
Η Σφρα μπορεί να διεκδικήςει τον τίτλο «Νηςί φιλικό προσ τα παιδιά» με τη 
ςφραγίδα τησ UNICEF - Του Ιορδάνθ Παπαδόπουλου* 

 

To 1996 είναι θ χρονιά που θ UNICEF πιρε τθν πρωτοβουλία να διεκδικιςει τα 
δικαιϊματα των παιδιϊν ςε επίπεδο κακθμερινότθτασ, μζςα από τθ δθμιουργία 
πόλεων φιλικϊν ςτα παιδιά (CHILD FRIENDLY CITIES, CFC).  

 

Ζκτοτε, δεκάδεσ πόλεισ ςτον πλανιτθ ζχουν κζςει τθν υποψθφιότθτα τουσ ι ζχουν 
ιδθ κατακτιςει τον τίτλο αυτό. Ο ςκοπόσ είναι θ δθμιουργία μιασ πόλθσ ι 
κοινότθτασ θ οποία κα προαςπίηει τα δικαιϊματα των παιδιϊν ςε δωρεάν υγεία, 
παιδεία, βαςικι διατροφι, αςφάλεια ςτον δρόμο, ςε ελεφκερουσ χϊρουσ πραςίνου 

και αναψυχισ και τζλοσ ςτθν πρόςβαςθ ςτον ακλθτιςμό. Όλα αυτά ανεξάρτθτα από 
εκνικότθτα, φυλι, φφλο, κρθςκεία, ειςόδθμα.  
 

Θα ςκεφτεί κανείσ πωσ μια τζτοια προςπάκεια κα είχε νόθμα περιςςότερο ςε χϊρεσ 

τθσ Αςίασ ι τθσ Αφρικισ. Kαι όμωσ, ο τίτλοσ CFC ζχει απονεμθκεί τόςο ςε πόλεισ τθσ 
Ανατολισ, αλλά και τθσ Δφςθσ, τόςο ςε αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, αλλά και ςε πολφ 
περιςςότερο και από τθν Ελλάδα ανεπτυγμζνεσ, όπωσ ςτθ Σουθδία και ςτθ Δανία. 
Αυτό δείχνει πωσ θ ομάδα των παιδιϊν είναι μια πλθκυςμιακι ομάδα ευάλωτθ 
ςυνεχϊσ και πάντα υπάρχουν περικϊρια βελτίωςθσ τθσ ηωισ τουσ, ακόμθ και ςε 
προθγμζνα ςυςτιματα κοινωνιϊν. 
 

Όταν μια πόλθ λοιπόν αποφαςίςει να ςυμμετζχει ςε μια τόςο ιδιαίτερθ 
προςπάκεια ξεκινά μια περίοδοσ πρόκλθςθσ. Η πρόκλθςθ που πρζπει να 
αντιμετωπιςτεί είναι ςτο ςυντονιςμό των φορζων, τθσ χρθματοδότθςθσ και των 
πολιτικϊν που απαιτοφνται για να παραδοκεί μια πόλθ φιλικι προσ τα παιδιά. 
 

Αρχικά υπογράφεται μια ςυμφωνία, ζνα «μνθμόνιο» μεταξφ του Διμου και τθσ 
αρμόδιασ επιτροπισ τθσ UNICEF, που περιλαμβάνει ζνα Σχζδιο Δράςθσ, με 
ςυγκεκριμζνθ διάρκεια (ςυνικωσ 3 ζτθ) και ςτόχουσ, αφοφ πρϊτα γίνει μια 
καταγραφι των αναγκϊν του πλθκυςμοφ των παιδιϊν. Η απόφαςθ ζνταξθσ ςτο 
Πρόγραμμα εγκρίνεται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο κάκε Διμου και το Μνθμόνιο 
Συνεργαςίασ υπογράφεται από τον εκάςτοτε Διμαρχο.  
 

Κάκε Διμοσ ορίηει μια ομάδα υπευκφνων για το ςυντονιςμό τθσ υλοποίθςθσ του 
Προγράμματοσ. Το προςωπικό που διορίηεται ι προςλαμβάνεται για αυτό το ζργο 
κα πρζπει να είναι ςτακερό, με δεξιότθτεσ ςυντονιςμοφ και διαχείριςθσ ζργων, με 
ζμφαςθ ςτθν επίβλεψθ των δικαιωμάτων του παιδιοφ.Τουλάχιςτον κάκε ζξι μινεσ, 
ενθμερϊνεται το κοινό (ςυμπεριλαμβανομζνου των ενδιαφερόμενων μερϊν και 
εταίρων) για τθν πρόοδο, τισ ευκαιρίεσ και τισ προκλιςεισ ςτθν υλοποίθςθ του 
ςχεδίου δράςθσ. Η παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων είναι απαραίτθτθ κακϊσ 
και εάν οι εφαρμοηόμενεσ ςτρατθγικζσ είναι αποτελεςματικζσ. Είναι εξίςου 
ςθμαντικό να παρακολουκείται ο αντίκτυποσ μιασ πόλθσ φιλικισ ςτα παιδιά, με 
ςυγκεκριμζνα και μετριςιμα αποτελζςματα. 
 

Τα παιδιά μποροφν να προςφζρουν πολφ διαφορετικζσ πλθροφορίεσ από αυτζσ 
που παρζχονται από ενιλικεσ, γι’ αυτό και ςε όλεσ τισ CFC βαςικό ςυςτατικό είναι οι 



ομάδεσ νζων και ςυγκεκριμζνα τοπικά ςυμβοφλια εφιβων, όπου θ φωνι τουσ 
ακοφγεται αλλά και γίνεται υποχρεωτικά ςεβαςτι από τουσ μεγαλφτερουσ.  
 

Οι ςυνειςφορζσ των εκελοντϊν μπορεί να είναι επίςθσ ηωτικισ ςθμαςίασ ςτθν όλθ 
προςπάκεια και ο εκελοντιςμόσ αυτόσ κα πρζπει να ευνοείται.   
 

Τζλοσ οι επαγγελματίεσ που εργάηονται ςτον ςχεδιαςμό, ςτθ δθμόςια υγεία, ςτισ 
μεταφορζσ, ςτο περιβάλλον, ςτον ακλθτιςμό και ςτθν αναψυχι, ςτθν εκπαίδευςθ, 
ςτισ τζχνεσ και ςτον πολιτιςμό, μποροφν όλοι να βοθκιςουν ςτθ δθμιουργία 
αςτικοφ κλίματοσ κατάλλθλου για τα παιδιά. 
 

Ασ δοφμε όμωσ τι ζχει γίνει ςε άλλεσ πόλεισ ανά τον κόςμο προσ αυτή τη 
κατεφθυνςη: 

 

Στα Τίρανα, τα παιδιά εξουςιοδοτικθκαν από τον Διμαρχο τθσ πόλθσ να 
ςυμμετζχουν ςτθ λιψθ αποφάςεων για τθ διαμόρφωςθ τθσ πόλθσ, μζςω ενόσ 
ςυμβουλίου παίδων. Τα παιδιά πρόταξαν το αίτθμα να δθμιουργθκοφν νζα πάρκα 
και χϊροι παιχνιδιοφ. 

 

Στθ Μινεάπολη, θ εκτελεςτικι επιτροπι του CFC περιλαμβάνει μζλθ του 
ςυμβουλίου Νζων τθσ Μινεάπολθσ, το οποίο αποτελείται από 50 μακθτζσ από τισ 

τάξεισ του Γυμναςίου και του Λυκείου. Στο εναρκτιριο ζργο τουσ, το CFC τμιμα τθσ 
Μινεάπολισ και το Τμιμα Παιδιατρικισ Υγείασ Hennepin ςυνεργάςτθκαν για να 
ξεκινιςουν το Reach Out and Read Child Rights Literacy Project, διανζμοντασ 
περιςςότερα από 500 βιβλία ςχετικά με τα δικαιϊματα του παιδιοφ ςε οικογζνειεσ 
ςε νοςοκομεία και κοινοτικζσ κλινικζσ, με προοπτικι να διανείμουν χιλιάδεσ άλλα 
και το επόμενο ζτοσ.  

 

Στθ Λιςαβόνα, ζνα ακλθτικό πρόγραμμα ςτοχεφςε ςτθν οικοδόμθςθ 
αυτοπεποίκθςθσ ςε νζουσ με χαμθλό ειςόδθμα, μζςα από τον ακλθτιςμό. 
 

Στο Σαν Φρανςίςκο θ Περιοχι Εξερεφνθςθσ τθσ Φφςθσ του Heron's Head βοικθςε 
τα παιδιά όλων των ειςοδθματικϊν επιπζδων να ζχουν πρόςβαςθ ςε αςφαλείσ 
υπαίκριουσ χϊρουσ παιχνιδιοφ. 
 

Στισ περιςςότερεσ πόλεισ γίνεται προςπάκεια υπζρ τθσ ανεξάρτθτθσ κινθτικότθτασ 
των παιδιϊν, δθλαδι τθσ ελευκερίασ να κυκλοφοροφν ςτθ γειτονιά τουσ 
αςυνόδευτα από ενιλικεσ. Αυτό είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν ευθμερία και τθν 
ανάπτυξθ των παιδιϊν, κακϊσ οδθγεί ςε υψθλότερα επίπεδα ςωματικισ 
δραςτθριότθτασ, κοινωνικότθτα και βελτιωμζνθ ψυχικι ευεξία. Αυτό ζχει βοθκιςει 
να δθμιουργθκοφν αςφαλείσ και άνετοι δρόμοι με διακζςιμα νερό, ςκιά, παροχι 
αςφαλζςτερων διαδρομϊν προσ το ςχολείο και πρόςβαςθ για καροτςάκια ι 
αναπθρικά αμαξίδια. Γενικά θ πρόςβαςθ ςε ελεφκερο δθμόςιο χϊρο είναι ςτισ 
προτεραιότθτεσ του προγράμματοσ.  
 

Τα παιδιά όταν ζχουν λιγότερθ επαφι με το φυςικό περιβάλλον είναι πιο πικανό να 
υποφζρουν από προβλιματα ςυμπεριφοράσ, με επίπτωςθ ςτθ γενικι υγεία και 



ευθμερία ςτθν παιδικι και ενιλικθ ηωι τουσ (Engemann et al. 2019). Ο Louv (2005) 
περιγράφει αυτό το φαινόμενο ωσ διαταραχι ελλειμματικισ φφςθσ, που είναι 
ςυνζπεια τθσ αποςφνδεςθσ μεταξφ ανκρϊπου και φφςθσ.  
 

Ζνα πείραμα για μια ηϊνθ χωρίσ αυτοκίνθτα ςτο κζντρο τθσ πόλθσ Suwon τθσ 
Νότιασ Κορζασ αποδείχκθκε επιτυχζσ, όταν όχι μόνο ενκάρρυνε το κακθμερινό 
περπάτθμα και το ποδιλατο, αλλά ζπειςε και τουσ κατοίκουσ ότι οι ζλεγχοι 
ςτάκμευςθσ, οι περιοριςμοί ταχφτθτασ και τα ςυςτιματα μονισ κατεφκυνςθσ ιταν 
εφικτά, ωφζλιμα και κα βελτίωναν τθν ποιότθτα ηωισ τουσ. 
 

Σε άλλεσ πόλεισ κεςπίςτθκε μια θμζρα τθν εβδομάδα και ζνασ δρόμοσ κλειςτόσ για 
τα αυτοκίνθτα, όπου ελάμβαναν μζροσ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ καλλιτεχνικζσ και 
ακλθτικζσ, αφιερωμζνεσ ςτα παιδιά, όπωσ γιόγκα, ελεφκερα γκράφιτι και προβολζσ 
ταινιϊν. 
 

Αυτι τθ ςτιγμι η πόλη με το βραβείο τησ πιο φιλικήσ ςτα παιδιά είναι η πόλη 
Μπίλουντ τθσ Δανίασ, θ οποία ζχει πλθκυςμό 27.000 κατοίκων, δθλαδι πολφ κοντά 
με τον Διμο τθσ Σφρου και θ οποία μάλιςτα μετά τθν ανάδειξθ τθσ ςε CFC είδε τα 
ποςοςτά του τουριςμοφ να ανεβαίνουν κεαματικά.  
 

Αυτό και μόνο δείχνει πωσ αφενόσ δεν είναι ακατόρκωτο να γίνει και θ Σφρα ζνασ 
τόποσ φιλικόσ ςτα παιδιά μζςα από επίςθμεσ διαδικαςίεσ και με ουςιαςτικό τρόπο 
για τα παιδιά τθσ, αλλά και τα οφζλθ ενόσ τζτοιου προγράμματοσ κα ιταν 
πολλαπλά για όλουσ τουσ κατοίκουσ και ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ κοινωνίασ.    
 

(*) Ο Ιορδάνησ Παπαδόπουλοσ είναι διδάκτορασ του Πανεπιςτημίου Αθηνών, 
παιδίατροσ ςτο Γενικό Νοςοκομείο Σφρου και ειςηγητήσ του ΜΕΣΡΟΤ 1.1: 
Κατάρτιςη & Τλοποίηςη χεδίου Δράςησ για την απόκτηςη του τίτλου «Νηςί 
Φιλικό προσ τα Παιδιά» του προγράμματοσ “CHILD FRIENDLY CITIES” τησ UNICEF, 

για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΕΩΝ 2024 - 2028 τησ ομάδασ “ΤΡΑ, ΕΙΡΑ 
ΟΤ”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


