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Ευέλικτη Ζώνη
Τα δικαιώματα των 

παιδιών



Ήταν κάποτε ένα παιδί 13 χρονών, ο Σιάν, που ζούσε με τους γονείς του και τα 2 μικρότερα    
αδέλφια του, στην Αφρική. Το σπίτι τους ήταν μια μικρή καλύβα. Η ζωή τους ήταν πολύ 
δύσκολη. Πολύ συχνά, για να βρουν φαγητό έψαχναν στα σκουπίδια και ανέβαιναν επάνω 
στα δέντρα για να ρίξουν κάτω καρύδες. Όσο για το νερό, έπρεπε να περπατήσουν πολύ 
δρόμο φορτωμένοι με ό,τι μπορούσαν για να το κουβαλήσουν.  

Δεν υπάρχει ελπίδα! Αν 
μείνουμε εδώ θα 
πεθάνουμε από πείνα. 
Πρέπει να φύγουμε.

Σιάν , κόψε 
άλλη μία αν 
μπορείς!  

Μαμά, 
πεινάω!



Έτσι, μια μέρα μάζεψαν τα λιγοστά τους υπάρχοντα και ξεκίνησαν, χωρίς να ξέρουν πού 
ακριβώς θα πήγαιναν. Όπου κι αν πήγαιναν θα ήταν καλύτερα από το σκουπιδότοπο που 
ζούσαν. Προχωρούσαν με οδηγό τους την ελπίδα. Το ταξίδι τους ήταν πολύ δύσκολο και πολύ 
μακρινό. Σημασία είχε γι’ αυτούς ότι ήταν όλοι μαζί και ζωντανοί. 

Μπαμπά, 
κουράστηκα!!

Κουράγιο  παιδιά,  σε 
λίγο θα κάνουμε μια 
στάση και θα 
ξεκουραστούμε. 



Μετά από πολύ καιρό και  πολλές περιπέτειες, κούραση αλλά και ελπίδα για ένα καλύτερο 
αύριο, έφτασαν στην Ελλάδα. Ο πατέρας έπιασε δουλειά σε μια αποθήκη με σίδερα κι ο  
Σιάν που ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά της οικογένειας καθάριζε τα πλοία στο 
λιμάνι. Η οικογένεια έμενε σε ένα μικρό σπιτάκι που τους παραχώρησε το αφεντικό του Σιάν, 
ο κύριος Παντελής. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος και τους βοηθούσε με όποιο τρόπο 
μπορούσε. Σιγά σιγά ο μικρός έμαθε να μιλάει Ελληνικά.

Καπετάνιε ,τελείωσα 
από δω. 
Τι να κάνω τώρα;

Ξεκουράσου 
τώρα, μικρέ.



Ο κύριος Παντελής έψαχνε έναν τρόπο να πάει σχολείο ο Σιάν, όπως τα άλλα παιδιά της 
ηλικίας του. Και γενικότερα έψαχνε τρόπο να βοηθήσει περισσότερο αυτή την οικογένεια. 
Έτσι, μια μέρα πήγε στην ‘’Κιβωτό’’. Είναι ένα μεγάλο και όμορφο σπίτι που δημιούργησε 
ένας παπάς , για να βοηθήσει τα φτωχά παιδιά και τις οικογένειές τους. Εκεί ο Σιάν, πήγε 
σχολείο, έμαθε ένα σωρό χρήσιμα πράγματα και έκανε πολλούς φίλους. Κι όχι μόνον ο Σιάν 
αλλά και τα μικρότερα αδέλφια του.

Ευχαριστώ πολύ 
για όλα!!!

Από κει και πέρα η ζωή της οικογένειας έγινε πιο εύκολη. Τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο.
Το μέλλον τους δεν ήταν πια αβέβαιο. 





Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Εθελοντικός 
Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής 
Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και 
Παιδιού.

Η Κιβωτός του Κόσμου ιδρύθηκε το 1998 
στην Αθήνα από τον εικοσιεξάχρονο
ιερέα, πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου, 
με όπλα την αγάπη του για τα παιδιά, 
την ανιδιοτελή προσφορά και την την ανιδιοτελή προσφορά και την 
επιθυμία του για τη δημιουργία μιας 
φωλιάς στοργής και φροντίδας για το 
παιδί, το νέο και το γονιό που 
βρίσκονται σε ανάγκη και διαβιούν στις 
χαραμάδες της κοινωνίας, σε μια «άλλη» 
Αθήνα, στην περιοχή της Ακαδημίας 
Πλάτωνος.

Τα παιδιά 400 μέχρι στιγμής, στη πλειονότητα τους Ελληνόπουλα, αλλά και από άλλες 
χώρες, βιώνουν σήμερα τη στοργή και την ειρήνη της Κιβωτού του Κόσμου μακριά από 
την πρότερη φτώχεια, την πείνα, το ρατσισμό και άλλες πληγές που μαστίζουν 
καθημερινά την κοινωνία μας.



https://www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%B9%CE%B2%CF%89%CF%84%CE%
BF%CF%82+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE
%B9%CE%B5%CF%82&sxsrf=ALeKk03u8KqtwY2exi92dvnMoJCbA5q7KA:16243955019
13&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwifp_bmkKzxAhVvg_0HHXvSDvcQ_A
UoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=689

https://www.kivotostoukosmou.org/el/kivotos-tou-kosmou


