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∆ελτίο Τύπου  

Μήνυμα του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Π/θμιας και ∆/θμιας 
Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδας κ. Παναγιωτόπουλου Γιώργου 
για τη Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων και των 

∆ικαιωμάτων του Παιδιού 
 
 
 
Η 10η ∆εκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων 
∆ικαιωμάτων, διότι εκείνη τη μέρα, το 1948, η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών υιοθετούσε την Οικουμενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωμάτων 
του Ανθρώπου. Στις 20 Νοεμβρίου του 1989, 41 χρόνια αργότερα, η ίδια  
Γενική Συνέλευση υιοθετεί τη Σύμβαση για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού, η 
οποία προσέφερε ένα νέο ορισμό για την παιδική ηλικία με βάση τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.  
 
Αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την υιοθέτηση της Οικουμενικής 
∆ιακήρυξης των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Σύμβασης για τα 
∆ικαιώματα του Παιδιού καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες συγκρούσεων, 
παραβιάσεων και καταπατήσεων δικαιωμάτων τόσο σε επίπεδο τοπικών 
κοινωνιών όσο και σε διεθνές. Οι συγκρούσεις, παραβιάσεις, και 
καταπατήσεις  οφείλονται να εξομαλύνονται έχοντας ως μέσο τα δικαιώματα 
του ανθρώπου και τα δικαιώματα του παιδιού. Τα δικαιώματα του ανθρώπου 
και του παιδιού οφείλουν  να γίνουν γνωστά και κατανοητά όχι μόνο την ημέρα 
του εορτασμού τους αλλά να θεμελιωθούν στη συνείδηση όλων των πολιτών 
από τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσής τους. Η θεμελίωση  αυτή κρίνεται 
απαραίτητη, διότι αν τα άτομα αρχικά δε γνωρίζουν και δε δύνανται να 



ξεχωρίσουν ποια είναι τα δικαιώματά τους και οι υποχρεώσεις τους που 
αντλούνται από την Οικουμενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και της Σύμβασης για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού, τότε δε θα είναι σε θέση 
να αναπτύξουν συνείδηση περί αυτών.  
 
Κρίνεται αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, η ουσιαστική εκπαίδευση για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού, σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης και τύπους των σχολικών μονάδων. Ένα είδος εκπαίδευσης που 
θα στηρίζει και θα προωθεί τη δημοκρατία, την ανεκτικότητα, την ισότητα, τη 
δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την ελευθερία του λόγου, τη διαφύλαξη της 
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και του δικαιώματος του ατόμου για 
αυτοπροσδιορισμό.  
 
Τόσο η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδας όσο και το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων στηρίζουν προγράμματα, τα οποία έχουν θέσει 
στις προτεραιότητές τους δράσεις για τα παραπάνω θέματα ώστε το 
περιεχόμενο του σημερινού εορτασμού να γίνει καθημερινό βίωμα στο σύνολο 
της εκπαιδευτικής κοινότητας.  
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