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Δεκόζηα παξέκβαζε ηεο Επηηξόπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ,  

θαο Λήδαο Κνπξζνπκπά, ζε ζρέζε κε ηελ  θάιπςε από ηα Μέζα Μαδηθήο 

Ελεκέξσζεο (ΜΜΕ) ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηηο εμειίμεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ζηελ Κύπξν 

 

Η πνιηηεία θαη ε θνηλσλία ηεο Κύπξνπ πθίζηαληαη δξακαηηθέο εμειίμεηο θαη θαηαιπηηθέο 

αιιαγέο. Η θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρνπκε πεξηέιζεη επεθηείλεηαη πέξαλ από ην ρώξν 

ηεο νηθνλνκίαο, δεκηνπξγώληαο ηεξάζηηα θαη επξύηεξα πξνβιήκαηα θαη πξνθιήζεηο πνπ 

απεηινύλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Η παηξίδα καο παιεύεη λα θάλεη κηα λέα αξρή, λα 

μεθηλήζεη κηα λέα πνξεία. ε απηό ην μεθίλεκα νιόθιεξε ε θνηλσλία ησλ ελειίθσλ, ν 

θαζέλαο από ηνλ πξνζσπηθό αιιά θαη ηνλ επαγγεικαηηθό ηνπ ρώξν νθείινπκε λα 

αλαιάβνπκε ηηο επζύλεο καο θαη λα εξγαζηνύκε, ζέηνληαο σο πξώηε πξνηεξαηόηεηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ καο θαη ηε δεκηνπξγία ελόο θαιύηεξνπ 

κέιινληνο γηα απηά. 

ηηο εληαηηθνπνηεκέλεο δηαβνπιεύζεηο κνπ κε εθήβνπο θαη κέζα από επηζθέςεηο ζε  

δεκόζηα ζρνιεία Μέζεο Εθπαίδεπζεο, ηα παηδηά, κνπ εμέθξαζαλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ηηο ζθέςεηο πνπ ηα δηαθαηέρνπλ γηα ηηο εμειίμεηο γύξσ από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

πεξλά ε ρώξα καο θαη ηηο επηπηώζεηο γηα ην κέιινλ ηνπο. Σα παηδηά κνηξάζηεθαλ καδί 

κνπ ηελ αγσλία θαη ηελ αλαζθάιεηα πνπ ληώζνπλ ζε ζρέζε κε ηηο εμειίμεηο ζηελ 

Κππξηαθή νηθνλνκία ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε παληθό όηαλ ειεθηξνληθά θαη 

έληππα ΜΜΕ, ζηελ παξνπζίαζε ησλ εμειίμεσλ, πηνζεηνύλ εμαηξεηηθά 

απαηζηόδνμεο πξνζεγγίζεηο θαη ζηείξα θξηηηθή, κε έκθαζε θπξίσο ζε αξλεηηθά 

ζελάξηα θαη πξνβιέςεηο. 



Θεσξώ, επνκέλσο, ζεζκηθή ππνρξέσζή κνπ λα κεηαθέξσ, πξνο ηελ επξύηεξε θνηλσλία 

θαη, εηδηθόηεξα, πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ησλ ΜΜΕ, ηε θσλή θαη ην κήλπκα 

πνπ έιαβα από ηα ίδηα ηα παηδηά. 

 

ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο πνπ βηώλεη ε ρώξα καο 

ν ξόινο ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη ησλ ΜΜΕ αλαδεηθλύεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο, ηόζν 

ζε ό,ηη αθνξά ηελ ελεκέξσζε πνπ πξνβάιινπλ ζε ζρέζε κε ηηο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο 

νηθνλνκίαο, όζν θαη ηα κελύκαηα πνπ πεξλνύλ πξνο ηελ θνηλσλία θαη θπζηθά ηα παηδηά. 

Καζνξηζηηθόο είλαη επίζεο θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πξνβάιινληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ηα παηδηά θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο αληηκεησπίδνπλ, σο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο.  

 

πγθεθξηκέλα, ζε ό,ηη αθνξά ηελ ελεκέξσζε από ηα ΜΜΕ, είλαη ζεκαληηθό λα κελ 

παληθνβάιινπλ, αιιά λα δίλεηαη κηα όζν ην δπλαηόλ πην νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο 

θαηάζηαζεο, ρσξίο εμσξατζκνύο αιιά θαη ρσξίο θαηαζηξνθνινγίεο. Η ππεξβνιή 

θαη ε ηξαγηθνπνίεζε ηεο πεξηξξένπζαο θαηάζηαζεο πξνθαιεί αρξείαζηε έληαζε θαη 

άγρνο, ηόζν ζηνπο ελήιηθεο όζν θαη, ζε κεγαιύηεξν βαζκό, ζηα παηδηά. 

 

Σα παηδηά, όπσο θαη νη ελήιηθεο, αλαδεηνύλ πιεξνθόξεζε από ηα ΜΜΕ, πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαλνήζνπλ ην ηη ζπκβαίλεη ζηε ρώξα καο, αιιά θαη γηα λα ελεκεξσζνύλ γηα ην πώο 

λα αληηκεησπίζνπλ κε επνηθνδνκεηηθό ηξόπν ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηε δσή ηνπο. 

Είλαη, επνκέλσο, ζεκαληηθό ηα ΜΜΕ λα αλαδεηήζνπλ θαη λα πξνβάινπλ ζέκαηα θαη 

ξεπνξηάδ κε αηζηόδνμα θαη ζεηηθά κελύκαηα γηα ηα παηδηά, ηα νπνία κε ηνλ θαηξό λα 

μεπεξάζνπλ, θαηά ην δπλαηό, ηα αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη παληθνύ πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεθαλ. 

 

ε ό,ηη αθνξά ηνλ ηξόπν πξνβνιήο ησλ δπζρεξεηώλ πνπ ηα παηδηά θαη νη 

νηθνγέλεηέο ηνπο αληηκεησπίδνπλ, ηα ξεπνξηάδ πξέπεη λα είλαη ζύληνκα θαη 

πεηζαξρεκέλα, κε απόιπην ζεβαζκό ζην δηθαίσκα ηδησηηθήο δσήο θαη δηαζθάιηζεο ηεο 

αμηνπξέπεηαο ησλ παηδηώλ. Ο ζρνιηαζκόο επηβάιιεηαη λα είλαη επηζηεκνληθόο θαη 

ηεθκεξησκέλνο θαη λα κελ επηθεληξώλεηαη ζηε κεκνλσκέλε πεξίπησζε, αιιά λα 

αλαδεηθλύεη ην επξύηεξν πξόβιεκα θαη λα πξνσζεί ηελ εμεύξεζε ιύζεσλ.  

 

Τα παηδηά ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα πεξλνύλ ηα δηθά ηνπο κελύκαηα 

θαη, ηα ΜΜΕ, έρνπλ ηελ επζύλε θαη ππνρξέσζε λα ηνπο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 



θαηαζέηνπλ ηηο δηθέο ηνπο απόςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνύο. Σα παηδηά είλαη ελεξγνί 

παξάγνληεο ηεο θνηλσλίαο θαη σο ηέηνηνη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη, γη’ απηό θαη ε 

θσλή ηνπο επηβάιιεηαη λα αθνύεηαη ζηα πιαίζηα δηακόξθσζεο ηεο θνηλσλίαο. Η 

θνηλσλία θαη ε πνιηηεία, κέζσ ησλ ΜΜΕ, ζα πξέπεη λα αληηθξύζεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη κέζα από ηα κάηηα ησλ παηδηώλ θαη λα ιάβεη ππόςε ηηο απόςεηο ηνπο ζηελ 

πξνώζεζε θαηάιιεισλ ιύζεσλ.  
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