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Τιμούμε σήμερα, 1 Ιουνίου, την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, μια μέρα που 

ενώ θα έπρεπε να είναι μια παγκόσμια γιορτή δυστυχώς σημαδεύεται από μια 

πρωτοφανή παγκόσμια κρίση, που επηρεάζει και τις ζωές όλων των παιδιών.  

Τη σημερινή μέρα επέλεξα να αναδείξω την αξία που έχει για την ποιότητα ζωής 

των παιδιών ο ελεύθερος χρόνος, η ανάπαυση, το παιχνίδι και η ψυχαγωγία. Ως 

ενήλικες, κάποιες φορές αδυνατούμε να αντλήσουμε τα μηνύματα που στέλνουν τα 

ίδια τα παιδιά και να μάθουμε από τις δικές τους εμπειρίες, με αποτέλεσμα να 

αποφασίζουμε για το δικό τους συμφέρον αποκομμένο από τη δική τους άποψη και 

οπτική. Πολλές φορές δίνουμε υπερβολική βαρύτητα στην προετοιμασία των παιδιών 

μας για την αυριανή ενήλικη ζωή, περιορίζοντάς τους ορίζοντες τους και τις ευκαιρίες 

να ζήσουν τη χαρά της παιδικότητας. Λόγω των εξαντλητικών ωραρίων και των 

ρυθμών τής εποχής τα παιδιά πολύ συχνά στερούνται τη ξεγνοιασιά της ανάπαυσης, 

τη χαρά του παιχνιδιού, την ενασχόληση με τον αθλητισμό και τη συμμετοχή σε 

καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.  

Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην αξία που έχουν όλες αυτές οι δραστηριότητες, 

που ως αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικότητας έχουν καθοριστικό ρόλο στη 

συναισθηματική και σωματική υγεία και, κατ’ επέκταση, την ευημερία του παιδιού. 

Μέσα από τις ελεύθερες δραστηριότητες, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα αυτόνομης 

και δημιουργικής έκφρασης αλλά και ουσιαστικής συμμετοχής στη δημιουργία της 

δικής τους κοινωνικής πραγματικότητας. Προκειμένου τα παιδιά να μπορέσουν να 

αντλήσουν τα σημαντικά πλεονεκτήματα που έχει να τους προσφέρει το παιχνίδι, είναι 

απαραίτητο να τους διαθέσουμε τον απαραίτητο ελεύθερο χρόνο και, παράλληλα, να 
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εξασφαλίσουμε την πρόσβαση σε κατάλληλους, ασφαλείς και συνάμα φιλικούς προς 

τα ίδια, χώρους και υποδομές. Αυτό αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας, του εκπαιδευτικού 

συστήματος, αλλά και της ίδιας της οικογένειας. 

 

Ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε στις μέρες μας, με την επιβολή 

περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας, τα δικαιώματα των παιδιών 

επηρεάστηκαν δυσμενώς σε πολλά επίπεδα. Η ελευθερία επιλογών έχει συρρικνωθεί 

σε βαθμό που απειλείται τόσο ο ιδιωτικός χώρος, όσο και οι κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις με σοβαρές συνέπειες στο ψυχισμό των παιδιών, συνέπειες που 

δυστυχώς θα φανούν στο εγγύς μέλλον. 

  

 Με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού, ως Επίτροπος, 

θέλω να διαβεβαιώσω όλα τα παιδιά που ζουν στην Κύπρο ότι, βασική μου 

προτεραιότητα είναι η δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα τους 

επιτρέπουν να απολαμβάνουν το πλήρες φάσμα των δικαιωμάτων τους και την 

απρόσκοπτη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. Για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας 

χωρίς διακρίσεις ή αποκλεισμούς, ενισχύοντας και διεκδικώντας μια αξιοπρεπή 

διαβίωση και ποιότητα ζωής για το κάθε παιδί.  

 

Αγαπητά μου παιδιά, 

 Ας συνεργαστούμε λοιπόν όλοι μαζί έστω και κάτω από αυτές τις δύσκολες 

συνθήκες για να εξασφαλίσουμε το καλύτερο που σας αξίζει. 

 


