
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ 

Χαιρετισμός της Προεδρεύουσας της Βουλής των Αντιπροσώπων 

κας Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, εκ μέρους του Πρόεδρου της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, στην Α΄ Τακτική Σύνοδο της Η΄ Βουλευτικής Περιόδου της 

Κυπριακής Παιδοβουλής 

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017 - 10.00 π.μ. 
 

Αγαπητοί παιδοβουλευτές, 

Αγαπητέ Επίτροπε Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 

Αγαπητέ Γενικέ Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, 

Αγαπητέ Επικεφαλή του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Κύπρο, 

Αγαπητοί εκπρόσωποι υπουργείων, κρατικών υπηρεσιών, του Γραφείου της Επιτρόπου 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, 

Αγαπητοί εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και 

Ευημερίας του Παιδιού, 

Αγαπητά μέλη της Βουλής και  

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη φετινή συνεδρία της Α΄ Τακτικής 

Συνόδου της Η’ Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής, που είμαι βέβαιος 

ότι θα προσφέρει με την αυθεντικότητα της σκέψης των παιδιών, τα σωστά μηνύματα 

προς την κοινωνία και την Πολιτεία  

Όπως κάθε χρόνο το Νοέμβριο, έτσι και φέτος στα πλαίσια της επετείου της 

υπογραφής της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, πραγματοποιείται η συνεδρία 

της Κυπριακής Παιδοβουλής, εδώ στο κτίριο της ολομέλειας της Βουλής.  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων στηρίζει ένθερμα το θεσμό της Κυπριακής 

Παιδοβουλής και την περαιτέρω ενδυνάμωσή του, διότι οι νέοι σήμερα με την 



2 

 

οξυδέρκεια και το ζήλο που επιδεικνύουν μπορούν να διαμορφώσουν μια καλύτερη 

κοινωνία. 

Όπως είναι γνωστό, ο θεσμός της Κυπριακής Παιδοβουλής θεσμοθετήθηκε και 

λειτουργεί με επιτυχία εδώ και χρόνια και μέσα από μία δημοκρατική διαδικασία παρέχει 

την ευκαιρία στα παιδιά να εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις και απόψεις τους και να 

καταθέτουν τους προβληματισμούς τους. Ιδιαίτερα μέσα από τον πλούτο των σκέψεων 

τους και την γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα πάνω σε 

σημαντικά ζητήματα που ταλανίζουν σήμερα τους νέους μας. Mέσα από το διάλογο 

αυτό δημιουργείται η βάση για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο για τη νεολαία της 

Κύπρου και κατ΄ επέκταση για τη κυπριακή κοινωνία και δίδονται τα αναγκαία μηνύματα 

προς την Πολιτεία.  

Το κεντρικό θέμα της σημερινής συνόδου φέρει τον τίτλο «Η συμμετοχή των 

παιδιών σε αποφάσεις που τα αφορούν» και είναι ιδιαίτερα σημαντικό.   

Αδιαμφισβήτητα, τα παιδιά πρέπει να έχουν λόγο και ενεργή συμμετοχή σε όλες 

τις αποφάσεις που τα αφορούν και τα επηρεάζουν.  Οι απόψεις και οι προβληματισμοί 

τους πρέπει να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη από την Πολιτεία και ειδικότερα 

από όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της που εφαρμόζουν και υλοποιούν τα 

δικαιώματα των παιδιών.  

Πρωταρχικός στόχος της Πολιτείας πρέπει να είναι η στήριξη των νέων και η 

διασφάλιση των δικαιωμάτων τους με την λήψη των κατάλληλων μέτρων, τα οποία 

προάγουν την ευημερία και την πρόοδό τους. 

Οι διάφορες πτυχές του θέματος, που έχουν συμπεριληφθεί στην ημερήσια 

διάταξη της σημερινής συνεδρίας, θα μας δώσουν την ευκαιρία να ακούσουμε πολλές 

και ενδιαφέρουσες απόψεις, εισηγήσεις και διαπιστώσεις. Ειδικότερα, για να 
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υπογραμμιστεί η σημασία των θεμάτων που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, 

παραθέτω τα εν λόγω θέματα αναλυτικά: 

1. Η Συμμετοχή των Παιδιών στην Οικογένεια. 

2. Η Συμμετοχή των Παιδιών στην Εκπαίδευση. 

3. Η Συμμετοχή των Παιδιών στην Υγεία. 

4. Η Συμμετοχή των Παιδιών στο Κοινωνικό Γίγνεσθαι.  

5. Η Συμμετοχή των Παιδιών στο Πολιτικό Γίγνεσθαι. 

Σίγουρα όλα τα πιο πάνω θέματα συνθέτουν ένα κεντρικό πυλώνα που είναι η 

διασφάλιση της συμμετοχικότητας των παιδιών και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης σε 

θέματα που τα αφορούν.  Τα πιο πάνω θέματα σίγουρα επίσης βρίσκονται στο 

επίκεντρο των σκέψεων κάθε παιδιού, που αγωνιά για το μέλλον και την πρόοδο του. 

Τα παιδιά σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχουν κάθε 

δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις που τα αφορούν.  

Η οικογένεια σύμφωνα με την πιο πάνω Σύμβαση είναι η θεμελιώδης μονάδα της 

κοινωνίας για την ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών.  Γι’  αυτό και πρέπει να έχει 

την προστασία και την υποστήριξη που κάθε παιδί χρειάζεται για να μπορέσει να 

διαδραματίσει πληρέστερα το ρόλο του στην κοινωνία.  Ειδικότερα για την αρμονική 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, αυτό θα πρέπει να μεγαλώνει μέσα στο 

κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, σε ένα κλίμα αγάπης, κατανόησης και 

αλληλοσεβασμού. Γι’ και αυτό και απόψεις των παιδιών εντός της οικογένειας για 

θέματα που τα αφορούν, πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη με σεβασμό, αγάπη 

και κατανόηση. 

Περαιτέρω η ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης θα 

πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στις προτεραιότητες ενός σύγχρονου και πολιτισμένου 

κράτους, το οποίο οφείλει να σέβεται τους πολίτες του και να μεριμνά για το καλό 
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ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα των παιδιών. Επομένως σημαντικό 

ρόλο έχουν να διαδραματίσουν τα αρμόδια υπουργεία και οι υπόλοιπες υπηρεσίες, που 

ασχολούνται με τους τομείς αυτούς.  

 Πολύ σημαντική όμως κρίνεται και η συμμετοχή των παιδιών σε όλες τις 

αποφάσεις  που αφορούν τα κρίσιμα θέματα παιδείας και υγείας, με στόχο την παροχή 

ενός καλύτερου κα υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης και ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης.   

           Επιπρόσθετα, για την σωστή ανάπτυξη και την ολοκλήρωση της 

προσωπικότητας του παιδιού επιβάλλεται η ενεργός συμμετοχή του στα κοινά.  

Ειδικότερα η συμμετοχή των νέων στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι συμβάλει στην 

ωρίμανση της σκέψης τους ώστε να μπορούν να θέτουν τους δικούς τους στόχους και 

να έχουν τα δικά τους οράματα και προσδοκίες.  

 Θα ήθελα να επισημάνω ότι όλες οι εκθέσεις, που ετοίμασαν και οι πέντε 

Επαρχιακές Κοινοβουλευτικές Ομάδες είναι πολύ αξιόλογες και αποδεικνύουν τη 

σπουδαία δουλειά που έκαναν τα παιδιά, τη συλλογικότητα και τη σωστή προετοιμασία 

τους. Τα παιδιά μέσα από τις εκθέσεις που ετοίμασαν, με την καθαρότητα της σκέψης 

τους, τεκμηριώνουν πολύ σωστά τις απόψεις τους, καλύπτουν ολοκληρωμένα όλες τις 

πτυχές του κεντρικού θέματος και προβαίνουν σε σημαντικές εισηγήσεις και 

συμπεράσματα.  

Γι’  αυτό και θέλω να απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς όλα τα μέλη 

των Επαρχιακών Κοινοβουλευτικών Ομάδων, που δούλεψαν με ζήλο καθώς και προς 

την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού που 

συντονίζει και στηρίζει την όλη προσπάθεια.  Να ευχαριστήσω επίσης το προσωπικό 

της Βουλής που συμβάλλει στην όλη προσπάθεια. 
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Πιστεύω ότι μέσα από τη συζήτηση που θα διεξαχθεί στη συνέχεια, θα εξαχθούν 

σημαντικά μηνύματα και συμπεράσματα, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από 

όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της σημερινής Συνόδου. 

Σας διαβεβαιώνω ότι και η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι πάντα  δίπλα σας και 

είναι πρόθυμη να σας ακούσει και να συνδράμει στην όλη προσπάθεια  που 

καταβάλλεται γι’ αυτό και σας παρέχει το βήμα για την προβολή και προώθηση των 

μηνυμάτων, των θέσεων και των αιτημάτων σας. 

 Προτού προχωρήσουμε στη συζήτηση των θεμάτων της σημερινής ημερήσιας 

διάταξης, να καλωσορίσω ξανά όλα τα παιδιά που παρευρίσκονται σήμερα εδώ, όλους 

τους εκπροσώπους των κρατικών υπηρεσιών, και όλους τους αρμοδίους και 

εκπροσώπους φορέων που ασχολούνται με θέματα του παιδιού.    

Τέλος, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας, ο λόγος σήμερα ανήκει σ’ εσάς!  

 

 

ΙΧ/ΘΗ 


