
Δημοσιογραφική Διάσκεψη: 24 Ιουνίου 2019, Υπουργείο Υγείας. 

Χαιρετισμός της Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού 

(ΕΕΠΥΠ), Δρος Στέλλας Κάννα Μιχαηλίδου 

Αγαπητή κα Γιαννάκη, αγαπητέ Δρ Νεοφύτου, εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, αγαπητά  μέλη  των 

ΜΜΕ αγαπητοί μου συνεργάτες,  

Σας καλωσορίζω εκ μέρους της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού στη 

σημερινή διάσκεψη για ένα εξόχως σοβαρό ζήτημα καθολικής εμβέλειας γιατί  αφορά την υγεία  

των όλων των παιδιών και όχι μόνο. Ένα θέμα  πραγματική πρόκληση για τον ιατρικό κόσμο και 

για όλους εμάς που πρέπει να αξιοποιήσουμε με ασφάλεια μια καλπάζουσα τεχνολογία με 

αρκούντως τεκμηριωμένους κινδύνους στην ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών. 

Ιδιαιτέρα χαιρετίζω τη στήριξη του Υπουργού και της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου 

Υγείας που μας ενισχύει, αποδεικνύοντας ότι όχι μόνο σέβεστε, αλλά έμπρακτα στηρίζετε τις 

θεμελιώδεις Αρχές της Δημόσιας Υγείας, την ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ. Στη βάση λοιπόν 

των Αρχών αυτών και της Επιστημονικής τεκμηρίωσης το θέμα πρέπει άμεσα, και μπορεί να 

αντιμετωπιστεί, με στόχο τη μείωση της ενεργητικής/παθητικής έκθεσης και της κατάχρησης 

της τεχνολογίας. Γιατί η άγνοια των κινδύνων, η διαφήμιση και η παραπληροφόρηση προκαλούν 

ένα άκρατο ενθουσιασμό και εξάρτηση των παιδιών από συσκευές και εφαρμογές που ή άμεση 

και μακροπρόθεσμη χρήση τους ποτέ δεν έχει κατάλληλα ελεγχθεί αν είναι ασφαλής για την 

πνευματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών. Επιβάλλεται τη Λελογισμένη και Ηλικιακά 

συναρτημένη βέλτιστη Αξιοποίηση της τεχνολογίας ως ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.  

Αυτός είναι και ο διαχρονικός μας στόχος από το 2014. Στη βάση της σύγχρονης μέχρι το 2019 

διεθνούς βιβλιογραφίας το επεξεργαζόμαστε μετουσιώνοντας την γνώση σε εκπαίδευση 

ενημέρωση ευαισθητοποίηση. Τα 3 Video μας  έχουν μεταφραστεί και ταξιδεύουν σ΄ όλο τον 

κόσμο. Η σημερινή μας εκστρατεία αποτελεί συνεχεία της προσπάθειας αυτής. Η ΕΕΠΥΠ  ως 

επιστημονικό /συμβουλευτικό σώμα 15 χρόνια μετά την ίδρυση της έχει καταξιωθεί διεθνώς για 

την συνεισφορά της στην Προφύλαξη των Παιδιών και διατηρεί τον χαρακτηρισμό που ο  ΓΔ της 

WHO της είχε δώσει το 2007 «Η ΕΕΠΥΠ, από το μικρό νησί της Κύπρου  με ένα όμως μεγάλο 

εκτόπισμα».  Κυρίες και Κύριοι έστω και αν οι κίνδυνοι δεν γίνονται  καθολικά αποδεκτοί από μια 

περιορισμένη μερίδα επιστημόνων, λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα και τεκμηρίωση τους 

νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι δεν δικαιούμαστε να εκθέτουμε τα παιδιά μας σ’ αυτούς,  

μετατρέποντας τα ουσιαστικά σε πειραματόζωα. 

Γιατί η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ  ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Υπουργείο Υγείας, στην Επίτροπο Περιβάλλοντος, στον ιατρικό 

κόσμο, στη Διεύθυνση και τους γιατρούς του Μακάρειου, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, 

στα ΜΜΕ, για την συνεχή στήριξη του Έργου μας. Τέλος σε όλα τα μέλη και τους φορείς  της 

Επιτροπής και ιδιαίτερα τους πρωτεργάτες της εκστρατείας κ. Σάββα , Δρ Χατζησάββα  και την 

βοηθό μου κ. Κανάρη. 


