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20 χρόνια Λειτουργίας της Βουλής των Γερόντων 

 

Φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια λειτουργίας της ΒΓ.  

Η ΒΓ ως θεσμός, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1999 από το Επαρχιακό 

Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λευκωσίας, με την ευκαιρία του 

Διεθνούς Έτους Ηλικιωμένων από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με το 

σύνθημα «Προς μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες», με απώτερο σκοπό να 

συμβάλει στους στόχους του Διεθνούς Έτους Ηλικιωμένων. Με αφορμή 

τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας της ΒΓ, τις εργασίες της φετινής 

Συνόδου θα απασχολήσει το θέμα «Προς μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες» 

το οποίο, αποτέλεσε θέμα και στην 1η Σύνοδο το 1999.  

 

Ως Πρόεδρος τότε του ΕΣΣΕ Λευκωσίας πλαισιωμένος από στενούς 

συνεργάτες,  την  κ. Χρύσω Αργυρού Γραμματέα τότε του ΕΣΣΕ Λευκωσίας, 

τον αποθανόντα Αργυρό Μιχαήλ Ανώτερο Γραμματέα των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων και 

εκπροσώπους των κοινοτήτων Αληθινού και Λιβαδιών Πιτσιλιάς, 

εργαστήκαμε σκληρά για να δώσουμε σάρκα και οστά στην ιδέα για τη 

δημιουργία του θεσμού της ΒΓ.   

 

Στόχος και σκοπός της ΒΓ ήταν και είναι:  

1. Η εκπροσώπηση όλων των Εθελοντικών/Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα και προβλήματα της 

τρίτης ηλικίας. 

2. Η αντιπροσώπευση ατόμων που δεν ανήκουν σε Οργανωμένα 

σύνολα, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω ηλικίας και 

βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.  

 



20η ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ  

  «Προς μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες»  
 
 
 
 
 

 2/6 

 

Ως θεσμός, η ΒΓ συμβάλλει με κάθε τρόπο στον κοινωνικό προβληματισμό 

και στην προώθηση και επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν σήμερα οι ηλικιωμένοι μας. Στα πλαίσια λειτουργίας της ΒΓ,  

σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, εκτός από το Συντονιστικό Σώμα, λειτουργούν δύο 

Επιτροπές, η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας.  

 

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας ασχολείται με θέματα όπως: οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους και η ανάγκη 

βελτίωσης και εκσυγχρονισμού τους, καθώς και ο εντοπισμός κοινωνικών 

θεμάτων που απασχολούν τα άτομα τρίτης ηλικίας.  

 

Η Επιτροπή Υγείας ασχολείται με θέματα υγείας που απασχολούν τους 

ηλικιωμένους μας.  

 

Οι πρώτοι βουλευτές της ΒΓ προήλθαν από το Σύνδεσμο Συνταξιούχων 

βουλευτών και από εκπροσώπους Οργανώσεων που ασχολούνται με 

θέματα ηλικιωμένων.  

 

Την έναρξη του θεσμού της ΒΓ σηματοδότησε η 1η Σύνοδος στην οποία 

συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη στα ηλικιωμένα άτομα, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ανάγκη 

εξεύρεσης τρόπων υγιούς απασχόλησής τους καθώς και την ανάγκη 

βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών ιδιαίτερα 

των κατοίκων της υπαίθρου και αναζητήθηκαν, μέσα από εποικοδομητική 

συζήτηση οι τρόποι αντιμετώπισης τους.  

Την επόμενη χρονιά, υπό το φως των πορισμάτων της 1ης Συνόδου, τους 

βουλευτές της ΒΓ απασχόλησε ο ρόλος των ηλικιωμένων στην Κυπριακή 

Κοινωνία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και η ευθύνη του κράτους 
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και της κοινωνίας γενικότερα. Σημαντική αναφορά έγινε και στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ηλικιωμένων, θέμα το οποίο 

απασχόλησε και την 3η Σύνοδο, δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στο 

δικαίωμα στην υγεία και στην πρόνοια.  

 

Το 2002, η Κοινωνική Ενσωμάτωση των ατόμων τρίτης ηλικίας και η 

πρόσβαση σε υπηρεσίες στον τομέα της υγείας, αποτέλεσαν βασικά 

θέματα συζήτησης της Συνόδου. Σε αυτή την Σύνοδο είχαμε τη χαρά να 

έχουμε μαζί μας τον Αντιπρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου για τη 

Γήρανση από την Αγγλία και τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Δημόσιων Υπαλλήλων.  

 

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις του ευρύτερου περιβάλλοντος οι 

συζητήσεις των επόμενων συνόδων της ΒΓ έδωσαν έμφαση σε θέματα 

ευρύτερου ενδιαφέροντος. Στην 5η Σύνοδο συζητήθηκε η ανάγκη 

συμμετοχής της τρίτης ηλικίας στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ενώ οι 

εργασίες της 6ης και της 7ης Συνόδου  επικεντρώθηκαν στο Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης Ηλικιωμένων, στο ρόλο των ΜΚΟ στην υλοποίηση των στόχων 

του και τέθηκαν εισηγήσεις για την πορεία εφαρμογής του.  

 

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, η επάρκεια των 

συντάξεων καθώς και η ανάγκη εύρεσης λύσεων για την εξάλειψη των 

διακρίσεων εις βάρος των ηλικιωμένων, προβλημάτισαν, μέσα από 

πνεύμα εποικοδομητικού διαλόγου, τους βουλευτές της ΒΓ στην 8η 

Σύνοδο, το 2006.  

 

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις των αποτελεσμάτων της 6ης και της 7ης 

Συνόδου, η  9η Σύνοδος επανέφερε θέσεις και εισηγήσεις αναφορικά με 

την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τους ηλικιωμένους και 



20η ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ  

  «Προς μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες»  
 
 
 
 
 

 4/6 

 

έθεσε πιο επιτακτικά το αίτημα για υπηρεσίες με υψηλή ποιότητα για 

όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων της τρίτης ηλικίας.   

Το 2008, δηλαδή στα 10 χρόνια λειτουργίας του θεσμού, η ΒΓ 

επανέφερε αιτήματα που έχουν σχέση με τα βασικά δικαιώματα των 

ηλικιωμένων, τις συντάξεις και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 

συζήτησε το πρόβλημα των κοινωνικών διακρίσεων.   

 

Για πρώτη φορά, στην 11η Σύνοδο συζητήθηκε η οικονομική κρίση 

στην Κυπριακή Κοινωνία και τα αρνητικά αποτελέσματα που 

προκύπτουν όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια.  

 

Η ενεργός γήρανση, η ποιότητα ζωής, η αξιοπρεπής διαβίωση και η 

εποικοδομητική αφυπηρέτηση απασχόλησαν τις εργασίες των 

επόμενων δύο Συνόδων το 2010 και το 2011. 

 

Με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης 

μεταξύ των Γενεών το 2012, η ΒΓ πραγματοποίησε για πρώτη φορά 

κοινή Σύνοδο με την Κυπριακή Παιδοβουλή. Κύριος στόχος ήταν να 

δοθεί βήμα και έναυσμα στο διαγενεαλογικό διάλογο και να ενισχυθεί η 

αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών κάτω από το σύνθημα «Δώσε μου τη 

γνώση σου, να σου δώσω τη δύναμή μου».  

 

Το 2013 και το 2014 η ΒΓ, επανέφερε το θέμα της οικονομικής κρίσης 

και παρουσίασε τις αρνητικές συνέπειες προς τα άτομα της τρίτης 

ηλικίας γενικότερα, ιδιαίτερα σε σχέση με το βιοτικό τους επίπεδο.  

 

Το αναφαίρετο δικαίωμα των ηλικιωμένων σε ποιότητα ζωής και υγείας 

αλλά και η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής αποτέλεσαν κύρια 

θέματα συζήτησης στην 17η και 18η Σύνοδο, το 2015 και το 2016.  
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Στην περσινή Σύνοδο, με το θέμα «Γερνάω Αλλιώς» τονίστηκε η σημασία 

της ραγδαίας εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας και συζητήθηκε 

πως αυτή επηρεάζει τους ηλικιωμένους.  

 

Το 2017, η Βουλή των Γερόντων, απέκτησε Κανονισμούς Λειτουργίας, οι 

οποίοι εγκρίθηκαν από την ολομέλεια της Συνόδου.  

 

Το έργο της Βουλής των Γερόντων, είναι σαφώς πολυδιάστατο και 

προσηλωμένο στην ανάδειξη και αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι.   Η κάθε Σύνοδος υποστηρίχθηκε θερμά 

από τους εκάστοτε  Προέδρους της ΒΑ:  

Τον κ. Νίκο Αναστασιάδη, στην 1η Σύνοδο 

κ. Αβραάμ Αντωνίου 2η   

κ. Δημήτρη Χριστόφια από την 3η -9η  

κ. Μάριο Κάρογιαν από την 10η-12η  

κ. Γιαννάκη Ομήρου από την 13η -17η  

κ. Δημήτρη Συλλούρη από την 18η μέχρι σήμερα  

 

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν και οι Πρόεδροι των Επιτροπών της ΒΓ 

πλαισιωμένοι από μέλη/βουλευτές της Βουλής των Γερόντων:  

 

Για την Επιτροπής Υγείας: 

Ο κ. Παύλος Δίγκλης από την 1η -6η  Σύνοδο   

Ο κ. Τάκης Αγαθοκλέους από την 7η -16η 

Η κ. Λυγία Φυσεντζίδου από την 17η μέχρι σήμερα.  

 

Για την Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας: 

Ο μ. Λοίζος Χριστοδούλου, την 1η Σύνοδο 

Ο μ. Αντώνης Πρωτοπαπάς από την 2η -13η  
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Ο κ. Τάσος Παπαθωμάς από την 14η-16η  

Η κ. Αλέκα Γράβαρη Πρέκα από την 17η μέχρι σήμερα. 

 

Η ΒΓ, κατάφερε να εκπροσωπείται σε διάφορους φορείς όπως είναι το 

Συμβουλευτικό Σώμα Ηλικιωμένων και ο Φορέας Τρίτης Ηλικίας του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

 

Η ΒΓ είναι ένας ιδιαίτερα ζωντανός και χρήσιμος θεσμός ο οποίος 

έδωσε την ευκαιρία να αρχίσει ένας δημιουργικός διάλογος μεταξύ των 

εκπροσώπων των ηλικιωμένων, της Κυβέρνησης και της Βουλής για 

την εξεύρεση λύσεων, των διάφορων προβλημάτων των ηλικιωμένων.  

Στις μέρες μας οι ηλικιωμένοι διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο, όχι 

μόνο λόγω της μετάδοσης των εμπειριών και γνώσεών τους, αλλά και 

λόγω της βοήθειας που προσφέρουν στα παιδιά και στα εγγόνια τους. 

Το μεσημέρι που πηγαίνω στο Σχολείο να πάρω τα εγγόνια μου, έχω 

προσέξει ότι το 70% με 80% είναι παππούδες και γιαγιάδες.  

Για αυτό λοιπόν ας συνεχίσουμε να δίνουμε φωνή στους ηλικιωμένους 

μέσα από αυτό το θεσμό γιατί πιστεύω πως η ΒΓ έχει πολλά να δώσει 

ακόμη.  

 

Τάσος Παπαθωμάς  

  


