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Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω το Συνέδριο, με θέμα «Αναγνώριση 

και Διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών», που 

απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης 

Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και έχει ως στόχο την 

ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στα 

θέματα διαχείρισης περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. 

Το Συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού για προώθηση και υλοποίηση της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική 

Εκμετάλλευση, τη Σεξουαλική Κακοποίηση και την Παιδική Πορνογραφία. 

Στο πλαίσιο αυτής της συλλογικής προσπάθειας το Υπουργείο μας 

συνεργάστηκε πολύ εποικοδομητικά με τα άλλα τρία υπουργεία και 

συγκεκριμένα το Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και Υγείας. Επικεφαλής της Διυπουργικής 

Επιτροπής για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής τέθηκε η Ειδική 

Σύμβουλος για το θέμα αυτό, κα Αναστασία Παπαδοπούλου, την οποία και 

ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και τη συμβολή της. 



Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών συνιστά ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό 

φαινόμενο, με ανησυχητικές διαστάσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο 

εξωτερικό. Πλήττει το δικαίωμα των παιδιών στην υγεία και στην 

προστασία και επιφέρει ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στην ψυχική και 

σωματική τους ανάπτυξη. Η αναγνώριση της έκτασης και του εύρους του 

και ο καθορισμός δράσεων και πολιτικών για προστασία των παιδιών, 

εμπλέκοντας κάθε φάσμα της κοινωνίας, αποτελεί μια από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις των σύγχρονων κοινωνιών. 

 

Το σχολείο αλλά κυρίως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλουν 

πολύ αποφασιστικά στην πρόληψη του φαινομένου και στην προστασία 

των παιδιών. Αφενός, να διδάξουν τα παιδιά πώς να κάνουν υγιείς 

επιλογές και να λαμβάνουν πληροφορημένες αποφάσεις για τη ζωή τους, 

ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους από τη σεξουαλική κακοποίηση. 

Αφετέρου, καλλιεργώντας την εμπιστοσύνη και τις θετικές σχέσεις, με τα 

παιδιά μπορούν να τα ενδυναμώσουν και να τα ενισχύσουν, προκειμένου 

να μιλήσουν για σοβαρά θέματα που τα απασχολούν και τα βασανίζουν. 

Καλούμαστε όλοι να καταβάλουμε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, την 

προσπάθεια που του αναλογεί, παρακινούμενοι όχι μόνο από τις νομικές 

μας υποχρεώσεις αλλά και τις κοινωνικές και ηθικές για προστασία των 

μαθητών μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

αποκτά μεγάλη σημασία, αφού είναι οι άνθρωποι της «πρώτης γραμμής» 

και οι δικές τους δεξιότητες να αντιλαμβάνονται περιστατικά σεξουαλικής 

κακοποίησης παιδιών και οι σωστοί χειρισμοί μπορούν να συμβάλουν 

καθοριστικά στην προστασία τους. Οποιαδήποτε προσπάθεια για 



ενημέρωση και εξοικείωσή  με το θέμα αυτό κρίνεται αναγκαία και 

σημαντική.  

Συγχαίρω τη Συντονιστική Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης 

Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο Κύπρου, για την πρωτοβουλία τους να συνδιοργανώσουν το 

Συνέδριο αυτό. Ευχαριστώ θερμά τη βασική ομιλήτρια κ. Καραγιάννη 

καθώς και τους εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας 

Κύπρου, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη θετική τους 

ανταπόκριση στο κάλεσμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για 

προώθηση ενημερωτικών, επιμορφωτικών δράσεων των εκπαιδευτικών 

για το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Θερμές ευχαριστίες 

απευθύνω και στους εκπαιδευτικούς για το ενδιαφέρον και την 

ανταπόκρισή τους να συμμετέχουν στις εργασίες του Συνεδρίου. 

Με την ευκαιρία, δηλώνω ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα 

συνεχίσει να προβαίνει σε πολυεπίπεδες ενέργειες, για να υλοποιήσει την 

Εθνική Στρατηγική, αφενός, ενισχύοντας τους εκπαιδευτικούς και τα 

στελέχη στο έργο τους για την προστασία των παιδιών και τη θωράκιση 

του δικαιώματός τους να μεγαλώσουν σε έναν περιβάλλον που να 

διασφαλίζει τη σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική τους 

ανάπτυξη και, αφετέρου, ενδυναμώνοντας τα ίδια τα παιδιά, ώστε να 

προστατεύουν τον εαυτό τους από τη σεξουαλική κακοποίηση. 

 


