18 Ννεκβξίνπ 2021
Αγαπεηέο καζήηξηεο, αγαπεηνί καζεηέο, αγαπεηέο θαη αγαπεηνί εθπαηδεπηηθνί,
αγαπεηνί γνλείο θαη θεδεκόλεο,
Η 20ε Ννεκβξίνπ, έρεη θαζηεξσζεί σο ε Παγθόζκηα Ηκέξα γηα ηα Δηθαηώκαηα
ηνπ Παηδηνύ, κε αθνξκή ηελ επέηεην πηνζέηεζεο από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ
ΟΗΕ ην 1989, ηεο Σύκβαζεο γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ θαηόπηλ
πξσηνβνπιίαο ηνπ ΟΗΕ θαη ηεο Unicef. Με κνλαδηθό γλώκνλα ηελ δεκηνπξγία
πξνϋπνζέζεσλ σο πξνο ην όθεινο ησλ παηδηώλ, ε ζπγθεθξηκέλε ζπλζήθε απνηειεί
κηα παγθόζκηα λνκηθήο θύζεσο δέζκεπζε, πξνθεηκέλνπ λα πξναζπηζζνύλ ηα
δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ.
Με ηνλ εηήζην ενξηαζκό ηεο εκέξαο απηήο, αληηθαηνπηξίδεηαη ε ζεκαζία πνπ
απνδίδεη ε Δηεζλήο θνηλόηεηα ζηα παηδηά όινπ ηνπ θόζκνπ, θαζώο θαη ε
αλεζπρία ηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπο, αθνύ ζε πνιιέο ρώξεο ηα δηεζλή
θείκελα πξνζηαζίαο απνηεινύλ θελό γξάκκα.
Με ζύκβνιν ηε Φάξηα ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ, νη νξγαληζκνί παιεύνπλ
λα δηαηεξεζνύλ όια όζα απηή πξεζβεύεη : "Τν παηδί ζα απνιακβάλεη όια ηα
δηθαηώκαηα ρσξίο δηάθξηζε θπιήο, ρξώκαηνο, θύινπ, γιώζζαο ε θνηλσληθήο
θαηαγσγήο, πεξηνπζίαο, νηθνγελεηαθήο πξνέιεπζεο ε άιιεο θνηλσληθήο ζέζεο
ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνύ ε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ" Σπκβ. Ηλ. Εζλώλ γηα ηα
Δηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ (1959). Αξρή Πξώηε.
Αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ θάζε παηδηνύ είλαη λα ππάξμεη, λα κεγαιώζεη ρσξίο
βία θαη θηώρεηα, λα δήζεη ζε έλα θόζκν πνπ ζέβεηαη θαη πξνζηαηεύεη ην
πεξηβάιινλ, λα έρεη πξόζβαζε ζηε γλώζε, λα έρεη ειεύζεξν ρξόλν, λα ηύρεη
ελεκέξσζεο γηα θαιή ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, λα έρεη πνηνηηθό ρξόλν κε
ηνπο γνλείο ηνπ, λα δήζεη κε αζσόηεηα θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ
δεδνκέλσλ θαη ηέινο λα δήζεη ζε έλα θόζκν αλζξώπηλν, δίθαην θαη εηξεληθό.

Πνηεο όκσο από απηέο ηηο πξόλνηεο ηεξνύληαη; Άξαγε νη πνιηηείεο, νη θνηλσλίεο,
νη αξκόδηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πξάηηνπλ ηα δένληα ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε
πξαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ παηδηώλ αιιά θαη ε ειεύζεξε άζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπο;
Παξά ηα δηεζλή θείκελα πξνζηαζίαο ησλ παηδηώλ, εθαηνκκύξηα παηδηά
εμαθνινπζνύλ λα ππνθέξνπλ από ηε θηώρεηα θαη λα ζηεξνύληαη ηεο
ζηνηρεηώδνπο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πθίζηαληαη ηηο
ηξαγηθέο ζπλέπεηεο ζπξξάμεσλ θαη νηθνλνκηθνύ ράνπο, δεθάδεο ρηιηάδεο
αθξσηεξηάδνληαη ζηνπο πνιέκνπο θαη πνιιά αθόκε νξθαλεύνπλ ή πεζαίλνπλ
από δηάθνξεο αζζέλεηεο θαη ηνύο, ελώ ππνθέξνπλ αθόκα θαη από δηάθνξεο
άιιεο δπζρέξεηεο. Τα ζηνηρεία θαη νη αξηζκνί είλαη θαηαπέιηεο ζηνλ
εθεζπραζκό ηεο ζπλείδεζεο.
Πνπ ζηεθόκαζηε εκείο; Τη θάλεη ινηπόλ ν θάζε έλαο από εκάο θαη όινη καδί σο
θνηλσλία;
Αγαπεηέο εθπαηδεπηηθνί, αγαπεηνί γνλείο θαη θεδεκόλεο,
Η Οκνζπνλδία Σπλδέζκσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Πόιεο θαη Επαξρίαο
Λεκεζνύ, κε ηδηαίηεξεο επαηζζεζίεο ζηνλ ηνκέα απηό, ζαο δηαβεβαηώλεη όηη ζα
θξνληίδεη από ηελ πιεπξά ηεο λα έρεη ζπλερή επαθή θαη επηθνηλσλία κε όια ηα
ζρνιεία ηεο Πόιεο θαη επαξρίαο Λεκεζνύ, ώζηε όινη νη καζεηέο/ηξηεο, ζηγά
ζηγά λα γλσξίζνπλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο κέζσ ηεο «ΥΑΡΣΑ των
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ» και τον «ΔΕΚΑΛΟΓΟ των
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ».
Αο ειπίζνπκε επίζεο όηη κε ηε ζεηξά ηνπο ε Πνιηηεία, όινη νη αξκόδηνη θνξείο,
αιιά θπξίσο ε ίδηα ε Κνηλσλία θαη ν θαζέλαο από εκάο μερσξηζηά, ζα
αληηιεθζνύκε όηη ηα παηδηά καο είλαη ε ειπίδα καο γηα έλα θαιύηεξν αύξην, ησλ
νπνίσλ ηα δηθαηώκαηα ζα πξέπεη λα δηαθπιάμνπκε σο θόξε νθζαικνύ.
"Ερε ην λνπ ζνπ ζνπ ζην παηδί... Υπεξαζπίζνπ ην παηδί, γηαηί αλ γιηηώζεη ην
παηδί, ππάξρεη ειπίδα" (Λεπηέξεο Παπαδόπνπινο).

