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Εμνρόηαηε θ. Πξόεδξε,
Έρνπλ πεξάζεη 15 ρξόληα από ηελ ππνγξαθή ηεο Δηεζλνύο Σύκβαζεο ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ
Παηδηνύ θαη ληώζνπκε ηελ αλάγθε λα επαλαιάβνπκε ηηο επραξηζηίεο καο πξνο ηελ Κππξηαθή
Δεκνθξαηία γηαηί, επηθπξώλνληαο ηελ Σύκβαζε ην 1990, δηαβεβαίσζε ηε ζεηηθή ζηάζε ηεο
απέλαληη ζηα παηδηά θαη ηα Δηθαηώκαηά ηνπο.
Όκσο, πξέπεη λα ζαο πνύκε πσο, ελώ πνιιά από ηα Δηθαηώκαηά καο αλαγλσξίδνληαη θαη
εθαξκόδνληαη, ηα Δηθαηώκαηά καο ηεο Σπκκεηνρήο είλαη αξθεηά ππνβαζκηζκέλα θαη δελ λνκίδνπκε
πσο νη ελήιηθεο καο αληηκεησπίδνπλ σο ίζνπο πνιίηεο ζηνλ ηόπν καο.
Αθόκα, ζπρλά αθνύκε - από ηνπο γνλείο, από ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο θαζεγεηέο καο, από ηα
ξαδηόθσλα θαη ηηο ηειενξάζεηο - πσο εκείο νη έθεβνη έρνπκε «αιιάμεη», δελ είκαζηε
πεηζαξρεκέλνη, δελ είκαζηε «θαινί», δελ έρνπκε ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηά καο ή γηα ηα θνηλά,
θάλνπκε ρξήζε νπζηώλ πνπ καο βιάπηνπλ, θαπλίδνπκε θαη ρξεζηκνπνηνύκε βία γηα ηελ επίιπζε
ησλ δηαθνξώλ καο. Γεληθά, ππάξρεη ε εληύπσζε πσο «ε λενιαία δελ πάεη θαιά».
Θέινπκε, κε ηελ επθαηξία ηεο ζεκεξηλήο καο επίζθεςεο, λα ζαο ππνβάινπκε κεξηθά ζρεηηθά
εξσηήκαηα, ειπίδνληαο πσο ζα δώζεηε ζε απηά ζεκαζία θαη πσο ζα ελεξγήζεηε αλάινγα κε ηελ
απάληεζε πνπ ζα πάξεηε από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο:
 Πόζα πξνγξάκκαηα πξόιεςεο έρνπκε πνπ λα καο βνεζνύλ πξηλ θάλνπκε ρξήζε νπζηώλ ή πξηλ
αξρίζνπκε ην θάπληζκα;
 Πόζνο έιεγρνο γίλεηαη ζηηο δηζθνζήθεο θαη ηα λπρηεξηλά θέληξα ώζηε λα κελ κπνξνύκε λα
κπνύκε, όζνη από καο είλαη αλήιηθνη, θαη λα θάλνπκε ρξήζε αιθνόι, μελπρηώληαο άζθνπα θαη
βιάπηνληαο ηελ πγεία καο;
 Πόζνη ρώξνη άζιεζεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηηο γεηηνληέο καο έηζη ώζηε λα αζθνύκαζηε αιιά
θαη λα πεξλάκε δεκηνπξγηθά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν καο;
 Κη αιήζεηα – πόζν ειεύζεξν ρξόλν έρνπκε όηαλ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ηξέρνπκε από
θξνληηζηήξην ζε θξνληηζηήξην γηα λα κπνξέζνπκε λα εμαζθαιίζνπκε κηα ζέζε ζην
Παλεπηζηήκην;
 Πόζα πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο ππάξρνπλ πνπ λα βνεζνύλ ηνπο γνλείο λα καο θαηαιάβνπλ
θαη λα καο ζηεξίμνπλ ζηα δύζθνια ρξόληα ηεο εθεβηθήο καο ειηθίαο;
 Πόζν καο πξνζηαηεύεηε από ηηο θαθέο επηδξάζεηο κηαο θνηλσλίαο πνπ ε ίδηα ρξεζηκνπνηεί βία
γηα λα επηιύζεη ηηο δηαθνξέο ηεο;
 Πόζν καο καζαίλεηε ηηο δεμηόηεηεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ηεο ζπλαίλεζεο θαη ηεο ζπλελλόεζεο
κέζα από ηνλ ηξόπν πνπ καο αληηκεησπίδνπλ ζην ζρνιείν, ζηελ θνηλσλία θαη αθόκα θαη ζηελ
νηθνγέλεηά καο;
Κύξηε Πξόεδξε,
Όινη ιέλε πσο ηα παηδηά είλαη ην κέιινλ θαη πσο αμίδνπλ ό,ηη θαιύηεξν έρεηε λα ηνπο δώζεηε.
Πεξηκέλνπκε αθξηβώο απηό, θαη είκαζηε ζίγνπξνη πσο ην θξάηνο καο αιιά θαη εζείο πξνζσπηθά ζα
θξνληίζεηε ώζηε πξάγκαηη λα έρνπκε ό,ηη θαιύηεξν.
Σαο επραξηζηνύκε πνπ καο δερηήθαηε θαη πνπ καο αθνύζαηε.

