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Γηα λα ηηκεζεί ε Παγθόζκηα Ηκέξα ηνπ Παηδηνύ, 1ε Ινπλίνπ, ε Επίηξνπνο Πξνζηαζίαο 

ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, Λήδα Κνπξζνπκπά, πξνέβεθε ζε δξάζεηο θαη ζπκκεηείρε 

ζε δηάθνξεο εθδειώζεηο πνπ δηνξγαλώζεθαλ αλά ηελ Κύπξν ηηο κέξεο απηέο. ε 

κήλπκα ηεο πνπ ζηάιζεθε θαη δηαβάζηεθε ζε όια ηα ζρνιεία ηεο Κύπξνπ, ε Επίηξνπνο 

ηόληζε όηη ζηηο ηδηαίηεξα θξίζηκεο απηέο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρώξα καο, ε 

ππνρξέσζε γηα δηαζθάιηζε θαη πξναγσγή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαζίζηαηαη 

αθόκε πην επηηαθηηθή. Εηδηθόηεξα, αλέθεξε, ζε όηη αθνξά ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ, 

νθείινπκε ζήκεξα, όζν πνηέ πξνεγνπκέλσο, λα εληαηηθνπνηήζνπκε ηελ πξνζπάζεηά 

καο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ πιαηζίνπ θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ πνπ 

ζα επηηξέςνπλ ηελ πγηή θαη νιόπιεπξε αλάπηπμε θάζε παηδηνύ σο ελεξγνύ θαη 

δξαζηήξηνπ κέινπο ηεο θνηλσλίαο καο. ε πεξηόδνπο θξίζεο επεζήκαλε ε Επίηξνπνο, ε 

ζηήξημε θαη ε ελδπλάκσζε ησλ παηδηώλ είλαη ε ζνθόηεξε ε επέλδπζε πνπ κπνξεί λα 

γίλεη γηα ηε δεκηνπξγία ελόο θαιύηεξνπ κέιινληνο. 

 

Η Επίηξνπνο ζηήξημε έκπξαθηα κε ραηξεηηζκνύο ηεο θαζώο θαη κε ελεκεξσηηθό 

πιηθό, ηε δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ γηα ηελ 1ε Ινπλίνπ, όπσο ην Φεζηηβάι Παηδηνύ ηνπ 

Δήκνπ Αγίνπ Δνκεηίνπ, ην Εηήζην Φεζηηβάι Παηδηνύ ηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο 

Πξνζηαζίαο θαη Επεκεξίαο Παηδηνύ Λεκεζνύ, ηε Γηνξηή ηνπ Παηδηνύ πνπ 

ζπλδηνξγάλσζαλ ν Δήκνο θαη ε ρνιηθή Εθνξεία Λύζεο, ηελ εθδήισζε αθηεξσκέλε ζηα 

παηδηά ηνπ πκβνπιίνπ Κνηλνηηθνύ Εζεινληηζκνύ Σξνύιισλ, ην Παηδηθό Παλεγύξη Υαξάο 

πνπ δηνξγάλσζε ε Οκνζπνλδία πλδέζκσλ Γνλέσλ Δεκνζίσλ θαη Κνηλνηηθώλ 

Νεπηαγσγείσλ Πόιεο θαη Επαξρίαο Λεπθσζία, ην Φεζηηβάι Παηδηνύ πνπ δηνξγάλσζε ε 

Επηηξνπή Πξνζηαζίαο θαη Επεκεξίαο ηνπ Παηδηνύ Λεπθσζίαο-Κεξύλεηαο θαη ην Φεζηηβάι 

Παηδηνύ ηεο Επαξρηαθήο Επηηξνπήο Πξνζηαζίαο θαη Επεκεξίαο ηνπ Παηδηνύ Πάθνπ. ε 



ραηξεηηζκό ηεο ε θα Κνπξζνπκπά θάιεζε ηα παηδηά λα ζπκβάινπλ ζηελ θνηλή 

πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ελόο θαιύηεξνπ κέιινληνο γηα όινπο θαη όιεο. Όπσο 

ηόληζε, ζε απηή ηελ θξίζηκε γηα ηνλ ηόπν πεξίνδν, ε ζέζε ησλ παηδηώλ, δελ είλαη απιά 

δίπια ζηνπο ελήιηθεο, αιιά καδί ηνπο. Ωο ελήιηθεο, ρξεηαδόκαζηε ην δπλακηζκό, ηε 

δσληάληα θαη ηε θαληαζία ηνπο θαη έρνπκε αλάγθε ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ αηζηνδνμία 

ηνπο.  

 

Γηα ηε ζεκαζία ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο ηνπ Παηδηνύ, ε Επίηξνπνο κίιεζε ζε 

ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο, όπσο ηελ ηειενπηηθή εθπνκπή «Με θαιή 

παξέα» ηνπ ΡΙΚ 1, ηε ξαδηνθσληθή εθπνκπή «Η Κύπξνο ζήκεξα» ηνπ Super Sport FM, 

θαζώο θαη ηε ξαδηνθσληθή εθπνκπή «Παηδηά ζηνλ αέξα» ηνπ Πξώηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Ραδηνθώλνπ ηνπ ΡΙΚ. 


