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Δίλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ απνδέρηεθα ηελ πξόζθιεζε ηεο Γηεπζύληξηαο λα 

παξαζηώ θαη λα απεπζύλσ ραηξεηηζκό ζηελ ηειηθή γηνξηή ηνπ Βξεθνθνκηθνύ ηαζκνύ 

θαη Νεπηαγσγείνπ, «Λεηώ Παπαρξηζηνθόξνπ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.  

Γελ κπνξώ λα ζαο θξύςσ όηη, ε επηινγή ηνπ ζρνιείνπ λα νξγαλώζεη ζην πιαίζην 

ηεο γηνξηήο απηήο, ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ λα θαηαπηάλεηαη άκεζα κε ηα δηθαηώκαηα 

ησλ παηδηώλ θαη, κάιηζηα, κε βάζε πιηθό από ην Γηαγσληζκό πγγξαθήο Παηδηθνύ 

Θεαηξηθνύ Έξγνπ κε ζέκα «Σα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ», πνπ νξγάλσζε ην Γξαθείν κνπ 

ην 2010, κνπ πξνθάιεζε ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε. 

Η δηαζθάιηζε ελόο παηδαγσγηθνύ πιαηζίνπ ζεκειησκέλνπ ζηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, είλαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο πξνθιήζεηο 

ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ γεληθά θαη ζηελ 

Κύπξν πην εηδηθά.   

Η Δπηηξνπή ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ, ζέινληαο λα 

ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηεο πεξηόδνπ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ πνξεία εκπέδσζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ, έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηε λνκνινγία ηεο ύκβαζεο ην έβδνκν 

Γεληθό ρόιην (κέρξη ζηηγκήο, έρνπλ εθδνζεί δεθαεπηά Γεληθά ρόιηα) εηδηθά γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ ζηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία, δειαδή, όπσο 



νξίδεη, όια ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε ειηθία κηθξόηεξε ησλ νθηώ ρξόλσλ [GENERAL 

COMMENT No. 7 (2005), Implementing child rights in early childhood].  

Με ην ζπγθεθξηκέλν Γεληθό ρόιην, ε Δπηηξνπή ελζαξξύλεη ηα πκβαιιόκελα 

Κξάηε λα νηθνδνκήζνπλ κηα ζεηηθή αηδέληα γηα ηα δηθαηώκαηα ζηελ πξώηκε παηδηθή 

ειηθία, ζεκεηώλνληαο όηη, γηα ηνύην: «Απαηηείηαη κηα κεηαηόπηζε από παξαδνζηαθέο 

πεπνηζήζεηο, νη νπνίεο ζεσξνύλ ηελ πξώηκε παηδηθόηεηα, θπξίσο, σο κηα πεξίνδν 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αλώξηκνπ αλζξώπηλνπ όληνο κε πξννξηζκό ηνλ ώξηκν ελήιηθα».  

ύκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, ε πξώηκε παηδηθή ειηθία, ζπληζηά κηα θξίζηκε 

πεξίνδν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ. ηελ πεξίνδν απηή, ηα παηδηά, 

αλάκεζα ζε άιια, βηώλνπλ ηελ πην ξαγδαία πεξίνδν αλάπηπμεο θαη αιιαγήο ζηε δσή 

ηνπο, εγθαζηδξύνπλ ηηο πξώηεο ηνπο ζεκαληηθέο ζρέζεηο κε άιια παηδηά κέζα από ηηο 

νπνίεο καζαίλνπλ λα δηαπξαγκαηεύνληαη θαη λα ζπληνλίδνπλ θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

ζέηνπλ ηα ζεκέιηα πάλσ ζηα νπνία ζα νηθνδνκεζεί ε θπζηθή θαη λνεηηθή ηνπο πγεία, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αζθάιεηα, ε πνιηηηζηηθή θαη πξνζσπηθή ηνπο ηαπηόηεηα.  

Ωο εθ ηνύηνπ, νη ππεξεζίεο παξνρήο πξνζρνιηθήο αγσγήο, πέξαλ από ηελ 

θνηλσληθή ηνπο απνζηνιή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε θύιαμε ησλ παηδηώλ, έρνπλ νπζηαζηηθό 

ξόιν λα δηαδξακαηίζνπλ, όρη κόλν σο πξνο ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα κηα 

νκαιόηεξε έληαμε ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, αιιά θαη ζε όηη αθνξά ηελ πξνζσπηθόηεηα 

πνπ ζα δηακνξθώζνπλ θαη, ηδηαίηεξα, σο πξνο ην βαζκό πνπ ζα κάζνπλ λα εμαζθνύλ ηα 

δηθαηώκαηά ηνπο θαη ηηο ππεπζπλόηεηεο πνπ απηά ζπλεπάγνληαη. 

Φίιεο θαη θίινη,  

ε κηα θνηλσλία όπσο ε δηθή καο, ε νπνία, αλ θαη ηδηαίηεξα παηδνθεληξηθή, 

παξνπζηάδεη αξθεηέο αληηζηάζεηο απέλαληη ζηελ ηδέα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ, 

εθδειώζεηο όπσο ε ζεκεξηλή απνηεινύλ ζεκάδηα κηαο δπλακηθήο,  ζεηηθήο θνηλσληθήο 

αιιαγήο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Αλαθέξνκαη θπζηθά ζηε δηαδηθαζία νηθνδόκεζεο 

θνπιηνύξαο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κηαο θνπιηνύξαο  πνπ ππνζηεξίδεη θαη πξνσζεί 

ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα  θάζε αηόκνπ, αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία, ην θύιν, ηε θπιή, 

αιιά θαη ην θνηλσληθό, πνιηηηζκηθό, ζξεζθεπηηθό θαη γισζζηθό ηνπ ππόβαζξν.  

Με ηηο ζθέςεηο απηέο, ζπγραίξσ ηδηαίηεξα ηε Γηεύζπλζε θαη ην πξνζσπηθό ηνπ 

Βξεθνθνκηθνύ ηαζκνύ θαη Νεπηαγσγείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ζέκαηνο ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαη, θπξίσο, γηαηί πξνώζεζαλ ηελ ελεξγό 



ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζηε δεκηνπξγία ηεο. Πην πνιύ, ζπγραίξσ ηα παηδηά γηα ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηε γηνξηή πνπ ζα 

παξαθνινπζήζνπκε. Δίκαη βέβαηε όηη όιεο θαη όινη ζα ηελ απνιαύζνπκε.  

                                                                                                                                    

 

 

 

 


