
 

 

 

 
 
 

 

                                          
  

 
 
 

 
 

 

20 Νοεμβρίου : Παγκόσμια Ημέρα ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
 

 
       Στις 20 Νοεμβρίου 1989 υπογράφηκε η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ. Η ειδική αυτή σύμβαση αναγνωρίζει ότι «το 
παιδί, λόγω της φυσικής και διανοητικής του ανωριμότητας, χρειάζεται ειδική 
προστασία και µέριµνα, συμπεριλαμβανόμενης και της νομικής προστασίας, 
τόσο πριν όσο και µετά τη γέννησή του». Η Ελλάδα επικύρωσε τη σύμβαση στις 2 
Δεκεμβρίου του 1992.  
 
       Σε όλη την υφήλιο τα παιδιά αντιμετωπίζουν συχνά διάφορες μορφές βίας, 
σωματικής, λεκτικής ή σεξουαλικής .Πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης στο σπίτι, στο 
σχολείο,  στην τοπική κοινωνία και στερούνται πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην 
υγεία και τις ιατρικές περιθάλψεις. Πολλές φορές πλήττονται από τη φτώχεια, την 
πείνα, την ένδεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και αναγκάζονται να εργαστούν, να 
φύγουν από τα σπίτια τους και να υπομείνουν βασανιστήρια. Οι πράξεις αυτές είναι 
ανεπίτρεπτες και κατακριτέες από όλους μας στη δύσκολη εποχή που διανύουμε.  
 
      Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε ένα πανελλαδικό δίκτυο προστασίας των 
Δικαιωμάτων όλων των Παιδιών, η Ένωση «Μαζί για το Παιδί», όπου μέσω της 
συμβουλευτικής Γραμμής 115 25, οι ειδικοί δίνουν κατευθυντήριες οδηγίες για την 
σωστή διαχείριση μιας δύσκολης κατάστασης. Οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί 
λειτουργοί της γραμμής βρίσκονται καθημερινά δίπλα σε παιδιά, εφήβους, γονείς και 
εκπαιδευτικούς. 
 
      Η Γραμματεία Ισότητας Φύλων οφείλει να στηρίξει με διάχυτη ευαισθησία και 
αγάπη  κάθε προσπάθεια σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Η αγάπη και η παροχή 
φροντίδας απέναντι τους θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη, καθώς επίσης η 
στήριξη που ο καθένας μας οφείλει να δείξει, είτε είναι γονέας είτε όχι. Η ευαισθησία 
και η έμπρακτη προστασία μας ας γίνει η αρχή για ένα καλύτερο αύριο για όλα τα 
παιδιά. Τα παιδιά όλων μας… Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά σε εμάς. Είναι το 
μέλλον της ανθρωπότητας και του πλανήτη. Επενδύοντας σε εκείνα δημιουργούμε τις 
βάσεις για ένα καλύτερο κόσμο.  
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη στα 
βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 844 και 
αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr - Facebook ΠΟΜΕΝΣ 
 

Email: isotita@pomens.gr 
 

Τηλ.:  2106598117 
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Τους αξίζει... Τους το χρωστάμε... 
 

Για την Γραμματεία Ισότητας Φύλων 
 

 
                        Αικατερίνη Κιουρτσίδου                  Όλγα Κοντελίδου 
 
                                Γραμματέας                         Εκπρόσωπος Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ 

 
 
           

 
                              

 
 

 


