ ποιότθτασ εκπαίδευςθ. Πρζπει να με ενκαρρφνουν να πθγαίνω ςτο 
ςχολείο και να φτάςω όςο ψθλότερα γίνεται. 
 
Άρκρο 29 
Η εκπαίδευςθ πρζπει να με βοθκά να αναπτφξω τα ταλζντα και τισ ικανότθτζσ μου. Πρζπει 
επίςθσ να με βοθκά να ηω ειρθνικά, να προςτατεφω το περιβάλλον και να ςζβομαι τουσ 
άλλουσ. 
 
Άρκρο 30 
Ζχω δικαίωμα να μιλϊ τθ γλϊςςα μου και να αςκϊ τθ Θρθςκεία και τθν παράδοςι μου – 
όποια κι αν διαλζξω. Οι μειονότθτεσ και οι άλλεσ ομάδεσ που ηουν ςε μια χϊρα χρειάηονται 
ειδικι προςταςία για να αςκοφν αυτό το δικαίωμα. 
 
Άρκρο 31 
Ζχω δικαίωμα να παίηω και να ξεκουράηομαι. 
 
Άρκρο 32 
Ζχω δικαίωμα να με προςτατεφουν από εργαςία που με βλάπτει και που είναι κακι για τθν 
υγεία και τθν εκπαίδευςι μου. Αν εργάηομαι, πρζπει να είμαι αςφαλισ και να πλθρϊνομαι 
δίκαια. 
 
Άρκρο 33 
Ζχω δικαίωμα προςταςίασ από βλαβερά φάρμακα και ουςίεσ και προςταςία από τουσ 
εμπόρουσ ναρκωτικϊν. 
 
Άρκρο 34 
Ζχω δικαίωμα να μθν με εκμεταλλεφονται ςεξουαλικά και να προςτατεφουν από τθν 
ςεξουαλικι κακοποίθςθ. 
 
Άρκρο 35 
Κανζνασ δεν μπορεί να με απαγάγει ι να με πουλιςει. 



 
Άρκρο 36 
Ζχω δικαίωμα προςταςίασ από κάκε μορφι εκμετάλλευςθσ (ι από του να με 
εκμεταλλεφονται). 
Άρκρο 37 
Κανζνασ δεν μπορεί να με τιμωρεί με ςκλθρό, βάναυςο ι βλαβερό τρόπο. 
 
Άρκρο 38 
Ζχω δικαίωμα προςταςίασ από τον πόλεμο και ζχω δικαίωμα να ηω ςε ζναν κόςμο χωρίσ 
πολζμουσ. Παιδιά κάτω των 15 χρονϊν δεν μπορεί να αναγκάηονται να πολεμοφν ι να 
πθγαίνουν ςτον ςτρατό. 
 
Άρκρο 39 
Ζχω δικαίωμα βοικειασ αν τραυματιςτϊ, αν με ζχουν παραμελιςει ι αν με ζχουν 
κακομεταχειριςτεί. 
 
Άρκρο 40 
Ζχω δικαίωμα νομικισ βοικειασ και δίκαιθσ μεταχείριςθσ ςτα δικαςτιρια τα οποία πρζπει 
να ςζβονται τα δικαιϊματά μου. 
 
Άρκρο 41 
Αν οι Νόμοι που ιςχφουν ςτθ χϊρα μου με προςτατεφουν καλφτερα από ότι αναφζρουν τα 
άρκρα αυτισ τθσ Σφμβαςθσ, τότε αυτοί οι Νόμοι κα βρίςκονται πάνω από τθ Σφμβαςθ. 
 
Άρκρο 42 
Ζχω δικαίωμα να γνωρίηω τα δικαιϊματά μου! 
Οι μεγάλοι πρζπει να γνωρίηουν αυτά τα δικαιϊματα και να με βοθκιςουν να τα μάκω κι 
εγϊ. 
 
Άρκρα 43 ωσ 54 
Αυτά τα Άρκρα εξθγοφν πϊσ τα κράτθ και οι διεκνείσ οργανιςμοί όπωσ τθν UNICEF πρζπει 
να εργαςτοφν ϊςτε τα παιδιά και τα δικαιϊματά τουσ να προςτατεφονται. 


