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LOUIS BRAILLE – Γαλλία



  

Άρθρο 23: παιδιά με αναπηρίες

Τα παιδιά με σωματικές ή πνευματικές αναπηρίες έχουν 
δικαίωμα να ζουν σε συνθήκες που εγγυώνται την 
αξιοπρέπειά τους και ευνοούν την αυτονομία τους. Να 
απολαμβάνουν ειδική φροντίδα και να συμμετέχουν 
ισότιμα στην εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή.



  

LOUIS BRAILLE-ΓΑΛΛΙΑΓΑΛΛΙΑ
Γεννήθηκε το 1809 σε ένα χωριό κοντά στο Παρίσι. Τυφλώθηκε στο ένα 
μάτι πολύ μικρός, στην ηλικία των τριών ετών, ύστερα από τραυματισμό 
στο μάτι με αιχμηρό αντικείμενο, καθώς βοηθούσε τον πατέρα του στην 
κατασκευή εξαρτημάτων ίππευσης, ενώ αργότερα η μόλυνση μεταδόθηκε 
και στο άλλο του μάτι, και ως την ηλικία των 5 ετών είχε μείνει τυφλός. Οι 
γονείς του τον έστειλαν στο Βασιλικό Ινστιτούτο Τυφλών στο Παρίσι, 
όπου εκπαιδεύονταν τυφλά παιδιά.
Ο Μπράιγ όμως δεν ήταν ευχαριστημένος, γιατί το σύστημα ανάγνωσης 
που χρησιμοποιούσαν ήταν δύσχρηστο με χοντρούς χαρακτήρες και τα 
βιβλία ήταν μόνο 14 με αποτέλεσμα το μάθημα να γίνεται προφορικά.



  

Έτσι κατάφερε, μετά από προσπάθειες πέντε ετών, να δημιουργήσει 
ένα καινούριο ειδικό αλφάβητο για τυφλούς. Όταν παρουσίασε την 
μέθοδό του, ήταν στην ηλικία των 15 ετών, άλλοι έδειξαν την 
ικανοποίησή τους, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως το σύστημα ήταν 
κουραστικό και όχι αποδοτικό.
Ο Μπράιγ απογοητεύτηκε, αλλά δεν σταμάτησε τις προσπάθειες και 
βρήκε τρόπο ώστε οι τυφλοί να διδάσκονται και μαθηματικά και 
μουσική. Εφηύρε ακόμα και μια γραφομηχανή, με την οποία έχουν 
τη δυνατότητα οι τυφλοί να γράφουν, όπως και οι βλέποντες.



  

   
 SAMANTHA SMITH -ΓΑΛΛΙΑ ΗΠΑ

3.



  

Άρθρο 12: ελευθερία γνώμης

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα 
τις απόψεις τους. Οι μεγάλοι πρέπει να ακούν και 
να παίρνουν σοβαρά υπόψη τους τη γνώμη των 
παιδιών για θέματα που τα αφορούν, ανάλογα με 
την ηλικία και την ωριμότητά τους.



  

Ακτιβίστρια ειρήνης 
η πιο μικρή πρεσβευτής στις ΗΠΑ & πρεσβευτής καλής θέλησης 

στη Σοβιετική Ένωση

Όταν ο Γιούρι Αντρόποφ έγινε ο ηγέτης της Σοβιετικής 
Ένωσης, οι κυριότερες αμερικανικές εφημερίδες και 
περιοδικά είχαν το πορτρέτο του και αφιερώθηκαν στις 
μάλλον αρνητικές απόψεις σχετικά με τη θέληση του για 
δύναμη και τις προσδοκίες των νέων απειλών στον 
κόσμο. Ήταν ένα άρθρο του περιοδικού TIME 
(πιθανότατα του Νοεμβρίου του 1982) που έκανε τη πιθανότατα του Νοεμβρίου του 1982) που έκανε τη ) που έκανε τη 
Σαμάνθα να ρωτήσει τη μητέρα της: "Εάν οι άνθρωποι 
τον φοβούνται τόσο, γιατί δεν γράφει κάποιος μια 
επιστολή ρωτώντας τον εάν θέλει να κάνει έναν πόλεμο ή 
όχι;



  

"Γιατί δε το κάνεις εσύ;", απάντησε η μητέρα της. 
Έλαβε απάντηση από τον Αντρόποφ που την 
καλούσε να επισκεφθεί την Σοβιετική Ένωση, 
όπως κι έκανε. Βοηθημένη από την εκτενή 
προσοχή των μέσων μαζικής επικοινωνίας και 
στις δύο χώρες, συμμετείχε στις δραστηριότητες 
για ειρήνη.



  

GRETA THUNBERG – Σουηδία



  

Άρθρο 15: ελευθερία συνάντησης και ομαδικής 
συνεργασίας

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να συναντιόνται, να 
συνεργάζονται και να συμμετέχουν σε 
συγκεντρώσεις, αρκεί να μην παραβιάζουν τα 
δικαιώματα των άλλων.



  

Ακτιβίστρια κατά της κλιματικής αλλαγής 
Πρεσβευτής Συνείδησης της Διεθνούς Αμνηστίας

Η Γκρέτα Έρνμαν Τούνμπεργκ είναι Σουηδή 
ακτιβίστρια που εργάζεται για να σταματήσει την 
υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική 
αλλαγή. Προβάλλεται ως υπόδειγμα ενός 
παγκόσμιου ακτιβισμού των νέων, που ενέπνευσε 
και ενίσχυσε τα πολιτικά αιτήματα για την 
επείγουσα ανάγκη κλιματικής δράσης.



  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΕΝΤΟΚΟΥΜΠΟ – Ελλάδα



  

Άρθρο 7: Όνομα και ιθαγένεια

Δικαίωμα κάθε παιδιού είναι να γράφεται στο 
ληξιαρχείο με τη γέννησή του και να έχει 
όνομα, επώνυμο και ιθαγένεια, δηλαδή να 
ανήκει σε μια χώρα.

Άρθρο 7: 
Όνομα και 
ιθαγένεια



  

Ένα νέο παιδί από τα Σεπόλια έχει φτάσει στην 
κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ, είναι πλέον ο 
πολυτιμότερος παίκτης στον κόσμο. Ένα παιδί 
αγωνιστής της ζωής, όπως και ο πατέρας, η μητέρα 
του και τα αδέρφια του. Οι συνθήκες διαβίωσης της 
οικογένειας ήταν δύσκολες, καθώς οι γονείς του 
δυσκολεύονταν να βρουν εργασία, και έτσι ο 
Αντετοκούνμπο μαζί με τον αδερφό του τον 
Θανάση έβγαζαν τα προς το ζην πουλώντας γυαλιά 
ηλίου, τσάντες και ρολόγια στις υπαίθριες αγορές. 



  

● Συνήθιζε να κοιμάται στο γήπεδο ανάμεσα στην μεσημεριανή 
και την βραδινή προπόνηση επειδή έπρεπε να περπατήσει 5-ΓΑΛΛΙΑ6 
χιλιόμετρα για να πάει από το σπίτι του στο γήπεδο. Δεν είναι 
μόνο το ταλέντο του, έχει κάνει χιλιάδες ώρες προπόνηση, 
βελτιώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι, από χρονιά σε χρονιά. 
Αποτελεί παράδειγμα για όλα τα παιδιά σε όλον τον κόσμο και 
ειδικά στην Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει οροφή στο όνειρο και στις 
φιλοδοξίες ενός νέου που θέλει να προσπαθήσει, που βάζει 
πολλή σκληρή δουλειά δίπλα στο ταλέντο του. 



  

Αν και ο Αντετοκούνμπο και τα 3 αδέρφια του γεννηθήκαν 
και μεγάλωσαν στην Ελλάδα, δεν απέκτησαν αυτόματα το 
δικαίωμα της ελληνικής ιθαγένειας. Έως την ηλικία των 18 
ετών, ο Αντετοκούνμπο δεν είχε επίσημα έγγραφα και δεν 
ήταν πολίτης ούτε της Ελλάδας ούτε της Νιγηρίας. 



  

● Όταν τελικά, τους δόθηκε η ελληνική ιθαγένεια, τα δυο 
παιδιά είπαν «Σήμερα ένα όνειρο ζωής έγινε 
πραγματικότητα και είμαστε πλέον και επίσημα 
Έλληνες πολίτες. Όπως ακριβώς νιώθαμε όλα αυτά τα 
χρόνια έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει εδώ, έχοντας 
αποφοιτήσει από ελληνικό σχολείο έχοντας ζήσει 
ολόκληρη τη ζωή μας στην πατρίδα μας, την Ελλάδα.»



  

RAMESHBABU PRAGGNANANDHAA - Ινδία



  

Άρθρο 31: ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία

Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται, 
να έχουν ελεύθερο χρόνο, να παίζουν, να 
ψυχαγωγούνται και να ασχολούνται με πράγματα 
που τους ενδιαφέρουν.



  

Εκτός από τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, ο βαθμός 
του διεθνούς γκραν μετρ (πιθανότατα του Νοεμβρίου του 1982) που έκανε τη GMI) είναι ο ανώτατος που μπορεί 
να αποσπάσει ένας σκακιστής. Ο Ραμεσμπαμπού είναι ο 
δεύτερος νεαρότερος γκραν μετρ, με διαφορά λίγων μόνο 
μηνών από τον πρώτο. 
Λόγω των πολύ περιορισμένων οικονομικών της, η οικογένειά 
του ήταν διστακτική το παιδί να αρχίσει σκάκι, παιχνίδι για το 
οποίο άρχισε να εκδηλώνει ενδιαφέρον από την ηλικία των 4 
ετών. 



  

«Αλλά το πάθος του να παίζει σκάκι ήταν αστείρευτο. 
Αναγκάστηκα να ενδώσω και τον έγραψα σε μαθήματα 
σκάκι. Από τότε δεν έχει σταματήσει», δήλωσε στον 
ινδικό Τύπο ο πατέρας του, που έχει το ίδιο όνομα με τον 
γιο του. «Ήταν μόλις 6 ετών όταν τερμάτισε δεύτερος 
στο εθνικό πρωτάθλημα για σκακιστές κάτω των οκτώ 
ετών. Εκεί συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα να τον 
εμποδίζω λόγω της οικονομικής μας κατάστασης».



  

BOYAN LAT - Ολλανδία



  

Άρθρο 29: Σκοποί Εκπαίδευσης 

Η εκπαίδευση πρέπει να βοηθάει τα παιδιά να 
αναπτύσσουν τις ικανότητες και την προσωπικότητά τους 
και να μαθαίνουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τους διαφορετικούς πολιτισμούς και το φυσικό 
περιβάλλον.



  

Οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί ενός 16χρονου αγοριού 
αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη για την δημιουργία ενός 
κοινωφελούς οργανισμού που έχει σκοπό να καθαρίσει τους 
ωκεανούς. Όλα ξεκίνησαν πριν επτά χρόνια, όταν ο 16χρονος 
τότε Ολλανδός έκανε μπάνιο στις παραλίες της Ελλάδας. 
Εντυπωσιάστηκε από το πλήθος των σκουπιδιών που 
βρίσκονταν εντός και εκτός θάλασσας. «Πως γίνεται να 
βουτάω στην θάλασσα και να βλέπω πιο πολλές πλαστικές 
σακούλες παρά ψάρια;



  

 Δεν γίνεται να το καθαρίσουμε αυτό;» αναρωτήθηκε. 
Οταν επέστρεψε στην χώρα του, αξιοποίησε όσες 
γνώσεις είχε αποκτήσει από την εκπαίδευσή του κι 
άρχισε να σκέφτεται έναν τρόπο για το πώς οι θαλάσσιες 
εκτάσεις θα μπορέσουν να καθαριστούν. Έτσι, ίδρυσε 
την μη – κερδοσκοπική εταιρεία Ocean Cleanup, 
θέτοντας ως βασικό στόχο την εύρεση της λύσης για την 
λαίλαπα του πλαστικού στις θάλασσες



  

ΜΥΡΤΙΣ – Ελλάδα



  

Σύμβολο των Ηνωμένων Εθνών κατά της παιδικής φτώχειας 
και της παιδικής θνησιμότητας  από ασθένειες 

που μπορούν να προληφθούν ή να καταπολεμηθούν"



  

Άρθρο 24: υγεία και ιατρικές υπηρεσίες

Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προληπτική φροντίδα της υγείας τους και 
όταν αρρωσταίνουν να χρησιμοποιούν τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες για τη 

θεραπεία τους.



  

● Η Μύρτις ήρθε σ' αυτόν τον κόσμο πριν 2) που έκανε τη 500 χρόνια, την 
εποχή του Περικλή. Η μικρή Μύρτις αρρώστησε και 
πέθανε στον μεγάλο λοιμό που έπληξε την Αθήνα, το 430 
π.Χ. Στις εργασίες για το μετρό της Αθήνας το 1994-ΓΑΛΛΙΑ5 
στον Κεραμεικό, βρέθηκε αυτός ο καλούμενος "τάφος του 
λοιμού". Εκεί, βρέθηκε και η μικρή Μύρτις. Οι 
επιστήμονες είχαν την δυνατότητα για την έρευνα και την 
(πιθανότατα του Νοεμβρίου του 1982) που έκανε τη ψηφιακή) ανάπλαση του κρανίου και του προσώπου της



  

● Τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν την Μύρτιδα " 
Φίλη των στόχων της Χιλιετίας" και 
χρησιμοποίησαν την μορφή της , ως σύμβολο 
στην εκστρατεία των Ηνωμένων Εθνών " κατά 
της παιδικής φτώχειας και της παιδικής 
θνησιμότητας από ασθένειες που μπορούν να 
προληφθούν ή να καταπολεμηθούν".



  

Όλα σχεδόν τα μουσεία της Ελλάδας , καθώς και πολλά μουσεία 
του εξωτερικού, την φιλοξένησαν κατά καιρούς, στις 14 Μαρτίου 
2) που έκανε τη 018 τα ΕΛΤΑ κυκλοφόρησαν γραμματοσειρά με την μορφή της. 
Η Μύρτις, βρίσκεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Κοιτάζει καθημερινά τον κόσμο με τα ορθάνοιχτα μάτια της, το 
διστακτικό της χαμόγελο και την αμφιλεγόμενη ομορφιά της και 
σαν "πρέσβειρα" των Ηνωμένων Εθνών φέρνει από την 
αρχαιότητα στον 2) που έκανε τη 1ο αιώνα, το πανανθρώπινο μήνυμα ενάντια 
στον θάνατο μικρών παιδιών από πολέμους, φτώχεια και 
ασθένειες που προλαβαίνονται.



  



  

Άρθρο 22: παιδιά πρόσφυγες

Η Πολιτεία πρέπει να φροντίζει τα παιδιά που είναι 
θύματα παραμέλησης, κακομεταχείρισης, 
εκμετάλλευσης ή πολέμων για να ξεπερνούν τα 
τραύματά τους και να συμμετέχουν φυσιολογικά 
στην κοινωνική ζωή



  

Το 2) που έκανε τη 015, οι τότε ανήλικες Γιούσρα και η αδελφή της, Σάρα, 
εγκατέλειψαν μια ζωή ως ανερχόμενα αστέρια στην εθνική ομάδα 
κολύμβησης της Συρίας και μια πατρίδα, θέατρο εμφυλίου. 
Με ένα ασφυχτικά γεμάτο πλοιάριο τόλμησαν το επικίνδυνο ταξίδι 
προς την Ευρώπη. Σε κάποια στιγμή της διαδρομής, προς τη 
Μυτιλήνη, η λέμβος άρχισε να βυθίζεται. Τότε, οι δύο αθλήτριες 
πήραν την πρωτοβουλία και με ένα σχοινί ρυμούλκησαν 
κολυμπώντας τη βάρκα επί ώρες, ολόκληρη τη νύχτα μαζί με 
άλλους 2) που έκανε τη  επιβάτες, σώζοντας από βέβαιο πνιγμό 18 ψυχές. 



  

Ο κόσμος χαρακτήρισε ηρωίδα τη Γιούσρα – «επειδή ο κόσμος έχει 
ανάγκη από ήρωες», είπε.
Πήρε εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο με 
την ομάδα των προσφύγων. «Είμαι ένα εντελώς κανονικό κορίτσι και 
αυτό δεν αλλάζει», λέει. «Αυτό που όμως αλλάζει είναι ο ρόλος που 
έχω τώρα, γιατί τώρα έχω φωνή (πιθανότατα του Νοεμβρίου του 1982) που έκανε τη …) Νιώθω πια ότι εκπροσωπώ τους 
πρόσφυγες, ότι έχω την ευθύνη να εξηγήσω στον κόσμο τι σημαίνει να 
είσαι πρόσφυγας, πώς είναι να έχεις φύγει από τη χώρα σου, να 
εξηγήσω ότι είμαστε κι εμείς άνθρωποι, όπως όλοι». 



  



  

Άρθρο 9: ζωή και επικοινωνία με τους γονείς

● Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ζει μαζί με τους γονείς του, εκτός αν αυτοί ζουν 
χωριστά, αν δεν μπορούν να το φροντίσουν ή αν πρέπει να απομακρυνθεί 
από αυτούς για το καλό του. Όταν ζει μακριά από τους γονείς του, το παιδί 
έχει δικαίωμα να τους βλέπει και να επικοινωνεί μαζί τους, εκτός αν αυτό 
είναι αντίθετο με το συμφέρον του.



  

Με ένα συγκλονιστικό εξώφυλλο που απεικονίζει τον Πρόεδρο 
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ένα κοριτσάκι, παιδί μεταναστών 
να κλαίει -ΓΑΛΛΙΑ όταν αυτό και η μητέρα του συνελήφθησαν στο 
Τέξας, στην προσπάθειά τους να περάσουν παράνομα τα 
σύνορα από το Μεξικό στις ΗΠΑ -ΓΑΛΛΙΑ  επέλεξε το περιοδικό TIME 
να καυτηριάσει την απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης 
Τραμπ να διαχωρίσει τα παιδιά από τους γονείς μετανάστες 
που περνούσαν παράνομα τα σύνορα των ΗΠΑ, απόφαση που 
τελικά ανεστάλη μετά τη διεθνή κατακραυγή. 



  

● Η φωτογραφία ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων για την πολιτική του Τραμπ 
περί χωρισμού των παιδιών μεταναστών από τις οικογένειές τους μετά την 
σύλληψή τους να περνούν παράνομα τα σύνορα ΗΠΑ-ΓΑΛΛΙΑΜεξικού, η οποία 
τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο. Χάρη στην ίδια φωτογραφία μάλιστα, 
συγκεντρώθηκαν 17 εκατ. δολάρια από δωρεές από εκατοντάδες χιλιάδες 
χρήστες των social media στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό του Τέξας 
Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, που 
προσφέρει νομική στήριξη σε πρόσφυγες και μετανάστες. "Δεν θέλουμε να 
βλέπουμε οικογένειες να χωρίζονται", είπε τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ, και 
υπέγραψε το διάταγμα που έβαζε τέλος στο συστηματικό χωρισμό των 
παιδιών από τους γονείς τους.



  

Πηγές: Υλικό που παραχωρήθηκε 
από το Σύλλογο Γονέων του 3ου Δ.Σ. Ν. Σμύρνης
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