
Ειζαγωγικό Σημείωμα 

 

Ε Γοεμενία ηςκ ακζνώπςκ, εηδηθά ηςκ 

παηδηώκ, είκαη γηα πνόκηα ζημ θέκηνμ ηςκ 

ζοδεηήζεςκ μα θαη ηςκ επηδηώλεςκ ηςκ 

ανπώκ θαη ημο θμηκςκηθμύ ζοκόιμο γεκηθά.  

 

Ιε ηεκ οπμγναθή ηεξ Σύμβαζεξ ηςκ 

Δηθαηςμάηςκ ημο Ναηδημύ ημ 1989 ε έκκμηα 

ηεξ εοεμενίαξ πήνε μηα πημ ζογθεθνημέκε 

μμνθή αθμύ ζηα άνζνα ηεξ ακαθένμκηαη νεηά 

αοηά πμο ηα παηδηά δηθαημύκηαη: ζηέγε, ηνμθή, 

έκδοζε, οπόδεζε, πνμζηαζία, εθπαίδεοζε, 

οπενεζίεξ ογείαξ θμθ. Ηαζμνίζηεθακ δειαδή 

όια ηα οιηθά αγαζά πμο επηηνέπμοκ ηεκ 

επηβίςζε ηςκ παηδηώκ θαη πμο ζα πνέπεη κα 

παναπςνμύκηαη ζε αοηά από ηεκ μηθμγέκεηα 

θαη ημ θνάημξ ημοξ. Ηαζμνίζηεθε ζοκεπώξ, με 

ζεμενηκά δεδμμέκα, ημ «Γο-Δεκ» ηςκ 

πνμγόκςκ μαξ πμο ημ απμηειμύζακ δύμ 

έκκμηεξ: ημ «Δεκ» πμο ζήμαηκε ημ ζύκμιμ ηςκ 

οιηθώκ αγαζώκ πμο επηηνέπμοκ ηεκ επηβίςζε 

θαη ημ «Γο» πμο παναθηήνηδε ηηξ πκεομαηηθέξ 

θαη εζηθέξ αλίεξ – ελ μο θαη ε θνάζε: εηξ ημοξ 

θοζηθμύξ γμκείξ πνςζημύμε ημ δεκ θαη εηξ 

ημοξ δηδαζθάιμοξ ημ εο-δεκ.  

 

Γίθμζη πνόκηα μεηά ηεκ οπμγναθή ηεξ 

Σύμβαζεξ θαη με πμιιά από ηα άνζνα ηεξ κα 

έπμοκ εθανμμζηεί ζε εονςπασθό επίπεδμ – 

θαη ζηεκ Ηύπνμ – βνηζθόμαζηε μπνμζηά ζε μηα 

πναγμαηηθόηεηα πμιύ δηαθμνεηηθή από 

εθείκεκ πμο θακέκαξ ζα πενίμεκε: εκώ 

πανέπμομε ζηα παηδηά ηα οιηθά αγαζά πμο 

απαηημύκηαη, αοηά δεκ είκαη εοπανηζηεμέκα 

θαη δεκ «ακηαπμδίδμοκ» αοηά πμο ημοξ 

δίκμομε με ηεκ ακάιμγε ζομπενηθμνά.  

 

Τη ιείπεη ιμηπόκ; 

Θείπεη ημ Γο-Υπάνπεηκ.  

 

Θείπεη μ ειεύζενμξ πνόκμξ γηα ροπαγςγία, 

ιείπεη ε μεηάδμζε ηςκ εζηθώκ θαη 

πκεομαηηθώκ αληώκ, ιείπεη ε ζομμεημπή ηςκ 

παηδηώκ ζημ θμηκςκηθό γίγκεζζαη, ιείπεη μ 

πνόκμξ επηθμηκςκίαξ ηςκ γμκηώκ με ηα παηδηά 

ημοξ, ιείπεη ε επηθμηκςκία ημο θνάημοξ με ηα 

παηδηά, ιείπμοκ θαη άιια πμιιά. 

 

Νενηζζόηενμ από όια, ιείπεη μ ζεβαζμόξ 

ζηεκ μκηόηεηα ημο παηδημύ (ελ μο θαη ημ 

«Υπάνπεηκ» πμο ζεμαίκεη «έπς οπόζηαζε, 

απμηειώκ μκηόηεηα»), ε ακαγκώνηζε ηςκ 

δηθαηςμάηςκ ζε όια ηα παηδηά.  

 

Ε Ιέηνεζε θαη μη Δείθηεξ είκαη θαίνηαξ 

ζεμαζίαξ ζηεκ βειηίςζε ηεξ απμδμηηθόηεηαξ 

ηςκ πμιηηηθώκ θαη ηςκ πναθηηθώκ. Ακ δεκ 

μεηνήζμομε έκα δήηεμα ή έκα πνόβιεμα 

οπάνπεη μεγάιε πηζακόηεηα κα ημ αγκμήζμομε 

θαη κα μεκ θάκμομε θάηη γηα κα ημ 

ακηημεηςπίζμομε. 

 

Ε Γοεμενία ηςκ Ναηδηώκ, εηδηθά ημ «Γο-

Υπάνπεηκ», είκαη ηνμμενά δύζθμιμ κα 

μεηνεζεί αιιά οπάνπμοκ όιμ θαη πενηζζόηενα 

παναδείγμαηα πςνώκ πμο εθανμόδμοκ 

μεηνήζεηξ με ζεηηθή επίδναζε ζηεκ ακάπηολε 

ηεξ πμιηηηθήξ ημοξ. Αοηό ημ ζοκέδνημ γίκεηαη 

μέζα ζημ πιαίζημ ηεξ Αηδέκηαξ ηεξ 

Γονςπασθήξ Έκςζεξ γηα ηεκ Ημηκςκηθή 

Γκζςμάηςζε ε μπμία έπεη ακαγκςνίζεη ηεκ 

ελάιεηρε ηεξ παηδηθήξ θηώπεηαξ με ημ 

ζπάζημμ ημο θύθιμο ηεξ δηα-γεκεαιμγηθήξ 

θιενμκμμηθόηεηαξ ηεξ θηώπεηαξ ςξ έκα από 

ημοξ θύνημοξ ζηόπμοξ ηεξ. Γηα κα πεηύπεη ημκ 

ζηόπμ αοηό, ε Γονςπασθή Έκςζε επηζθμπεί 

ηεκ εηζμδεμαηηθή θηώπεηα θαη ηεκ ζηένεζε 

οιηθώκ αγαζώκ θαη ζπεδηάδεη κα δηαμμνθώζεη 

θμηκμύξ Δείθηεξ πμο κα ακηηθαημπηνίδμοκ 

θαιύηενα ηεκ εοεμενία ηςκ παηδηώκ.  

 



 

Αοηό ημ Σοκέδνημ ζα ζομβάιεη ζηηξ 

ζοδεηήζεηξ πνμξ αοηήκ ηεκ θαηεύζοκζε. 

 

Ε Αηδέκηα ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ γηα ηεκ 

Ημηκςκηθή Γκζςμάηςζε  ζημπεύεη επίζεξ 

ζηεκ αιιαγή ηςκ πμιηηηθώκ δηαμέζμο 

ακηαιιαγήξ πιενμθμνηώκ, γκώζεξ θαη θαιώκ 

πναθηηθώκ μεηαλύ όιςκ ηςκ Ηναηώκ-Ιειώκ 

ηεξ. Αοηό ημ Σοκέδνημ είκαη μηα εοθαηνία κα 

μάζμομε πώξ πνεζημμπμημύκηαη αοημί μη 

Δείθηεξ: ζηεκ δηαμόνθςζε πμιηηηθώκ ζε 

εζκηθό θαη πενηθενεηαθό επίπεδμ, ζηεκ 

πνμάζπηζε ηςκ δηθαηςμάηςκ θαη ηεξ 

εοεμενίαξ ηςκ παηδηώκ, ζηεκ βειηίςζε ηςκ 

πναθηηθώκ θαη ζηεκ ζέζπηζε πνμηύπςκ γηα 

ηεκ πανμπή οπενεζηώκ ζηηξ μηθμγέκεηεξ θαη 

ηα παηδηά. Ιηα αθόμα ενώηεζε είκαη πώξ μη 

Δείθηεξ εκεμενώκμκηαη από ηα ίδηα ηα παηδηά 

θαη ιαμβάκμοκ οπόρε ηηξ δηθέξ ημοξ απόρεηξ. 

Γπηπνόζζεηα από ηηξ μμάδεξ ενγαζίαξ πμο ζα 

ζοδεηήζμοκ αοηά ηα δεηήμαηα, παηδηά θαη κέμη 

από έλη πώνεξ-μέιε ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ 

ζα ζομμεηάζπμοκ ζημ ζοκέδνημ θαη ζα 

θαηαζέζμοκ ηηξ απόρεηξ θαη ηηξ ζθέρεηξ ημοξ. 

 
Εγγραφές: 
Θεοθςζία: Ιανίκα Ημύθμο, 99 48 61 47 

Θεμεζόξ: Δήμεηνα Ηςκζηακηίκμο,  99 5796 92  

Θάνκαθα: Σηέιια Φνίζημο, 99 44 10 68  

Αμμόπςζημξ: Σηαύνμξ Ναπαιμοθάξ, 99 46 55 96    

Νάθμξ: Ημύια Βνοςκίδμο, 99 22 40 80 

 

Τέλος εγγραφής για Κύπριοσς Σσμέδροσς: 80€ 

 

 

 

Το Eurochild: 

Τμ Eurochild είκαη έκα δηεζκέξ δίθηομ 

μνγακώζεςκ πμο ενγάδμκηαη ζε μιόθιενε ηεκ 

Γονώπε γηα κα βειηηώζμοκ ηεκ πμηόηεηα ηεξ 

δςήξ ηςκ παηδηώκ θαη ηςκ κέςκ. Τμ ένγμ ημο 

ζηενίδεηαη ζηηξ ανπέξ ηεξ Δηεζκμύξ 

Σύμβαζεξ ηςκ Δηθαηςμάηςκ ηςκ Ναηδημύ 

(ΣΔΝ). Ε θαηαπμιέμεζε ηεξ παηδηθήξ 

θηώπεηαξ θαη ημο θμηκςκηθμύ απμθιεηζμμύ 

ηςκ παηδηώκ είκαη ζημ θέκηνμ ημο ζπεδίμο 

δνάζεξ ημο. Τμ Eurochild οπμζηενίδεηαη από 

ημ Γονςπασθό Ημηκμηηθό Ννόγναμμα γηα ηεκ 

Γνγαζία θαη ηεκ Ημηκςκηθή Αιιειεγγύε 

(2007-2013). 

 

Η ΠΣΕΠΕΠ: 

Ε  Ναγθύπνηα Σοκημκηζηηθή Γπηηνμπή 

Ννμζηαζίαξ θαη Γοεμενίαξ Ναηδημύ είκαη έκα 

Δίθηομ Ιε-Ηοβενκεηηθώκ Μνγακώζεςκ πμο 

αζπμιμύκηαη με ή εκδηαθένμκηαη γηα ηα παηδηά 

θαη ενγάδεηαη ζοζηεμαηηθά γηα ηεκ πιήνε 

εθανμμγή ηεξ Σύμβαζεξ ηςκ Δηθαηςμάηςκ 

ημο Ναηδημύ ζημκ ηόπμ μαξ. Ζδνοηηθό μέιμξ 

ημο Γονςπασθμύ Δηθηύμο Eurochild θαη μέιμξ 

ημο Δηεζκμύξ Φόνμομ Ναηδηθήξ Γοεμενίαξ θαη 

ημο Γονςπασθμύ Δηθηύμο Γκάκηηα ζηε 

Φηώπεηα θαη ημκ Ημηκςκηθό Απμθιεηζμό, 

δναζηενημπμηείηαη εκενγά γηα ηεκ βειηίςζε 

ηςκ ζοκζεθώκ ηεξ δςήξ ηςκ παηδηώκ ζε 

μιόθιενε ηεκ Γονςπασθή Έκςζε. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6μ Γηήζημ Σοκέδνημ ημο Eurochild 

 

 

 

Γπηζθμπώκηαξ ημ «Γο-Υπάνπεηκ» ηςκ 

Ναηδηώκ: Ηαιύηενεξ Νμιηηηθέξ θαη 

Νναθηηθέξ 

 

 

11-13 Κμεμβνίμο 2009 

 

Λεκμδμπείμ Grand Resort 

Θεμεζόξ 
 

 

 

 

 

Σοκδημνγακώκεηαη με ηεκ Ναγθύπνηα 

Σοκημκηζηηθή Γπηηνμπή Ννμζηαζίαξ θαη 

Γοεμενίαξ Ναηδημύ (ΝΣΓΝΓΝ) 


