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1. Μια νομική σκοπιά σχετικά με τα αποτελέσματα του 5ου κύματος
Σύμφωνα και με τα αποτελέσματα του 5ου κύματος, το μείζον πρόβλημα στον τομέα
της παιδικής ευημερίας εντοπίζεται στην καλλιέργεια του παιδιού ιδιαίτερα όσον αφορά τον
χαρακτήρα του. Το αποτέλεσμα αυτό δύναται να ερμηνευθεί ως έλλειψη του συστήματος
παιδείας της χώρας, πράγμα το οποίο η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού προσπαθεί
μεταξύ άλλων να καταπολεμήσει. Το συστηματικό έλλειμα αυτό θέτει κατ’αυτόν τον λόγο μία
κατά τρόπον παράβαση των δικαιωμάτων του παιδιού στον τομέα αυτόν.1 Η Σύμβαση μπορεί
ως εκ τούτου να αποτελέσει το μέτρο σύγκρισης για την ανάπτυξη και βελτίωση του
συστήματος παιδείας με ιδιαίτερο βάρος και μνεία στην καλλιέργεια του χαρακτήρα του
παιδιού και από την σκοπιά της ηθικής. 2 Το παιδί ως φορέας δικαιωμάτων μέσω της
Συνθήκης οφείλει να λαμβάνει μια ποιοτική παιδεία η οποία θα κρίνεται από το αποτέλεσμα
της μαθησιακής επιτυχίας. 3 Η μαθησιακή επιτυχία αυτή μπορεί σε κάθε περίπτωση να
χαρακτηριστεί ως τέτοια εφόσον το παιδί αναπτύξει τον χαρακτήρα του μέσω του συστήματος
παιδείας ώστε να λαμβάνει υπόψιν του και βασικά χαρακτηριστικά ηθικής. Εξάλλου κατά το
Άρθρο 29 της Σύμβασης η παιδεία πρέπει μεταξύ άλλων να αποσκοπεί και στην ανάπτυξη του
χαρακτήρα. Η συμβατική υποχρέωση των χωρών που συμμετέχουν στην Σύμβαση και
υποχρεούνται με αυτόν τον τρόπο να εκπληρώνουν τους στόχους της είναι διαρκής. Για αυτόν
τον λόγο θα πρέπει να θεωρηθεί πως η πραγματοποίηση των στόχων της Σύμβασης σχετικά
με το πεδίο της ηθικής παιδείας συνεχίζει να αποτελεί συμβατική υποχρέωση της Ελλάδας, η
οποία θα πρέπει να προβεί στην υιοθέτηση αντίστοιχων πολιτικών και νομικών πλαισίων.
Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι το δικαίωμα στην παιδεία αποτελεί κοινωνικό
δικαίωμα, το οποίο κατά φύση έχει να κάνει με τουλάχιστον βασικές αρχές ηθικής και ηθικής
παιδείας. 4 Η έμφαση στην ηθική παιδεία είναι ένας προφανής μονόδρομος βάσει της
συμβατικής υποχρέωσης της χώρας η οποία θα είναι και αποφασιστικής σημασίας τόσο για
την εκπλήρωση των στόχων που επιβάλλει η σύμβαση, όσο και για την προστασία του
κοινωνικού δικαιώματος που ίδια θεμελιώνει.

2. Παρατηρήσεις-Σχόλια
Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο προηγούμενο Working paper τόσο οι ως άνω
επιταγές της Σύμβασης, όσο και προβλέψεις του ίδιου του Συντάγματος δεν μπορούν
νομοτεχνικά να εξαναγκάσουν τον νομοθέτη και την εκάστοτε Κυβέρνηση να λάβει
απαραίτητα μέτρα. Οφείλουν όμως να αναγνωριστούν για την δικαιοπολιτική τους σημασία
συναρτήσει με τα νέα αποτελέσματα της έρευνας. Τα τελευταία εντοπίζουν το μείζον
πρόβλημα το οποίο ο εθνικός νομοθέτης καλείται ούτως ή άλλως να αντιμετωπίσει ως μέρος
των υποχρεώσεων που ο ίδιος έχει λόγω των πλαισίων που τίθενται από την ίδια την Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του Παιδιού αλλά και από το Σύνταγμα όπως είχε αναφερθεί σε παρόμοιο
σχολιασμό του γράφοντος για τα αποτελέσματα του 4ου κύματος της έρευνας.
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