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Ο εηήζηνο ενξηαζκόο ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο Παηδηνύ ζηελ Κύπξν, ηελ 1ε Ινπλίνπ, 

απνηππώλεη ην βαζηά  παηδνθεληξηθό πξνζαλαηνιηζκό ηεο θνηλσλίαο καο θαη 

επηβεβαηώλεη ηελ εθηίκεζή καο ζηελ εγγελή αμηνπξέπεηα ηνπ παηδηνύ θαη  ηελ 

πξνζήισζή καο ζηελ πξνάζπηζε  θαη πξναγσγή ησλ  αλαθαίξεησλ δηθαησκάησλ ηνπ.  

 

Αγαπεκέλα κνπ παηδηά  

Ωο Επίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, ζέισ λα ζαο δηαβεβαηώζσ, 

γηα αθόκε κηα θνξά,  όηη ζα ζπλερίζσ λα εξγάδνκαη ζθιεξά, κε απόιπηε πξνζήισζε 

ζηελ απνζηνιή κνπ, γηα ηελ πξνώζεζε ησλ απαξαίηεησλ πνιηηηθώλ θαη ηελ νηθνδόκεζε 

ηεο αλαγθαίαο θνπιηνύξαο πνπ ζα επηηξέςνπλ ζε θάζε παηδί πνπ δεη ζηελ Κύπξν λα 

απνιακβάλεη, ζηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα,  ην πιήξεο 

θάζκα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ.  

 

Μνύ είλαη απόιπηα μεθάζαξν όηη θη εζείο ηα παηδηά, έρεηε πιήξε επίγλσζε θαη αληίιεςε 

ηεο δπζρεξνύο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηελ νπνία δηέξρεηαη  ζήκεξα ε ρώξα καο. 

Γλσξίδσ όηη πνιιέο νηθνγέλεηεο θαη, θαη’ επέθηαζε, πνιιά παηδηά, θίινη θαη θίιεο ζαο,  

βξίζθνληαη αληηκέησπα κε δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα. Αληηιακβάλνκαη πιήξσο όηη θη 

εζείο, σο ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο καο, βηώλεηε θαη επεμεξγάδεζηε κε ην δηθό ζαο 

κνλαδηθό ηξόπν, ηα όζα πξσηόγλσξα γηα ηνλ ηόπν καο ζπκβαίλνπλ γύξσ ζαο.  Όπσο 

έρσ ηνλίζεη  επαλεηιεκκέλα, εζείο ηα παηδηά δε θέξεηε θακία επζύλε γηα όια απηά.  

 



αο δεηώ όκσο λα θαλείηε δπλαηνί, λα ζηεξίμεηε απηέο θαη απηνύο πνπ ην έρνπλ αλάγθε 

θαη λα αλαδεηήζεηε βνήζεηα, αλ ηε ρξεηάδεζηε. Σαπηόρξνλα, ζαο θαιώ λα ζπκβάιεηε 

ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θαιύηεξν κέιινλ γηα όινπο θαη όιεο. 

Υξεηαδόκαζηε ην δπλακηζκό, ηε δσληάληα θαη ηε θαληαζία ζαο, έρνπκε αλάγθε ηε 

δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ αηζηνδνμία ζαο. Γηα ηνύην ε ζέζε ζαο, δελ είλαη απιά δίπια 

καο, αιιά καδί καο.  

 

Φίιεο θαη θίινη,  

Με ηελ επθαηξία ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο Παηδηνύ, ππνγξακκίδσ μαλά όηη, ζηηο δύζθνιεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρώξα καο, ε ππνρξέσζή γηα δηαζθάιηζε θαη 

πξναγσγή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαζίζηαηαη αθόκε πην επηηαθηηθή. Εηδηθόηεξα, 

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 

πεξίνδν θξίζεο, ε ζηήξημε θαη ε ελδπλάκσζε ησλ παηδηώλ είλαη ε ζνθόηεξε ε επέλδπζε 

πνπ κπνξεί λα γίλεη γηα ηε δεκηνπξγία ελόο θαιύηεξνπ κέιινληνο.   

 

Δεκηνπξγώληαο  ζήκεξα ηηο επθαηξίεο πνπ ζα επηηξέςνπλ κηα πην ελεξγή  ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηώλ  ζηελ θνηλσλία,  πνπ ζα παξέρνπλ, ζε θάζε παηδί, ηε δπλαηόηεηα λα 

αιιειεπηδξάζεη κε ηηο επηζηήκεο, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηηο ηέρλεο  θαη λα  εκπιαθεί ζε 

δηαλνεηηθέο, θαιιηηερληθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηε,ο παξέρνπκε ζηε λέα γεληά ηα 

πιένλ αμηόπηζηα θαη απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

επεμεξγαζηνύλ ηελ πξαγκαηηθόηεηά ηνπο θαη λα νξγαλώζνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ έλα  

επνίσλν θαη ειπηδνθόξν αύξην.  

 

Λεπθσζία, Μάηνο 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


