ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
τ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Γραφείο Λαμίας : Ρ.Φεραίου 1 Τ.Κ. 35100 – Τηλ. 22310-31200/52600 – Fax : 22310-66300 - email : agian@med.uoa.gr
Γραφείο Αθήνας : Μητροπόλεως 1 Τ.Κ. 10557 – 5ος Όροφος – Γραφείο 503 - Τηλ. 210 3709532 - Fax : 210 3709530
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11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Η Παγκόσμια ημέρα του Παιδιού είναι αφορμή για προβληματισμό, σχετικά
με τις ευθύνες όλων, της Πολιτείας και των πολιτών, προκειμένου να
αντιμετωπίζονται τα παιδιά ως υποκείμενα δικαιωμάτων και να αναληφθούν
πρωτοβουλίες για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών από τις ποικίλες
παραβιάσεις που υφίστανται.
Είναι αυτονόητο ότι τα παιδιά χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας όχι
μόνο την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού αλλά όλες τις ημέρες του χρόνου. Την
ημέρα όμως αυτή όλοι εμείς που υπήρξαμε παιδιά αλλά και αποκτήσαμε δικά μας
παιδιά αναλογιζόμαστε με ευθύνη και ευαισθησία το παρόν αλλά και το μέλλον τους.
Δυστυχώς και στις μέρες μας δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι δεν
υπάρχουν παιδιά πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι
όλα τα παιδιά απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και εκλείπουν αυτά που ζουν κάτω από
αντίξοες συνθήκες, που εξαναγκάζονται στην προσφυγιά ή στον εκτοπισμό από τα
σπίτια τους, που δεν έχουν πρόσβαση στη μόρφωση, που μαστίζονται από ασθένειες,
που είναι εξαντλημένα από την πείνα, που αδυνατούν για αμέτρητες αιτίες να
παίξουν, όπως η φύση της ηλικίας τους επιβάλλει.
Τα δικαιώματα του παιδιού είναι θεμέλιο στα δικαιώματα του ανθρώπου.
Όταν έστω και ένα παιδί στερείται τα δικαιώματά του τότε ακυρώνεται η έννοια των
δικαιωμάτων όλων μας. Η ισχυροποίηση μιας κοινωνίας αλληλεγγύης πρέπει να είναι
το πρώτιστο μέλημά μας, μιας κοινωνίας που αγκαλιάζει και αντιμετωπίζει με την
ίδια φροντίδα όλους τους ανθρώπους, όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος,
γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων τοποθετήσεων του παιδιού ή των γονέων
του, της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης.
Όλοι εμείς, που μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες, προσδοκίες, διαψεύσεις, που
οραματιζόμαστε μια ανθρωπότητα λιγότερο απάνθρωπη, με ειρήνη, ελευθερία και
κοινωνική δικαιοσύνη που να μας οδηγεί στην αυτοπραγμάτωση αναγνωρίζουμε ότι
όλα τα παιδιά του κόσμου χρειάζονται παρόμοια δικαιώματα, και πάνω από όλα το
δικαίωμα στο όνειρο που πραγματώνεται και παίρνει την αληθινή του διάσταση μόνο
όταν τα παιδιά ονειρεύονται έναν καλύτερο κόσμο.

