
 
 

Μήνυμα Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού,  

Δέσπως Μιχαηλίδου, με την ευκαιρία της έναρξης  

της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021 

                                                                              

13 Σεπτεμβρίου 2020 

Αγαπημένα μου παιδιά,  

 

Η περσινή σχολική χρονιά δεν ήταν όπως την αναμέναμε: ξαφνικά δεν 

ακούγονταν παιδικές φωνές, τα μαθήματα διακόπηκαν, και οι σχολικές αυλές 

άδειασαν.  Μας τέθηκαν περιοριστικά μέτρα που τάραξαν την καθημερινότητά μας και 

αυτό για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα στην υγεία και στη ζωή τόσο τη δική μας, όσο 

και των άλλων.  Η ευθύνη μας είναι και ατομική και κοινωνική.  Ήταν και είναι τεράστια 

η πρόκληση για όλους μας, να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε και την ίδια 

στιγμή να εξισορροπήσουμε δικαιώματά όπως το δικαίωμα στην υγεία, στην 

εκπαίδευση, στο παιγνίδι και στη συμμετοχή.  Και αυτό γιατί τα δικαιώματά μας 

συνδέονται μεταξύ τους και εξαρτάται το ένα από το άλλο. 

  Σας ζητώ λοιπόν, να κρατήσετε τις εμπειρίες της περσινής χρονιάς, γιατί από 

αυτές μπορούμε να αντλήσουμε πληροφόρηση, διαπιστώσεις και εισηγήσεις, για να 

διαμορφώσουμε όλοι μαζί καλές πρακτικές που θα μας βοηθήσουν στο μέλλον. 

 Σας προτρέπω λοιπόν, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να 

επικεντρωθείτε ομαδικά στην επίλυση των προβλημάτων της σχολικής σας μονάδας. 

Ζητήστε πληροφόρηση για θέματα που σας αφορούν.  Ανοίξτε διάλογο για τον 

αντίκτυπο που είχαν τα περιοριστικά μέτρα σε άλλα δικαιώματά σας.  Καθορίστε 

διαδικασίες για ενεργό εμπλοκή των ΚΜΣ και των συμβουλίων των τμημάτων σε όλα 

τα σχολικά δρώμενα.  Το δικαίωμα στη συμμετοχή δεν μπορεί να εφαρμοσθεί χωρίς 

τη δική σας εμπλοκή.  Δικαιούστε να λαμβάνετε πληροφόρηση για θέματα που σας 

αφορούν, να εκφράζετε την άποψή σας και αυτή να λαμβάνεται υπόψη, αλλά και να 

ενημερώνεστε για το κατά πόσο και πώς η άποψή σας λήφθηκε υπόψη κατά τη 
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διαδικασία λήψης μιας απόφασης.  Τα εμπόδια που περιορίζουν τη συμμετοχή των 

παιδιών είναι γνωστά, αλλά όχι ανυπέρβλητα. Η κοινή μας εμπειρία είναι η μόνη 

ασφαλής οδός για να βρεθούν λύσεις και να παρθούν μέτρα που να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες σας.   

 

Φίλες και φίλοι εκπαιδευτικοί, 

Η συμμετοχή των παιδιών στα σχολικά δρώμενα χρειάζεται αναπλαισίωση, 

ώστε από φραστική και συμβολική να μεταλλαχθεί σε ουσιαστική.  Παραφράζοντας   

το ρητό του Ο’ Μάλεϊ «Όσο λιγότερα τα μυαλά, τόσο ακατόρθωτα τα όνειρα» θα 

τολμήσω να πω ότι «όσο περισσότερα τα μυαλά, τόσο περισσότερο ξεδιπλώνονται τα 

δικαιώματα».  Όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.   

 
Οι καθημερινές δυσκολίες, δεν πρέπει να σας τρομάζουν.  Μια νέα σχολική 

χρονιά ξεκινά και όπως κάθε νέα αρχή, φέρει μαζί της αισιοδοξία και ενέργεια.  

Δυναμώστε τη φωνή σας, ντύστε την με επιχειρήματα και χρώματα.  Κάντε τους 

ενήλικες να σας ακούσουν, σπρώξετε τους να κάνουν ό,τι απαιτείται από μέρους τους 

για να σας ενδυναμώσουν να διεκδικήσετε τους στόχους σας.  Θέλω να πιστεύω ότι 

και φέτος, παρά τις δύσκολες συνθήκες, με σύμπνοια, αλληλεγγύη θα δημιουργηθούν 

καλύτερες συνθήκες και ουσιαστικές λύσεις, που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα για 

όλα τα παιδιά!  

 

Καλή αρχή σε όλα τα παιδιά! 

Καλή αρχή σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς! 

 


