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Ευέλικτη Ζώνη

Θέμα: Τα δικαιώματα
των παιδιών

Να πηγαίνουμε σχολείο
Να τρώμε καλό φαγητό
Να κάνουμε εμβόλια
Να ζούμε σε ένα ήσυχο μέρος
Να μένουμε σε ένα καλό σπίτι

των παιδιών

Χρυσιάνα  Χαλβατζή
Έμμα Ζωγραφάκη         
Κωνσταντίνος  Κοσμάς  
Satria Siahaan
Νεκτάριος Καλλίρης 



Κάποτε στην Αθήνα και 
συγκεκριμένα στο Ν. Ψυχικό έξω 
από ένα εστιατόριο υπήρχε  ένα 
παιδί 10 χρονών. Το όνομά του 
ήταν Χασάν. Οι γονείς του είχαν 
πεθάνει σε έναν βομβαρδισμό στη 
χώρα του κι έτσι ήταν ορφανό. 
Συνήθιζε να κάθεται  έξω από την 
πόρτα του μαγαζιού, περιμένοντας 
κι ελπίζοντας κάποιος να του δώσει 
λίγο φαγητό. Ήταν βλέπετε πολύ λίγο φαγητό. Ήταν βλέπετε πολύ 
πεινασμένο. Ο υπεύθυνος όμως του 
μαγαζιού τον θεωρούσε πολύ 
ενοχλητικό. Πίστευε ότι το θέαμα 
αυτό ενοχλούσε τους πελάτες του. 
Έτσι, κάθε λίγο του φώναζε να 
φύγει.
- Ε! Εσύ, μικρέ! Άντε, πήγαινε και 
κάπου αλλού! Απ’ το πρωί 
στημένος εκεί έξω, δεν βαρέθηκες;





Μια μέρα, μια εθελοντική ομάδα 
με το όνομα ‘’ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ’’ περνούσε τυχαία 
από κει και είδε το συμβάν. 
Αμέσως, αποφάσισαν να 
δράσουν για να διορθώσουν την 
κατάσταση. Μπήκαν μέσα στο 
εστιατόριο για να φάνε και 
κάλεσαν και το μικρό Χασάν που 
τους κοίταζε με μάτια 
ορθάνοιχτα από έκπληξη και ορθάνοιχτα από έκπληξη και 
ευγνωμοσύνη.  Και εκεί, 
τρώγοντας ο μικρούλης τους 
εξήγησε ότι ήταν ορφανός, ότι 
ήρθε στην Ελλάδα περνώντας 
κρυφά τα σύνορα μαζί με πολλά 
άλλα παιδιά, ότι ζούσε μόνος του 
τους δύο τελευταίους μήνες σε 
ένα εγκαταλειμμένο σπίτι και ότι 
ζητιάνευε για να ζήσει. 



Όταν τον ρώτησαν αν γνωρίζει 
κάτι για τα δικαιώματα των 
παιδιών, εκείνος απάντησε ότι 
δεν είχε ιδέα ότι υπήρχε κάτι 
τέτοιο.

Ξεκίνησαν για τη UNICEF και 
στο δρόμο του εξήγησαν  τι 
ακριβώς σημαίνει αυτό. Το 
βλέμμα του έλαμψε στην ιδέα 
ότι θα μπορούσε να έχει κι ότι θα μπορούσε να έχει κι 
αυτός όσα και όλα τα άλλα 
παιδιά.



Όταν έφτασαν, τους περίμεναν 
ήδη κάποιοι εθελοντές της 
οργάνωσης με ένα μεγάλο 
ενθαρρυντικό χαμόγελο και 
του έδειξαν το μέρος που θα 
έμενε από κει και πέρα.
Ο Χασάν δεν πίστευε στα μάτια Ο Χασάν δεν πίστευε στα μάτια 
του! Μεγάλα δωμάτια με 
όμορφα χρώματα, παιχνίδια, 
βιβλία, παιδικές χαρές, γήπεδα 
και ό,τι άλλο μπορεί να 
λαχταράει η πονεμένη ψυχή 
ενός ταλαιπωρημένου παιδιού. 



Μα πιο πολύ απ’ όλα τον 
ενθουσίασε το γεγονός ότι θα 
κοιμόταν και θα έτρωγε στον 
ίδιο χώρο με άλλα παιδιά. 
Έλαμψε και πάλι η ελπίδα στα 
ματάκια του. 



.

Έμεινε εκεί περίπου δύο χρόνια. 
Έκανε φίλους, πήγε σχολείο, 
ώσπου μια μέρα ένα ζευγάρι που 
δεν είχε παιδιά ήρθε στο ίδρυμα 
και ζήτησε να τον υιοθετήσει. Όσο 
κι αν αγαπούσε τους φίλους του 
και τους ανθρώπους που τον 
φρόντιζαν εκεί, τον ενθουσίασε η 
ιδέα να αποκτήσει και πάλι μια 
οικογένεια..οικογένεια.
Γρήγορα ο Χασάν πήγε να ζήσει 
με τους θετούς γονείς του. 
Αποδείχτηκαν εξαιρετικοί 
άνθρωποι. Του χάρισαν απλόχερα 
την αγάπη τους. Τον φρόντιζαν, 
τον πρόσεχαν και σιγά σιγά 
προσαρμόστηκε ομαλά στην 
καινούρια του ζωή. 



Δεν ξέχασε, βέβαια, ποτέ τους 
ανθρώπους που τον μάζεψαν απ’ 
τον δρόμο, ούτε και τους φίλους 
που έκανε στο ίδρυμα. Τους 
επισκεπτόταν πολύ συχνά. Και 
καθώς οι γονείς του ήταν 
ευκατάστατοι οικονομικά, έκαναν 
συχνά δωρεές σε φιλανθρωπικές 
οργανώσεις, με σκοπό να οργανώσεις, με σκοπό να 
βοηθήσουν κι άλλα παιδιά που 
είχαν την ατυχία να βρεθούν στην 
ίδια θέση με το δικό τους. 



Σήμερα ο Χασάν είναι γιατρός. 
Δεν ξέχασε ποτέ τα παιδικά του 
χρόνια και τις δυσκολίες που 
πέρασε. Δεν ξέχασε ποτέ πως 
κάποιοι άνθρωποι τον 
βοήθησαν να γίνει αυτό που 
είναι σήμερα και θέλοντας να 
ανταποδώσει με κάποιο τρόπο 
αυτό το καλό, έγινε ένας από 
τους Γιατρούς του Κόσμου.



Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ δημιουργήθηκαν το 1990 και είναι  
μέρος του Διεθνούς Δικτύου που αποτελείται από 16 συνολικά 
τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, 
Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία).
Ωστόσο, παραμένουν μια γνήσια ελληνική οργάνωση που 
ακολουθεί το δικό της δρόμο βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της 
Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της 
ανεξαρτησία.

Με 30 χρόνια δράσης ως το 2020, οι Γιατροί του Κόσμου 
Ελλάδας, έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών ως Ελλάδας, έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών ως 
μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση, η οποία προωθεί 
συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας.

Τάσσονται κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του κοινωνικού αποκλεισμού, της 
ανισότητας. Κινητοποιούνται σε εμβολιασμούς, παρέχοντας παράλληλα βοήθεια σε 
ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και στερούνται αυτό το δικαίωμα. Προσφέρουν 
αφιλοκερδώς τη βοήθειά τους σε πρόσφυγες, ανθρώπους που υποφέρουν από φυσικές 
καταστροφές, σε φτωχά παιδιά…. 

Σύνθημά τους είναι η φράση

‘’ Η πιο σοβαρή ασθένεια είναι η αδιαφορία’’



ΕΙΚΟΝΕΣ-ΠΗΓΕΣ
https://www.google.com/search?q=%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF
%82+%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85++%CE%B5%CE%B9%CE%
BA%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwiMmKnguNjwAhUJiv0HHYTa
B_oQ2-
cCegQIABAA&oq=%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%82+%CE%B2%CE
%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85++%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B
D%CE%B5%CF%82&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJ1C-
4wJYvuMCYObuAmgAcAB4AIABdogBdpIBAzAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sc
lient=img&ei=h26mYMy4G4mU9u8PhLWf0A8&bih=689&biw=1263&hl=el#imgrc=Ng4zKIAlLg
qqCM&imgdii=65vTvnlTZ7snzM

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01O5NDqelbTfx-
m_PGi9sMSbE6Z1A:1621717793729&source=univ&tbm=isch&q=%CE%B3%CE%B9%CE%B
1%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B9+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CE%BF%CF%83
%CE%BC%CE%BF%CF%85+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%C
F%86%CE%B9%CE%B5%CF%82&sa=X&ved=2ahUKEwjLjJXImd7wAhUXg_0HHaqPAxIQjJkEe
gQIAhAB&biw=1280&bih=689


