Μήνυμα Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κας
Δέσπως Μιχαηλίδου – Λιβανίου προς τα παιδιά για την κατάσταση με
τον κορωνοϊό

Αγαπητά μου παιδιά,

Απευθύνομαι σε σας αυτές τις ώρες, που όλοι μας, παιδιά και ενήλικες, σε
όλη τη διεθνή κοινότητα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτόγνωρη
κατάσταση που αναπόφευκτα προκαλεί αισθήματα φόβου, ανησυχίας, λύπης,
ενδεχομένως και πανικού. Καλούμαστε λοιπόν να ακούσουμε και να
ακολουθήσουμε προσεκτικά τις οδηγίες των αρμοδίων και των ειδικών που
μας συστήνουν περιορισμό, ώστε να προστατεύσουμε τόσο τους εαυτούς μας
και τους αγαπημένους μας, όσο και άλλα άτομα με τα οποία ερχόμαστε σε
επαφή που δυνατό να ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.

Αναγνωρίζω πως, ιδιαίτερα για εσάς τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους, το
μέτρο του περιορισμού είναι ιδιαίτερα δύσκολο και πολλές φορές μπορεί να
σας δημιουργεί αγανάκτηση, θυμό και επιθυμία να το παραβείτε, αφού η
συσσωρευμένη ενέργεια και το κέφι για ζωή είναι σύμφυτα με την ύπαρξή
σας. Από την άλλη, στις φάσεις που ολόκληρος ο πλανήτης δοκιμάζεται με
μια πανδημία, η οποία κρίνεται επικίνδυνη για την ανθρώπινη ύπαρξη γενικά,
αλλά και για τα άτομα που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα ειδικά, περιορίζουμε
προσωπικές μας ανάγκες, συμβάλλοντας έτσι να τερματιστεί πιο γρήγορα μια
επικίνδυνη κατάσταση.

Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, μπορούμε όλοι μας να φροντίσουμε να
βελτιώσουμε τη ζωή μας, να φροντίσουμε να αξιοποιήσουμε εποικοδομητικά
το χρόνο μας και να απολαύσουμε δικαιώματά μας που υπό άλλες συνθήκες
παραμερίζονται. Αφήστε ελεύθερη τη φαντασία σας, γίνετε εφευρετικοί για
καινούρια παιχνίδια, βρείτε χρόνο να δραστηριοποιηθείτε με ασχολίες που
αγαπάτε και που συνήθως δεν είχατε χρόνο να καλλιεργήσετε, παίξετε και
ελάτε πιο κοντά με άτομα που ζείτε κάτω από την ίδια στέγη. Αξιοποιήστε
λογοτεχνικά βιβλία, επαναλάβετε τη σχολική σας ύλη και καλύψτε κενά που
δημιουργήθηκαν λόγω έλλειψης χρόνου. Συναναστραφείτε με εναλλακτικούς
τρόπους με φίλους σας, ασχοληθείτε με το περιβάλλον, φροντίστε τον κήπο
του σπιτιού σας. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας του Γραφείου
μου (www.childcom.org.cy) και ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας και για
θέματα που σας αφορούν και ενδιαφέρουν.

Υποβαθμίζουμε τον πανικό με αισιοδοξία και μέσα από την πληροφόρηση
από αξιόπιστες πηγές. Φροντίζουμε να μην διαδίδουμε φήμες ή μηνύματα
που μόνο πανικό μπορεί να σπείρουν. Ακολουθούμε τους κανόνες υγιεινής
και τις οδηγίες αυτοπεριορισμού, όσο ακραία και αν μας φαίνονται.

Δικαιολογημένα τα όποια συναισθήματα σας κατακλύζουν. Είναι όμως η ώρα
να επιδείξουμε στάση υπευθυνότητας απέναντι σε αυτό το υπέρτατο αγαθό
που είναι η ανθρώπινη ύπαρξη και που απέναντί του όλα τα υπόλοιπα
δικαιώματα υποχωρούν προσωρινά για το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια
υγεία.

Γνωρίζω πολύ καλά πως τα παιδιά αποτελούν εξαιρετικούς συνεργάτες και
είμαι απόλυτα πεπεισμένη πως μπορούμε να στηριζόμαστε και στη δική σας
συμβολή για να πετύχουμε τον περιορισμό και εξαφάνιση του κορωνοϊού.

