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Αγαπεκέλα κνπ παηδηά, λένη θαη λέεο ηεο Κύπξνπ, 
 
 
Νηώζσ ηελ αλάγθε θαη ηελ ππνρξέσζε, σο Επίηξνπνο Πξνζηαζίαο 

ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, λα απεπζπλζώ ζε εζάο, γηαηί 

νθείινπκε λα ζαο αληηκεησπίδνπκε σο πνιίηεο ηνπ ζήκεξα.  Σηο 

ηειεπηαίεο δύν εβδνκάδεο βηώλνπκε δξακαηηθέο θαη θαηαιπηηθέο 

αιιαγέο ζηελ παηξίδα καο. Πεξλνύκε εμαηξεηηθά δύζθνιεο ώξεο.  

 

Αθνπγθξάδνκαη θαη ζπκκεξίδνκαη ηελ αλαζηάησζή ζαο.  Δελ πεξηκέλσ ε πηθξία, ν 

ζπκόο θαη ε απνγνήηεπζε πνπ ληώζεηε λα εμαθαληζηνύλ από ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε. 

Δελ θηαίηε εζείο γηα ό,ηη ζπλέβε.  Οη επζύλεο βαξαίλνπλ απνθιεηζηηθά  εκάο ηνπο 

ελήιηθεο.  Πξέπεη όκσο λα βιέπνπκε ζην κέιινλ.  Η απνδνρή ηεο λέαο πξαγκαηηθόηεηαο 

είλαη απηή πνπ ζα  καο βνεζήζεη λα πάκε κπξνζηά.  Η θαηάζηαζε είλαη θξίζηκε, αιιά 

δηαρεηξίζηκε, αλ ην ζειήζνπκε θαη ην επηδηώμνπκε. Γηα λα πξνρσξήζνπκε, ε δηθή ζαο 

ζπκβνιή είλαη απαξαίηεηε.  Εθθξαζηείηε γηα όζα ζπκβαίλνπλ, γηα όζα ληώζεηε, γηα όζα 

ζέιεηε λα πείηε θαη γηα όζα ζέιεηε λα αιιάμνπλ, κε ηξόπν πάληα ζεηηθό θαη δεκηνπξγηθό. 

 

Σελ ίδηα ώξα, ε νηθνγέλεηα θαη νη θίινη ζαο ίζσο ρξεηαζηνύλ ηε ζπκπαξάζηαζε, ηελ 

θαηαλόεζε θαη ηελ αγάπε ζαο.  Σν παηδί πνπ θάζεηαη ζην δηπιαλό ζξαλίν ζθεθηηθό, ην 

παηδί πνπ απνηξαβηέηαη από ηελ παξέα, ην παηδί πνπ κπνξεί λα γειά αιιά κέζα ηνπ 

θιαίεη, ρξεηάδεηαη ηε δηθή ζαο ζηήξημε.  Είλαη ζεκαληηθό ζε απηέο ηηο δύζθνιεο ώξεο λα 

ελδπλακώζνπκε ηηο ζρέζεηο κε ηνπο δηθνύο καο αλζξώπνπο.  Όινη πξέπεη λα είκαζηε 

ελσκέλνη, ςύρξαηκνη θαη ν θαζέλαο, κε ηνλ ηξόπν ηνπ θαη ζην ρώξν ηνπ, λα βνεζήζεη θαη 

λα ζπκπαξαζηαζεί ζηνπο γύξσ ηνπ.  

 

 



 

Αγαπεκέλα κνπ παηδηά, λένη θαη λέεο ηεο Κύπξνπ, 

 

ε απηή ηε δύζθνιε δηαδξνκή, ππμίδα καο, σο θνηλσλία, πξέπεη λα είλαη ε αιιειεγγύε 

θαη ε αλζξσπηά.  Η Κύπξνο θάλεη κηα λέα αξρή, μεθηλά κηα λέα πνξεία.  Οη ελήιηθεο 

νθείινπκε λα αλαιάβνπκε ηηο επζύλεο καο θαη λα εξγαζηνύκε κε εζάο ζην πιάη καο, 

ζέηνληαο σο πξώηε καο πξνηεξαηόηεηα ηε δεκηνπξγία ελόο θαιύηεξνπ κέιινληνο.  Εζείο 

είζηε ε δύλακή καο. Είζηε ε κεγαιύηεξε πεγή έκπλεπζεο γηα καο.  Γηαηί ε κνλαδηθόηεηα 

ηνπ θαζελόο από εζάο δελ έρεη ηηκή, παξά κόλν αμία.  
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