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Δίλαη κε ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε θαη ραξά, πνπ αλειιηπώο, παξεπξίζθνκαη θάζε ρξόλν 

θαη ραηξεηίδσ ηελ εηήζηα Δθδήισζε Απνλνκήο Γηπισκάησλ, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ ΚΔΝΘΔΑ «Έθεβνη ζηελ Πξόιεςε». Δίκαη εδώ γηαηί, πξαγκαηηθά, πηζηεύσ βαζηά ζε 

ηέηνηεο αμηέπαηλεο πξνζπάζεηεο, θαη ην ζεσξώ εζηθή θαη όρη, απιώο, ζεζκηθή ππνρξέσζή κνπ 

λα βξίζθνκαη αλάκεζά ζαο.  Καη, παξόιν, πνπ είκαη εδώ γηα λα ζηεξίμσ ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

παηδηώλ, εληνύηνηο, πξέπεη λα νκνινγήζσ, όηη, εγώ αληιώ δύλακε λα ζπλερίζσ ην δύζθνιν 

έξγν κνπ κέζα από ην Θεζκό ηνλ νπνίν ππεξεηώ.  Καη γηα απηό είκαη επγλώκσλ. 

 Δπηηξέςεηέ κνπ, όκσο, πξώηα λα επραξηζηήζσ ηελ Πξώηε Κπξία ηεο Γεκνθξαηίαο, ηελ 

θπξία  Άληξε Αλαζηαζηάδνπ, ε νπνία θηινμελεί ηελ εθδήισζε απηή ζηνπο Κήπνπο ηνπ 

Πξνεδξηθνύ Μεγάξνπ.  Δίλαη πνιύ γλσζηή ζε όινπο καο ε επαηζζεζία θαη ην πξαγκαηηθό 

ελδηαθέξνλ πνπ ε θα Αλαζηαζηάδνπ δηαρξνληθά επηδεηθλύεη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα 

παηδηά.  Δπνκέλσο, ε ζηήξημε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ, πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηώπηζε ηεο ζύγρξνλεο απηήο κάζηηγαο, ηεο εμάξηεζεο ησλ λέσλ καο, ήηαλ 
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αλακελόκελε.  Απιώο, λα επηζεκάλσ όηη, κόλν ηηο ηειεπηαίεο ιίγεο κέξεο έρνπλ θηινμελεζεί 

εδώ, ζην Πξνεδξηθό Μέγαξν, ηξεηο εθδειώζεηο θνξέσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ εμαξηήζεσλ, ηνπ Αληηλαξθσηηθνύ Σπλδέζκνπ, ηνπ  Αληηλαξθσηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ρζεο, Παγθόζκηα Ηκέξα θαηά ησλ Ναξθσηηθώλ, θαη ε απνςηλή ηνπ ΚΔΝΘΔΑ.  

Δπραξηζηώ ηελ θα Άληξε Αλαζηαζηάδνπ γηα απηό. 

Θα ήζεια λα απεπζπλζώ, ηώξα, ζηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνπο 

αγσληζηέο ηεο δσήο, ζα έιεγα, γηαηί πεξί απηνύ πξόθεηηαη, ηα παηδηά πνπ ηηκνύκε απόςε.   

Αγαπεκέλα κνπ παηδηά,  

Θέισ πξώηα λα ζαο ζπγραξώ ζεξκά πνπ έρεηε νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηελ 

εθπαίδεπζή ζαο. Οη γλώζεηο πνπ έρεηε απνθνκίζεη απνηεινύλ εθόδην γηα όιε ηε δσή ζαο - 

είλαη κηα αζπίδα πξνζηαζίαο από έλα εθηάιηε πνπ παξακνλεύεη, θαη έλα ρέξη ζσηεξίαο από 

ηηο εμαξηήζεηο γηα ηνπο θίινπο θαη ζπλνκήιηθνπο ζαο.  Καη κηα θαη κηιάκε γηα εμαξηήζεηο, ζα 

ήζεια λα επηζεκάλσ θάηη αθόκα. Πξνγξάκκαηα όπσο απηό πνπ έρεηε παξαθνινπζήζεη, 

απνηεινύλ ζπλάκα επθαηξίεο «απεμάξηεζεο» ηεο Πνιηηείαο, αιιά θαη ηεο επξύηεξεο 

θνηλσλίαο, από ηελ θαζόια ιαλζαζκέλε αληίιεςε πνπ απνθιείεη ή δε ιακβάλεη ππόςε ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηελ άπνςε ησλ παηδηώλ ζε ζέκαηα πνπ ηα αθνξνύλ.  Καηά ηε 

δηάξθεηα ηέηνησλ πξνγξακκάησλ, ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία, κε έλα επνηθνδνκεηηθό ηξόπν, 

λα ζπκβάινπλ κε ηελ ήδε ππάξρνπζα γλώζε θαη εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ πξνο ηελ νξζόηεξε 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηε ιήςε θαηαιιειόηεξσλ κέηξσλ από κέξνπο 

ηεο Πνιηηείαο. Αιιά, θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ, ε γλώκε ησλ παηδηώλ σο 

«εηδηθώλ», πιένλ, επί ηνπ ζέκαηνο ζα πξέπεη λα έρεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζε όηη αθνξά, ηόζν 

ηηο κειινληηθέο δξάζεηο όζν θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη ζηήξημε πξνο ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

Από θάζε άπνςε, ε ζπκκεηνρή ζαο, ινηπόλ, ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα θαηαδεηθλύεη μεθάζαξα, 
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θαη απηό είλαη έλα κήλπκα πξνο όιε ηελ θνηλσλία, όηη ηα παιδιά έτοσν και δικαίφμα και 

μπορούν να διαδραμαηίζοσν καηαλσηικό ρόλο ζηην αναμόρθφζη ηης κοινφνίας.  

Βξηζθόκαζηε απόςε εδώ, όρη κόλν, γηα λα ζαο ηηκήζνπκε, αιιά γηα λα αλαλεώζνπκε, 

σο θνξείο ηεο ζπληεηαγκέλεο πνιηηείαο, ηελ ππόζρεζή καο πξνο εζάο, ηα παηδηά, όηη ζα 

ζηεξίμνπκε θαη ζα εληζρύζνπκε ηελ πξνζπάζεηά ζαο, κε ζηόρν πάληα ηε δεκηνπξγία εθείλσλ 

ησλ ζπλζεθώλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ζε θάζε παηδί λα κεγαιώζεη ζε έλα πεξηβάιινλ 

απαιιαγκέλν από θάζε κνξθήο εμαξηήζεηο. Δίλαη, άιισζηε, λνκηθή ππνρξέσζε πνπ 

απνξξέεη από ηε Σύκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ, ε νπνία 

δεζκεύεη ηα Κξάηε λα παίξλνπλ όια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνζηαηεύνπλ ηα παηδηά από 

ηελ παξάλνκε ρξήζε λαξθσηηθώλ θαη ςπρνηξόπσλ νπζηώλ θαη λα εκπνδίδνπλ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ παηδηώλ ζηελ παξαγσγή θαη ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε απηώλ ησλ 

νπζηώλ. 

Γελ ζα κπνξνύζα, θαη θέηνο, λα κελ αλαθεξζώ ζηνλ νπζηαζηηθό θαη θαζνξηζηηθό ξόιν 

πνπ δηαδξακαηίδεη ην ΚΔΝΘΔΑ, ζηηο δύν δεθαεηίεο ηεο πνξείαο θαη δξάζεο ηνπ, 

ζπκπιεξώλνληαο θαη εληζρύνληαο έηζη ην έξγν ηεο πνιηηείαο ζηνλ άληζν, πξαγκαηηθά, αγώλα 

θαηά ησλ εμαξηήζεσλ. Οη πνιπεπίπεδεο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο δξάζεηο πνπ 

αλαπηύζζεη, όπσο ην πξόγξακκα «Έθεβνη ζηελ Πξόιεςε», απνηεινύλ καζήκαηα δσήο θαη 

επθαηξίεο αλάπηπμεο πγηώλ πξνζσπηθνηήησλ γηα ηα παηδηά. Καη ζπλάκα, κηα αλζξώπηλε 

επέλδπζε, ηεο νπνίαο ε απόδνζε είλαη αλππνιόγηζηε θαη εμαξγπξώλεηαη ζε θνηλσληθό, 

νηθνλνκηθό θαη ςπρνινγηθό επίπεδν, επί θαζεκεξηλήο βάζεο. Αμίδνπλ, ινηπόλ, ζεξκά 

ζπγραξεηήξηα ζε απηνύο πνπ εγνύληαη ηεο πξνζπάζεηαο, θαζώο θαη ζηνπο αθαλείο 

ζπλεξγάηεο, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ κε ηε ζπλερή θαη αθεηδώιεπηε πξνζθνξά ηνπο πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ Κέληξνπ.  
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Κάζε παηδί πνπ νινθιεξώλεη κε επηηπρία ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζην Πξόγξακκα, 

απνηειεί επηβξάβεπζε ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ ΚΔΝΘΔΑ, αιιά θαη ειπίδα γηα ην κέιινλ. Τν 

δίπισκα πνπ παξαιακβάλνπλ απόςε ηα παηδηά δελ είλαη απιώο έλαο ηηκεηηθόο έπαηλνο, αιιά 

έλα θνηλσληθό ζπκβόιαην πγηνύο αλάπηπμεο, ελδπλάκσζεο θαη αληίζηαζεο ζε θάζε κνξθή 

εμάξηεζεο. Ωο Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ, ζεσξώ ην ΚΔΝΘΔΑ, 

θαη απηό έρεη απνδεηρηεί από ηε κέρξη ηώξα επνηθνδνκεηηθή θαη επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία καο, 

ζεκαληηθό ζπλεξγάηε, ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιισ γηα εκβάζπλζε ηνπ παηδνθεληξηθνύ 

ραξαθηήξα ηεο θνηλσλίαο καο θαη ηε δηακόξθσζε ησλ πιένλ θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ, πνπ ζα 

επηηξέπνπλ ζε θάζε παηδί  λα αλαπηύζζεηαη κε πγεία, ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα ηνπ παξέρεη 

πιήξε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία, ρσξίο λα αθπξώλεη ηε δπλαηόηεηά ηνπ λα αλαπηύμεη πιήξσο 

ηελ απηνλνκία ηνπ.   

Αο κνπ επηηξαπεί λα επραξηζηήζσ, γηα κηα αθόκε θνξά, ηνλ Παληεξώηαην Μεηξνπνιίηε 

Τακαζνύ θαη Οξεηλήο, θν Ηζατα, γηα ηε ζέξκε, ην δήιν, ηνλ ελζνπζηαζκό θαη ηελ πξαγκαηηθή 

εκπινθή ηνπ, όρη κόλν, ζηε δηαρείξηζε αιιά θαη ζε όια ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΔΝΘΔΑ, 

αθόηνπ αλέιαβε ηελ εγεζία ηνπ.  Με ηελ επθαηξία απηή ζα ήζεια, ππό ηε ζεζκηθή κνπ 

ηδηόηεηα, λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα όια όζα πξνζθέξεη ζηα παηδηά, απηέο ηηο δύζθνιεο κέξεο 

γηα ηελ παηξίδα καο.  Όρη κόλν ππό κνξθή πιηθήο βνήζεηαο, αιιά, θαη πξνγξάκκαηα πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ νηθνγέλεηα θαη πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά πγηή ελαζρόιεζε, πνπ ζήκεξα ε 

νηθνγέλεηα αδπλαηεί ή δπζθνιεύεηαη λα ηνπο πξνζθέξεη.  Θέισ, επίζεο, λα επραξηζηήζσ μαλά 

θαη λα ζπγραξώ ηνλ δηαρξνληθά Δπηζηεκνληθό Γηεπζπληή ηνπ ΚΔΝΘΔΑ, Γξ. Κπξηάθν Βεξεζηέ, 

γηα όιε ηελ πξνζθνξά ηνπ, όρη κόλν ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΔΝΘΔΑ, αιιά θαη γεληθά, ζην 

ζέκα ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο  γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εμαξηήζεσλ. 
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Τέινο, αιιά ζίγνπξα όρη έζραηα, ππνθιίλνκαη κπξνζηά ζε εζάο, ηα παηδηά, θαη ζαο 

δηαβεβαηώ όηη ζα ζπλερίζσ λα ππνζηεξίδσ κε ζζέλνο, θαη κε θάζε δπλαηό ηξόπν πνπ κνπ 

παξέρεη ν Θεζκόο ηνλ νπνίν ππεξεηώ, θάζε πξνζπάζεηα πνπ πξνσζεί θαη εληζρύεη ην 

δηθαίσκα ησλ παηδηώλ ζηε δσή θαη ηελ αλάπηπμε.  Δύρνκαη θαιή επηηπρία ζηελ παξαπέξα 

δξάζε ζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


