Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στο
σεμινάριο με θέμα «Παιδική κακοποίηση και πρόληψη», την
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017, ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο.
Σας καλωσορίζω στην αποψινή ενημερωτική διάλεξη, η οποία πραγματοποιείται
στα πλαίσια της χθεσινής παγκόσμιας ημέρας κατά της παιδικής κακοποίησης.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις κυρίες Μισέλ Φραντζή Καράν και Κατερίνα
Μιχαήλ για την πρωτοβουλία της σημερινής παρουσίασης.
Η παιδική κακοποίηση είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να απασχολεί όλους
μας εφόσον παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις στις μέρες μας.
Τις τελευταίες μέρες πραγματοποιούνται δράσεις ευαισθητοποίησης με αφορμή
τη χθεσινή παγκόσμια ημέρα, αλλά και τη σημερινή μέρα (20η Νοεμβρίου) η
οποία είναι η παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού. Μάλιστα την
ίδια στιγμή που γίνονται οι προσπάθειες ευαισθητοποίησης και πρόληψης κατά
της παιδικής κακοποίησης, σοβαρά περιστατικά κακοποίησης, παραμέλησης και
κακομεταχείρισης παιδιών εξελίσσονται στην κοινωνία της Κύπρου το τελευταίο
15νθήμερο, τα οποία θέτουν την έννοια της ενημέρωσης και της πρόληψης πιο
επίκαιρη από ποτέ.
(Μερικά παραδείγματα των τελευταίων ημερών: εγκατάλειψη βρέφους, ανήλικη
λιπόθυμη από χρήση ουσιών, μαχαιρώματα σε παιδιά από μητέρα, σύλληψη για
παιδική πορνογραφία, παιδική επαιτεία)
Εκτός από τα περιστατικά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας,
υπάρχουν άλλα τόσα τα οποία μπορεί να εξελίσσονται καθημερινά δίπλα μας,
χωρίς να έχουν καταχωρηθεί στα στατιστικά στοιχεία κάποιας υπηρεσίας και
χωρίς κάποιος αρμόδιος να αναλάβει τη διαχείριση των περιστατικών αυτών.
Η παιδική κακοποίηση έχει διάφορες μορφές και παρατηρείται σε όλα τα
κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Είναι ευθύνη όλων μας να συμβάλουμε με
κάθε τρόπο στην ευαισθητοποίηση γύρω από το φαινόμενο αυτό, στην παροχή
ενημέρωσης όσον αφορά τις μορφές της, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους
ο κάθε ένας μπορεί να βοηθήσει από την δική του πλευρά.
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προγραμμάτων ενισχύει τα θέματα της πρόληψης και της έγκαιρης ανίχνευσης
παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης.

Συγκεκριμένα τρία από τα προγράμματα του δήμου Λεμεσού απευθύνονται σε
παιδιά και έφηβους:


Ελεύθερα Χέρια – απογευματινή απασχόληση εφήβων



Κοινωνική Εργασία στο Δρόμο – πρόληψη νεανικής παραβατικότητας –
ομάδες παιδιών και εφήβων. Σχεδιάζεται δράση πρόληψης για τα παιδιά
που επαιτούν.



Κοινωνικές παρεμβάσεις σε δημοτικά σχολεία με τοποθέτηση κοινωνικού
λειτουργού

Οι λειτουργοί των προγραμμάτων είναι σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
κράτους τόσο στο θέμα της πρόληψης όσο και στο θέμα της έγκαιρής
παρέμβασης.
Είμαι σίγουρος πως η σημερινή παρουσίαση θα αποτελέσει πηγή πληροφόρησης,
ευαισθητοποίησης και δράσης.

