
Πρακτικά της Κυπριακής Παιδοβουλής 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

(Γ. ΟΜΗΡΟΥ) 

 Καλημέρα σας.   

 Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της Α΄ Τακτικής Πανηγυρικής Συνόδου της Ζ΄ 

Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής. 

 Παρακαλώ τις έντιμες γραμματείς να διαπιστώσουν εάν υπάρχει απαρτία. 

 Υπάρχει απαρτία με έχουν πληροφορήσει οι γραμματείς και προχωρούμε στα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

 Αγαπητή κυρία Επίτροπε Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού, 

 Αγαπητοί Παιδοβουλευτές, 

 Εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και 

Ευημερίας του Παιδιού, 

 Εκπρόσωποι των κρατικών υπηρεσιών, 

 Αγαπητά μέλη της Βουλής και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, 

 Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

 Είναι με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη φετινή συνεδρία της Α΄ Τακτικής 

Συνόδου της Ζ’ Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής.  

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

υπογραφής της ∆ιακήρυξης των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού, πραγματοποιείται η 

συνεδρία της Κυπριακής Παιδοβουλής εδώ στο κτίριο της ολομέλειας της Βουλής.  Όλοι 

αδιαμφισβήτητα αναγνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία που έχει για όλους ο θεσμός της 

Κυπριακής Παιδοβουλής, ο οποίος θεσμοθετήθηκε και λειτουργεί εδώ και δεκαπέντε 

χρόνια περίπου.   

 Όπως είναι γνωστό, ο θεσμός αυτός προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να 

εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να καταθέτουν τις εισηγήσεις και θέσεις τους και 

μέσα από μία δημοκρατική διαδικασία ανταλλαγής σκέψεων και προβληματισμών να 

εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα πάνω σε πολλά ζητήματα που απασχολούν τους 

νέους μας σήμερα.      

 Σίγουρα τα παιδιά πρέπει να έχουν λόγο σε όλες τις αποφάσεις που τα αφορούν 

και τα επηρεάζουν.  Οι απόψεις και οι προβληματισμοί σας πρέπει πάντοτε να 



2 

ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη από την πολιτεία και ειδικότερα από όλες τις 

αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της που εφαρμόζουν στην πράξη τα δικαιώματα των 

παιδιών, γι’ αυτό και το θέμα που θα συζητήσετε σήμερα είναι εξόχως σημαντικό. 

 Οι νέοι του σήμερα είναι οι στυλοβάτες του αύριο, είναι αυτοί που θα θέσουν τα 

θεμέλια της μελλοντικής κοινωνίας.  Γι’ αυτό και πρωταρχικός στόχος της πολιτείας 

πρέπει να είναι η στήριξη των νέων, η περιφρούρηση των δικαιωμάτων τους και η λήψη 

μέτρων που προάγουν την ευημερία και την πρόοδο τους. 

 Το κεντρικό θέμα της σημερινής συνόδου φέρει τον τίτλο «Επένδυση στο Παιδί: Οι 

Κρατικές Υπηρεσίες στην εφαρμογή των δικαιωμάτων των Παιδιών».  Το θέμα αυτό 

επισημαίνει το σημαντικό και τεράστιο ρόλο που έχουν να επιτελέσουν οι κρατικές 

υπηρεσίες όσον αφορά την προστασία  των δικαιωμάτων των παιδιών σ’ όλες τους τις 

εκφάνσεις.  Ειδικότερα τα δικαιώματα στην υγεία, στην ευζωία, στην ευημερία, στην 

εκπαίδευση, στη διακίνηση και στην ψυχαγωγία θα συζητηθούν σε έκταση στην 

παρούσα σύνοδο. 

 Οι δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που βιώνει ακόμη η κοινωνία μας 

αλλά και ολόκληρη η υφήλιος, έχουν επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα και το επίπεδο 

ζωής όλων και ιδιαίτερα των παιδιών.  Είναι θλιβερό το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν 

υποστεί όλες τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα τις συνέπειες 

από την εφαρμογή αυστηρών μέτρων λιτότητας, που στόχο έχουν τη μείωση των 

δημοσίων δαπανών.   

 ∆υστυχώς η υφιστάμενη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είχε σοβαρό 

αντίκτυπο στα ίδια τα παιδιά και στις οικογένειές τους.  Σημειώνεται ότι ένα στα τέσσερα 

παιδιά στην Ε.Ε., ποσοστό που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 25 εκατομμύρια, ζει σε 

κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.  Επίσης πολλά παιδιά που ζουν στα 

28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σχολείο 

και το ποσοστό αυτό, που δυστυχώς αυξάνεται, ανέρχεται περίπου στο 13%.  Ως 

αποτέλεσμα της φτώχειας τα παιδιά γίνονται περισσότερο ευάλωτα στη βία και στην 

κακομεταχείριση και πλήττεται η φυσική και πνευματική τους ανάπτυξη.  ∆υστυχώς η 

οικογένεια σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα δύσκολες προσκλήσεις, όπως η 

φτώχεια, τα προβλήματα υγείας, η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευαισθητοποιηθεί προς αυτή των κατεύθυνση και έχει 

βάλει ήδη στις προτεραιότητές της, την προστασία και στήριξη των παιδιών. Ειδικότερα, 

όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Φεβρουάριο του 2013, με στόχο την 

ανάπτυξη και την συνοχή των κοινωνικών επενδύσεων, ενέκρινε Σύσταση που αφορά 
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κοινωνικές επενδύσεις, φιλικές προς τα παιδιά, με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: 

Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας».  Η Σύσταση αυτή, η οποία προωθεί την σύσταση 

μιας πολιτικής φιλικής προς τα παιδιά, έχει ως στόχο να παρέχει στις χώρες της Ε.Ε. 

καθοδήγηση για τον τρόπο αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας.  Επίσης, έχει ως 

στόχο την προώθηση της ευημερίας των παιδιών και τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού 

πλαισίου.  

 Ειδικότερα, η εν λόγω Σύσταση κάνει έκκληση για εφαρμογή ολοκληρωμένων 

στρατηγικών και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα για πλήρη χρήση των σχετικών μέσων 

που διαθέτει η Ε.Ε και ειδικότερα, των χρηματοδοτικών της μέσων για την υποστήριξη 

και εφαρμογή των προτεραιοτήτων της πολιτικής αυτής. Θα αναμένουμε την υλοποίηση 

στην πράξη της Σύστασης αυτής.  

 Τα παιδιά είναι το μέλλον, είναι οι αυριανοί πολίτες της κοινωνίας μας και η 

πολιτεία οφείλει να επενδύσει σ’ αυτά, γι’ αυτό και πρέπει να περιορίσει στο ελάχιστο τις 

όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους.  Το κράτος στο σύνολό του, 

και ιδιαίτερα μέσω των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών του, οφείλει να στηρίξει τα 

παιδιά και τις οικογένειές τους, παρέχοντάς τους όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να 

ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.  Τονίζεται ότι ιδιαίτερο ρόλο έχουν να 

διαδραματίσουν οι υπηρεσίες υγείας και οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας.  Θα πρέπει 

επίσης να ενισχυθεί ο ευαίσθητος χώρος της εκπαίδευσης, ώστε τα  προγράμματα 

εκπαίδευσης, τεχνικής κατάρτισης και επιμόρφωσης να είναι τέτοια που να συμβάλλουν 

στη μείωση του αριθμού των σχολικών διαρροών.  Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστούν 

διευκολύνσεις και όσον αφορά τη δυνατότητα διακίνησης των παιδιών με τη χρήση των 

δημόσιων μέσων μεταφοράς, ιδιαίτερα των φτωχών και άπορων μαθητών και όσων 

έχουν κινησιακές δυσκολίες.   

 Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι με μεγάλη ευχαρίστηση που 

προσφωνώ και σήμερα τη Σύνοδό σας.  Επιπρόσθετα θα ήθελα να επισημάνω ότι οι 

εκθέσεις, που ετοίμασαν και οι πέντε Επαρχιακές Κοινοβουλευτικές Ομάδες είναι πολύ 

πλούσιες, σημαντικές και αξιόλογες και καλύπτουν ολοκληρωμένα όλες τις πτυχές του 

κεντρικού θέματος.  Γι’ αυτό και θέλω να απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς 

όλα τα μέλη των Επαρχιακών Κοινοβουλευτικών Ομάδων, καθώς και προς την 

Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού που 

συντονίζει και στηρίζει την όλη προσπάθεια.  Στα πλαίσια της συνόδου αυτής πιστεύω 

ότι μέσα από την ανταλλαγή των απόψεων των παιδιών και τη συζήτηση που θα 

διεξαχθεί στη συνέχεια, θα εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία όπως 
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επισημάνθηκε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε 

να επιτευχθούν οι στόχοι της σημερινής Συνόδου.  

 Αγαπητοί μου παιδοβουλευτές, όπως κάθε χρόνο, έτσι και σήμερα, το βήμα είναι 

στη διάθεσή σας, όλοι οι αρμόδιοι φορείς που ασχολούνται με τα θέματα που σας 

αφορούν είναι εδώ, για να σας ακούσουν και να συμβάλουν όπως μπορούν και 

ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους,  στην επίλυση των προβλημάτων σας.  

 Σας διαβεβαιώνω ότι και η Βουλή είναι πρόθυμη να σας ακούει και να συνδράμει 

στην όλη προσπάθεια. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της σημερινής Συνόδου της 

Κυπριακής Παιδοβουλής.   

 Ευχαριστώ πολύ και καλώ τώρα στο βήμα την Πρόεδρο της Κυπριακής 

Παιδοβουλής για να απευθύνει το δικό της χαιρετισμό. 

Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΗΣ) 

 Έντιμε κύριε Πρόεδρε, 

 Κατ’ αρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο που αφιερώνετε 

σήμερα παρά το βεβαρημένο σας πρόγραμμα, για να ακούσετε τις εκθέσεις που έχουμε 

ετοιμάσει. 

 Η Κυπριακή Παιδοβουλή τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια εργάζεται συστηματικά 

προάγοντας τα συμμετοχικά δικαιώματα των παιδιών αφού όλα τα παιδιά δικαιούνται να 

έχουν τη δική τους άποψη και να την εκφέρουν ελεύθερα.  Γι’ αυτό το λόγο σήμερα όλοι 

οι παιδοβουλευτές βρισκόμαστε εδώ μαζί σας για να εκφέρουμε τις απόψεις μας σε 

θέματα που αφορούν την υγεία, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, την εκπαίδευση, 

τη διακίνηση και την ψυχαγωγία. 

 Η προσπάθειά μας αυτή υπήρξε συλλογική και συναινετική αφού είχε ως στόχο τη 

διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών.  Επομένως, το γεγονός ότι θεωρούμαστε 

ίσοι πολίτες ανεξάρτητα από την ηλικία μας, αντιλαμβάνεστε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία 

για εμάς.  Ελπίζουμε ότι μετά από αυτή τη συνεδρία οι απόψεις μας θα εισακουστούν 

και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και ότι οι εισηγήσεις μας θα υλοποιηθούν.   

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ την Πρόεδρο της Κυπριακής Παιδοβουλής, Έλενα Γεωργίου, για το 

χαιρετισμό της. 

 Και καλώ τώρα στο βήμα την κ. Αλέκα Γράβαρη Πρέκα, εκπρόσωπο της Βουλής 

των Γερόντων για το δικό της χαιρετισμό. 



5 

Α. ΓΡΑΒΑΡΗ ΠΡΕΚΑ: 

(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ) 

(Α. ΓΡΑΒΑΡΗ ΠΡΕΚΑ) 

 Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, 

 Αγαπητή κυρία Επίτροπε των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού, 

 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

 Αγαπητοί παιδοβουλευτές, 

 Αγαπημένα παιδιά, 

 Να χαιρετίσουμε καλούμαστε ως μέλη της Βουλής των Γερόντων, τις εργασίες της 

Παιδοβουλής.  Να σας αντικρίσουμε, των παιδιών μας παιδιά, διπλές αγάπες της ζωής 

μας μέσα σ’ αυτή την εποχή των κοσμογονικών αλλαγών, της ανατροπής κάθε αξίας, 

κάθε αρχής δικαίου που έχουμε το θάρρος να παραδεχτούμε πως μέρος τους 

προκαλέσαμε.   

 Έχουμε το θάρρος να πούμε το “mea culpa” γιατί είμαστε γενιά που με τη σύσταση 

του νέου κράτους μετά από αιματηρό αγώνα και θυσίες πάλεψε να ορθωθεί αυτό που 

θεωρούσαμε τότε επίτευγμα.  Μέσα στην άγνοια, χωρίς πολλές δυνατότητες 

ενημέρωσης και διακίνησης ιδεών και επικοινωνίας πέτυχε η γενιά μας πράγματα 

θαυμαστά και ατυχώς με σορό τα λάθη έβαλε το λιθαράκι της στην καταστροφή που 

ακολούθησε και που τα αποτελέσματά της πληρώνουν οι νεότερες γενιές κυρίως οι 

γονείς σας που ταλαντεύονται ανάμεσα στις συμπληγάδες των δυσκολιών που 

συνεπάγεται σήμερα το να είσαι γονιός.  Και ο αντίκτυπος της πάλης αυτής περνάει σε 

‘μας και σας.  Καλούμαστε λοιπόν τώρα για να επανορθώσουμε όσο γίνεται λάθη, να 

συναντηθούμε οι δύο πόλοι του προβλήματος, να πολεμήσουμε τον ηλικιακό ρατσισμό 

γιατί το νιώθετε, το ξέρετε.  Για όσους βρίσκονται ανάμεσά μας εσείς είσαστε ανώριμοι, 

ανεύθυνοι, εμείς ξεπερασμένοι και ένοχοι.  Πρέπει λοιπόν να παλέψουμε για το 

δικαίωμα να είμαστε κι εμείς ενεργοί πολίτες με εμπλοκή στο γίγνεσθαι, με δικαίωμα 

άποψης και ελάτε να προσφέρουμε τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας.  Ελάτε να μας 

μπολιάσετε τον αυθορμητισμό, τις ιδέες, τις θαυμαστές γνώσεις σας στον κόσμο της 

τεχνολογίας, που θα μας κρατήσουν στη ζωή σαν σύγχρονα άτομα για να 

απομακρύνουμε όσο γίνεται τον εφιάλτη του τέλους που κάνει τη γη να σκάει κάτω από 

τα πόδια μας. Εσείς ονειρεύεστε, σκέφτεστε, αμφιβάλλετε, αμφισβητείτε, ζητάτε 

απαντήσεις που αφορούν τη ζωή σας, το μέλλον σας.  Εμείς δεν έχουμε πολλά 

περιθώρια για όνειρα πέρα από το να σας δούμε να χαίρεστε ότι εμείς δεν χαρήκαμε και 

εξαρτιόμαστε κι εσείς κι εμείς από ενθάρρυνση, αποδοχή, χώρους για επικοινωνία, 
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ψυχαγωγία, διάλογο, δράση που να βάζει στο σωστό πλαίσιο την κοινωνική ευημερία, 

την υγεία, την παιδεία και άλλα σημαντικά που θα θέσετε σήμερα εδώ ζητώντας 

απαντήσεις από το κράτος.   

 Οι ανάγκες μας είναι κοινές.  Πρώτιστη η αναγνώριση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων που σημαίνει συμμετοχή στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή όλων.  

Να μην αποφασίζουν οι άλλοι πριν από εμάς και χωρίς εμάς και εσάς.  Σε ένα κόσμο 

που θα παρέχει ευζωία έστω και κάτω από τις σημερινές συνθήκες, για να μη νιώθουμε 

βάρος στο μειωμένο στις μέρες μας, εργατικό δυναμικό.  Εσείς γιατί χρειάζεστε χρήματα 

για πτυχία που δεν ξέρετε τι θα τα κάνετε, εμείς γιατί χρειαζόμαστε φροντίδα για όσα 

αναπόφευκτα φέρνει ο χρόνος.  Γερνάμε οι άνθρωποι, το γήρας με την πρόοδο της 

επιστήμης παρατείνεται, κοστίζει και ενίοτε τιμωρείται.   

 Τρόποι για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έφερε η κρίση υπάρχουν.  Ας 

καταπολεμηθεί από το κράτος η υπογεννητικότητα που μας κάνει κράτος γερόντων.  Ας 

αναχαιτιστεί το κύμα μετανάστευσης των νέων για εξασφάλιση μέλλοντος.  Ας 

αναπτυχθεί ο τομέας της εργασίας ώστε να ανασάνουν οι οικογένειες που αναγκάζονται 

να καταφεύγουν στις μειωμένες συντάξεις των παππούδων για στήριξη.  Ας 

αντιμετωπιστεί η φτώχεια που αχρηστεύει ανθρώπους και η αδηφαγία της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας εκεί που το κράτος είναι απών.  Ας στηριχθεί η τρίτη ηλικία με 

ψυχολογική βοήθεια, επικοινωνία και ενημέρωση από τους νέους για την πορεία της 

ζωής από την οποία οι ηλικιωμένοι κρατιούνται εκτός.  Ας δώσουμε μία σπρωξιά στα 

στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, τη στενομυαλιά αλλά και τα κούφια πρότυπα που 

προβάλλουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τα οποία προσβάλλουν την ανθρώπινη 

υπόσταση.   

 Εδώ είμαστε κι εσείς κι εμείς πρόθυμοι να αγωνιστούμε για ότι θα γεννούσε μία 

κοινωνία βασισμένη κυρίως σε αγάπη βαθιά σαν αυτή που νιώθουμε εμείς για σας και 

το κυριότερο, βασισμένη σε αρχές και αξίες εφαρμοσμένες, όχι σε θεωρίες.  Μία 

κοινωνία που να καλύπτει το περίφημο χάσμα των γενεών, που υπήρχε πάντα και που 

τώρα γίνεται χάος με τις τόσες αλλαγές που δεν προλαβαίνουμε να αντιμετωπίσουμε.  

Μία κοινωνία με δικαίωμα στην ανθρώπινη μεταχείριση, ισότητα, σεβασμό στην 

ατομικότητα και τη διαφορετικότητα.  Και μην ξεχνάτε εκείνο το περίφημο «εκεί που 

είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα ’ρθεις».  Θα το ζήσετε κάποια μέρα όπως το ζήσαμε 

κι εμείς.  Αυτή η αναπόφευκτη ροή των πραγμάτων που ευχόμαστε να φέρει για σας μία 

πιο ανθρώπινη ζωή.   

 Καλό κουράγιο στον αγώνα σας.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ την κ. Πρέκα για το χαιρετισμό της. 

 Θα προχωρήσουμε τώρα με τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Θα 

καλέσω τώρα να έρθουν εδώ στο βήμα με τη σειρά της συζήτησης οι πρόεδροι ή οι 

εκπρόσωποι των αρμόδιων επαρχιακών κοινοβουλευτικών ομάδων, οι οποίοι αφού 

διαβάσουν την κάθε έκθεση, θα επιστρέψουν στη θέση τους.  Αμέσως μετά αν υπάρχει 

οποιοσδήποτε από τους παιδοβουλευτές που θέλει να εκφράσει οποιαδήποτε άποψη, 

παρακαλώ αφού σηκώνεται από το κάθισμά του και σηκώνει το χέρι του για να ζητά το 

λόγο να δηλώνει το όνομά του και από ποια επαρχία προέρχεται για να καταγράφεται 

στα πρακτικά.  Είναι παράκληση οι ομιλίες σας να μην ξεπερνούν το ενάμισι λεπτό και 

να μην γίνονται παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των ομιλιών.  Επίσης θα ήταν 

παράκλησή μου να μην γίνονται ομιλίες για θέματα τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί και 

των οποίων η συζήτηση έχει ήδη εξαντληθεί.  Θέλω επίσης να αναφέρω ότι με βάση τον 

Κανονισμό της Βουλής δεν χειροκροτούμε μετά το τέλος των ομιλιών και επίσης 

απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων γι’ αυτό παρακαλώ να απενεργοποιήσετε 

όλοι τα κινητά σας τηλέφωνα.   

 Το τέταρτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της Επαρχιακής 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λευκωσίας/Κερύνειας για το θέμα που τιτλοφορείται 

«Επένδυση στο Παιδί: Υπηρεσίες Υγείας».  Καλώ στο βήμα την εκπρόσωπο της 

Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λευκωσίας/Κερύνειας για να διαβάσει την 

έκθεση. 

 Καλώ επίσης τον κ. Σοφοκλή Φυττή, τον εκλεκτό συνάδελφο, να προσέλθει στην 

προεδρία. 

(Στο σημείο αυτό τον Πρόεδρο της Βουλής αντικαθιστά στην έδρα ο κ. Σοφοκλής 

Φυττής.) 

Κ. ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 

(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Σύμφωνα με τη Σύμβαση των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού η υγεία είναι ένα από τα 

βασικά δικαιώματα του παιδιού εξ’ ου και γίνεται αναφορά σε αυτήν σε πληθώρα των 
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άρθρων της.1  Σημειώνεται ότι η ίδια η σύμβαση δίνει βαρύτητα τόσο στην σωματική 

όσο και την πνευματική/ ψυχική υγεία.  Η διατήρηση της υγείας αποτελεί βασική ανάγκη 

για όλα τα παιδιά συνεπώς το κράτος πρέπει να παρέχει σωστές υπηρεσίες σε όλα τα 

άτομα 0-18 σε θέματα πρόληψης, παρέμβασης και θεραπείας.  Η έκθεσή μας έχει στόχο 

να θέσει συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση και εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση των 

κρατικών υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στα παιδιά σε όλες τις επαρχίες, τόσο σε 

αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές . 

Όσον αφορά τον τομέα της πρόληψης προτείνουμε όπως: 

1. Το κράτος παρέχει σε όλα τα παιδιά τα πιο σύγχρονα εμβόλια δωρεάν 

συμπεριλαμβανομένου και του εμβολίου για την πρόληψη του καρκίνου του 

τραχήλου της μήτρας.  Σημειώνεται ότι το εμβόλιο αφορά τον ιό HPV από τον 

οποίο προσβάλλονται και τα αγόρια  

2. Η σχολιατρική υπηρεσία πρέπει να στελεχώνεται από ικανά, πτυχιούχα και 

εξειδικευμένα άτομα (ιατρούς, νοσοκόμους κλπ) οι οποίοι να είναι σε καθημερινή 

βάση στα σχολεία για έγκαιρη πρόληψη και παρέμβαση. 

 Να παρέχει καλής ποιότητας βασικές εξετάσεις όπως γενικές αιματολογικές 

αναλύσεις, σκολιομετρήση, οφθαλμολογικές εξετάσεις, μάζα/ ύψος κλπ.  

 Να υπάρχουν απινιδωτές σε κάθε σχολείο και εκπαιδευμένα άτομα για τον 

χειρισμό τους αλλά και με πτυχίο πρώτων βοηθειών.  

3. Να παρέχεται ιατρική ασφάλιση σε όλα τα παιδιά δωρεάν 

4. Να γίνονται εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια σε τακτά χρονικά διαστήματα 

σε όλες τις ηλικίες (ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο των παιδιών) από 

εξειδικευμένα και καταρτισμένα άτομα που να αφορούν τη σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση, την ψυχική υγεία και γενικά ένα υγιές τρόπο ζωής που να 

περιλαμβάνει σωστή διατροφή και άθληση.  Ενώ παράλληλα να γίνεται 

συστηματική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες 

5. Να παρέχεται από εξειδικευμένα άτομα (ψυχολόγους) σωστή συμβουλευτική και 

ψυχολογική στήριξη στα παιδιά από υπηρεσίες του κράτους οι οποίες να 

καλύπτονται από το απόρρητο  

                                             
1  Άρθρα της Σύμβασης των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού που αναφέρονται στην υγεία και την 

υποχρέωση των Συμβαλλόμενων Κρατών να τη διαφυλάσσουν για όλα τα παιδιά: 3 (3), 
17, 24, 25, 32, 39 
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 Επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα της ορθής ιατρικής περίθαλψης. Γνώμη 

μας είναι ότι ο τομέας της ιατρικής περίθαλψης χρήζει  βελτίωσης σε πολλά σημεία. 

Συγκεκριμένα,  

1. Να βελτιωθούν οι διαδικασίες εισδοχής και παροχής φροντίδας στα δημόσια 

νοσηλευτήρια και να εκλείψει η γραφειοκρατία για αποφυγή ταλαιπωρίας των 

ασθενών  

2. Να βρεθούν τρόποι να εξαλειφθούν οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ειδικά όταν 

πρόκειται για σοβαρές εξετάσεις (π.χ MRI) και για επεμβάσεις.  Για τον λόγο αυτό 

ο κατάλογος πρέπει  να γίνεται με βάση τη σοβαρότητα των περιστατικών καθώς 

και η εξέταση και η θεραπεία να γίνονται σε εύλογο χρόνο.  

3. Να υπάρχει ισότητα προς όλους όσον αφορά τη φροντίδα και να δίνεται η 

απαραίτητη σημασία σε όλους τους ασθενείς κατά τη περίθαλψή τους.  

4. Να δίνεται προτεραιότητα στα μικρά παιδιά στις πρώτες βοήθειες ένεκα του ότι 

αποτελούν ευάλωτη ομάδα πληθυσμού.  

5. Οι πρόσφατοι θάνατοι βρεφών κατά τη γέννα που είδαν το φως της δημοσιότητας 

κλόνισαν την εμπιστοσύνη μας προς τα κρατικά νοσηλευτήρια και θεωρούμε ότι 

πρέπει οι γιατροί να εξαντλούν κάθε δυνατό μέσο ώστε να διαφυλάσσουν τη ζωή 

και υγεία των παιδιών.  Επιπρόσθετα οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό 

πρέπει να είναι πιο υπεύθυνοι και να σέβονται τον όρκο του Ιπποκράτη.  Ενώ 

θεωρούμε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το σύστημα επιλογής και αξιολόγησης του 

ιατρικού προσωπικού.  

6. Να υπάρχει επαρκής και ορθή ενημέρωση μεταξύ των γιατρών για το ιστορικό του 

ασθενή, σε εύλογο χρόνο, για έγκαιρη και έγκυρη θεραπεία ώστε να μηδενιστούν 

οποιεσδήποτε πιθανότητες λάθους. 

7. Επιπλέον, στις ατυχείς περιπτώσεις λάθους/αμέλειας, το κράτος πρέπει να 

παρεμβαίνει ούτως ώστε να αποδίδεται δικαιοσύνη στους αδικημένους και να 

υπάρχει επίρριψη ευθυνών σε αυτούς που φέρουν την ευθύνη.  Οι πολίτες θα 

πρέπει να ενημερώνονται ούτως ώστε να επικρατεί αίσθημα ασφαλείας στα 

κρατικά νοσηλευτήρια που θα εγγυάται μια αξιοπρεπή και ασφαλή περίθαλψη.  

8. Σημαντικό ζήτημα αποτελούν επίσης οι ελλείψεις και η ποιότητα φαρμάκων, που 

παρατηρούνται στα κρατικά νοσηλευτήρια/φαρμακεία, καθώς επίσης και η 

ανεπαρκής στελέχωση των νοσοκομείων και κρατικών κέντρων υγείας με 

υπερσύγχρονα μέσα και μηχανήματα. Πεποίθηση μας είναι πως το κράτος πρέπει 

να επενδύσει στην υγεία δίνοντας την ανάλογη σημασία στην ανάγκη για 
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εκσυγχρονισμό, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και 

ανάγκες των πολιτών, σε θέματα υγείας.  

9. Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις όπου η οικογένεια αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα 

της θεραπείας, θα πρέπει να παρέχει η κυβέρνηση επιχορηγήσεις ή ακόμα και να 

καλύψει πλήρως το κόστος θεραπείας, αφού πιστεύουμε ότι η υγεία αποτελεί 

αναφαίρετο δικαίωμα για όλους μας.  

10. Επιπρόσθετα , σε περιπτώσεις που οι πεποιθήσεις των γονιών απειλούν τη ζωή 

και την υγεία του παιδιού, θα έπρεπε το κράτος να μπορεί να παρέμβει για να 

σώσει τη ζωή του ανηλίκου, ή ακόμα, και να δίνεται ο λόγος στο παιδί για τη ζωή 

του, καθώς πολλοί συμφωνούν πως η στέρηση θεραπείας είναι κακοποίηση και 

στέρηση ανθρώπινης ζωής.  Το θέμα αυτό ίσως έρχεται σε σύγκρουση με άλλα 

άρθρα της σύμβασης ως προς το δικαίωμα για θρησκευτικές πεποιθήσεις, για 

παράδειγμα, και θεωρούμε ότι χρήζει περεταίρω συζήτησης 

 Εν κατακλείδι, στόχος μας είναι η προώθηση των ανωτέρω εισηγήσεων στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων καθώς και να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε το 

κοινό προκειμένου να αναλάβει δράση αναφορικά με τα δικαιώματά του.  Τα παιδιά από 

0 ως 18 ετών έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν τα δικαιώματα τους όπως αυτά 

αναφέρονται στην Σύμβαση για τα ∆ικαιώματα του παιδιού και το κράτος έχει την 

υποχρέωση να διασφαλίζει την εφαρμογή τους.  Σε αυτά εντάσσεται και το δικαίωμα 

στην υγεία το οποίο πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής τόσο από τους κρατικούς 

φορείς όσο και από το σύνολο του πληθυσμού γενικότερα.  

 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 

Παιδοβουλευτές ΕΚΟ Λευκωσίας/Κερύνειας (αλφαβητικά): 

Άννα Καουρή 

Άννα Κυθραιώτου 

Ελένη Έκτωρος 

Ελένη Χαρίτωνος 

Έλλη Στυλιανού 

Ευάγγελος Αγαπίου 

Ιζαμπέλ Συρίμη 

Κασσάνδρα Μπελτράν 

Κατερίνα Φιλοθέου 

Κύπρος Κατσιάμης 

Κυριακή Πανταζή 
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Λουκία Κοντού 

Μαρία Μούσσα 

Μαρία Πολυκάρπου 

Μαρία Χριστοδούλου 

Μαριλένα Λάμπρου 

Μαρίνα Οικονομίδη 

Μύρια Τζήκα 

Νικόλ Ηροδότου 

Ουρανία Παπακυριακού 

Παναγιώτης Αντωνιάδης 

Σαββίνα Σπανού 

Στέφανος Κυπριανού 

Αναπληρωτές: 

Άντρεα Πιερίδου   

Άντρια Ζαχαρίου 

Γεωργία Μιλτιάδους 

Ειρήνη Νικολάου 

Ιουλία Σολωμού 

Ιωάννα ΧαΪρεπέτη  

Ιωσήφ Κασάπης 

Μιχάλης Κόκκινος 

Φοίβη Μαλά 

Χριστίνα Αχιλλεούδη  

Συντονιστές: 

Χριστιάνα Γρηγορίου 

Χρυστάλλα Χατζηγεωργίου 

Ιωάννα Γεωργίου 

Στέλιος Σακκάς 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

(Σ. ΦΥΤΤΗΣ) 

 Ευχαριστούμε Κασσάνδρα Μπελτράν, για την ανάγνωση της έκθεσης της 

επιτροπής.   

 Καλημέρα σε όλους και όλες.  Εύχομαι κάθε επιτυχία στη Σύνοδό σας και πριν 

προχωρήσουμε στη συζήτηση θα ήθελα από το βήμα εδώ να αναφέρω τους 
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συναδέλφους βουλευτές που παρακολουθούν και εκτιμούν το έργο σας.  Απ’ εδώ είναι 

ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Γεώργιος Τάσου, στη δεξιά 

μεριά είναι η κ. Στέλλα Κυριακίδου και η κ. Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, ο κ. Νίκος Νουρής, 

ο κ. Ευθύμιος ∆ίπλαρος και ο κ. Ανδρέας Καυκαλιάς.  Είχαν έρθει το πρωί και 

αποχώρησαν πριν λίγο ο κ. Νίκος Τορναρίτης και η κ. Ρούλα Μαυρονικόλα.   

 Λοιπόν τους ευχαριστούμε και η παρουσία τους σημαίνει ότι εκτιμούν το έργο και 

την προσπάθεια που κάνετε ως παιδοβουλή. 

 Θα ακολουθήσει συζήτηση.  Όπως σας έχει πει και ο κ. Πρόεδρος, όποιος ή όποια 

θέλει να μιλήσει, να σηκώνει το χέρι της, θα τους δίνω με τη σειρά το λόγο και θα λέτε 

μέχρι ενάμισι λεπτό τις απόψεις σας.  Θάρρος να πείτε τις απόψεις σας όλοι, όσοι 

θέλετε.   

 Παρακαλώ, ο κ. Χρίστος Μεταξάς, της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Λεμεσού. 

ΧΡ. ΜΕΤΑΞΑΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Βασικά θέλω να θέσω ένα θέμα με το σημείο 10 της έκθεσης που λέει ότι σε 

περιπτώσεις όπου οι πεποιθήσεις των γονιών απειλούν τη ζωή κάποιου παιδιού το 

κράτος πρέπει να επέμβει, θα ήθελα να ρωτήσω τι εννοείτε λέγοντας επέμβει.  ∆ιότι έχω 

συμμαθήτρια μου που είναι Μάρτυρας του Ιεχωβά και απαγορεύεται σύμφωνα με τη 

θρησκεία τους να πάρουν αίμα και με έχει ενημερώσει ότι λόγω αυτού απαγορεύεται να 

υιοθετήσουν και παιδί, πράγμα που εγώ θεωρώ ανεπίτρεπτο διότι δεν μπορείς να λες 

κάποιου ανθρώπου που ζει στο κράτος σου ότι δε δικαιούται να υιοθετήσει ένα παιδί 

διότι η θρησκεία του η ίδια δεν του επιτρέπει να κάνει κάποια πράγματα όπως εμάς η 

θρησκεία μας μας επιτρέπει.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, να παρακαλέσω την πρόεδρο, κ. Κασσάνδρα Μπελτράν και τους 

υπόλοιπους της ομάδας να σημειώνουν τις ερωτήσεις εάν υπάρχουν ή σχόλια που 

θέλουν να κάνουν και στο τέλος θα τους δώσω το λόγο να σχολιάσουν. 

 Η κ. Χρυστάλλα Λίλη, της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Αμμοχώστου. 

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Στο ίδιο σημείο, για το σημείο 10, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, μελέτησα το θέμα.  

Σε περίπτωση που οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των ανθρώπων παρεμβαίνουν, 
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δικαιούνται να καλέσουν εισαγγελέα από το νοσοκομείο να παρέμβει και να 

παρακάμπτεται η οικογενειακή βούληση και να δίνεται το αίμα ή τα όργανα στον 

πάσχοντα οπότε το σημείο 10 καλύπτεται από τη νομοθεσία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Άλλο σχόλιο, άλλη ερώτηση; 

 Ο κ. Κωνσταντίνος Πέτρου της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Αμμοχώστου.   

Κ. ΠΕΤΡΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Στο σημείο 9, η μέριμνα υγείας, είναι ένα θέμα το οποίο ήδη υλοποιείται.  Είναι η 

λεγόμενη μπλε κάρτα.  Προσφέρεται στους άπορους, χαμηλόμισθους και παρέχει τη 

δυνατότητα για δωρεάν εγχειρίσεις ή επεμβάσεις στον κρατικό τομέα.  Αν όμως η 

συγκεκριμένη ειδικότητα δεν υπάρχει στη δημόσια υγεία το κράτος παρέχει κονδύλι για 

επεμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα, ακόμα και στο εξωτερικό.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. Ελένη Έκτωρος, της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Λευκωσίας/Κερύνειας. 

Ε. ΕΚΤΩΡΟΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

 Έχω μία απορία.  Βασικά δεν μπορώ να κατανοήσω πως εννοείς ότι η μπλε κάρτα 

μπορεί να καλύψει μόνο κρατικά. 

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Η μπλε κάρτα είναι μία κάρτα που την έχουν οι χαμηλόμισθοι και γενικά οι άποροι 

και δεν είναι μόνο κρατικά, απλά για να είσαι χαμηλόμισθος αντιλαμβάνεσαι ότι θα 

απευθυνθείς στον κρατικό τομέα όπου υποτίθεται είναι δωρεάν.  Τώρα αν ο κρατικός 

τομέας δεν μπορεί να σου καλύψει τούτη την ανάγκη, σου δίνει ένα κονδύλι για να 

απευθυνθείς στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμα αν η συγκεκριμένη ειδικότητα δεν υπάρχει 

ούτε στον ιδιωτικό ούτε στον κρατικό τομέα, σου δίνει τη δυνατότητα να πας στο 

εξωτερικό και να κάμεις την επέμβασή σου.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Είναι αλήθεια αυτό που λέει η συνάδελφός σας αλλά προτού του δώσει το 

Υπουργείο Υγείας άδεια να πάει σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο ή να τον στείλει στο 
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εξωτερικό, πρέπει να γίνει ιατρικό συμβούλιο και να αποφασίσει το ιατρικό συμβούλιο 

εάν μπορεί να γίνει στα κρατικά νοσηλευτήρια ή είναι καλύτερα να δώσει τη θεραπεία 

στα ιδιωτικά.  Αυτή είναι η αλήθεια.   

 Λοιπόν, άλλος. 

 Η κ. Κασσάνδρα Μπελτράν. 

Κ. ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ 

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Για το θέμα που είπες πριν, για το σημείο 10, ο στόχος που βάλαμε τούτο το 

σημείο στην έκθεση ήταν για να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις ώστε να μπορέσουμε 

κι εμείς να τροποποιήσουμε την έκθεσή μας με την άποψη της πλειοψηφίας.   

 Αυτό που είπες για την υιοθεσία, να σου πω την αλήθεια εγώ δεν το ήξερα.  

Μιλούσαμε κυρίως για το θέμα της μετάγγισης αίματος και βασικά όταν κάμναμε τις 

συζητήσεις μας σε επαρχιακό επίπεδο ήρθαμε λίγο σε αντιπαράθεση γιατί μισοί 

πιστεύαμε ότι παρόλο που έχεις το δικαίωμα της θρησκείας γενικά, να πιστεύεις σε 

οποιαδήποτε θρησκεία θέλεις, το να έρχεται το κράτος και να παρεμβαίνει στις δικές 

σου απόψεις και στη δική σου ελευθερία και της ανεξιθρησκίας, να πιστεύεις σε 

οποιαδήποτε θρησκεία θέλεις, ο προβληματισμός μας ήταν ότι αν δώσουμε εμείς το 

δικαίωμα στο κράτος να παρεμβαίνει στη δική μας ζωή σιγά σιγά μπορεί να 

θεωρήσουμε ότι είναι αναγκαίο να παρεμβαίνει και σε περισσότερα πράγματα οπότε 

πού θα υπάρχει η γραμμή του ότι σταματά να παρεμβαίνει το κράτος στη δική σου 

προσωπική ζωή.  Οπότε θέλαμε να ακούσουμε από εσάς αν υπάρχει πιθανότητα να 

ξέρουμε αν συμφωνείτε με το ότι το κράτος θα πρέπει να παρεμβαίνει στις υποθέσεις 

και να βοηθά στο να σωθεί η ζωή ή να μένουμε με τα δικαιώματα και το δικαίωμα γενικά 

της θρησκείας, της ζωής.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. Μαρία ∆έσποινα Στυλιανού, της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Λεμεσού. 

ΜΑΡΙΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Είχατε πει στο δεύτερο σημείο ότι θέλετε με σοβαρότητα να μπαίνουν τα 

περιστατικά στα νοσοκομεία.  Απλά έχω μία απορία.  Άμα μπαίνουν με σοβαρότητα δε 

θα έχουμε πρόβλημα με άλλους που περιμένουν πιο πολύ καιρό να μπουν μέσα και να 

κάνουν τις εξετάσεις τους, που είναι και εκείνοι άνθρωποι και πιστεύω έχουν το 
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δικαίωμα;  Είναι σωστό το να μπαίνουν με προτεραιότητα, απλά θα είναι κάπως 

πρόβλημα για τους άλλους που περιμένουν περισσότερο καιρό.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Παναγιώτης Αντωνιάδης, της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Λευκωσίας. 

Π. ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους προλαλήσαντες και για να απαντήσω στην 

κοπέλα απλά θέλουμε να πούμε ότι θέλουμε να βοηθηθούμε για να κάνουμε κάποιες 

τροποποιήσεις και στο θέμα αυτό χρειάζονται κάποια κριτήρια.  Κριτήρια βάσει της 

σοβαρότητας αλλά και κριτήρια του χρόνου και γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται ένας 

συγχρονισμός στο θέμα γιατί βλέπουμε ότι πολύς κόσμος, πολλά σημαντικά 

περιστατικά καθυστερούν όμως παράλληλα κάποιοι που το θέμα είναι πιο έτσι 

ανάλαφρο είναι σε πολύ πιο γρήγορο χρονικό διάστημα η εγχείριση ή η θεραπεία και 

έτσι θέλουμε απλά να γίνει ένας εκσυγχρονισμός και στη νομοθεσία αλλά και γενικά στο 

θέμα των κριτηρίων με τα οποία μπαίνει κάποιος στη λίστα και σε ποια θέση. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. Ελένη Μακρίδη, της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Αμμοχώστου. 

Α. ΜΑΚΡΙ∆Η: 

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Θα έκανα αναφορά σε ένα άλλο θέμα απλά αφού ειπώθηκαν για το ότι περιμένουν 

κάποιοι λόγω μεγάλης σοβαρότητας να μπουν πιο μπροστά, έτυχε πολλές φορές να 

ακούσω γενικά από την κοινωνία μας είτε παιδιά είτε μεγάλους, να έχουν κάποιο πολύ 

σοβαρό πρόβλημα και να τους λένε ότι μπορεί ακόμα και μετά από ένα δύο μήνες να 

εγχειριστούν γιατί μπροστά από εκείνους έχει κάποιους άλλους που μπορεί να μην είναι 

πιο σοβαρό.  Φυσικά όπως είπε και ο συνάδελφος παιδοβουλευτής από τη Λευκωσία 

έχει κάποιους που περιμένουν πάρα πολύ καιρό για να εξεταστούν ή να κάνουν 

οποιεσδήποτε εξετάσεις, γι’ αυτό όπως είπε πιστεύω να μπουν κάποια κριτήρια όπως 

είπε χρόνου ή σοβαρότητας, όμως πιστεύω ότι η σοβαρότητα ακόμα μπορεί να 

προχωρήσει και σε θάνατο.  Άρα είναι κρίμα να αφήνουμε τους συνανθρώπους μας 

λόγω κάποιων άλλων κριτηρίων να περνούν στο πιο σοβαρό, το θάνατο, λόγω άγνοιας 

ή μη καλών κριτηρίων που θα υπάρχουν. 
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 Κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι στο σχολείο, εκείνο με τις εξετάσεις, 

θα μπορούσαν να γίνονται και ακόμα πιο εξειδικευμένες εξετάσεις για πιο σοβαρές 

ασθένειες όχι μόνο ας πούμε αν έχει κάποιος χαμηλό σίδηρο ή ακόμα να υπάρξει ένα 

ερωτηματολόγιο για κάποια συμπτώματα που έχουν κάποιοι μαθητές για να καλυφθούν 

σιγά σιγά κάποιες ασθένειες που μπορεί να έχουν οι μαθητές και να τα λάβουν υπόψη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. Ουρανία Παπακυριακού, της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Λευκωσίας/Κερύνειας.   

ΟΥ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Βασικά τούτο που είπε η συνάδελφος είναι ότι με τη στελέχωση από ικανά άτομα 

της σχολιατρικής υπηρεσίας αυτομάτως θα μπορούν να καταλαβαίνουν αν υπάρξει 

κάποιο πιο σοβαρό πρόβλημα και στα σχολεία ίσως να μην έχουν και τις υποδομές, τα 

κατάλληλα εργαλεία για να διενεργήσουν τέτοιες εξετάσεις.  Γι’ αυτό θεωρούμε ότι 

πρέπει να υπάρχει η σχολιατρική υπηρεσία για την πρόληψη που να μπορεί να 

παραπέμψει σε λογικό χρόνο να εξεταστούν περαιτέρω κάποια θέματα.  Τούτα που 

βάλαμε εδώ για τη σχολιατρική υπηρεσία είναι τα βασικά, τα οποία θα μπορούν να 

δείξουν αν έχει κάτι περισσότερο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. Ελένη Σωκράτους, της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λεμεσού. 

Ε. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Βασικά ήθελα να ρωτήσω για το σημείο 1.  Έχετε πει ότι το κράτος να παρέχει 

σύγχρονα δωρεάν εμβόλια.  Αντιλαμβάνομαι ότι αυτά τα εμβόλια θα κοστίζουν άρα το 

κράτος από κάπου θα πρέπει να βρει τα χρήματα για να τα παρέχει δωρεάν στα παιδιά.  

Απλά ήθελα να ρωτήσω αν έχετε σκεφτεί από που θα μπορούσε να βρει το κράτος 

τούτα τα λεφτά για να τα παρέχει δωρεάν.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Απάντηση. 

Π. ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Ήδη κάποια από τα εμβόλια παρέχονται δωρεάν, όπως το εμβόλιο του τετάνου, 

και θεωρούμε ότι η υγεία ως αναφαίρετο δικαίωμα πρέπει να υπάρχουν τα εμβόλια στα 
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σχολεία μιας και στον ιδιωτικό τομέα το κόστος των εμβολίων είναι πάρα πολύ ψηλό και 

κάποιες οικογένειες απλά δεν μπορούν να το δώσουν στα παιδιά τους και θεωρούμε ότι 

κάποια άλλα πράγματα ίσως δεν είναι της ύψιστης σημασίας όσο τα εμβόλια.   

 Ευχαριστούμε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Να δώσω το λόγο σε ακόμη λίγους αν θέλουν και μετά να βάλουμε την έκθεση σε 

ψηφοφορία. 

 Ο κ. Χρίστος Μεταξάς, της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λεμεσού. 

ΧΡ. ΜΕΤΑΞΑΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Είναι πάρα πολύ καλά να παρέχονται όλα τα εμβόλια σε όλους τους μαθητές αλλά 

κάτω από τις συνθήκες που ζούμε νομίζω ότι είναι καλύτερα να βάλουμε μία πρόταση 

που είναι εφικτή προκειμένου να περάσει και ίσως θα ήταν καλύτερα να δούμε αν 

υπήρχαν κάποια κριτήρια που να παρέχονται τα εμβόλια σε κάποιους μαθητές που τα 

έχουν ανάγκη περισσότερο από άλλους που θα μπορούσαν να παραπεμφθούν στον 

ιδιωτικό τομέα.  Ίσως και με μία χορήγηση του κράτους.  Ίσως αυτό να ήταν πιο εφικτό 

για το κράτος.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Κύπρος Κατσιάμης, της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λευκωσίας. 

Κ. ΚΑΤΣΙΑΜΗΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Απλά ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της μπλε κάρτας που είπε ο συνάδελφος από 

την Αμμόχωστο.  Τι εννοούμε άπορο τη σήμερον ημέρα όταν πολλοί συμπατριώτες μας 

ο ένας τους γονιός είναι άνεργος και ας πούμε κάποιος έχει κάνει κάποια εγχείρηση που 

είναι €100.000, αν οι γονείς του έχουν εισόδημα €3.000 το μήνα θεωρείται ότι μπορεί να 

αντεπεξέλθει οικονομικά;  Και για να περάσει από ιατρικό συμβούλιο πόσο είναι 

χρονοβόρο για κάποιον που πρέπει να κάνει άμεσα κάποια εγχείρηση;  Άρα εμείς δεν 

εννοούμε γενικά.  Εννοούμε και πιο συγκεκριμένα στο ότι να μελετηθεί λίγο 

περισσότερο το σύστημα ούτως ώστε να μην υπάρχει τόσο γραφειοκρατία και να είναι 

και πιο ανθρώπινο.  ∆εν σημαίνει ότι αν κάποιος έχει €3.000, που σήμερα θεωρείται ένα 

πολύ καλό εισόδημα, αλλά είναι και ανάλογα με το τι επέμβαση θα κάμεις και σίγουρα 

δεν είναι μόνο ένα έξοδο που έχει μία οικογένεια.  Είναι πάρα πολλά τα έξοδα τη 

σήμερον ημέρα.   
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Στέφανος Κυπριακού, της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λευκωσίας 

και μετά η γραμματέας και τελειώσαμε.  

ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 

 Θα ήθελα να πω πως για το θέμα των εμβολίων θα μπορούσε το κράτος να κάμει 

κάποιες συμφωνίες με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ή με το χημείο του κράτους έτσι 

ώστε εκείνα τα ακριβά εμβόλια που μπορεί να τα φέρνουν από το εξωτερικό να 

δημιουργούνται μέσα στη χώρα ούτως ώστε να μην έχουν τόσα έξοδα για να μπορούμε 

να τα παρέχουμε πιο εύκολα δωρεάν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. γραμματέας.   

Ε. ΜΑΚΡΙ∆Η: 

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Απλά παρατηρήθηκε κάτι στα σχολεία.  Πριν ειπώθηκε για την ποιότητα των 

φαρμάκων στα νοσοκομεία γενικότερα.  Απλά πρέπει να ενημερωθούν πιστεύω οι 

άνθρωποι ή τα παιδιά για τη διακίνηση κάποιων φαρμάκων με χαμηλή ποιότητα ή ούτε 

καν ποιότητα είτε από το διαδίκτυο είτε από αλλού για να μην…  Αν μπορούμε να 

δώσουμε έστω ακόμα λίγα λεφτά για να κάνουν καλό στον οργανισμό μας.  Γιατί πρέπει 

να ενημερωθούν οι μαθητές και τα παιδιά γενικότερα ότι υπάρχουν φάρμακα που δεν 

είναι εκείνα που μας παρουσιάζουν.  Ή ακόμα παρατήρηση ότι εύκολα διακινούνται 

φάρμακα μεταξύ μαθητών.  Ας πούμε ζητούν «Πονώ το κεφάλι μου.  Έχεις κάτι να μου 

δώσεις;».  Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερα προστασία από τους καθηγητές 

στα σχολεία γιατί η διακίνηση φαρμάκων είναι εύκολη στα σχολεία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Τώρα η έκθεση θα τεθεί για την έγκρισή σας αλλά να ξέρετε ότι αυτό το θέμα είναι 

ατέλειωτο.  Εννοώ ότι θα συζητείται πολλές φορές, κάθε χρόνο, κάθε μέρα.  Το ΓΕΣΥ 

παραδείγματος χάριν, η επάρκεια των νοσοκομείων μας, η αύξηση των κλινών, οι ουρές 

που υπάρχουν.  Όλα αυτά είναι θέματα που αφορούν όλους μας μικρούς και μεγάλους.   

 Εν πάση περιπτώσει, η έκθεσή σας θα τεθεί τώρα υπό την έγκρισή σας.   

 Πόσοι από τους παιδοβουλευτές ψηφίζουν υπέρ της έκθεσης;   

 Είναι ομόφωνη.   

(Κτυπά τη σφύρα.) 
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 Ομόφωνα λοιπόν η έκθεση της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Λευκωσίας/Κερύνειας για το θέμα που τιτλοφορείται «Επένδυση στο Παιδί: Υπηρεσίες 

Υγείας» εγκρίνεται. 

 Πάμε στο επόμενο θέμα.  Είναι η έκθεση της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας Λεμεσού για το θέμα που τιτλοφορείται «Επένδυση στο Παιδί: Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας». 

 Καλώ στο βήμα την εκπρόσωπο της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Λεμεσού για να διαβάσει την έκθεση.   

(Στο σημείο αυτό οι βουλευτές μέλη της επιτροπής Παιδείας αποχωρούν από τη 

συνεδρία.) 

 Οι συνάδελφοι φεύγουν για άλλες επιτροπές της Βουλής γι’ αυτό και αποχωρούν 

και εύχονται καλή επιτυχία. 

Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: 

(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι,  

 Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 Τα προβλήματα στην ζωή των πολιτών απασχολούσαν ανέκαθεν τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας (στο εξής οι «ΥΚΕ»). Σήμερα, στον τόπο μας παρατηρείται 

έντονο το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης, το οποίο καθιστά το έργο τους ακόμη πιο 

δύσκολο. Γι αυτό καθημερινά οι ΥΚΕ προσπαθούν να ικανοποιήσουν της ανάγκες των 

παιδιών και να τους εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, κάτι που δεν 

επιτυγχάνεται στο μέγιστο. Μέσα από αυτή την έκθεση, οι Παιδοβουλευτές της 

Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λεμεσού (στο εξής η «ΕΚΟ Λεμεσού») 

αναλάβαμε να διερευνήσουμε τους τομείς των ΥΚΕ που επηρεάζουν είτε άμεσα είτε 

έμμεσα, τα παιδιά. 

 Αρχικά, θα αναλύσουμε τα διάφορα προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται 

μέχρι σήμερα και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη των εισηγήσεων μας. 

Κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι η εφαρμογή των πιο κάτω εισηγήσεων ίσως 

αντιμετωπίσει εμπόδια, γι’ αυτό και θα αναπτύξουμε αναλυτικά τους τρόπους με τους 

οποίους μπορούν να ξεπεραστούν και μετέπειτα πώς θα εφαρμοστούν οι εισηγήσεις 

μας. 

 Ο πρώτος τομέας, στον οποίο κρίνουμε αναγκαίο να τοποθετηθούμε, είναι το κατά 

πόσο οι ΥΚΕ εντοπίζουν περιπτώσεις παιδιών και τα βοηθούν, αφού πιθανόν η 
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οικογένειά τους να μην έχει προσφύγει σε αυτές για βοήθεια. ∆ιαπιστώσαμε ότι, 

υπάρχει αδυναμία εντοπισμού περιπτώσεων οικογενειών, οι οποίες έχουν ανάγκη την 

κοινωνική αρωγή του κράτους. Θεωρούμε ότι η τοποθέτηση κοινωνικών λειτουργών στα 

σχολεία θα είναι ένα βήμα προς την επίλυση του προβλήματος αυτού, αφού ο 

κοινωνικός λειτουργός θα: 

 •  έρχεται σε επαφή με όλους του μαθητές του σχολείου έτσι ώστε να εντοπίσει τις 

περιπτώσεις των παιδιών που χρειάζονται πραγματικά την βοήθεια των ΥΚΕ. 

 •  κάνει τα απαραίτητα διαβήματα στην προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης 

της οποιασδήποτε οικογένειας που παρατηρήθηκε ότι χρήζει στήριξης. 

 Με τον τρόπο αυτό, η συνεργασία ανάμεσα στα σχολεία και τις ΥΚΕ θα βοηθήσει 

ώστε να εφαρμόζονται όλα τα δικαιώματα των παιδιών, ειδικά στις περιπτώσεις που 

χρήζουν περαιτέρω έρευνας προκειμένου να ενταχθεί η οικογένεια σε πρόγραμμα 

ψυχολογικής, μαθησιακής, οικονομικής, ιατρικής ή και φυσιοθεραπευτικής στήριξης.  

 Επομένως, για τους λόγους αυτούς, η τοποθέτηση κοινωνικών λειτουργών στα 

σχολεία θα συμβάλει θετικά προς την εξυπηρέτηση πολλών τομέων που μέχρι σήμερα 

τύγχαναν ελλιπούς προσοχής, ειδικά μέσα στα σχολεία. 

 Αντιλαμβανόμαστε ότι ένα πιθανό πρόβλημα στην εφαρμογή αυτής μας της 

εισήγησης είναι ο διορισμός μεγάλου αριθμού κοινωνικών λειτουργών που συνεπάγεται 

και σημαντικού οικονομικού κόστους. Θεωρούμε όμως πως η χρηματοδότηση θα 

μπορούσε να γίνει μέσα από Ευρωπαϊκά προγράμματα ή από το σχέδιο 

χρηματοδότησης Γιούνκερ. Ξέρουμε ακόμα πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που ούτως ή άλλως πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για άμβλυνση κοινωνικών προβλημάτων. Το ζήτημα του αριθμού των 

κοινωνικών λειτουργών που θα απαιτηθεί να προσληφθούν πιστεύουμε πως μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με ωφέλιμο μάλιστα τρόπο αν υπάρξει συνεργασία με τα Πανεπιστήμια 

για ενημέρωση των υποψήφιων φοιτητών σχετικά με την εργοδότηση κοινωνικών 

λειτουργών. Σημειώνουμε ότι αυτό θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και σε ένα 

διάστημα τεσσάρων με πέντε  χρόνων θα μπορέσει να έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή 

της εισήγησής μας. 

 Κρίνουμε σημαντικό να διασφαλιστεί η ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών 

των οικογενειών που βοηθούνται από τις ΥΚΕ. Γι’ αυτό θεωρούμε πως θα έπρεπε να 

γίνεται συστηματική αξιολόγηση των περιπτώσεων που βοηθούνται από αυτές. 

Υπάρχουν περιπτώσεις οικογενειών με  σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα οι 

όποιες δεν επωφελούνται ποσώς από τα μέτρα κοινωνικής προστασίας που διαθέτει η 
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Κυπριακή ∆ημοκρατία. Ως αποτέλεσμα, σε οικογένειες με μικρά παιδιά, παρατηρείται 

συχνά  η αδυναμία διατήρησης μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης καθώς και εκπαίδευσης. 

Ως ΕΚΟ Λεμεσού, προτείνουμε την ενδελεχή αξιολόγηση των αιτήσεων που 

υποβάλλονται ενώπιων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, όχι μόνο με οικονομικά 

αλλά και κοινωνικά κριτήρια προκειμένου τα άτομα που έχουν ανάγκη κάποιας μορφής 

βοήθημα να το λαμβάνουν. Για να εφαρμοστεί σωστά η παραπάνω πρόταση κρίνεται 

αναγκαία η πραγματοποίηση συχνών και επαρκών ελέγχων από τους αρμοδίους 

δημόσιους λειτουργούς προκειμένου να αποφευχθεί η προσπάθεια εκμετάλλευσης του 

συστήματος. Η σωστή εφαρμογή της πρότασης μας προϋποθέτει τον τερματισμό της 

γραφειοκρατικής προσέγγισης και των ποσοτικών κριτηρίων, και την αντικατάστασή 

τους με μια ανθρωποκεντρική αντιμετώπιση του πολίτη από τις ΥΚΕ. Οι κανόνες που 

διέπουν τη λειτουργία των ΥΚΕ πρέπει να παροτρύνει τους κοινωνικούς λειτουργούς να 

δίνουν έμφαση στον πολίτη και στις ανάγκες του με σκοπό την αξιοπρεπή διαβίωσή 

του, ειδικά σε ότι αφορά τα παιδιά.  

 Θεωρούμε επίσης ότι είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση στα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες και τα παιδιά από άλλες ευάλωτες ομάδες. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπως 

και αυτά που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών ή από ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού δεν πρέπει να θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Αντιθέτως, το 

κοινωνικό κράτος το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε πρέπει να τους αντιμετωπίζει 

ως ίσους με τους υπόλοιπους πολίτες και να τους παρέχει όλα όσα έχουν ανάγκη για να 

διασφαλιστεί ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο, όπως προνοεί η σύμβαση περί των 

δικαιωμάτων του παιδιού (1989). Γνωρίζουμε ότι υπάρχει παροχή δημοσίου 

βοηθήματος στις οικογένειες των παιδιών αυτών, αλλά πρέπει να διερωτηθούμε αν 

αυτό από μόνο του είναι βοηθητικό. Η κοινωνική αρωγή δεν θα έπρεπε να 

επικεντρώνεται εξ ολοκλήρου στο οικονομικό βοήθημα, εφόσον κάτι τέτοιο αδυνατεί να 

καλύψει πλήρως τις ανάγκες τέτοιων οικογενειών. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου δεν 

υπάρχει γονέας/κηδεμόνας για να μεριμνήσει για την κάλυψη των αναγκών αναπήρων 

παιδιών είναι ευθύνη του κράτους να διασφαλίσει ότι το παιδί αυτό θα έχει όλα όσα έχει 

ανάγκη. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις παιδιών με κινητικά προβλήματα κρίνουμε ως 

αναγκαία, όχι μόνο την  οικονομική στήριξη, αλλά και την διευκόλυνση σε θέματα 

διακίνησης και την παροχή φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας κ.λπ.  

 Σημειώνουμε ότι στις μέρες μας, με την οικονομική εξαθλίωση και την προσέλευση 

πολλών αιτούντων ασύλου στην Κύπρο και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες , τα 
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κοινωνικά βοηθήματα καθίστανται πιο αναγκαία από ποτέ, ειδικά όταν αθώες παιδικές 

ζωές χάνονται στην αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος.  

 Είναι απαραίτητο, η Κυπριακή ∆ημοκρατία που έχει βιώσει  πόλεμο και 

προσφυγιά, να αξιοποιήσει τη χρηματοδότηση στα πλαίσια της Στρατηγικής “Ευρώπη 

2020” για την υποστήριξη αλλά και την ένταξη των περιθωριοποιημένων ομάδων, τόσο 

Κυπρίων όσο και ξένων, στην κοινωνία.  

 Μας έχει απασχολήσει και θέλουμε να τονίσουμε το γεγονός ότι το παιδί δεν 

αναφέρεται στις διάφορες στατιστικές που γίνονται από την Eurostat ως ξεχωριστό 

μέλος της οικογένειας. Αντιθέτως, οι στατιστικές αναφέρονται γενικά στην οικογένεια 

ενώ ακόμα και αυτά τα στοιχεία αφορούν υλικά αγαθά και όχι παροχή υπηρεσιών ή 

ποιότητα ζωής. Ο συνδυασμός αυτός κάνει αδύνατο  τον εντοπισμό προβλημάτων ενώ 

καθιστά τα στοιχεία ανακριβή και ανεπαρκή όσον άφορα τη ζωή των παιδιών στην 

Ευρώπη. Αφού οι ανάγκες ενός παιδιού διαφέρουν από αυτές ενός ενήλικα, δεν είναι 

δυνατόν ενήλικες και παιδιά να τοποθετούνται κάτω από την ίδια κατηγορία. Ζητούμε να 

αναφέρεται το παιδί ξεχωριστά σε όλες τις στατιστικές και να υπάρχει σαφής καταγραφή 

των κονδυλίων που δαπανούνται ειδικά κα αποκλειστικά για τα παιδιά. 

 Θεωρούμε ότι τα ακόλουθα μέτρα θα βοηθήσουν στην άμβλυνση αυτού του 

προβλήματος: 

 1.  Η δημιουργία ειδικών ∆εικτών για τα παιδιά, οι οποίοι να μην είναι μόνο 

ποσοτικοί αλλά και ποιοτικοί. 

 2.  Η συμπερίληψη των παιδιών ως ηλικιακή κατηγορία στην στατιστική όλων των 

χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρόπο που να φαίνεται πόσα ξοδεύονται, 

όχι μόνο για τις οικογένειες, αλλά συγκεκριμένα για τις ανάγκες των παιδιών όπως 

παροχή τροφής, στέγης, ένδυσης, ιατρικής περίθαλψης, εκπαίδευσης κ.λ.π. 

 3.  Η εξασφάλιση συγκεκριμένου κονδυλιού στον προϋπολογισμό κάθε κράτους - 

μέλους που να στοχεύει στην εξάλειψη της Παιδικής Φτώχειας και του Κοινωνικού 

αποκλεισμού των παιδιών με συγκεκριμένο ποσοτικό στόχο μείωσης μέχρι το 2020. 

 4.  Η δημιουργία νομοθεσίας που να αναγκάζει τα Κράτη να διεξάγουν έρευνα 

τουλάχιστον κάθε 5 χρόνια προκειμένου να αξιολογούνται τα αποτελέσματα της 

κοινωνικοοικονομικής πολιτικής της χώρας. 

 Προτείνουμε τη σύσταση μιας Επιτροπής η οποία θα υπάγεται στις ΥΚΕ και θα 

στελεχώνεται από παιδιά. Για την καλύτερη λειτουργία της συγκεκριμένης επιτροπής, 

καλό θα ήταν τα παιδιά που θα συμμετέχουν να είναι παιδιά με εμπειρία στα 

συγκεκριμένα θέματα, δηλαδή μέλη διάφορων Μη-κυβερνητηκών Οργανώσεων, όπως 
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για παράδειγμα η Κυπριακή Παιδοβουλή, και εκπρόσωποι από διάφορα σχολεία. Η 

Επιτροπή θα συντονίζεται από τις ΥΚΕ που θα είναι υπεύθυνες για την διοργάνωση και 

σωστή διεξαγωγή των συναντήσεών της. Με αυτό τον τρόπο οι ΥΚΕ θα μπορούν να 

συζητούν με την συγκεκριμένη επιτροπή για την τροποποίηση των υπηρεσιών τους για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των παιδιών. Οι κανόνες λειτουργίας και τα διαδικαστικά 

αυτής της επιτροπής θα πρέπει να συμφωνηθούν με τα μέλη ώστε να διασφαλιστεί η 

ομαλή λειτουργία της στα επόμενα χρόνια. Η συνεργασία των ΥΚΕ με τα ίδια τα παιδιά, 

η υποβολή εισηγήσεων από τα παιδιά και η αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στα 

παιδιά και τις ΥΚΕ αποτελούν ίσως την καλύτερη πρακτική καθώς τα παιδιά θα 

μπορούν να μεταφέρουν, χωρίς μεσάζοντες, τις σκέψεις, τις ανησυχίες, τις ανάγκες και 

τα προβλήματά τους. Καλό θα ήταν η επιλογή των μελών της επιτροπής να μην 

εμπλέκει κομματικές παρατάξεις. 

 Τέλος, ξέροντας τον μεγάλο φόρτο εργασίας που προκύπτει από την εξέταση των 

αιτήσεων που υποβάλλονται στις ΥΚΕ αναγνωρίζουμε πως μπορεί να υπάρξει 

καθυστέρηση στην έγκαιρη καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους. Υπάρχει μεν 

προθεσμία η οποία αναγκάζει το κράτος να απαντήσει σε μια αίτηση αλλά συχνά η 

απάντηση που λαμβάνεται από τους αρμόδιους είναι γενική και ανεπαρκής. Όμως, αυτή 

η καθυστέρηση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. 

Συνεπακόλουθα, οι οικογένειες αυτές αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και της 

καθημερινές τους ανάγκες. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και επίσπευση της 

διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων προτείνουμε την αναθεώρηση του συστήματος 

υποβολής αιτήσεων καθώς και την αναθεώρηση των κριτηρίων όπως για παράδειγμα 

την ύπαρξη καθορισμένου ποσού αποταμιεύσεων και την ύπαρξη περιουσίας.  

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,  

 Συνάδελφοι Παιδοβουλευτές, 

 Εμείς τα παιδιά, είμαστε αυτοί που θα αναλάβουμε να συνεχίσουμε από εκεί που 

θα σταματήσει η προηγούμενη γενιά. Η μέγιστη υποχρέωση του κράτους είναι να 

ενισχύσει τα θεμέλια της πολιτείας. Συνεπώς, η επένδυση στα παιδιά δεν χωράει 

εκπτώσεις. Γιατί όπως είπε και ο Νέλσον Μαντέλα, ‘‘∆εν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη 

ένδειξη της ψυχής μιας κοινωνίας από τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τα παιδιά 

της.’’ 

 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 

Παιδοβουλευτές, Αναπληρωτές και Παρατηρητές ΕΚΟ Λεμεσού (αλφαβητικά): 
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Αναστασία Στεφάνου 

Ανδρέας Στυλιανίδης 

Ανδρέας Χατζηκοφίνας 

Ανδριανή Αντωνίου 

Αντιγόνη Παυλίδου 

Άντρη Παντούρα 

Αντωνία Κυριάκου 

Γεώργιος Κυριάκου 

∆άφνη Τζιακούρη 

∆έσποινα Βασιλείου 

∆ημήτρης Σταύρου 

Έλενα Γεωργίου 

Ελένη Σωκράτους 

Ελπίδα Στίγγα  

Μαρία Αριστείδου 

Μαρίζα Χρίστου 

Μαρία ∆έσποια Συλιανού 

Ναγιάνα Μετζαβοριάν 

Πλούταρχος Πολυδώρου 

Ραφαέλλα Οδυσσέως  

Ραφαέλλα Τσιόλου 

Φωτεινή Καραμήτσιου 

Χρίστος Μεταξάς 

Χρυσοβαλάντω Αυγουστή 

Χρυσόστομος Συρίμης 

Συντονιστές ΕΚΟ Λεμεσού: 

∆ήμητρα Κωνσταντίνου 

Αντωνία Αργυρού 

Αφροδίτη Ευαγγέλου 

Ανδρέας Κυπριανίδης 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Κυρία Αντωνίου, ευχαριστούμε πολύ. 

 Τώρα θα αρχίσει η συζήτηση, οι απόψεις, η κριτική, ό,τι θέλετε και θα συνεχίσουμε 

με τον ίδιο τρόπο όπως προηγουμένως. 
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 Λοιπόν, πρώτα η παιδοβουλευτίνα από την επαρχία Λάρνακας. 

 Θα χαρώ να ακούσω και την Κερύνεια.  Όσοι είναι από την Κερύνεια εκ μητρός ή 

πατρός να το λέτε.  Εγώ είμαι Κερυνειώτης και δεν άκουσα ακόμα τη λέξη Κερύνεια.  

Σ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ EKO ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Εγώ θα ήθελα να σταθώ στην τελευταία σας παράγραφο, όπου αναφέρεται πως 

εμείς τα παιδιά είμαστε αυτοί που θα αναλάβουμε να συνεχίσουμε από εκεί που έχει 

σταματήσει η προηγούμενη γενιά και θα ήθελα να προτείνω, μιας και έρχονται 

Χριστούγεννα, ως Παιδοβουλή θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συλλογή χρημάτων για 

τις άπορες οικογένειες.  Οπότε, δε μπορούμε μόνο να στηριχτούμε στο κράτος, 

μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να κάνουμε κάτι γι’ αυτό το θέμα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Η γραμματέας. 

Ε. ΜΑΥΡΙ∆Η: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟY) 

 Όσον αφορά αυτό που είπε η συνάδελφος παιδοβουλευτής, είχα στο μυαλό μου 

να αναφέρω ότι η καλλιέργεια ανθρωπιάς στους μαθητές μέσω των σχολείων είτε από 

ενημέρωση της Παιδοβουλής που μπορεί να γίνει για κάποιες δραστηριότητες, όπως 

είπα την καλλιέργεια ανθρωπιάς.  Ναι, να περιμένουμε το κράτος να στηρίξει τους 

άπορους μαθητές, όμως πιστεύω ότι η συμβολή των παιδιών ή και των ενήλικων 

μπορεί να βοηθήσει το κράτος για να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους, που είτε 

ονομάζονται άποροι είτε έχουν κάποιες άλλες ανάγκες.  Πιστεύω ότι ακόμα πρέπει να 

ενημερωθούν οι μαθητές πως δεν είναι ντροπή να αναφέρεις στο σύμβουλο του 

σχολείου και σε κάποιο κοινωνικό λειτουργό ότι υπάρχουν κάποιες ανάγκες στην 

οικογένειά σου, ώστε να μπορούν να εξαλειφθούν αυτές οι ανάγκες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  

 Η Κυριακή Πανταζή.  

K. ΠANTAZH: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ήθελα να αναφερθώ στην τρίτη παράγραφο, εκεί που γράφετε για την τοποθέτηση 

κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία και να έρχονται σε επαφή με όλους τους μαθητές, 

ώστε να μπορούν να βρουν το πρόβλημα.  ∆ιαφωνώ σε κάποιο σημείο, γιατί ένας 
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μαθητής, ένας άνθρωπος γενικότερα αλλά ειδικά ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην 

νιώθει ανεξάρτητο ούτε τη δύναμη για να μιλήσει, θα νιώσει ότι το ανακρίνουν.  Μπορεί 

να μη νιώσει την εμπιστοσύνη στον άνθρωπο γιατί δεν τον ξέρει.   

 Προτείνω, παρά να βάλουμε εδώ ότι πρέπει να έρχονται κοινωνικοί λειτουργοί σε 

επαφή με όλους τους μαθητές, το νιώθω σαν ανάκριση γι’ αυτό θα προτιμούσα να 

έρχονται οι κοινωνικοί λειτουργοί ή ακόμα ψυχολόγοι να κάνουν βιωματικά εργαστήρια 

τα οποία να εξηγούν στα παιδιά ότι όταν ένας άνθρωπος παραβιάζει τα δικαιώματα, 

πρέπει να μιλήσουν όποιος και αν είναι.  Πρέπει να μάθουμε σε όλους τους 

συνομήλικούς μας ότι ακόμα και η μητέρα μας, ο πατέρας μας, ο θείος μας, ο αδερφός 

μας, όταν μας κακοποιούν σωματικά ή ψυχικά, εμείς πρέπει να μιλήσουμε.  ∆εν έχει 

σχέση το ποιος το κάνει αλλά έχει σχέση ότι παραβιαζόμαστε εμείς.  Θεωρώ ότι είναι 

καλύτερο να μάθουμε στα παιδιά να μιλούν, έτσι ώστε να έρχεται από μόνο του το 

παιδί.  Γιατί, όπως σας είπα, πολλά παιδιά το νιώθουν ως ανάκριση και ντρέπονται να 

μιλήσουν.  Είναι καλύτερα να δημιουργήσουμε παιδιά με άποψη και παιδιά που να μη 

φοβούνται να πουν τι τους συμβαίνει και να ζητήσουν βοήθεια. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. Κασσάνδρα. 

Κ. ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Για την τρίτη παράγραφο, περίπου στην αρχή της παραγράφου λέει ότι είναι 

«πιθανόν η οικογένειά τους να μην έχει προσφύγει σε αυτές για βοήθεια.».  Αν η ίδια 

δεν έχει προσφύγει σε βοήθεια, δεν θεωρείται ότι μπορεί να μην το χρειάζεται η ίδια 

τόσο πολύ;  Αφού δεν το ζήτησε και, δεύτερον, με το να πηγαίνουμε εμείς να βρίσκουμε 

κόσμο που είναι σε κάπως ευάλωτη θέση και να του χορηγούμε πράγματα, θα είναι πιο 

μεγάλη η επιβάρυνση και για το ίδιο το κράτος.  Τώρα, αν το εννοείται ότι μπορεί οι 

γονείς να μην θέλουν αλλά το παιδί να θέλει τη βοήθεια, να ξεκαθαρίσετε λίγο τη θέση 

σας για να καταλάβω τι εννοείτε. 

Ο. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Στην παράγραφο με τη σύσταση επιτροπής από τα παιδιά, λέχθηκε ότι θα ήταν 

καλύτερα τα παιδιά που συμμετέχουν, να είναι παιδιά με εμπειρία, που να είναι στην 

Κυπριακή Παιδοβουλή κ.λπ.  ∆ιαφωνώ, γιατί έπρεπε να υπάρχει ισότητα στο δικαίωμα 

συμμετοχής και ίσως μπορεί να ήταν και καλύτερο να έμπαιναν παιδιά που να μην είχαν 

την εμπειρία γιατί ούτε εμείς την είχαμε, την αποκτήσαμε, και ίσως θα ήταν καλύτερα να 
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βλέπουμε το θέμα πιο σφαιρικά και όχι μόνο από άτομα που ήδη συμμετέχουν.  Γιατί 

κατά κάποιο τρόπο εμείς μπορούμε να μιλήσουμε.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 Ο τελευταίος, ο Χρυσόστομος Συρίμης. 

ΧΡ. ΣΥΡΙΜΗΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Ήθελα να απαντήσω σε εκείνο που είπε η Κασσάνδρα, για να το ξεκαθαρίσουμε.  

Η οικογένεια μπορεί να μην έχει προσφύγει στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για 

να ζητήσει βοήθεια γιατί πιθανόν η οικογένεια να μην ξέρει για κάποιο εισόδημα για το 

οποίο μπορεί να είναι δικαιούχος ή μπορεί η ίδια η οικογένεια να ντρέπεται να πει ότι 

θέλει βοήθεια.   

 Για εκείνο που είπε η Κυριακή, δεν θα πηγαίνει ο μαθητής να πει του κοινωνικού 

λειτουργού, ναι, θέλω να με βοηθήσετε.  Θα είναι με βάση κάποια κριτήρια που θα έχει 

ο κοινωνικός λειτουργός και εκείνος είναι που θα εντοπίσει το πρόβλημα.  Γι’ αυτό να 

βάλουμε να εντοπίσει αυτός και όχι ο μαθητής να ζητήσει βοήθεια.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εμείς στην επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων που συζητούμε, θεωρούμε 

αναγκαίο να υπάρχουν και ψυχολόγοι και αρκετοί κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία και 

με θάρρος οι μαθητές, μικροί ή μεγάλοι, να πηγαίνουν κοντά τους.  Οι οικογένειες 

μπορεί να μην πηγαίνουν, για διάφορους λόγους, όχι μόνο για οικονομικούς, όχι μόνο 

γιατί ντρέπονται αλλά γιατί δεν ξέρουν καμιά φορά.  Το θεωρούν λάθος να πηγαίνουν σε 

ψυχίατρο ή ψυχολόγο.  Οι μαθητές όμως χρειάζονται κάθε βοήθεια και πρέπει η παιδεία 

μας να επενδύσει σ’ αυτό τον τομέα.  Οι ψυχολόγοι υπάρχουν αλλά είναι πολύ λίγοι.  

Και οι κοινωνικοί λειτουργοί αν είναι αίτημα της Παιδοβουλής, πρέπει να προωθηθεί.  

Και νομίζω κάπου υπάρχουν. 

 Ο Χρίστος Μεταξάς.  

Χ. ΜΕΤΑΞΑΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Σχετικά με το πρώτο σχόλιο από την επαρχία Λευκωσίας, όπως είπατε και εσείς, 

κύριε Πρόεδρε, υπάρχει αυτή η υπηρεσία, ονομάζεται ψυχοπαιδαγωγική αλλά είναι 

υπερβολικά υποστελεχωμένη, όπως και οι κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία.  Το 

πρόβλημά μας εμάς είναι ότι δεν υπάρχει κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων και 
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των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.  Με την τοποθέτηση κοινωνικών λειτουργών το 

θέμα επιλύεται.   

 Κάτι άλλο, επειδή είπατε κάτι για την επιτροπή, βασικά γράφει ότι δικαιούνται 

μέσω των σχολείων να μπουν μαθητές σε αυτή την επιτροπή.  Ίσως να μην μπήκε 

σωστά, να χρησιμοποιηθούν τα σχολεία ως μέσο για να βγει η επιτροπή προς τα έξω, 

μέσα στην κοινωνία και να μπουν μέσα μέλη.  ∆εν ξέρω αν θέλετε να γίνει μια 

τροποποίηση για να είναι πιο ξεκάθαρο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εάν έχετε να προτείνετε κάποια τροποποίηση, γράψετέ την αμέσως και δώστε την 

στην ομάδα για να την σκεφτεί στις έδρες όπως είναι και να πουν τη δεχόμαστε ή δεν τη 

δεχόμαστε.  Ή αφού την καθαρογράψετε να τη βάλουμε σε ψηφοφορία αργότερα. 

Π. ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Όσον αφορά στην τρίτη παράγραφο για την τοποθέτηση κοινωνικών λειτουργών, 

θεωρώ ότι είναι ένα καίριο θέμα και σωστά το βάλατε.  Όμως τι θα γίνει με το ρόλο του 

σύμβουλου στα σχολεία;  Ναι μεν ο κοινωνικός λειτουργός θα βοηθήσει σε μέγιστο 

βαθμό το μαθητή, όμως παράλληλα η συμβουλευτική αγωγή την οποία προάγει ο 

σύμβουλος, που είναι και πτυχιούχος, θεωρώ ότι και ο σύμβουλος μπορεί να 

παρουσιάσει και στο σύλλογο των δασκάλων αλλά και μετέπειτα στο Υπουργείο ότι μια 

οικογένεια, ένας μαθητής χρειάζεται επειγόντως μιας βοήθεια.  Τι θα γίνει με τους 

συμβούλους και πως αυτοί θα επηρεαστούν με τη δική τους απασχόληση μετά την 

τοποθέτηση των κοινωνικών λειτουργών; 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

  Εσείς, παρακαλώ. 

ΧΡ. ΛΙΛΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Ήθελα να αναφερθώ λίγο στο θέμα που ανάφερε η Κασσάνδρα.  Σε περίπτωση 

που οι γονείς δεν συμφωνούν με την παραχώρηση ψυχολογικής ή μαθησιακής στήριξης 

γιατί θεωρούν ότι το παιδί τους δεν χρήζει τέτοιας στήριξης ή ακόμα να υπάρχει και 

θέμα κόμπλεξ και να θεωρούν ότι το παιδί τους δεν χρειάζεται αυτή τη βοήθεια, τι 

θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα;  Το παιδί 

μπορεί να χρειάζεται αληθινά αυτή τη βοήθεια.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 
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 Μάλιστα. 

 Η κ. Λάμπρου. 

Μ. ΛΑΜΠΡΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Είχε αναφερθεί η προσπάθεια συστηματικής αξιολόγησης.  Πιστεύω ότι πρέπει να 

γίνεται με διακριτικό τρόπο διότι τα παιδιά ίσως να τα φέρνουν σε δύσκολη θέση και έτσι 

να νιώθουν κάπως μειονεκτικά.  Έτσι θα πρέπει να μελετηθεί κάπως το θέμα. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ο κύριος εκεί. 

Π. ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Όσον αφορά την άποψη της ΕΚΟ Λευκωσίας για την παράγραφο με την επιτροπή, 

θα μπορούσε παρά να γράφει εκπρόσωποι να γράφει μαθητές από διάφορα σχολεία.  

Έτσι θα πιάνει ένα πιο γενικό φάσμα, το οποίο θα καλύπτει και διάφορους μαθητές από 

όλες τις κοινωνικές ομάδες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Σε ποιαν παράγραφο αναφέρεστε; 

Π. ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Στη σελίδα τέσσερα, στη δεύτερη παράγραφο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ξαναπέστε την εισήγησή σας. 

Π. ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Εκεί που γράφει «εκπρόσωποι από διάφορα σχολεία» να μπει «μαθητές από 

διάφορα σχολεία». 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εκπρόσωποι από διάφορα σχολεία εννοεί μαθητές, δεν είναι; 

Π. ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Ναι αλλά με το «εκπρόσωποι» μπορεί να εννοεί μαθητικά συμβούλια. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 H επιτροπή που σύνταξε την έκθεση τι λέει; 
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 Κυρία Αντωνίου. 

Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Θα μελετήσουμε τώρα την τροποποίηση και θα σας την πούμε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Όταν θα είστε έτοιμοι μου ζητάτε το λόγο. 

 Λοιπόν, υπάρχει άλλη άποψη; 

 Η Πρόεδρος. 

Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΗΣ) 

 Όσον αφορά το τι θα κάνει ο σύμβουλος στα σχολεία αφού θα μπουν οι ψυχολόγοι 

και οι κοινωνικοί λειτουργοί, άλλη είναι η δουλειά του σύμβουλου και άλλη του 

ψυχολόγου ή του κοινωνικού λειτουργού.  Ο σύμβουλος δεν είναι άτομο που θα πας να 

του μιλήσεις αν έχεις κάποιο πρόβλημα ψυχολογικό, γιατί δεν είναι η δουλειά του, δεν 

είναι ειδικευμένος σε τούτο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, άλλη η δουλειά του ψυχολόγου, άλλη η δουλειά της κοινωνικού 

λειτουργού και άλλη η δουλειά του συμβούλου, αν συμφωνείτε.   

 Η κυρία εκεί. 

Ε. ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ήθελα να βασιστώ σε ό,τι είπε η Κυριακή και η Πρόεδρος, ότι άλλη η δουλειά του 

κοινωνικού λειτουργού και άλλη η δουλειά του ψυχολόγου.  Γι’ αυτό, εκτός από 

κοινωνικός λειτουργός στα σχολεία θα έπρεπε να έρχεται κάθε τόσο και κάποιος 

πτυχιούχος ψυχολόγος που ξέρει καλά τη δουλειά του και να προσπαθεί να μεταδώσει 

στους μαθητές, ότι δεν είναι κακό να θέλεις να μιλήσεις σε κάποιον.  Γιατί όπως είπαν, 

υπάρχει στην Κύπρο αυτή η νοοτροπία ότι όλοι σκέφτονται ότι επειδή πήγε σε 

ψυχολόγο, έχει πρόβλημα, έχει ψυχολογικά προβλήματα και διαφωνώ απόλυτα.  Με 

αυτό τον τρόπο θα μπορούν και οι μαθητές να μιλούν πιο ελεύθερα, θα μπορούν να 

μπαίνουν και στην επιτροπή που θέλουμε να δημιουργήσουμε.  Άρα, με το να γίνονται 

κάποιες διαλέξεις στα σχολεία, με το να υπάρχει ψυχολόγος στο σχολείο, μπορεί να 

βελτιωθούν πολλοί παράγοντες που είπαμε σε αυτή την έκθεση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κυρία στο τέλος. 
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(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την προλαλήσαντα για την νοοτροπία που έχουν 

οι Κύπριοι και ήθελα να πω ότι αυτή η νοοτροπία μας οδηγεί πίσω και δεν μας αφήνει 

να εκσυγχρονιστούμε.  Το να κλείνουμε το πνεύμα μας σε κάποιες παλιές ιδεολογίες και 

αντιλήψεις, το να μην αφήνουμε τα παιδιά μας για παράδειγμα να πάνε σε κάποιο 

ψυχολόγο πιστεύοντας ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, αυτό μας παίρνει πίσω.  Πιστεύω 

πως πρέπει να μάθουν οι γονείς κάποια πράγματα, πρέπει να τους ωθήσουμε προς 

κάποια διαφορετική νοοτροπία, ώστε να μπορεί ο τόπος μας να πάει μπροστά.  Πρέπει 

να μάθουν κάποια βασικά πράγματα, πρέπει να αναγνωρίσουν πως ο τόπος πρέπει να 

εξελιχτεί, να εκσυγχρονιστεί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η βουλευτίνα εκεί πέρα. 

ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Βασικά, που είπε η κοπέλα ότι θέλουμε ψυχολόγους… 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 «Η συνάδελφος» να λέτε. 

ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Αυτό που είπε η συνάδελφος ότι θέλουμε ψυχολόγους στα σχολεία, υπάρχουν, 

απλά είναι ένας για πολλά σχολεία σε κάθε επαρχία.  Και το πρόβλημα είναι ότι δεν 

υπάρχουν πολλοί παιδοψυχολόγοι ή εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, που να είναι ειδικευμένοι 

στο πρόβλημα.  Γενικοί ψυχολόγοι υπάρχουν πάρα πολλοί αλλά το πρόβλημά μας είναι 

ότι οι παιδοψυχολόγοι και οι εκπαιδευτικοί παιδοψυχολόγοι δεν υπάρχουν, οπόταν 

προτιμήσαμε να βασιστούμε στους κοινωνικούς λειτουργούς, γιατί έμπειροι άνθρωποι 

με πτυχίο στην παιδοψυχολογία και στην εκπαιδευτική ψυχολογία δεν υπάρχουν πολλοί 

στην Κύπρο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η Χρυστάλλα. 

Χ. ΛΙΛΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Θα διαφωνήσω λίγο.  Ψυχολόγοι υπάρχουν στα σχολεία απλά δεν είναι τόσο 

“famous” το έργο τους.  ∆ηλαδή, δεν δείχνουμε ότι ήρθε ο ψυχολόγος στο σχολείο μας 

για ευνόητους λόγους.  Μέσα από τα εργαστήρια πρέπει να πείσουμε τους μαθητές να 

μιλήσουν, γιατί δεν είναι σωστό κάποιος άνθρωπος που έχει πρόβλημα να σιωπά και 

να δίνει υπόβαθρο στους υπόλοιπους να συνεχίζουν να κάνουν εκείνο που τον ενοχλεί.  



32 

∆εύτερον, να κάνουμε τις τροπολογίες μας για να ψηφίσουμε την έκθεση όπως εμείς τη 

θεωρούμε σωστή και, τρίτον και τελευταίο, για τα βιωματικά εργαστήρια πρέπει να 

έχουμε πιο πολλή ευαισθητοποίηση και γενικά έκφραση του λόγου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Έχουμε πει, σε κάποια φάση πρέπει να ολοκληρώνουμε.  Αν έχετε άλλη 

τροποποίηση να την γράψετε, να τη διαβάσουμε, να τη δώσετε και στην επιτροπή που 

έκανε την έκθεση για να ακούσουμε τα σχόλιά της και να προχωρήσουμε.  Ψηφίζεται ή 

δεν ψηφίζεται. 

 Λοιπόν, εσείς. 

Κ. ΠΕΤΡΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Εγώ θέλω να συμφωνήσω με τη συνάδελφο πως οι Κύπριοι είμαστε τόσο 

κλειστόμυαλοι που δεν είναι ανάγκη να έχεις κάποιο πρόβλημα για να θέλεις να μιλήσεις 

σε ένα ψυχολόγο.  Οποιοσδήποτε από εμάς μπορεί απλά να θέλει να πει τα 

προβλήματά του σε κάποιον.  Ο κυπριακός πληθυσμός δεν νιώθει άνετα, το θεωρεί 

κακό να πάει σε ψυχολόγο και να μιλήσει ενώ δεν είναι.  Πρέπει να περάσουμε την ιδέα 

στους συμμαθητές μας και στον υπόλοιπο κόσμο πως δεν είναι κακό να μιλήσεις σε 

κάποιον για τα προβλήματά σου.  ∆εν σημαίνει πως έχεις κάποιο πρόβλημα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Συρίμης. 

Χ. ΣΥΡΙΜΗΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Εγώ ήθελα να αναφέρω ότι στις συζητήσεις που είχαμε μέσα στην επαρχία μας 

είχαμε ένα πολύ μεγάλο δίλημμα και δεν ξέρω αν φτάσαμε στη σωστή απόφαση.  

Ήμασταν μεταξύ του αν πρέπει να μπουν στα σχολεία κοινωνικοί λειτουργοί ή 

ψυχολόγοι, αφού πληροφορηθήκαμε ότι είναι εντελώς διαφορετική η δουλειά τους και 

είναι εντελώς διαφορετικά επαγγέλματα.  Μετά από μεγάλη συζήτηση αποφασίσαμε να 

βάλουμε τους κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά υπήρχαν απόψεις για τους ψυχολόγους, 

γιατί ο ψυχολόγος σίγουρα μπορεί να προσελκύσει το μαθητή, το νεαρό, πολύ πιο 

εύκολα και εμπνέει εμπιστοσύνη για να μπορεί να μιλήσει ο μαθητής.  Αλλά δεν 

ήμασταν σίγουροι για το πόσο καλή θα ήταν η συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας με τους ψυχολόγους και θεωρήσαμε ότι θα ήταν πιο σωστή με 

τους κοινωνικούς λειτουργούς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 
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 O κ. Μεταξάς. 

Χ. ΜΕΤΑΞΑΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Κάναμε την τροπολογία.  Να σας διαβάσω την παράγραφο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Να διαβάσουμε τι γράφει πρώτα απ’ όλα.  Λέει «Προτείνουμε τη σύσταση μιας 

επιτροπής η οποία θα υπάγεται στις ΥΚΕ και θα στελεχώνεται από παιδιά. Για την 

καλύτερη λειτουργία της συγκεκριμένης επιτροπής, καλό θα ήταν τα παιδιά που θα 

συμμετέχουν να είναι παιδιά με εμπειρία στα συγκεκριμένα θέματα, δηλαδή μέλη 

διάφορων Μη-κυβερνητηκών Οργανώσεων, όπως για παράδειγμα η Κυπριακή 

Παιδοβουλή, και εκπρόσωποι από διάφορα σχολεία.». 

 Εδώ κάνετε τροποποίηση.  Να την ακούσουν όλοι.  Παίρνετε και σημειώσεις 

παρακαλώ, να τη θυμάστε, γιατί θα ψηφίσετε επ’ αυτής.   

Χ. ΜΕΤΑΞΑΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Ξεκινώντας από την αρχή της παραγράφου: «Προτείνουμε τη σύσταση μίας 

επιτροπής η οποία θα υπάγεται στις ΥΚΕ και θα στελεχώνεται από παιδιά.  Για την 

καλύτερη λειτουργία της συγκεκριμένης επιτροπής δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν 

εκπρόσωποι από διάφορα σχολεία αλλά και μέλη διαφόρων μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, έτσι ώστε να υλοποιούνται τα δικαιώματά τους.». 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Να υλοποιούνται ή να διεκδικούνται τα δικαιώματά τους; 

Χ. ΜΕΤΑΞΑΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Είναι πιο λογικό ότι θα διεκδικούνται τα δικαιώματά τους.  Να 

υλοποιούνται θέλει προσπάθεια από όλους αργότερα. 

 Λοιπόν, ακούμε τις εισηγήσεις σας επί της τροπολογίας πάνω στην έκθεση. 

 Παρακαλώ. 

Ε. ΜΑΚΡΙ∆Η: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Θεωρώ ότι άλλαξε η πρόταση που μιλούσε για την εμπειρία των μαθητών μέσω 

από άλλους οργανισμούς όπως η Παιδοβουλή, όμως θεωρώ ότι ακόμα κρατήσατε το 
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«οι εκπρόσωποι των σχολείων», που αναφέρθηκε πριν ότι μπορεί να φαίνεται ως τα 

συμβούλια των σχολείων.  Πιστεύω ότι μπορούμε να βάλουμε ένα πιο γενικό όρο, 

οποιοσδήποτε μαθητής να μπορεί να μπει σ’ αυτή την επιτροπή και θα είναι καλά να 

μπουν και παιδιά που έχουν εμπειρία τέτοιων καταστάσεων, που βιώνουν αυτές τις 

καταστάσεις, για να έχουμε μια πιο αντικειμενική άποψη.  Άρα να μπαίνει οποιοσδήποτε 

θέλει είτε με εμπειρία καταστάσεων είτε κάποιοι που θέλουν να βοηθήσουν σε αυτό το 

θέμα, οποιοσδήποτε μαθητής. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εσείς.  Επί της τροπολογίας θα μιλήσετε; 

Ε. ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ναι. 

 Επειδή είπαμε ότι έχει ψυχολόγο σε κάθε σχολείο, θέλω να πω ότι στο δικό μου 

προσωπικά έχει σύμβουλο που λέμε ότι είναι και ψυχολόγος, αλλά γίνεται εκτός από 

κοινωνικούς λειτουργούς να πούμε ότι πρέπει να έχει πτυχιούχους ψυχολόγους, που 

δεν θα είναι εκεί μόνο για να πηγαίνουν τα παιδιά να μιλούν αλλά να κάνουν και μερικές 

διαλέξεις στα σχολεία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.   

 Ο τελευταίος εδώ. 

Γ. ΠΕΤΡΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Νομίζω κάποιοι δεν ξέρουμε τι είναι οι σύμβουλοι.  Οι σύμβουλοι έχουν μια 

σπουδή που μπορούν να γίνουν καθηγητές, πάνε εκατόν ώρες σε ψυχολόγους και μετά 

μπορούν να μπουν στα σχολεία και να ασκούν το θεσμό του συμβούλου.  Ψυχολόγοι 

υπάρχουν σε όλα τα σχολεία απλώς δεν γίνεται γνωστό ότι έρχεται ο ψυχολόγος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, θα δώσω στους τέσσερις σας το λόγο και μετά θα προχωρήσουμε σε 

ψηφοφορία πάνω στην τροπολογία πρώτα, αν την δέχεστε ή όχι, και μετά στο σύνολο 

της έκθεσης. 

 Λοιπόν, πρώτα η Πρόεδρος. 

Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΗΣ) 
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  Εγώ θα ήθελα να προσθέσω στην τροπολογία, που είπαμε για τα δικαιώματα, να 

προσθέσουμε δικαιώματα συμμετοχής, γιατί είναι γι’ αυτό που μιλούμε, ότι θα έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής και όχι δικαιώματα γενικά και, δεύτερον, να προσθέσω πάνω σε 

αυτό που είπε ο τελευταίος συνάδελφος ότι ψυχολόγοι υπάρχουν.  Απ’ όσον ξέρω στη 

Λεμεσό υπάρχουν ψυχολόγοι που δεν είναι για το δικό μου σχολείο μόνο.  Ο 

ψυχολόγος έχει και το σχολείο μου και άλλα τριάντα σχολεία μέσα στη Λεμεσό να δει και 

δημοτικά και γυμνάσια και λύκεια και έτσι έρχεται, μας γνωρίζει εμάς μια φορά, μαθαίνει 

την υπόθεση τετρακόσιων μαθητών και μετά δεν έχει την ευκαιρία να τους δει δεύτερη 

φορά για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει σε κάποιον.  Άρα, οι 

ψυχολόγοι είναι περιορισμένοι και έχει πολλές υποθέσεις ένα άτομο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Κυπριανού. 

Σ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ήθελα να πω ότι οι ψυχολόγοι που είπατε ότι υπάρχουν στα σχολεία, οι 

ψυχολόγοι αυτοί έρχονται για ένα συγκεκριμένο παιδί, για μια ειδική ανάγκη.  Αυτοί οι 

ψυχολόγοι που προτείνουμε εμείς, πρέπει να είναι σταθεροί ένας σε κάθε σχολείο και 

να βοηθούν όλους τους μαθητές συνεχώς και όχι μόνο για ειδικές ανάγκες να 

επισκέπτονται κάποτε το σχολείο και αυτό να μην γίνεται γνωστό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εσείς. 

Κ. ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Βασικά αυτό που ζητούμε είναι να γίνει και δεύτερη τροπολογία στην αρχή, στην 

τρίτη παράγραφο, στην πρώτη σελίδα, όχι να έχουμε μόνο κοινωνικούς λειτουργούς 

αλλά ψυχολόγους.  Όπως είπε και η Πρόεδρος, να είναι ένας σε κάθε σχολείο, το πολύ 

σε δύο σχολεία, για να μην γίνεται αυτό, να έρχεται ένας ψυχολόγος να γνωρίζει μια 

φορά τριακόσιους μαθητές.  ∆εν μπορεί να κάνει κάτι με το να τον δει μια φορά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Να το δούμε.  «Θεωρούμε ότι η τοποθέτηση κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία 

θα είναι ένα βήμα προς την επίλυση του προβλήματος αυτού, αφού ο κοινωνικός 

λειτουργός θα:», να γίνει «αφού ο κοινωνικός λειτουργός και ο ψυχολόγος θα:».  

Συμφωνείτε με αυτό; 

Κ. ΠΑΝΤΑΖΗ: 
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(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ναι, αυτό θέλαμε να πούμε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Ώστε αυτή η τροποποίηση θα μπει υπό ψηφοφορία. 

Κ. ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Και επίσης ψυχολόγοι καταρτισμένοι, πτυχιούχοι, γιατί όπως αναφέρθηκε δεν είναι 

πτυχιούχοι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει, δεν μπορούμε τώρα να πούμε και τι πτυχία θα έχουν, είναι ψυχολόγοι 

σπουδασμένοι. 

 Λοιπόν, η τελευταία. 

Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Όπως είπε η συνάδελφος για την τροπολογία για ΥΚΕ, συμφωνώ με τη γενική ιδέα 

αλλά διαφωνώ με το να πούμε ότι μπορεί οποιοσδήποτε να μπει, γιατί είναι σαν να μην 

βάζουμε όριο.  Πρέπει να υπάρχουν μερικά κριτήρια για να αποφασίζεται ποιοι θα 

μπουν στην επιτροπή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Σε εσένα δεν έδωσα το λόγο μέχρι τώρα, να στο δώσω. 

Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ EKO ΠΑΦΟΥ) 

 Θέλω πάλι να θίξω το θέμα με τους ψυχολόγους.  Θα διαφωνήσω με τη θεωρία 

των παιδιών γιατί πιστεύω ότι το να είσαι σύμβουλος σε ένα σχολείο δεν απαιτεί κάποια 

ιδιαίτερη μόρφωση για να κατευθύνεις το παιδί στο τι θα σπουδάσει, τι θα ακολουθήσει 

μετά.  Άρα εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο διορίζει το κράτος 

τους ψυχολόγους και σύμβουλους στα σχολεία, έτσι ώστε οι άνθρωποι που θα έρχονται 

στα σχολεία να είναι απόφοιτοι κάποιου πανεπιστημίου και να είναι ψυχολόγοι και μετά 

να παρακολουθούν κάποια μαθήματα που θα μαθαίνουν αυτό το θέμα με την 

επαγγελματική αποκατάσταση, έτσι ώστε να είναι ταυτόχρονα και σύμβουλοι και να 

μπορούν να κατευθύνουν το παιδί σωστά για το μέλλον του. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 



37 

 Λοιπόν, προχωρούμε στις τροπολογίες.  Αν εγκριθούν ενσωματώνονται στην 

έκθεση, η οποία μπαίνει υπό ψηφοφορία σαν σύνολο. 

 Η πρώτη τροπολογία είναι η εισήγηση της πρώτης σειράς εδώ και η οποία λέει 

«Θεωρούμε ότι η τοποθέτηση κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων στα σχολεία θα 

είναι ένα βήμα προς την επίλυση του προβλήματος αυτού, αφού ο κοινωνικός 

λειτουργός και ο ψυχολόγος θα:». 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ αυτής της τροπολογίας; 

 Νομίζω είναι ομόφωνο. 

 Πόσοι είναι εναντίον; 

 Ουδείς. 

 Αποχές; 

 ∆ύο. 

 Επομένως, με πενήντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και με δύο αποχές, 

η τροπολογία αυτή εγκρίνεται. 

 Πάμε στη δεύτερη τροπολογία στη σελίδα τέσσερα. 

 Παρακαλώ τους εισηγητές να την διαβάσουν ξανά όπως έχει διαμορφωθεί τώρα. 

Χ. ΜΕΤΑΞΑΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 «Προτείνουμε τη σύσταση μιας Επιτροπής η οποία θα υπάγεται στις ΥΚΕ και θα 

στελεχώνεται από παιδιά. Για την καλύτερη λειτουργία της συγκεκριμένης επιτροπής, 

δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν εκπρόσωποι από διάφορα σχολεία αλλά και μέλη 

διάφορων μη κυβερνητικών οργανώσεων, έτσι ώστε να διεκδικούνται τα δικαιώματά 

τους.». 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εννοείτε εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων μαθητές. 

Χ. ΜΕΤΑΞΑΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ε, να το βάλουμε.  Να μην έρχονται μεγάλοι.   

Χ. ΜΕΤΑΞΑΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 
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 Επομένως να γίνει «αλλά και μαθητές μέλη διάφορων μη κυβερνητικών 

οργανώσεων». 

Χ. ΜΕΤΑΞΑΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Κύριε Πρόεδρε, βάλαμε «παιδιά», ήδη πάνω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει, αν εννοείται ότι τα μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων δεν θα είναι 

καθηγητές, δεν θα είναι δάσκαλοι, θα είναι μαθητές. 

Χ. ΜΕΤΑΞΑΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Ακριβώς, ναι. 

ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ: 

 Όσον αφορά τη λέξη «εκπρόσωποι», δεν μπορεί να αντικατασταθεί με το 

«μαθητές»;   

Χ. ΛΙΛΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Εκπροσωπείς το σχολείο σου.  Είναι με την ιδιότητα του παιδιού που θα είμαστε 

σε τούτη την επιτροπή, γι’ αυτό «παιδιά» να βάλουμε, είναι προτιμότερο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, όπως ακούσατε την τροπολογία, πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

 Νομίζω είναι ομόφωνη, αλλά να κάνουμε την ψηφοφορία. 

 Πόσοι είναι εναντίον; 

 Ουδείς. 

 Αποχές; 

 Ουδείς. 

 Με πενήντα έξι ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και καμία αποχή, η τροπολογία αυτή 

όπως αναγνώστηκε ενσωματώνεται στην έκθεση. 

 Και τώρα προχωρούμε στην έγκριση ή μη της όλης έκθεσης. 

 Νομίζω είναι ομόφωνη. 

 Υπάρχει εναντίον ψήφος; 

 Όχι. 

 Αποχή; 

 Όχι. 

 Ομόφωνα εγκρίνεται.   
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 Ευχαριστώ πολύ, προχωρούμε. 

 Τώρα θα πάμε στο έκτο θέμα που είναι η έκθεση της Επαρχιακής 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας Αμμοχώστου για το θέμα που τιτλοφορείται 

«Επένδυση στο Παιδί: Εκπαίδευση».  Καλώ στο βήμα τον ή την εκπρόσωπο της 

Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Αμμοχώστου για να διαβάσει την έκθεση.  Η κ. 

Χρυστάλλα Λίλη. 

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Καταρχήν καλημέρα σας. 

(Η σχετική έκθεση) 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Έκθεση της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Αμμοχώστου  

για το Θέμα που τιτλοφορείται 

«Επένδυση στο Παιδί: Εκπαίδευση» 

 Η εκπαίδευση κατείχε ανέκαθεν ζωτική σημασία για τη διαμόρφωση ενός 

ολοκληρωμένου ανθρώπου τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό βίο.  Ιδιαίτερα στις 

μέρες μας, η εκπαίδευση αποκτά ολοένα και σημαντικότερη αξία, δεδομένων των 

προκλήσεων, που χαρακτηρίζουν τον αιώνα μας, όπως παγκοσμιοποίηση και 

ανταγωνισμός, συνεχής τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη, πολυπολιτισμικότητα και 

άλλα.  Η εκπαίδευση, λοιπόν, είναι το σύνολο των γνώσεων, που παρέχεται κάτω από 

τη στέγη ενός θεσμοθετημένου ιδρύματος με συγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία 

από ειδικευμένο προσωπικό και έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.  Η εκπαίδευση, για 

να επιτελεί σωστά τον ρόλο της, ο οποίος είναι αφενός η μετάδοση γνώσεων και 

αφετέρου η διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου, πρέπει να αποτελείται 

από δύο βασικές παραμέτρους: την ανθρωπιστική παιδεία και την τεχνοκρατική 

εκπαίδευση. 

 Με τη χρήση του όρου “ανθρωπιστική παιδεία”, εννοούμε τη μετάδοση γενικών 

γνώσεων, που συμβάλλουν στην καλλιέργεια των οικουμενικών αξιών της 

αλληλοβοήθειας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, της συνεργασίας 

και της ελευθερίας της έκφρασης και του λόγου.  Στοχεύει στην ολόπλευρη και σφαιρική 

ανάπτυξη της προσωπικότητας, με σκοπό τη διαμόρφωση ανθρώπων με κριτική σκέψη 

και ηθικές αρχές, ώστε να γίνουν ενάρετοι πολίτες.  
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 Με τον όρο “τεχνοκρατική εκπαίδευση” εννοούμε τις εξειδικευμένες γνώσεις, που 

αποκομίζει ένας άνθρωπος κατά τη φοίτησή του στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι 

οποίες τον προετοιμάζουν για την ομαλή ένταξή του στον κοινωνικό και οικονομικό βίο 

αλλά και για την επαγγελματική του αποκατάσταση σε μια εποχή ανταγωνισμού. 

 Οι προαναφερθείσες διαστάσεις της εκπαίδευσης είναι εξίσου σημαντικές για μια 

ευημερούσα κοινωνία, με δημοκρατικούς πολίτες, μορφωμένους σε γνώσεις, αλλά και 

εμπλουτισμένους σε ήθος.  Ωστόσο, η εκπαίδευσή μας αντιμετωπίζει αρκετά 

προβλήματα και δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη τη σύζευξη ανθρωπιστικής παιδείας 

και τεχνοκρατικής εκπαίδευσης.  Καθήκον μας ως αυριανοί πολίτες, είναι να 

προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις γι’ αυτά τα προβλήματα, ώστε η εκπαίδευση να 

επιτελέσει τελικά τον διττό της ρόλο. 

 Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου έχουν ενταχθεί στα σχολεία νέα αναλυτικά 

προγράμματα.  ∆υστυχώς όμως, υπάρχει ελλιπής ενημέρωση και κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών σε αυτά, ως προς τον τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας και ως προς 

τη διδακτέα ύλη, ενώ παράλληλα γίνονται συνεχείς διαφοροποιήσεις που προκαλούν 

σύγχυση και επιπρόσθετα προβλήματα.   

 Επιπρόσθετα, οι κλάδοι που εφαρμόστηκαν τελευταία, περιόρισαν τις επιλογές 

των μαθητών στο να επιλέξουν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.  ∆ηλαδή, οι 

συνδυασμοί των μαθημάτων που δημιουργήθηκαν δεν εξυπηρετούν, ώστε οι μαθητές 

να έχουν διάφορα πεδία επιλογής της σπουδής που θα ακολουθήσουν αργότερα.  

Ταυτόχρονα, υπάρχει ανομοιογένεια στην κατανομή ωρών μεταξύ κύριων και 

δευτερευόντων μαθημάτων.  Για παράδειγμα, στην πρώτη λυκείου στον δεύτερο 

συνδυασμό (μαθηματικά-φυσική), οι διδακτικές ώρες των αρχαίων ελληνικών είναι 

περισσότερες από αυτές της βιολογίας και της χημείας, που είναι πιθανότερο να 

επιλεχθούν από τους μαθητές στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου.  Επιπλέον, με βάση την πρόταση 

που εγκρίθηκε από το αρμόδιο υπουργείο, η σχολική χρονιά θα χωριστεί σε τετράμηνα 

με ενδιάμεσες εξετάσεις.  Αυτό το γεγονός οδήγησε σε αμφιβολίες των μαθητών για το 

αν θα είναι εφικτό να καλυφθεί η διδακτέα ύλη, μιας και είναι γνωστός ο μεγάλος όγκος 

της υφιστάμενης εξεταστέας ύλης. 

 Τέλος, παράλληλα με τα διδακτικά εγχειρίδια που καταφθάνουν από την Ελλάδα, 

το υπουργείο εκδίδει πλέον τα δικά του βιβλία.  Αυτό προκαλεί σύγχυση σχετικά με το 

ποια βιβλία πρέπει να διδάσκονται με αποτέλεσμα σε πολλά μαθήματα να υπάρχει 

έλλειψη από τα απαραίτητα σχολικά εγχειρίδια.  Η έλλειψη σχολικών εγχειριδίων είναι 

ιδιαίτερα εμφανής στα μαθήματα των θετικών επιστημών, όπως καταδεικνύουν οι 
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εμπειρίες μας.  Εν κατακλείδι, ιδιαίτερα οι μαθητές της πρώτης λυκείου αποτελούν 

πειραματόζωα της εκπαιδευτικής πολιτικής, που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας.  

 Άλλο ένα πρόβλημα, που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ταυτίζεται 

με αυτό που είπε ο Μέγας Αλέξανδρος: «Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε 

διδασκάλους το ευ ζην».  Ανέκαθεν, ο τρόπος διορισμού των εκπαιδευτικών 

αποτελούσε τον αδύναμο κρίκο στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.  Λόγω των 

μακροσκελών καταλόγων, ο διορισμός των καθηγητών αργεί με αποτέλεσμα να 

πρωτοδιορίζονται στα δημόσια σχολεία διδάσκοντες καθηγητές, που έχουν αποφοιτήσει 

από το πανεπιστήμιο εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία και που οι πλείστοι 

ενδεχομένως να μην έχουν εξασκήσει το αντικείμενό τους.  Οι καθηγητές, οι οποίοι 

διορίζονται, αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα σημερινά δεδομένα, λόγω των συνεχών 

αλλαγών στα εκπαιδευτικά προγράμματα και λόγω της μη εξοικείωσής τους.  Ως εκ 

τούτου, οι νεότεροι εκπαιδευτικοί που είναι εξοικειωμένοι με τα νέα δεδομένα δεν 

διορίζονται έγκαιρα.   

 Ακόμη με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν υπάρχει έγκαιρη στελέχωση των 

σχολείων από εκπαιδευτικό δυναμικό με αποτέλεσμα αρκετά σχολικά τμήματα να 

ξεκινούν μαθήματα ένα μήνα μετά την έναρξη των σχολικών μαθημάτων.  Ταυτόχρονα, 

υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν καταρτίζονται σε μεθόδους ψυχολογικής 

προσέγγισης του μαθήματος, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν πολλοί επίσης που δεν 

αξιοποιούν τις νέες τεχνολογικές μεθόδους γιατί δεν είναι εφοδιασμένοι με τις 

κατάλληλες γνώσεις.      

 Ανέκαθεν, η Κύπρος αποτελούσε προορισμό για μετανάστες, που αναζητούσαν 

καλύτερη τύχη στη χώρα μας, η οποία πλέον χαρακτηρίζεται πολυπολιτισμική.  Έτσι, 

στις τάξεις των σχολείων μας προστέθηκαν άτομα από διάφορες χώρες.  Λόγω όμως 

της άγνοιάς τους προς την ελληνική γλώσσα, οι αλλοεθνείς μαθητές αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.  Επιπρόσθετα, οι 

μαθητές αυτοί γίνονται συχνά θύματα ρατσιστικής συμπεριφοράς από μαθητές και 

ενίοτε από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κάνουν διακρίσεις μεταξύ αλλοεθνών και 

Ελληνοκυπρίων μαθητών.  Συνεπώς, οι αλλοεθνείς μαθητές περιθωριοποιούνται και 

καταλήγουν ολιγομαθείς.   

 Πολλά είναι τα σχολεία που παρουσιάζουν ελλείψεις ως προς την υλικοτεχνική 

υποδομή.  Σε κάθε σχολείο υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθητής με σωματική αναπηρία, 

είτε μόνιμη είτε προσωρινή.  ∆υστυχώς, λίγα είναι τα σχολεία που παρέχουν τις 

κατάλληλες πρόνοιες, όπως είναι οι ράμπες και ο ανελκυστήρας.  Πέραν της πρόνοιας 
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για τα άτομα με σωματικές αναπηρίες, τα σχολεία δεν διαθέτουν τον κατάλληλο 

τεχνολογικό εξοπλισμό, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να παραδίδουν 

καλύτερα το μάθημα και να γίνεται πιο προσιτό σε όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα για 

τους αλλοεθνείς και τα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα.  Ακόμη όμως και στις 

περιπτώσεις που υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός,  δεν αξιοποιείται. 

 Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι ένα συχνό φαινόμενο το οποίο 

απασχολεί τους μαθητές.  Για το λόγο αυτό είναι καθήκον του κάθε σχολείου να παρέχει 

τουλάχιστον έναν σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά τα περισσότερα 

σχολεία δεν έχουν επαρκή αριθμό επαγγελματικών συμβούλων.  Οι επαγγελματικοί 

σύμβουλοι δεν επιμορφώνονται συνεχώς και πολλές φορές αντιμετωπίζουν επιπόλαια 

τις επιλογές των μαθητών. 

 Τέλος, τα σχολεία δεν πληροφορούν επαρκώς τους μαθητές για τα νέα 

επαγγέλματα και τις νέες προοπτικές μέσα από σεμινάρια ή επιπρόσθετα μαθήματα στα 

σχολεία.  Ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να ενισχυθεί γιατί οι μαθητές που 

δεν μπορούν να πληρώσουν για να δεχθούν τις υπηρεσίες ενός ιδιώτη επαγγελματικού 

συμβούλου βρίσκονται αντιμέτωποι με την ελλιπή επαγγελματική συμβουλευτική 

αγωγή.  Ο ελλιπής επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί σοβαρή αιτία για την 

επιδείνωση της ανεργίας. 

 Μείζων πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη παροχής ανθρωπιστικής παιδείας.  

∆υστυχώς, δεν δίνεται η απαραίτητη σημασία στα μη εξεταζόμενα και μη ενισχυμένα 

μαθήματα.  Συνεπώς, υπάρχει ένα εξετασιοκεντρικό σύστημα, αφού δίνεται σημασία 

μόνο στα εξεταζόμενα μαθήματα και όχι στην καλλιέργεια του μαθητή, ως 

προσωπικότητα.  Παράλληλα, η προσκόλληση μόνο σε ενισχυμένα μαθήματα και η 

παραγκώνιση μαθημάτων γενικής παιδείας, όπως είναι τα θρησκευτικά, καλλιεργεί τη 

βαθμοθηρική διάθεση στους μαθητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται πρωτίστως να 

βελτιώσουν τον βαθμό τους και όχι για να καλλιεργηθούν σαν άνθρωποι, δηλαδή 

πνευματικά.  

 Προκειμένου λοιπόν, να αντιμετωπιστούν τα προαναφερθέντα προβλήματα, 

προτείνουμε τις πιο κάτω εισηγήσεις:  

 Αρχικά λοιπόν, όσον αφορά τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή 

των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, προτείνουμε να γίνει καλύτερη ενημέρωση και 

εκπαιδευτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών για τις αλλαγές των νέων αναλυτικών 

προγραμμάτων έτσι ώστε να υπάρχει συνεργασία με τους μαθητές παραδείγματος 

χάριν να διοργανώνονται για τους καθηγητές συχνές διαλέξεις από εξειδικευμένα άτομα, 
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ώστε να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός του μαθήματος από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού. 

 Άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η παιδεία μας, είναι οι αυθαιρεσίες που 

διενεργούνται.  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εφαρμογή των κλάδων, που 

έγινε χωρίς να ερωτηθούν οι μαθητές και οι καθηγητές.  Σαφώς λοιπόν, αυτό μπορεί να 

υλοποιηθεί μέσω ενός παγκύπριου ερωτηματολογίου που θα αφορά τους μαθητές αλλά 

και τους καθηγητές των σχολείων μας, ώστε να έχουμε μια πιο αντικειμενική άποψη. 

 Όσον αφορά το διορισμό των εκπαιδευτικών, είναι πλέον γνωστό ότι το Υπουργείο 

Παιδείας έχει πάρει την έγκριση από τη Βουλή και προχώρησε στην αλλαγή των 

υφιστάμενων κριτηρίων διορισμού, αφού το 2017 θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος 

κατάλογος των διορίσιμων.  Εκτός όμως από αυτή την αλλαγή, που θεωρούμε ένα 

σημαντικό βήμα για τον θεσμό τις εκπαίδευσης, θα θέλαμε να προτείνουμε τη μείωση 

του ορίου αφυπηρέτησης των εκπαιδευτικών, ώστε να διορίζονται εκπαιδευτικοί σε 

μικρότερη ηλικία που έχουν μεγαλύτερη όρεξη, λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, είναι 

πιο εξειδικευμένοι σε νέες μεθόδους διδασκαλίας και στην τεχνολογία. 

 Επιπρόσθετα, θα ήταν καλό το Υπουργείο Παιδείας να παρέχει υποχρεωτικά 

μαθήματα ψυχολογικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ώστε να προσεγγίσουν 

περισσότερο τον μαθητή, να κατανοούν τα προβλήματα και τις ανάγκες του και να 

βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ τους.  Ακόμη να θέσει σε εφαρμογή τη διαδικασία 

ψυχομετρικών τεστ στους μαθητές, ώστε να προσανατολιστούν καλύτερα ως προς το 

ποιο επάγγελμα θα επιλέξουν. 

 Όσον αφορά τους αλλοεθνείς μαθητές, προκειμένου να ενσωματωθούν αρμονικά 

στο εκπαιδευτικό σύστημα και γενικά στην κοινωνία, προτείνουμε να υπάρξει ενίσχυση 

της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας με την παροχή δωρεάν απογευματινών 

ταχύρυθμων μαθημάτων.  Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούμε ρατσιστικές 

συμπεριφορές προς τους αλλοεθνείς μαθητές.  Πιστεύουμε πως θα ήταν καλό να 

γίνονται συχνά δραστηριότητες και διαλέξεις που θα βοηθήσουν στην ενοποίηση των 

Ελληνοκύπριων μαθητών με τους αλλοεθνείς, για να αποφευχθούν τέτοιου είδους 

συμπεριφορές παραδείγματος χάριν, να διοργανωθούν βιωματικά εργαστήρια, 

πολυπολιτισμικές εκδηλώσεις ώστε να δοθεί η ευκαιρία να γνωριστούν οι μαθητές από 

διάφορες χώρες και να μάθουν ο καθένας για τις συνήθειες και την κουλτούρα της 

χώρας των συμμαθητών τους.  

 Σχεδόν σε όλα τα σχολεία της Κύπρου υπάρχουν μαθητές που έχουν μια μόνιμη ή 

προσωρινή σωματική αναπηρία.  Σαφώς λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα 
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βοηθήματα όπως ράμπες, ανελκυστήρες και άλλα για τη διευκόλυνση των ατόμων 

αυτών.  Ακόμα να υπάρχουν εξειδικευμένα άτομα που να μπορούν να στηρίζουν 

ψυχολογικά τους μαθητές με κάποια μόνιμη αναπηρία. 

 Επιπρόσθετα, σε ειδικές περιπτώσεις που μαθητές έχουν ένα είδος αναπηρίας και 

δεν μπορούν να έρχονται στο σχολείο, θα ήταν καλό να εφαρμοστεί το διαδικτυακό 

σχολείο το οποίο θα προσφέρει μάθηση και εκπαίδευση σε μαθητές με μόνιμες ή 

προσωρινές σωματικές αναπηρίες μέσω μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας και 

τηλεδιασκέψεων.  

 Όσον αφορά την ενημέρωση των μαθητών για τον επαγγελματικό τους 

προσανατολισμό, θα ήταν καλό να υπάρχουν περισσότεροι σύμβουλοι στα σχολεία, 

ώστε να μοιράζονται τα καθήκοντα και να ενημερώνουν όλους τους μαθητές, δίνοντας 

ιδιαίτερη προσοχή στον κάθε μαθητή ξεχωριστά.  Επίσης, οι επαγγελματικοί σύμβουλοι 

πρέπει να ενημερώνονται  διαρκώς για τα θέματα που αφορούν τους μαθητές, 

παραδείγματος χάριν για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την επιλογή μαθημάτων, 

ποια επαγγέλματα έχουν μελλοντικό αντίκρισμα και άλλα.  Επιπλέον, να παρέχονται 

στους μαθητές τακτικά δωρεάν σεμινάρια από το σχολείο, για να ενημερώνονται για 

διάφορα καινούρια ή παρόντα επαγγέλματα, ώστε να μπορούν να αποφασίσουν τι θα 

ακολουθήσουν σε συνδυασμό με τις κλίσεις τους αλλά και τις απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας.  

 Εν κατακλείδι, η πνευματική καλλιέργεια των νέων ανθρώπων ως αναγκαία 

προϋπόθεση της κοινωνικής προόδου, είναι απόρροια μιας κατάλληλης εκπαίδευσης 

γιατί δίνει τη δυνατότητα στους νέους να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες 

και να αναπτύξουν τον κριτικό τους στοχασμό.  Το σχολείο οφείλει να δημιουργεί 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και τη διασφάλιση 

του δημοκρατικού πολιτεύματος μέσα από τις ανθρωπιστικές αξίες της ισότητας και του 

σεβασμού.  Από την άλλη, η εκπαίδευση επιβάλλεται να προσαρμοστεί στις σύγχρονες 

απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας, στοχεύοντας στην επαγγελματική 

κατάρτιση των νέων.  Γι’ αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα, οφείλει να συμβάλει 

στην αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου των νέων, προετοιμάζοντάς τους για την 

αγορά εργασίας και για την κοινωνία της ανταγωνιστικότητας και εμβολιάζοντάς τους με 

ανθρωπιστικά ιδανικά, ώστε να υπάρξει μια γόνιμη σύζευξη του εθνικού πολιτισμού με 

άλλους πολιτισμούς, για τη δημιουργία ευρωπαϊκής και οικουμενικής ταυτότητας.  

 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 

Παιδοβουλευτές ΕΚΟ Αμμοχώστου (αλφαβητικά): 
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Γιώργος Πέτρου 

Ελένη Μακρίδη 

Ιωάννης Φαλλάδος 

Κυριάκος Τρισόκκας 

Κωνσταντίνος Πέτρου 

Σπύρος Σπαρτιάτης  

Χρυστάλλα Λίλη 

Στυλιανός Κίττος  

Χριστίνα Κυριάκου  

Αναπληρωτές: 

Αναστασία Κωνσταντίνου  

Κυριακή Αθανασίου  

Παναγιώτης Καυκαρκού  

Συντονίστρια ΕΚΟ Αμμοχώστου: 

Άρτεμις Ριαλά 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε, κυρία Χρυστάλλα Λίλη.  Μία εκτεταμένη έκθεση.  Λοιπόν.  

Συζήτηση.  Ερωτήσεις, κριτική, τροπολογίες αν υπάρχουν, κ.λπ.  Λοιπόν.  Ας 

αρχίσουμε από πίσω.  Η κυρία Άντρη Παντούρα και μετά ο κ. Πλούταρχος Πολυδώρου. 

Α. ΠΑΝΤΟΥΡΑ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Βασικά ήθελα να σας ρωτήσω.  Στη σελίδα 3 στην τρίτη παράγραφο, λέτε: “Για το 

λόγο αυτό είναι καθήκον του κάθε σχολείου να παρέχει τουλάχιστον ένα σύμβουλο 

επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά τα περισσότερα σχολεία δεν έχουν επαρκή 

αριθμό επαγγελματικών συμβούλων”.  Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να 

προσδιορίσετε πιο συγκεκριμένα ποιος είναι αυτός ο αριθμός και είναι ένας σύμβουλος 

σ’ ένα σχολείο επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών;   

 Επίσης να σας ρωτήσω… 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Οι ερωτήσεις παρακαλώ, από την ομάδα να γράφονται για να απαντηθούν μετά.   

Α. ΠΑΝΤΟΥΡΑ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

  Επίσης είχα ένα σχόλιο.  Ήταν για την προηγούμενη…  Στη δική μας την ομιλία, 

αλλά δεν μου είχε δοθεί η ευκαιρία να… 
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Στην προηγούμενη έκθεση; 

Α. ΠΑΝΤΟΥΡΑ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Τελείωσε, τελείωσε. 

Α. ΠΑΝΤΟΥΡΑ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Εντάξει, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εγκρίθηκε, τελεία.  Τώρα πάμε στη νέα.  Ο κ. Πλούταρχος Πολυδώρου. 

ΠΛ. ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Βασικά μια διευκρίνιση στην τέταρτη σελίδα στην προτελευταία παράγραφο.  

Γράφει στην προτελευταία γραμμή: “Ακόμη να θέσει σε εφαρμογή τη διαδικασία 

ψυχομετρικών τεστ στους μαθητές, ώστε να προσανατολιστούν καλύτερα ως προς το 

ποιο επάγγελμα να επιλέξουν”.  Πιστεύω πως δεν χρειάζονται ψυχομετρικά τεστ για να 

επιλέξουν οι μαθητές τι θα σπουδάσουν ή τι θα ακολουθήσουν, αλλά τεστ των 

πραγμάτων που ενδιαφέρουν τους μαθητές τα οποία ήδη αυτά τα τεστ γίνονται στα 

σχολεία και βγαίνουν σωστά αποτελέσματα.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Λοιπόν, η κ. Στίγγα. 

Ε. ΣΤΙΓΓΑ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Στη σελίδα 2 στη δεύτερη παράγραφο, σχετικά με το θέμα για να χωριστούν οι 

εξετάσεις σε τετράμηνα, το θεωρώ σωστό γιατί έτσι ο μαθητής θα μπορεί να διαβάσει τα 

μαθήματα που έχει διδαχτεί στο συγκεκριμένο τετράμηνο και δε θα έρχεται στο τέλος 

του χρόνου, να αναγκάζεται να διαβάσει μαθήματα τα οποία έκαμε στην αρχή του 

χρόνου και να μη τα θυμάται.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Λοιπόν, πάμε απ’ εδώ τώρα και μετά απ’ εδώ.  Η κ. Κατερίνα Φιλοθέου.   

Κ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 
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 Ήθελα να κάμω μια προσθήκη στη σελίδα 4, η τελευταία παράγραφος που λέτε 

για τους αλλοεθνείς μαθητές.  Θέλω να αναφέρω ότι στο εξωτερικό υπάρχουν 

foundation classes όπου οι μαθητές που είναι από άλλες χώρες μαθαίνουν ένα χρόνο 

τη γλώσσα και μετά εντάσσονται μέσα σε τάξεις που είναι οι μαθητές που μιλούν τη 

γλώσσα της χώρας.  Ξέρω ότι στην Κύπρο υπάρχουν αλλόγλωσσες τάξεις στα 

γυμνάσια όπου οι μαθητές που είναι αλλόγλωσσοι φεύγουν από κάποια μαθήματα για 

να ενισχύσουν τα νέα ελληνικά, αλλά πιστεύω ότι τούτο δεν βοηθά γιατί είναι πολύ λίγες 

οι ώρες που κάνουν, έτσι δεν μαθαίνουν σωστά τη γλώσσα.  Έτσι άμα υπάρχουν 

foundation classes που θα τα κάνουν ένα χρόνο, μπορεί να μείνουν πίσω ένα χρόνο, 

αλλά θα ενταχθούν μετά πιο εύκολα στις τάξεις.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Λέει εδώ η έκθεση: “Προτείνουμε να υπάρξει ενίσχυση της εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας με την παροχή δωρεάν απογευματινών ταχύρυθμων μαθημάτων”.  

Εάν θέλετε να κάμετε τροποποίηση, συντάξετε την καλά να μας την πείτε.   

 Λοιπόν, η κ. Μαρία Χριστοδούλου. 

Μ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Βασικά στην τελευταία παράγραφο της σελίδας 3 αναφέρεται ότι δεν δίνεται η 

απαραίτητη σημασία στα μη εξεταζόμενα και μη ενισχυμένα μαθήματα και ήθελα να πω 

απλά ότι μετά τις τροποποιήσεις στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, τα μη εξεταζόμενα 

μαθήματα, όπως για παράδειγμα, τα αρχαία ελληνικά, διδάσκονται περισσότερες 

περιόδους απ’ ότι τα εξεταζόμενα μαθήματα, όπως η χημεία, η φυσική και η βιολογία 

που διδάσκονται μόνο μια περίοδο και πιο συγκεκριμένα στη δευτέρα γυμνασίου και γι’ 

αυτό ίσως θα έπρεπε να γίνει μια τροποποίηση στην έκθεση.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Ο κ. Κύπρος Κατσιάμης. 

Κ. ΚΑΤΣΙΑΜΗΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

  Στο θέμα για τις εξετάσεις να χωριστούν σε τετράμηνα, θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ 

καλό και θα βοηθήσει τους μαθητές και στην επίδοσή τους ώστε να βγάλουν 

καλύτερους βαθμούς.  Απλά όταν θα γίνει τούτη η απόφαση από τη Βουλή, όταν θα 

έρθει στη Βουλή, νομίζω ότι πρέπει κάποια ομάδα παιδιών της Παιδοβουλής να είναι 

παρών στη συνεδρία και να μεταφέρουν και να έχουμε και κάποια πιο συγκεκριμένη 
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άποψη και μαζί, ας πούμε, με τις άλλες επαρχίες και ας πούμε, να βοηθήσουμε και εμείς 

τους βουλευτές να βγάλουν τη σωστή απόφαση.   

 Επίσης στην τρίτη σελίδα στην τρίτη παράγραφο που μιλά για τους σύμβουλους, 

εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται περισσότερος από ένα σύμβουλο στο κάθε σχολείο.  

Επαρκεί πάρα πολύ και σε σημείο που δεν έχει κάτι να κάμει ο σύμβουλος, κατά την 

άποψή μου, γιατί του αφαίρεσαν και το μάθημα που είχε στην τρίτη γυμνασίου, άρα δεν 

υπάρχει λόγος να υπάρχουν περισσότεροι σύμβουλοι.  ∆εν ξέρω αν υπάρχει κάποιο 

άλλο θέμα. 

 Επίσης στην τέταρτη παράγραφο για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα, πιστεύω ότι τα 

θρησκευτικά που τέθηκε συγκεκριμένα ότι πρέπει να είναι μάθημα που να μη μπαίνει 

βαθμός, όχι για να το υποτιμήσω ή κάτι, απλά για το θέμα ότι είναι ένα μάθημα που, ας 

πούμε, έτσι δε θα χρειαστεί να φεύγουν και κάποια παιδιά μέσα στην τάξη που είναι 

αλλόθρησκα και έτσι να βοηθήσουμε εκείνα τα παιδιά να είναι μέσα στην τάξη, χωρίς να 

στοχοποιούνται επειδή είναι άλλης θρησκείας.  Με το να αλλάξει το αναλυτικό 

πρόγραμμα, να μην είναι συγκεκριμένα μόνο για τον χριστιανισμό, ας πούμε, αλλά να 

μιλά και για άλλες θρησκείες και δεν είναι ανάγκη να πάεις δευτέρα λυκείου για να σου 

το πουν τούτο.  Ναι, τούτο, ότι δεν χρειάζεται να φεύγουν τα παιδιά από την τάξη, απλά 

να αλλάξει το αναλυτικό πρόγραμμα και να μην μπαίνει βαθμός στο μάθημα.  

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. Μύρια Τζήκα. 

Μ. ΤΖΗΚΑ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Απλά για τη δεύτερη παράγραφο στη δεύτερη σελίδα, εκεί πέρα που λέτε πάλι για 

να χωριστούν οι εξετάσεις, να γίνονται ανά τετράμηνο, υπάρχει ήδη σε κάποια σχολεία 

και στο δικό μου γίνεται αυτό το πράγμα και είναι εφικτό.  Θέλω να πω λειτουργεί, δεν 

έχει κάτι να γίνει, απλά πρέπει να περάσει και στο δημόσιο.  Είναι κάτι που υπάρχει, 

λειτουργεί και οι μαθητές το προτιμάνε.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Χρίστος Πιτσιλλής. 

ΧΡ. ΠΙΤΣΙΛΛΗΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Στη σελίδα 2 στην δεύτερη παράγραφο που λέει ότι “οι μαθητές της πρώτης 

λυκείου αποτελούν τα πειραματόζωα της εκπαιδευτικής πολιτικής”, συμφωνώ γιατί το 
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Υπουργείο Παιδείας νομίζω έχει πάρει βεβιασμένες αποφάσεις.  Εμάς μας εδόθηκε 

τέλος του Μάη, πέρσι, να αποφασίσουμε για τα μαθήματά μας, εμείς είχαμε υπόψη ότι 

θα έχουμε ακόμα ένα χρόνο στο λύκειο για να αποφασίσουμε και ήταν σαν να μας 

υποχρέωναν εκείνη τη στιγμή να αποφασίσουμε κάτι για να δώσουμε στο χαρτί να πάει.   

 Επίσης τα οικονομικά που δεν διδάσκονται στο γυμνάσιο.  Πώς ο μαθητής θα 

επιλέξει τα οικονομικά στην πρώτη λυκείου αφού δεν ξέρει τι είναι;  Και επίσης για το 

όριο αφυπηρέτησης, συμφωνώ ότι πρέπει να μειωθεί γιατί πρέπει να μπαίνει νέα γενιά 

στις δουλειές και έτσι θα μειωθεί η ανεργία.  Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. Στέλλα Χατζηγιαννάκη. 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: 

(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Στη σελίδα 5 στη δεύτερη παράγραφο που λέει για την εισαγωγή ανελκυστήρων 

στα σχολεία, θα ήθελα να ρωτήσω την Επαρχία Αμμοχώστου αν έχει σκεφτεί κάποιο 

τρόπο να καλύψει αυτό το κόστος γιατί προφανώς είναι πολύ μεγάλο και μπορεί να μην 

είναι εφικτό σε όλα τα σχολεία να υπάρξει ανελκυστήρας γιατί είναι μεγάλο το κόστος… 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι όροφοι είναι το μεγαλύτερο σχολείο;  Το πιο ψηλό. 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: 

(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Τρεις; 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Τρεις.   

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: 

(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Επίσης στη σελίδα 2 στην τελευταία παράγραφο μιλούν για το ότι τα μαθήματα 

αρχίζουν ένα μήνα μετά την έναρξη των σχολικών μαθημάτων, ήταν λίγο απόλυτοι όταν 

το είπαν αυτό γιατί δεν είναι σε όλα τα σχολεία που υπάρχει αυτή η κατάσταση, να 

αρχίσουν τα μαθήματα ένα μήνα μετά.  Υπάρχουν σχολεία που ξεκινούν μετά την 

πρώτη εβδομάδα κανονικά τα μαθήματά τους.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  ∆εν υπάρχει άλλος απ’ εδώ;  Υπάρχει ένας;  ∆ε θα δώσω σε άλλον το 

λόγο.  Ή τώρα γιατί αργότερα δε θα δώσω.  Ο κ. Χρίστος Μεταξάς και μετά η κ. 

Χρυσοβαλάντω Αυγουστή. 
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ΧΡ. ΜΕΤΑΞΑΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Συγκεκριμένα με τα τετράμηνα και τις εξετάσεις που θα γίνονται στο τέλος του 

τετραμήνου, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό διότι ο φόρτος του μαθητή 

στο τέλος της χρόνιας μοιράζεται σε δύο κομμάτια και είναι καλύτερο για τον μαθητή εάν 

αποτύχει σε μία από τις εξετάσεις, ο βαθμός του δε θα καταστραφεί εντελώς διότι έχει 

και τη δεύτερη ευκαιρία.   

 Επίσης ακούστηκε η άποψη να γίνονται τάξεις όπου να γίνονται έξτρα μαθήματα 

για αλλόγλωσσους.  Βασικά υπάρχουν τα παιδαγωγικά ινστιτούτα που είναι μετά το 

σχολείο και παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες από το κράτος και επίσης θεωρώ ότι ένας 

σύμβουλος είναι υπεραρκετός για…  Όχι είναι υπεραρκετός, είναι αρκετός για το κάθε 

σχολείο.  ∆εν νομίζω με τις τωρινές συνθήκες, όπως άλλαξαν τα προγράμματα, να 

χρειάζονται παραπάνω σύμβουλοι για κάποιοι σχολεία, αλλά είμαι σε μικρό σχολείο, αν 

έχω λάθος διορθώστε με.  Αυτά, ευχαριστώ. 

ΧΡ. ΑΥΓΟΥΣΤΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Στη σελίδα 2 στην παράγραφο 3, το δεύτερο σημείο που βάλατε σχετικά με το ότι: 

“διδάσκοντες καθηγητές που διορίζονται στα σχολεία έχουν αποφοιτήσει από τα 

πανεπιστήμια εδώ και μία δεκαετία, ενώ οι νέοι διδάσκοντες δεν διορίζονται έγκαιρα”.  

Αυτό αποτελεί αδικία μεγάλη σε σχέση με τους πρώτους γιατί αν ήταν έτσι δε θα είχαν 

δουλέψει ποτέ στη ζωή τους και θα εξασκούσαν το επάγγελμα μόνο οι νέοι διδάσκοντες 

καθηγητές.  Έτσι θεωρώ σωστό τον τρόπο με τον οποίο ήδη διορίζονται οι καθηγητές 

στα σχολεία με σειρά προτεραιότητας.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχει ένα σημείο που λέει ότι είναι δεκαετία.  Εγώ ήξερα που έκαμαν δύο, τρεις 

δεκαετίες μέχρι να διοριστούν.  Λοιπόν, πάμε απ’ εδώ τώρα.  Ποια θα μιλήσει;   

Μ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Είμαι η Μαρία Πολυκάρπου από την ΕΚΟ Λευκωσίας.  Σύμφωνα με την 

παράγραφο την οποία έχετε στη σελίδα 3, τη δεύτερη παράγραφο η οποία αναφέρεται 

στα παιδιά με αναπηρίες και ότι λιγοστά σχολεία είναι εκείνα τα οποία έχουν τις 

κατάλληλες υποδομές, ήθελα να διαφωνήσω ότι σύμφωνα με νομοθεσίες οι οποίες 

υπάρχουν και εγκρίθηκαν και από την ίδια την Κυπριακή Παιδοβουλή, κάθε σχολείο 

πρέπει να έχει τις σωστές υποδομές στους χώρους του σχολείου, γιατί στο μέλλον 
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μπορεί να υπάρχει ένα παιδί με αναπηρίες.  Κάνει τα διαβήματα όταν έχει ένα 

περιστατικό με ένα παιδί με αναπηρίες, έτσι ώστε το σχολείο το οποίο δεν έχει αυτές τις 

υποδομές σημαίνει ότι παραβιάζει αυτομάτως τη νομοθεσία και πρέπει να γίνουν πολλά 

διαβήματα για να παρουσιαστούν αυτές οι υποδομές σ’ εκείνο το σχολείο.   

 Τα πλείστα σχολεία, απ’ ότι γνωρίζω, έχουν αυτές τις υποδομές, άρα και για το 

κόστος το οποίο είπε η συνάδελφος πριν για τα ασανσέρ, σημαίνει ότι το Υπουργείο 

Παιδείας είναι υπόχρεο να αγοράσει ασανσέρ και να τα παρέχει στα σχολεία γιατί είναι 

μέσω της νομοθεσίας, η οποία εγκρίθηκε και ήδη από εμάς.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η τελευταία και ερχόμαστε απ’ εδώ.   

∆. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Ήθελα να κάμω πρώτα μια διευκρίνιση στη σελίδα 2 στην παράγραφο 2.  Οι ώρες 

διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών είναι δύο, της χημείας δύο και της βιολογίας μία 

ώρα, που σημαίνει ότι δεν είναι περισσότερες οι ώρες των αρχαίων, πιστεύω ότι η 

βιολογία πρέπει να αυξηθεί όντως.  Κάτι άλλο που ήθελα να πω στη σελίδα 5 στην 

παράγραφο 2 για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, πιστεύω ότι δεν πρέπει να 

υπάρχουν μόνο συμβούλοι, αλλά να υπάρχουν και αρμόδιοι από το υπουργείο οι οποίοι 

να μεριμνούν και να ενημερώνουν.  ∆ηλαδή να πηγαίνουν στα σχολεία και να 

ενημερώνουν τους μαθητές για τα διάφορα επαγγέλματα, ποιά έχουν μέλλον, που 

όντως το είπατε.  Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν και αρμόδιοι από τα 

διάφορα πανεπιστήμια που να ενημερώνουν τους μαθητές για τα μαθήματά τους, για να 

μαθαίνουν καλύτερα το τι επάγγελμα μπορούν να διαλέξουν.  Αυτά, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η επόμενη.  Εσείς, ναι. 

ΟΥΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ουρανία Παπακυριακού, Λευκωσία.  Βασικά στη σελίδα 3, τελευταία παράγραφος, 

μιλάτε για την ανθρωπιστική παιδεία και μετά παίρνετε το θέμα στα εξεταζόμενα και μη 

εξεταζόμενα μαθήματα.  Έγραψα κάτι για την ανθρωπιστική παιδεία αν θέλετε να το 

δείτε, επειδή γράφω και τρόπους να προστεθεί.   

(Μη ευκρινή σχόλια από τους παιδοβουλευτές.) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 
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 ∆ιάβασε το πρώτα και μετά τους το δίνεις να το επεξεργαστούν.  “Μείζον 

πρόβλημα αποτελεί”.  Απ’ εκεί είναι που ξεκινά, δεν είναι; 

ΟΥΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 “Μείζων πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη παροχής ανθρωπιστικής παιδείας.  

∆υστυχώς, δεν δίνεται η απαραίτητη σημασία στα μη εξεταζόμενα και μη ενισχυμένα 

μαθήματα”.  Οπόταν είναι εδώ το θέμα γιατί γράφεται κάτι άλλο για την ανθρωπιστική 

παιδεία και απλά εγώ αναφέρω και τρόπους.  Να τους διαβάσω; 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Είναι πολλοί; 

ΟΥΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Είναι πολλοί.  Απλά να πω…  Για παράδειγμα να μπαίνουν εβδομάδες με 

θεματικές ενότητες, όπως κατά του ρατσισμού και να γίνονται κάποιες ενέργειες μέσα 

στις εβδομάδες αυτές για ενίσχυση της ανθρωπιστικής παιδείας.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Είναι μία προσθήκη να πούμε.  Προσθήκη.  Μπορείς να το δώσεις να το 

επεξεργαστούν αν το δέχονται ή όχι.  Λοιπόν, η επόμενη.  Η κυρία εκεί, ναι. 

Κ. ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Αρχικά ήθελα να πω κάτι, να προσθέσω στη συνάδελφο από την Επαρχία Πάφου 

που είπες για τα πανεπιστήμια, υπάρχει, τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο και θέλω να 

πιστεύω ότι είναι σε όλα τα σχολεία, εκπαιδευτικό τριήμερο στο οποίο ανάλογα με την 

επιλογή σου για ένα επάγγελμα που σε ενδιαφέρει, υπάρχουν και ομιλίες και επίσκεψη 

σε πανεπιστήμια νομίζω.  Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι ειδικά για το θέμα της 

εκπαίδευσης αφού μας αφορά άμεσα, πιστεύω ότι όπως το παράδειγμα που δόθηκε 

από την Επαρχία Λεμεσού για να γίνει μια σαν τη συμβουλευτική ομάδα, για τα ΚΙΕ 

νομίζω, να γίνει κάτι παρόμοιο και για την εκπαίδευση, δηλαδή να υπάρχει μια ομάδα η 

οποία να είναι σε άμεση επαφή με το Υπουργείο Παιδείας και να συμβουλεύεται το ίδιο 

το υπουργείο αυτή την ομάδα πριν να ληφθούν κάποιες αποφάσεις που να έχουν 

σχέση με την εκπαίδευση, όπως είπε πριν και ο άλλος συνάδελφος ότι οι αποφάσεις 

ληφθήκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και δεν δόθηκε η ευκαιρία πιστεύω στους 

μαθητές να αποφασίσουν σωστά για τον κλάδο, τον οποίο θέλουν να επιλέξουν.  Έτσι 

ήθελα να καταλήξω στο ότι αν δημιουργηθεί αυτή η ομάδα η οποία να αποτελείται από 
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άτομα και γυμνασίου, και λυκείου -δημοτικό δεν ξέρω αν είναι εφικτό- τα οποία να έχουν 

συνεδριάσεις είτε με τον υπουργό, είτε με άτομα του υπουργείου μια φορά το μήνα, 

παραδείγματος χάριν, και να συζητιούνται θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό 

σύστημα.  Πιστεύω ότι τούτο όχι μόνο θα βοηθήσει τα παιδιά -τούτο που συζητούσαμε 

πριν- αλλά θα τους δώσει φωνή και θα τους κάνει να αποκτήσουν περισσότερη 

αυτοπεποίθηση, θα τους καλλιεργήσει την κριτική σκέψη και την υπευθυνότητα και την 

πρωτοβουλία.  Ακόμη ικανοποιείται και το δικαίωμα της συμμετοχής σε συνεργασία 

μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων που είναι ο στόχος γενικά της Παιδοβουλής.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, έχω υπόψη μου ότι υπάρχουν κάποιες περίπου σαν τις ομάδες των 

μαθητών, Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών ή οτιδήποτε άλλες.  ∆εν έχουν 

κάποιο ρόλο ή είναι…  Τέλος πάντων, δεν τους έχετε εμπιστοσύνη;  

 Ναι, η κ. Λίλη. 

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Βασικά σημειώνουμε να κάνουμε αναφορά σ’ εκείνο το σημείο που προέκυψε, 

στην απάντησή μας για το θέμα που έθεσε η κ. Μπελτράν, απλά περιμένουμε συνολικά.  

Το έχουμε υπόψη μας να το αναφέρουμε τούτο που λέτε τώρα.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Είναι εκλεγμένη, δεν είναι κομματική.   

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Από τα σχολεία μας έχουμε εκπροσώπους και βλέπουμε το.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη δεύτερη και μετά ο τελευταίος.   

Κ. ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Εγώ θα ήθελα να θίξω δύο θέματα.  Το ένα στη σελίδα 3 και θα το πω πολύ 

περιεκτικά, πάλι “για την καλλιέργεια του μαθητή ως προσωπικότητα” γράφει, και μετά 

αναφέρεστε στο μάθημα των θρησκευτικών και το ότι παραγκωνίζεται τούτο το μάθημα 

και θέλω να σας ρωτήσω:  Τα θρησκευτικά δεν είναι ένα μάθημα το οποίο μας διδάσκει 

τη θρησκεία;  ∆εν είναι ένα μάθημα το οποίο καλλιεργεί την προσωπικότητα;  Εθέσατε 

το λίγο διαφορετικά επειδή ένας άνθρωπος τη θρησκεία θα την πιάσει που το σπίτι του, 

είναι το τι πιστεύει, δε θα πάει στο σχολείο να του τη μάθει.  ∆εν είναι ό,τι του πει το 
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σχολείο θα το κάμει.  Η προσωπικότητα είναι ένα άλλο διαφορετικό πράγμα από τη 

θρησκεία. 

 Επίσης το άλλο θέμα που θέλω να θίξω, είναι στη σελίδα 2 στη δεύτερη 

παράγραφο, εκεί που λέει “οι κλάδοι που εφαρμόστηκαν”, αναφέρθηκαν στους κλάδους, 

στα μαθήματα, αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στην έκθεση για την εκπαίδευση για τον 

κλάδο των Καλών Τεχνών.  Με τούτο τον κλάδο, νιώθω εγώ προσωπικά ως ένα παιδί 

το οποίο ασχολείται και θέλει να ακολουθήσει παρακάτω την τέχνη, γίνεται μια 

υποβάθμιση γιατί αναγκάζει τους μαθητές, ας πούμε, για να πιάσουν εκείνο τον κλάδο 

να κάνουν και θέατρο.  Ναι, εγώ κάνω θέατρο, ο άλλος όμως μπορεί να μην κάνει 

θέατρο.  

 Προτείνω να δημιουργηθούν σχολεία όπως υπάρχουν το Μουσικό και το Αθλητικό 

Σχολείο και Σχολείο Καλών Τεχνών, αφού ο μαθητής θα πηγαίνει και θα έχει εκείνες τις 

έξτρα ώρες στις οποίες θα κάνει την τέχνη ή το χορό.  Επίσης θέλω να προσθέσω και 

το χορό γιατί είναι ένα μάθημα το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στην κυπριακή 

εκπαίδευση, ενώ σε χώρες του εξωτερικού υπάρχουν σχολεία και συγκεκριμένα στο 

λύκειο όπου πάνε και είναι έτοιμοι ώστε να πάνε να σπουδάσουν και να ξέρουν τι 

κάνουν.  Θέλουμε να έχουμε μια δωρεάν παιδεία, αλλά εγώ πρέπει να πληρώσω έξω 

για να πάω να μάθω να ζωγραφίζω σωστά… 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, παρακαλώ σύντομα. 

Κ. ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ναι, ναι, τελειώνω.  Τούτο, ότι πρέπει να γίνουν σχολεία όπως είναι το Μουσικό 

και το Αθλητικό, να πιάσουμε και τις Καλές Τέχνες μέσα και όχι απλά ένας κλάδος 

υποβαθμισμένος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. Αθανασία Βασιλείου. 

Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

   Ονομάζομαι Αθανασία Βασιλείου, από την επαρχία Πάφου.  Στη σελίδα 3 στην 

τρίτη παράγραφο αναφέρεται ότι “Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι δεν επιμορφώνονται 

συνεχώς και πολλές φορές αντιμετωπίζουν επιπόλαια τις επιλογές των μαθητών”.  

Ήθελα να ρωτήσω την επαρχία Αμμοχώστου αν έχετε ερευνήσει αν όντως δεν γίνεται 

επιμόρφωση των καθηγητών επαγγελματικού προσανατολισμού, διότι δεν είναι 
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τεκμηριωμένο γιατί γίνεται επιμόρφωση.  Το υπουργείο υποχρεώνει τους καθηγητές να 

επιμορφώνονται και πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος ελέγχου επάρκειας των 

καθηγητών προσανατολισμού, αλλά και όλων των καθηγητών.  Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ένας, δυο, τρεις, τέσσερις και φτάνει.  Ο κ. Στέφανος Κυπριανού. 

ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Πρώτα θα ήθελα να προσθέσω κάτι πάνω στην έκθεση.  ∆εν αναφερθήκατε 

καθόλου στο θέμα ότι η γυμναστική, αν προσέξατε, μειώθηκε πάρα πολύ.  Το πρώτο 

τετράμηνο στα λύκεια, ας πούμε, είναι μονόωρη και στο δεύτερο τετράμηνο δίωρη ή το 

αντίθετο.  Μπήκαμε σ’ ένα στάδιο που πολλοί από τους μαθητές μας είναι παχύσαρκοι.  

Έχουμε πολλά σωματικά και γενικά προβλήματα και ασθένειες και δεν γίνεται, ας 

πούμε, να είναι τόσο λίγες οι ώρες της γυμναστικής.  Πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. Νικόλ Ηροδότου και μετά η κ. Μαρίνα Οικονομίδη. 

Ν. ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Βασικά θα εκφράσω ένα παράπονο γιατί μας χαρακτηρίζουν λίγο αδιάφορους, τη 

γενιά μας, για παράδειγμα, στην κυπριακή ιστορία που κάνουμε στο σχολείο, η ύλη του 

βιβλίου είναι πολύ ελλιπής και επιλεκτική και βάζει εκείνα που θέλει το υπουργείο να 

βάλει μέσα και εμείς, ας πούμε, όταν ρωτούμε τους καθηγητές παραπάνω 

πληροφορίες, δεν μπορούν να μας απαντήσουν γιατί δεν θέλουν να 

κομματικοποιηθούμε γενικά, ας πούμε.  Οπόταν, το θεωρώ λίγο λάθος τούτο.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Για να μην σας χαρακτηρίζουν “αδιάφορους”, να αφιερώνετε παρακαλώ μισή ώρα 

την ημέρα να ακούετε τις ειδήσεις από όποιο κανάλι θέλετε.  Θα μάθετε διάφορα 

πράγματα, όχι μόνο για την πολιτική, το εθνικό μας θέμα που πολλοί δεν ενδιαφέρονται 

και πρέπει να ενδιαφερόμαστε διότι είναι ο τόπος μας, αλλά και για διεθνείς ειδήσεις, 

ιατρικές ειδήσεις, εκπαιδευτικές ειδήσεις, νέα τεχνολογία.  Μισή ώρα την ημέρα να 

ενδιαφέρεστε.  Να αναγνωρίζετε και τους πολιτικούς.  Εγώ είμαι δεκαπέντε χρόνια 

βουλευτής και πολλές κοπέλες, ιδιαίτερα, δεν με αναγνωρίζουν.  Και προεδρεύω της 

Βουλής κάθε βδομάδα.  Τέλος πάντων, συνεχίζουμε.  ∆εν είσαστε αδιάφοροι, βασικά 

είστε βαρυφορτωμένοι.  Αλλά μισή ώρα πρέπει να αφιερώνετε για τις ειδήσεις του 

τόπου μας και τις διεθνείς. 
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 Η κ. Μαρίνα Οικονομίδη, παρακαλώ. 

Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Θέλω μια διευκρίνιση, στη σελίδα 2 στην παράγραφο 2 όπου αναφέρεται ότι το 

γεγονός πως θα χωριστούν σε τετράμηνα οι εξετάσεις, ότι: “…οδήγησε σε αμφιβολίες 

των μαθητών για το αν θα είναι εφικτό να καλυφθεί η διδακτέα ύλη, μιας και είναι 

γνωστός ο μεγάλος όγκος της υφιστάμενης εξεταστέας ύλης”.  ∆εν το κατάλαβα αρκετά 

επειδή δεν σημαίνει ότι θα αυξηθεί η ύλη, αλλά να εξετάζεται σε δύο μέρη.  Τούτο θα 

κάνει τους καθηγητές απλά να το διδάξουν όπως ήταν να το διδάξουν ακόμα και αν 

ήταν στο τέλος οι εξετάσεις.  Απλά θα είναι δύο εξετάσεις.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Και η διπλανή. 

Α. ΚΥΘΡΕΩΤΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Άννα Κυθρεώτου από την ΕΚΟ Λευκωσίας.  Στη σελίδα 2 αναφέρατε για τους 

καθηγητές, ότι “…ο διορισμός των καθηγητών αργεί με αποτέλεσμα να 

πρωτοδιορίζονται στα δημόσια σχολεία διδάσκοντες καθηγητές, που έχουν αποφοιτήσει 

από το πανεπιστήμιο εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία”.  Θέλω να συμφωνήσω σ’ αυτό 

το θέμα, απλά αν μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι θα ήταν καλύτερο οι καθηγητές να 

διορίζονται με βάση κάποια τεστ αξιολόγησης, έτσι ώστε να διορίζονται οι πιο ικανοί και 

οι καλύτεροι και η εκπαίδευση να είναι πιο αποτελεσματική.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ:  

 Ο κ. Κανάρης Παππάς και μετά η γραμματέας και τελειώσαμε.  Παρακαλώ. 

Κ. ΠΑΠΠΑΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στο συνάδελφό μου παιδοβουλευτή που είπε 

ότι πρέπει να αυξηθούν οι ώρες της γυμναστικής στα λύκεια, γιατί πολλοί Κύπριοι είναι 

παχύσαρκοι.  Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί ένας παχύσαρκος να έρθει σ’ ένα κανονικό 

βάρος μέσω της γυμναστικής ή ένας πιο χοντρός.  ∆εν είναι εφικτό στον γυμναστή να 

κάνει αυτό το πράγμα.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Η γραμματέας.  

Ε. ΜΑΚΡΙ∆Η: 

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 
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 Όσον αφορά αυτό που αναφέρθηκε στις αρχές της συζήτησης, για ένα χρόνο σε 

ξεχωριστή τάξη για να μάθουν τη γλώσσα οι αλλόγλωσσοι, η αλήθεια είναι ότι 

αναφέρθηκε για να μη μειώνονται οι γνώσεις που παρέχονται στους αλλοεθνείς λόγω 

του ότι δεν ξέρουν την ελληνική γλώσσα.  Υπήρξε η γνώμη στο να μπουν σε άλλες 

τάξεις και στη συνέχεια να ενσωματώνονται με τους Ελληνοκύπριους μαθητές στα νέα 

ελληνικά ή σε κάποια μαθήματα για να μπορούν να ενσωματωθούν στην 

ελληνοκυπριακή κοινωνία.  Γι’ αυτό θα θέλαμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις ως 

προς το θέμα αυτό, να μπαίνουν αρχικά σε μια ξεχωριστή τάξη και να ενσωματώνονται 

σε κάποια μαθήματα με τους Ελληνοκύπριους μαθητές. 

 Και κάτι άλλο στο θέμα της θρησκείας.  Θεωρώ ότι τουλάχιστον στους 

Ελληνοκύπριους που έχουν ως θρησκεία την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία, πιστεύω 

ότι μέσα από την πίστη μας φαίνονται τα ιδανικά μιας ενάρετης προσωπικότητας την 

οποία μπορούν να μας βάλουν σ’ ένα σωστό δρόμο οι καθηγητές θεολόγοι μας, που 

γνωρίζουν τις αρετές που αναδεικνύει η ορθόδοξη χριστιανική πίστη.  

 Και κάτι τελευταίο.  Απλά στο θέμα της παχυσαρκίας, δεν είναι ότι θα κάνεις από 

τη γυμναστική κάποιον μαθητή πιο λεπτό.  Μπορεί να γίνει, απλά προωθείς το μυαλό 

του μαθητή εκείνου να ασχοληθεί με τη γυμναστική και να έχει μια πιο υγιή ζωή.  

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Η κ. Χρυστάλλα Λίλη, έχει το λόγο να μας πει τι ανταπαντήσεις έχει και τι 

τροποποιήσεις, τέλος πάντων, έχουμε. 

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Θα προσπαθήσω να βάλω μαζί εκείνες που είναι κοινές απορίες για να μπορούμε 

να τις λύσουμε σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.  Καταρχάς που είπε η κ. Παντούρα 

από τη Λεμεσό ότι είχε ασάφεια, αναφερόμαστε αργότερα στα μέτρα που είπες, 

εξηγώντας, αν πάεις στο τέλος που είναι οι τρόποι αντιμετώπισης, το εξηγούμε.  Ήταν η 

μόνη παρατήρηση που την έχουμε σαφέστατα. 

 Για τον κ. Πλούταρχο Πολυδώρου που είπε για την τέταρτη σελίδα για το 

ψυχομετρικό τεστ.  “Ψυχομετρικό τεστ” εννοούμε τεστ για την κλίση που έχει ο κάθε 

μαθητής για εκείνο που θα ακολουθήσει.  Είναι τούτο που εννοούμε.   

 Για την κ. Ελπίδα Στίγγα πάλι από την επαρχία Λεμεσού που το θεωρεί σωστό για 

τα τετράμηνα, απλά εκείνο που σκεφτήκαμε εμείς για τα τετράμηνα στο δημόσιο, 

σημαίνει στην τρίτη λυκείου τετράμηνα.  Τέλος του χρόνου τέλος πάντων, θα έχουμε να 
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δώσουμε παγκύπριες, τις εξετάσεις του τετραμήνου μας και τις εξετάσεις ολόκληρης της 

ύλης του σχολείου.  Τρεις εξετάσεις για έναν μαθητή είναι πολλές και εντάξει, τα 

ιδιαίτερα που είναι τα έξτρα μαθήματά μας, δε θα τα συμπεριλάβω, ακόμα ούτε τούτο 

μέσα, δε θα το βάλω καν μέσα. 

 Αντιλαμβάνεστε όμως ότι είναι υπερβολικά δύσκολο, ας πούμε, για… 

(Μη ευκρινή σχόλια από παιδοβουλευτές) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Συνεχίστε, συνεχίστε τις απόψεις σας. 

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Να αναφερθώ και σε αυτό που ανέφερε η κ. Κατερίνα Φιλοθέου για τα foundation 

classes.  Απλά δε θέλουμε να περιθωριοποιήσουμε με έναν τρόπο τους μαθητές που 

είναι αλλόγλωσσοι, δηλαδή να τους ξεχωρίσουμε από το σύνολο των ανθρώπων… 

(Μη ευκρινή σχόλιο από την κ. Κ. Φιλοθέου) 

 Όχι, προσπαθούμε να τους αναμίξουμε μαζί μας και να τους βοηθήσουμε να 

ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία μας.  Απλά τους βοηθούμε με τα μαθήματα εκείνα που 

προτείναμε, και τα foundation classes είναι πολύ καλή ιδέα, αν είναι για μετά από το 

σχολείο για να μην τους στιγματίζουμε. 

 Επίσης για τους συμβούλους έγιναν πολλές ερωτήσεις.  Θεωρούμε ότι είναι 

καλύτερο να έχουμε περισσότερους συμβούλους σε ένα σχολείο για να ασχολείται 

εξειδικευμένα με κάθε μαθητή και να τον ενδιαφέρει η σταδιοδρομία του και ο τρόπος 

που θα επιλέξει το μάθημά του και αργότερα να μην μετανιώνει.   

ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Και επίσης ότι, ας πούμε, ένας σύμβουλος μέσα στο σχολείο μας που είμαστε 

επτακόσια άτομα και επτακόσια άτομα για έναν σύμβουλο δε θα μπορεί να βοηθήσει 

κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, εάν είναι ένα μικρό μέρος των μαθημάτων, από τους 

επτακόσιους, οι εκατό ή οι διακόσιοι, πάλι δε θα μπορεί ένας σύμβουλος να τους 

βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο γιατί θα είναι πάρα πολλοί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Συμπληρώσατε; 

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Είχαμε πολλές ερωτήσεις και πρέπει να… 
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Έτσι σύντομα, ναι. 

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Όσον αφορά το θέμα της θρησκείας, “θρησκεία” δεν εννοούμε τη θρησκεία…  

Πρώτα απ’ όλα τα θρησκευτικά ήταν ένα… 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Συγγνώμη, νομίζω να επικεντρωθείτε λίγο αν υπάρχουν εισηγήσεις για 

τροποποιήσεις.  Οι απόψεις ακούστηκαν, δεν είναι ανάγκη να τις… 

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Απλά τους απαντούμε, κύριε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Αν είναι εναντίον δηλαδή; 

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Εντάξει.  Για τις τροποποιήσεις που μας είπαν από την ΕΚΟ Λεμεσού, ότι βασικά 

πρέπει να διορίζονται σύμφωνα με τη βαθμολογία, απλά να είναι κάτι πιο αντικειμενικό 

γιατί υποτίθεται, ξέρετε το λεγόμενο “μέσο” στην Κύπρο, μπορεί κάποιος καθηγητής να 

ευνοηθεί λόγω του ότι γνωρίζει, καταλαβαίνετε, ξέρετε το σύστημά μας.  Βασικά είναι η 

μόνη παρατήρηση σε τούτο.  Και στην τροποποίηση της ΕΚΟ Λευκωσίας όσον αφορά 

τις εξεταστικές περιόδους που είπαμε με τα τετράμηνα, εννοώ θέλουμε να γίνει;  Εμείς 

ταχθήκαμε κατά για τους λόγους που σας εξήγησα, ότι θα είναι υπερβολικός ο φόρτος 

των μαθημάτων.   

Κ. ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Η ιεραρχία μας είναι υπέρ.  Αυτό λέει η τροποποίησή μας. 

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Εντάξει.  Και το τελευταίο στοιχείο, η παρέμβασή σου, θα την προσθέσουμε γιατί 

είναι πολύ καλή και περιεκτική και ευχαριστούμε που θα τη δώσετε στους… 

ΕΛ. ΜΑΚΡΙ∆Η: 

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 
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 Απλά θέλω να προσθέσω κάτι πάνω σε τούτο που είπες.  Όσον αφορά τον όγκο 

της ύλης που ήθελε διευκρίνιση κάποιος συνάδελφος, εννοούμε τις ανησυχίες των 

μαθητών όσον αφορά το να υπάρξει κάποια ικανοποιητική ύλη, ώστε να υπάρξει κάποια 

εξέταση στο μάθημα, δηλαδή, ας πούμε, να καλυφθεί η ύλη για τις εξετάσεις του 

τετραμήνου.  Ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου πιστεύω ότι τουλάχιστον υπάρχει μια 

ικανοποιητική ύλη για τις εξετάσεις.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Αν κατάλαβα καλά, υπάρχουν θέματα για τα τετράμηνα;  Τροπολογία 

για τα τετράμηνα;  Άλλοι τα θέλουν και άλλοι δεν τα θέλουν; 

ΕΛ. ΜΑΚΡΙ∆Η: 

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Σε ποιο σημείο είναι αυτό το πράγμα;   

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Στη σελίδα 2 στη δεύτερη παράγραφο, περίπου στο μέσο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 

Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ: 

(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΗΣ) 

 Να ψηφίσουμε τώρα πόσοι θέλουμε να γίνει τούτο το πράγμα ή όχι.  ∆ε θα 

ακούσουν εμάς.  Εξάλλου είναι το υπουργείο που θα αποφασίσει αν θα γίνει τούτο ή 

όχι.   

(Μη ευκρινή σχόλια από παιδοβουλευτές) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ένα λεπτό.  Εδώ είναι Παιδοβουλή.  Το υπουργείο αποφάσισε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΗΣ: 

 Εγώ λέω να ψηφίσουμε αν θα μπει στην έκθεση κατά ή υπέρ.  Τούτο.  Απλά δεν 

είναι ανάγκη να γίνεται τούτος ο διάλογος τώρα, ποιος συμφωνεί και ποιος δεν 

συμφωνεί.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Όχι, αν υπάρχει τροπολογία, σε ποια γραμμή είναι δηλαδή;  Α, εδώ.  “Επιπλέον, 

με βάση την πρόταση που εγκρίθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο, η σχολική χρονιά θα 
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χωριστεί σε τετράμηνα με ενδιάμεσες εξετάσεις”.  Αυτό λέει η έκθεση.  Εσείς είσαστε 

εναντίον αυτής της πρότασης, έτσι;  Του διαχωρισμού σε τετράμηνα.  Και εισηγείστε 

αυτή η παράγραφος να απαλειφθεί;  Τι εισηγείστε;  Παρακαλώ η κ. Πανταζή. 

Κ. ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Γράφει μέσα ότι όλοι οι μαθητές δεν το θέλουν.  Εμείς το θέλουμε.  Ενώ η 

Αμμόχωστος έγραψε ότι δεν το θέλουμε.  Τούτη είναι η τροποποίηση που θέλουμε να 

κάνουμε.  Ότι εμείς το εγκρίνουμε και είμαστε υπέρ του τετραμήνου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Α, λέει παρακάτω.  “Αυτό το γεγονός οδήγησε σε αμφιβολίες των μαθητών για το 

αν θα είναι εφικτό να καλυφθεί η διδακτέα ύλη, μιας και είναι γνωστός ο μεγάλος όγκος 

της υφιστάμενης εξεταστέας ύλης”.  Εσείς έχετε αμφιβολία πάνω σε αυτό και διαφωνείτε 

με αυτήν την πρόταση που έχει; 

Κ. ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Έχετε εισήγηση να απαλειφθεί;  Τι λέτε, η Λευκωσία; 

Κ. ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Να τροποποιηθεί και να γραφτεί ότι εμείς συμφωνούμε.  Να απαλειφθεί.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ:   

 ∆εν μπορεί να μπει ότι η Λευκωσία συμφωνεί και οι υπόλοιποι διαφωνούν. 

Κ. ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Όχι, εννοώ όλοι.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Πρέπει να μπει σαν Παιδοβουλή. 

Κ. ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ψηφοφορία, αυτό λέμε.  Να κάνουμε ψηφοφορία.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Θα ψηφίσουμε, βέβαια. 

Κ. ΠΑΝΤΑΖΗ: 
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(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Αυτό λέω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εσείς λέτε ότι αυτή η πρόταση να απαλειφθεί, δεν είναι έτσι; 

Κ. ΠΑΝΤΑΖΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν.  Τροπολογία:  Εισήγηση της Επαρχιακής Ομάδας Λευκωσίας ότι αυτές οι 

τρεις γραμμές να απαλειφθούν, να φύγουν από την έκθεση.  Εντάξει;  Ναι, η κ. 

Μακρίδη. 

ΕΛ. ΜΑΚΡΙ∆Η: 

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Εκτός από την ύλη που είπαμε και τις ανησυχίες των μαθητών που καταγραφήκαν 

στην έκθεση, επίσης θα υπάρχουν πολλές φορές εξετάσεις, κάτι που μπορεί να αγχώνει 

τους μαθητές ή να θέλουν, ας πούμε, τα Χριστούγεννα ή κάποιες μέρες να θέλουν να 

ξεκουραστούν.  Άρα με το να έχουν πολλές φορές, κατά τακτικά διαστήματα εξετάσεις, 

δε θα βοηθά στη ξεκούραση.  Άρα μπορεί να υπάρχει μια ξεκούραση των μαθητών άμα 

δεν υπάρχουν εξετάσεις.  Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, δε θα συνεχίσουμε.  Είναι πάρα πολλοί που ζητούν.  Εδώ υπάρχει σαφής 

εισήγηση για τροπολογία από την ομάδα της Λευκωσίας η οποία ομάδα λέει να 

αφαιρεθούν από το κείμενο: “Αυτό το γεγονός οδήγησε σε αμφιβολίες των μαθητών για 

το αν θα είναι εφικτό να καλυφθεί η διδακτέα ύλη, μιας και είναι γνωστός ο μεγάλος 

όγκος της υφιστάμενης εξεταστέας ύλης”.  Αυτό είναι που λέτε, η Λευκωσία;  Να 

αφαιρεθούν αυτές οι δυόμιση γραμμές;  Μάλιστα.  Ψηφοφορία. 

 Πόσοι ψηφίζουν στο να φύγει αυτή η παράγραφος;  Αυτές οι δυόμιση γραμμές.  

Σαράντα.   

 Πόσοι ψηφίζουν για να μείνουν αυτές οι δυόμιση γραμμές;  ∆εκαέξι. 

 Αποχές;  Υπάρχουν αποχές;  Όχι. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Επομένως, με σαράντα ψήφους υπέρ, δεκαέξι εναντίον και καμία αποχή, αυτό το 

κομμάτι φεύγει από την έκθεση. 

 Λοιπόν, προχωρούμε.  Υπάρχει άλλη τροπολογία που έχει υποβληθεί, κυρία Λίλη; 
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ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Έχουμε από τη Λεμεσό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Κανονικά στη Βουλή τις φέρνουν και γραπτώς και τις έχουν όλοι οι βουλευτές 

μπροστά τους πριν από τη συνεδρία.  Τέλος πάντων, γίνεται και προφορικές κατόπιν 

εγκρίσεως του Προέδρου.  Επειδή προεδρεύω τώρα, σας τις εγκρίνω!  Λοιπόν, υπάρχει 

άλλη τροπολογία πάνω στην έκθεση;   

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Η παρέμβαση της συναδέλφου, κ. Ουρανίας Παπακυριακού για την ανθρωπιστική 

παιδεία.  Μπορείς να μας πεις ξανά πού θέλεις να το εντάξουμε;   

ΟΥΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Στη σελίδα 3 βασικά, στην τελευταία παράγραφο.  Μιλάτε για την ανθρωπιστική 

παιδεία αλλά μετά πάτε κατευθείαν στο ότι “…δεν δίνεται η απαραίτητη σημασία στα μη 

εξεταζόμενα μαθήματα”.  Απλά εκεί να μπει λίγο παραπάνω, εκείνο που έγραψα για την 

ανθρωπιστική παιδεία.   

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Να σας ρωτήσω κάτι.  Το κείμενο που μας έδωσε, δεν το είδε κάποιος άλλος.  

Εννοώ θα το διαμορφώσουμε και να το βάλουμε εμείς στην έκθεσή μας;   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εάν υπάρχει σαφής τροπολογία να τη διαβάσουμε και να την ενσωματώσουμε εάν 

εγκριθεί.  Εάν δεν υπάρχει, να το μελετήσετε ύστερα.  Τι να σας πω;   

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Εντάξει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Σαν ομάδα.  Σημειώστε αυτήν την παρατήρηση της Λευκωσίας και αν 

αποφασίσετε ομαδικά, να τη βελτιώσετε.  Αν υπάρχει σαφής τροπολογία, εγώ είμαι 

πρόθυμος να τη βάλω σε ψηφοφορία.   

 Η Πάφος.   

ΑΛ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: 
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(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Θα είμαι σύντομος.  Βασικά εγώ θέλω να σχολιάσω πάνω σ’ εκείνο που είπε ο 

συνάδελφος παιδοβουλευτής από την επαρχία Λευκωσίας για το θέμα της γυμναστικής.  

Θα συμφωνούσα με την άποψή του αν το μάθημα της γυμναστικής γινόταν σωστά.  

∆ηλαδή οι περισσότεροι καθηγητές της γυμναστικής μας δίνουν μια μπάλα, μας λένε 

«Παίξετε ποδόσφαιρο» και τούτο είναι η γυμναστική.   

 Επίσης, ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μάθημα γυμναστικής μέσα στην 

τάξη;  ∆ηλαδή αν μπούμε στην τάξη, να κάνουμε μάθημα, να μας μάθει ο καθηγητής την 

ιστορία του αθλητισμού, να μας μάθει τους κανόνες του αθλητισμού, γιατί πλέον ο 

αθλητισμός είναι και αυτός μία επιστήμη.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει, είπε την άποψή του, δεν έχει τροπολογία. 

 Ναι, παρακαλώ, η κ. Χρυστάλλα Λίλη. 

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Μπορώ να ρωτήσω κάτι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ρωτήστε. 

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Απλά δε θα κάμουμε καν αναφορά στο θέμα, γιατί η γυμναστική απλά διδάσκεται 

λάθος και το βάλαμε εκεί ότι θα πρέπει να καταρτίζονται πιο καλά οι καθηγητές.  Οπότε 

είναι τούτο που εννοούμε, να μας διδάσκουν σωστά το κάθε μάθημα.  

ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 ∆εν την κάμνει κανένας όμως.  Όλοι παίζουν μπάλα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εν πάση περιπτώσει, για τη γυμναστική, κυρία Χρυστάλλα Λίλη, παρακαλώ να 

λάβετε υπόψη τις απόψεις.  «Νους υγιής εν σώματι υγιή».  Η γυμναστική και ο 

αθλητισμός συνεισφέρουν πάρα πολύ στο άτομο, στην οικογένεια, στην πόλη, στην 

Κύπρο ολόκληρη, και στην υγεία.  Λοιπόν, αν έχει κάτι που μπορείτε να βελτιώσετε στην 

έκθεσή σας, μπορείτε να το κάμετε.  Σαφής τροπολογία δεν υπάρχει.   

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 
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 Άρα, να δώσουμε έμφαση στη γυμναστική. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Στη γυμναστική και τα παρεμφερή αθλήματα.  Όχι μόνο γυμναστική πάνω-κάτω, 

δεξιά-αριστερά, σουηδική γυμναστική.  Υπάρχουν και αθλήματα.  Και όχι μπάλα, όπως 

λένε, μόνο. 

 Λοιπόν, δεν υπάρχουν τροπολογίες. 

 Ο κ. Πλούταρχος Πολυδώρου.  

ΠΛ. ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΥ:  

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Απλά, επειδή δεν έχουμε τις τροποποιήσεις μπροστά μας, αν μπορείτε να μας τις 

διαβάσετε, από όλες τις ΕΚΟ που σας έστειλαν ή σας έδωσαν τις τροποποιήσεις, για να 

ξέρουμε και εμείς τις απόψεις των άλλων, για να μπορούμε να ψηφίσουμε σωστά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, παρακαλώ. 

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)      

 Βασικά την τροποποίηση της Επαρχίας Λευκωσίας για τους μαθητές και τα 

απογευματινά μαθήματα δε θα τη διαβάσουμε, επειδή συμφωνήσαμε.  Άρα, να 

διαβάσουμε τη δική σας, να τη διαβάσει ο Κωνσταντίνος. 

Κ. ΠΕΤΡΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Άλλο ένα πρόβλημα στο σύστημα.  Λόγω των μακροσκελών καταλόγων, ο 

διορισμός των καθηγητών αργεί, με αποτέλεσμα να διορίζονται στα δημόσια σχολεία 

διδάσκοντες καθηγητές που έχουν αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο εδώ και μια 

δεκαετία και να αγνοούνται οι νέοι απόφοιτοι, όπως ορίζει η σειρά προτεραιότητας.  

Έτσι, καλό θα ήταν ο διορισμός των καθηγητών να γίνεται σύμφωνα με τη βαθμολογία, 

όποιος έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ανεξάρτητα από την ηλικία, να μπορεί να 

διοριστεί πρώτος.  Με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε ότι το σύστημα θα λειτουργεί δίκαια, 

χωρίς να υπάρχουν διακρίσεις στην ηλικία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Αυτή είναι η τροπολογία που εισηγείστε... 

Κ. ΠΕΤΡΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Η Λεμεσός. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 ...η Λεμεσός.  Και σε ποιο σημείο πρέπει να μπει αυτό το πράγμα;  Να το πούμε.  

Σε ποια σελίδα, εισηγείστε, σε ποια παράγραφο; 

 Ο κ. Πλούταρχος Πολυδώρου. 

ΠΛ. ΠΟΛΥ∆ΩΡΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Σελίδα 2, παράγραφο 3. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Λοιπόν, αυτό είναι προσθήκη;  Ή θα αφαιρεθεί κάτι από μέσα;  Ποιος το εισηγείται, 

να μας πει. 

 Ναι, παρακαλώ.  Θέλετε να αφαιρεθούν κάποιες παράγραφοι, όπως εισηγήθηκε η 

Λευκωσία και έγινε αποδεκτό και να μπει αυτό, ή είναι προσθήκη; 

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Προσθήκη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, πόσοι είναι υπέρ της προσθήκης αυτής; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Σαράντα τέσσερις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Εννέα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους εναντίον και εννέα αποχές, η 

προσθήκη εγκρίνεται. 

 Κυρία Χρυστάλλα Λίλη, υπάρχει άλλη τροπολογία; 

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 
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 Ναι, θα τη διαβάσει ο Γιώργος την τροπολογία.  Βασικά είναι προσθήκη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Είναι ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα που σχολιάζετε με αυτή την έκθεση.   

 Ναι, παρακαλώ, ο κ. Γιώργος Πέτρου. 

Γ. ΠΕΤΡΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Ανθρωπιστική παιδεία.  Οι ξέφρενοι ρυθμοί ζωής που ζούμε, σε συνδυασμό με το 

σκληρό ανταγωνισμό, εξωθεί, όπως είπατε, το σχολείο σε μια κατά βάση τεχνοκρατική 

παιδεία, αντί ανθρωπιστική.  Το περιορισμένο πρόγραμμα και ο αγώνας που γίνεται για 

να καλυφθεί η εξεταστέα ύλη, καθιστά την ένταξη της ανθρωπιστικής παιδείας ακόμα 

πιο δύσκολη.  Η ανθρωπιστική όμως παιδεία μπορεί να συμπεριληφθεί στην εξεταστέα 

ύλη, μέσα από την έκθεση Ελληνικών, για παράδειγμα, που θα οδηγήσει σε μια 

συζήτηση σε ανθρωπιστικά θέματα.   

 Επίσης, το υπουργείο μπορεί να οργανώσει εβδομάδες με μια θεματική ενότητα, 

για παράδειγμα «Κατά του Ρατσισμού», «Οδικής Ασφάλειας», «Ευαισθητοποίησης του 

Πολίτη», οπότε θα διοργανώνονται κάποιες παρουσιάσεις, ανάλογα πάντα με την ηλικία 

των μαθητών.  Ή, ακόμα, θα προβάλλονται βίντεο βασισμένα στο θέμα της εβδομάδας, 

την πρώτη περίοδο, που δε θα διαρκούν περισσότερο από δέκα λεπτά.  Αυτό θα 

μειώσει αισθητά και τα κρούσματα ρατσισμού σε αλλοεθνείς μαθητές και όχι μόνο, τη 

βία, και θα προάγει τις πραγματικές ηθικές αξίες.  Οι νέοι πρέπει να μπολιάζονται από 

νωρίς, γι’ αυτό και θα έπρεπε τα παιδιά της δημοτικής εκπαίδευσης να παρακολουθούν 

και να συζητούν τις εξελίξεις, πάντα με την ηλικία, επαναλαμβάνω, στον κόσμο, κάτι 

που θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη ενεργών πολιτών. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Αντιλαμβάνομαι, όπως μου λέει και η Πρόεδρος εδώ, ότι στη σελίδα 3, στην 

τελευταία παράγραφο, μετά το «Μείζον πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη παροχής 

ανθρωπιστικής παιδείας» και πριν το «∆υστυχώς, δεν δίνεται...», θα τα προσθέσουμε 

όλα αυτά;  Κύριε Πέτρου, όλα αυτά που αναφέρατε είναι προσθήκη στην τελευταία 

παράγραφο της σελίδας 3;   

ΟΥ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Μπορώ να πω εγώ, που έκαμα την τροπολογία; 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εσύ την έκαμες;  Ναι, παρακαλώ. 
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ΟΥ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Βασικά εγώ απλά ήθελα να προστεθούν οι τρόποι για να αυξηθεί η ανθρωπιστική 

παιδεία και τα έγραψα με τρόπο ώστε να τα δουν και να τα εντάξουν μέσα.  Τα 

διάβασαν λίγο σε φάση διαλόγου, οπόταν... 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Είναι σαφής η τροπολογία, δε θα την αλλάξουμε τώρα, εκτός εάν θέλετε να την 

επεξεργαστούν μετά.  Αλλά, αν θέλετε να μπει τώρα σε ψηφοφορία για να προστεθεί, 

τώρα είναι η ώρα.  

 Ναι, παρακαλώ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα Αμμοχώστου τι λέει καταρχήν;  Τη 

διάβασε, τη δέχεται; 

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 ∆εχόμαστε να την προσθέσουμε στους τρόπους αντιμετώπισης, στις λύσεις που 

δίνουμε, αργότερα, στο τέλος.  ∆ιότι είναι λύσεις.  Άρα είναι προσθήκη και τη 

δεχόμαστε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, ψηφοφορία. 

 Πόσοι δέχονται αυτή την προσθήκη; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα έξι.  Όλοι, κύριε πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ομόφωνα η προσθήκη εγκρίνεται. 

 Ναι, παρακαλώ, η κ. Ελένη Μακρίδη. 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΙ∆Η: 

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΗΣ - ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Θα ήταν καλύτερα, επειδή στις περισσότερες τροποποιήσεις συμφωνούμε...  Απλά 

υπήρχε η πρώτη τροποποίηση με τα τετράμηνα, υπήρχαν δεκαέξι που διαφωνούσαν, οι 

περισσότεροι νομίζω από την επαρχία Αμμοχώστου ήταν απόντες, δεν πήραν μέρος, 

άρα, δε θα ήταν καλύτερο να γραφτεί ότι υπάρχουν ανησυχίες και κάποιες διαφωνίες 

μεταξύ των μαθητών για τις εξετάσεις μεταξύ των τετραμήνων; 

ΧΡ. ΛΙΛΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Όχι.  Το εξηγήσαμε...  Από τη στιγμή που ψηφίστηκε... 
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, έχουμε πολλή δουλειά ακόμα, ας μην επανερχόμαστε πίσω. 

 Λοιπόν, μπαίνει σε ψηφοφορία ολόκληρη η έκθεση, τελεία και παύλα.  Με τις 

τροπολογίες και τις προσθήκες που εγκρίθηκαν. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της έκθεσης με το θέμα που τιτλοφορείται «Επένδυση στο 

Παιδί:  Εκπαίδευση»; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα τρεις, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

   Με πενήντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και τρεις αποχές, η έκθεση 

της επαρχίας Αμμοχώστου, μαζί με τις προσθήκες και τις τροπολογίες, που 

ενσωματώνονται, ψηφίζεται. 

 Προχωρούμε στο υπ’ αριθμόν 7 θέμα, που είναι η έκθεση της Επαρχιακής 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λάρνακας, για το θέμα που τιτλοφορείται «Επένδυση 

στο Παιδί: ∆ιακίνηση». 

 Καλώ στο βήμα την εκπρόσωπο της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

Λάρνακας κ. Στέλια Χατζηγιαννάκη να διαβάσει την έκθεση, παρακαλώ. 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Έκθεση της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Λάρνακας  

για το Θέμα που τιτλοφορείται 

«Επένδυση στο Παιδί: ∆ιακίνηση» 



70 

Ως ΕΚΟ Λάρνακας είχαμε να μελετήσουμε, να διερευνήσουμε και να παρουσιάσουμε  

το θέμα: «∆ιακίνηση».  Στην αρχή το θέμα μας φάνηκε ότι το υλικό που θα είχαμε στη 

διάθεσή μας σε σχέση με τα θέματα των συναδέλφων Παιδοβουλευτών των άλλων 

επαρχιών, ήταν πολύ «περιορισμένο».  Η μελέτη του θέματος μας διέψευσε. 

 Έχουμε παρατηρήσει ότι ο όρος ∆ιακίνηση δεν περιορίζεται σήμερα στον 

ορισμό/σημασία της λέξης ως μετακίνηση ή ακόμα και ως πλασάρισμα.  Η ιδεοθύελλα,  

μας έφερε μπροστά από μια μεγάλη γκάμα ορισμών που χρησιμοποιούν τη 

συγκεκριμένη λέξη. ∆ιακίνηση ύδατος, ανθρώπων, εμπορευμάτων, πληροφοριών. 

∆ιακίνηση οχημάτων, ναρκωτικών, οργάνων, αγροτικών προϊόντων, μαθητών. 

Ελεύθερη διακίνηση.   Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τις διαπιστώσεις μας μετά από 

μια πολύ μικρή αναφορά στον κάθε ορισμό.  

Ελεύθερη ∆ιακίνηση των κατοίκων εντός ενός ημι-κατεχόμενου νησιού, της 

πατρίδας μας. Το πραξικόπημα και η Τουρκική εισβολή, είχαν σαν αποτέλεσμα την 

κατοχή μέχρι σήμερα εδαφών της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, ποσοστό 37% περίπου. Το 

κατεχόμενο τμήμα του νησιού εκτείνεται από τα ανατολικά του Πύργου της Τηλλυρίας, 

περνά μέσα από τη Λευκωσία και καταλήγει στην Αμμόχωστο, βόρεια της ∆ερύνειας.  

Από τους 634 οικισμούς που καταγράφηκαν στην Απογραφή Πληθυσμού του 1960 οι 

204, δηλαδή ποσοστό 32,2%, βρίσκονται σήμερα κάτω από τουρκική στρατιωτική 

κατοχή. Το οδικό δίκτυο που συνέδεε όλους αυτούς τους οικισμούς και τις κατεχόμενες 

πόλεις με τις ελεύθερες περιοχές, έχει διακοπεί με συρματοπλέγματα. Παρόλο που εδώ 

και περίπου 11 χρόνια μπορεί ο Κύπριος πολίτης, να περάσει από έλεγχο στα 

οδοφράγματα και να μεταβεί στις κατεχόμενες περιοχές, δεν παύει από το να στερείται 

το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης και επιστροφής στον τόπο του. Το αεροδρόμιο 

της Λευκωσίας είναι νεκρό από το 1974. Το εμπορικό λιμάνι στην Αμμόχωστο και το 

λιμανάκι της Κερύνειας, χρησιμοποιούνται μεν, χωρίς τον έλεγχο και την ασφάλεια της 

Κυπριακής ∆ημοκρατίας δε. 

Η Κύπρος – σταθμός στη διακίνηση/μετακίνηση προσφύγων από τη γειτονική 

εμπόλεμη ζώνη στη Συρία. Οι πρόσφυγες από τη γειτονική Συρία, στην προσπάθειά 

τους να ξεφύγουν από τη δύνη του πολέμου, από τους ανελέητους βομβαρδισμούς και 

το θάνατο και αφού η νόμιμη οδός για έξοδο από τη χώρα (πχ το αεροδρόμιο) δεν είναι 

προσβάσιμο, επιλέγουν μια όχι και τόσο σίγουρη οδό. Για ολόκληρες μέρες, 

εκατοντάδες άνθρωποι στριμωγμένοι σε μικρά σκάφη, ταξιδεύουν προς την Κύπρο, την 

Ελλάδα και την Ιταλία με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Άλλοι, προσπαθούν να 

διασχίσουν τα σύνορα με την Τουρκία. Στο νησί μας, το Κράτος τους παρέχει στέγη, 
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τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και για τα παιδιά μόρφωση και μέχρι να γίνουν οι 

κατάλληλες  διαδικασίες μετάβασής τους στον προορισμό τους, παραμένουν στην 

Κύπρο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.  

Η ∆ιακίνηση πληροφοριών,  μέσα στην Κοινωνία της Πληροφορίας του σήμερα. 

Οι άνθρωποι που έχουν τα μέσα να συμμετέχουν σε αυτή τη μορφή κοινωνίας 

ορισμένες φορές ονομάζονται «ψηφιακοί πολίτες». Αυτή αποτελεί και μια από τις 

δωδεκάδες ετικέτες που υποδηλώνουν ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι μπαίνουν σε μία νέα 

μορφή κοινωνίας, που για πολλούς φαντάζει εικονική… Ή μήπως έτσι είναι;; Έτσι 

ονομάζεται μία κοινωνία όπου η παραγωγή, διανομή, χρήση, ενσωμάτωση και 

διαχείριση πληροφοριών/ειδήσεων  αποτελεί σημαντική οικονομική, πολιτική και 

πολιτιστική δραστηριότητα. Από τη στιγμή που γίνεται αναφορά στην οικονομική πτυχή 

του θέματος, άρα το οικονομικό όφελος, σημαντικές και απόρρητες πληροφορίες 

ταξιδεύουν κάθε στιγμή χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Θεωρούμε σήμερα ότι το να 

γνωρίζουν οι φίλοι μας (αυτοί που γνωρίζουμε προσωπικά αλλά και οι ηλεκτρονικοί 

friends μας), δεν έχει καμία μα καμία σημασία για κανέναν άλλο χρήστη του 

διαδικτύου…. Αποτέλεσμα, η αυξητική τάση κλοπών σε κατοικίες αφού οι ένοικοι 

δηλώνουν πού βρίσκονται, η κακοποίηση ατόμων κάθε ηλικίας, η υποκλοπή στοιχείων 

και όλα όσα αφορούν το ηλεκτρονικό έγκλημα. 

Τα ΜΜΜ (Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) είναι το μέσο των πολιτών για τη μετακίνησή 

τους στις αστικές περιοχές και στις αγροτικές κοινότητες. Η φράση αυτή αν τεθεί 

ως ερώτημα, μπορεί να απαντηθεί με δύο αντίθετες απόψεις. Σε αυτές καταλήγουν και 

οι διαπιστώσεις μας. Βλέπουμε στους δρόμους να κυκλοφορούν ακόμα  πολύ καλά 

αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, με μοντέρνο σχεδιασμό και φιλικά προς το 

περιβάλλον, με διευκόλυνση για την επιβίβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα.  Η 

αρχική σκέψη ήταν η δημιουργία κουλτούρας στη χρήση των ΜΜΜ. Ως μέτρο 

εφαρμόστηκε η δωρεάν μεταφορά συνταξιούχων και μαθητών χωρίς περιορισμό στις 

διαδρομές. ∆υστυχώς όμως το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται σήμερα. Η μετάβασή μας 

στο σχολείο μας με επιστροφή στο σπίτι μας, στοιχίζει για μια μέρα €1.5  και η αγορά 

μια μηνιαίας κάρτας €10 με διαδρομή σπίτι – σχολείο – σπίτι. Σε άλλες εποχές θα ήταν 

πολύ βολικό και οικονομικό αυτό το μέτρο. Σήμερα όμως με τον τεράστιο αριθμό 

ανέργων, οικογενειών με ελάχιστο ή καθόλου εισόδημα, η εφαρμογή είναι 

δυσλειτουργική. Μήπως έτσι το δικαίωμα συμμετοχής περιορίζεται για κάποιους; 

Επίσης μια επισήμανση αφορά τις υπεραστικές συγκοινωνίες. Η μεγάλης διάρκειας και 
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με σταθμούς διαδρομή των υπεραστικών λεωφορείων, κάνει τους πολίτες να επιλέγουν 

το ιδιωτικό όχημα, για να κερδίσουν χρόνο και αυτή είναι η δεύτερη άποψη. 

∆ιακίνηση ναρκωτικών. Αυτή είναι η πιο  σοβαρή μορφή διακίνησης. Αν υποθέσουμε 

ότι καθημερινά μέσω αεροδρομίων , λιμανιών και συνόρων των χωρών σε όλη σχεδόν 

την υφήλιο, διαφεύγουν της προσοχής και του αυστηρού ελέγχου μεγάλες ποσότητες 

ναρκωτικών, αντιλαμβανόμαστε την έννοια του όρου  - ∆ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η - . Οι 

παράνομες ουσίες φτάνουν από άκρη σε άκρη της γης. Στόχος πολλές φορές είναι οι 

νέοι. Εδώ και πολλά χρόνια στην Κύπρο, τόσο το Υπουργείο Παιδείας όσο και διάφοροι 

ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικοί/Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί) ενημερώνουν για τους κινδύνους 

από τη χρήση αυτών των ουσιών με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο 

των παιδιών και των νέων, όσο και των γονιών. Η εξαπάτηση και η επιβολή από 

προμηθευτές, προς νεαρά άτομα, να γίνουν τα ίδια διακινητές’ στον κύκλο των 

συμμαθητών ή φίλων τους, ήταν ένα σοβαρό θέμα που απασχόλησε και απασχολεί την 

κοινωνία, τους γονείς, τον τομέα  ∆ίωξης Ναρκωτικών του Αρχηγείου Αστυνομίας. Το 

κεφάλαιο αυτό είναι τεράστιο και συχνά ένας ερευνητής φτάνει μέχρι ενός σημείου, 

σπανιότερα μέχρι το τέλος διαλεύκανσης μιας υπόθεσης. Εμείς θα περιορίσουμε μέχρι 

εδώ την αναφορά μας. 

∆ιακίνηση / Εμπορία προσώπων: Η αναφορά μας σε αυτή τη μορφή διακίνησης δεν 

θα είναι μεγάλη αν και το θέμα αυτό είναι τεράστιο. Η εξαπάτηση ανθρώπου από 

άνθρωπο είναι παράνομη και άδικη. Πολύ περισσότερο η εμπορία και η εκμετάλλευση 

ατόμων. Μεγάλο θέμα σε αυτό τον τομέα αποτελεί και η εμπορία οργάνων προς 

απελπισμένους λήπτες. Ευτυχώς, η Κύπρος πριν από μια πενταετία περίπου έπαψε να 

είναι κέντρο εμπορίας προσώπων, αφού λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα. 

Εισηγούμαστε:  

 Να θεσμοθετηθεί οργανισμός, όπως το Cyber Ethics και  με τη δράση του και ίσως 

με περισσότερα σεμινάρια για το ασφαλές διαδίκτυο σε σχολεία και άλλα 

οργανωμένα σύνολα, να διευρύνει το πεδίο ευαισθητοποίησης των πολιτών. 

 Να καταργηθεί το κόστος για τα λεωφορεία των μαθητών αλλά και των 

συνταξιούχων. 

 Οι χώροι στάθμευσης, διαμορφωμένοι ειδικά και μόνο για άτομα με κινητικά 

προβλήματα στους οποίους να υπάρχουν σημεία/μηχανές κλήσης βοήθειας. Οι 

παραβάτες να διώκονται ποινικά και να μην τυγχάνουν καμίας χάρης. 

 Η Κύπρος να μη γίνει ξανά κέντρο εμπορίας προσώπων και γι αυτό το σκοπό να 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. 
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Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 

 

Σύνθεση ΕΚΟ Λάρνακας (αλφαβητικά): 

Αλβίνα Τριανταφυλλίδου 

Γιάννης Κυριάκου 

∆έσποινα Αριστοδήμου 

Ελένη Λυριστή 

Έφη Χρίστου 

Θεοδώρα Παππά 

Κανάρης Παππάς 

Στέλια Χατζηγιαννάκη    (Πρόεδρος ΕΚΟ Λάρνακας)     

Χρήστος Πιτσιλλής 

Χρίστος Παναγή 

 

Συντονίστρια ΕΚΟ Λάρνακας: 

Χρύσω Παλλαρή 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε, κυρία Στέλια Χατζηγιαννάκη. 

 Αρχίζουμε τώρα τη συζήτηση. 

 Ναι, παρακαλώ, η κ. Μαρία Πολυκάρπου. 

Μ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Αναφερθήκατε στα κόστη μεταφοράς ότι πρέπει να καταργηθούν τελείως.  

Καταλαβαίνουμε ότι ζούμε πλέον σε μια χώρα η οποία πλήττεται από την οικονομική 

κρίση και από την ανεργία.  Τα άτομα τα οποία δουλεύουν, ας πούμε, στην ΟΣΕΛ, σε 

αυτούς τους οργανισμούς, πληρώνονται.  ∆εν μπορούμε εμείς να έρθουμε να 

καταργήσουμε τελείως το κόστος μεταφοράς, τα κόμιστρα μεταφοράς, γιατί στο τέλος 

θα πάει μείον η ίδια η εταιρεία.  Να μειωθούν, να έρθει ένα πιο λογικό ποσό, και ύστερα.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η γραμματεύς κ. ∆έσποινα Αριστοδήμου. 

∆. ΑΡΙΣΤΟ∆ΗΜΟΥ: 

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΗΣ - ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 
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 ∆εν είναι συγκεκριμένα να καταργηθούν εντελώς για όλους.  Είναι μόνο για τους 

συνταξιούχους... 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, παρακαλώ, η κ. Ουρανία Παπακυριακού. 

ΟΥ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

  Στην παράγραφο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην προτελευταία σελίδα, 

βασικά έγινε μια απεργία ενός μετόχου του ΟΣΕΛ -δεν ξέρω αν το ξέρετε, επειδή δεν 

είστε από Λευκωσία- η περιοχή όπου ζω δεν είχε λεωφορεία, με αποτέλεσμα πολλοί 

μαθητές να μην πηγαίνουν στα σχολεία, επειδή δεν έχουν μέσο.  Απλά θα ήθελα να 

γίνει μια τροποποίηση, να προστεθεί ότι, εκτός από το δωρεάν εισιτήριο, η κυβέρνηση 

θα έπρεπε να εγγυείται πάντα ότι θα έχει τρόπο διακίνησης ο μαθητής, είτε μέσα από 

ένα δεύτερο σχέδιο, σε περίπτωση απεργίας, είτε...  Πρέπει να το δούμε λίγο βασικά, 

ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Θα διαμορφώσεις κάποια τροπολογία, να τους δώσεις; 

ΟΥ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εντάξει. 

 Λοιπόν, ο κ. Κωνσταντίνος Πέτρου. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Θέλω να πω ότι στις κάρτες των λεωφορείων που πληρώνουμε για μηνιαίο, εγώ 

προσωπικά πληρώνω για μηνιαίο, αλλά τις πιο πολλές φορές, όταν το δείχνω στον 

οδηγό, δεν το ελέγχει καν.  Απλά μου λέει «πέρνα», χωρίς να το ελέγξει.  Άρα, γιατί να 

πληρώσω και να μην το ελέγχει, ας πούμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πληρώνω αν 

δεν το ελέγχει ο ίδιος ο οδηγός.  ∆εν το λέω ότι το κάμνουν σε όλες τις επαρχίες, αλλά 

προσωπικά εμένα κάθε πρωί δεν ελέγχει καν αν έχουμε εμείς οι ίδιοι κάρτες για να 

μπούμε στο λεωφορείο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. Άντρη Παντούρα. 

Α. ΠΑΝΤΟΥΡΑ: 
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(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Στη σελίδα 2, στην πρώτη παράγραφο, η τελευταία πρόταση λέει:  «Στο νησί μας, 

το Κράτος τους παρέχει στέγη, τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και για τα παιδιά 

μόρφωση και μέχρι να γίνουν οι κατάλληλες διαδικασίες μετάβασής τους στον 

προορισμό τους, παραμένουν στην Κύπρο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.».  

Απλώς θέλω να σας ρωτήσω, μήπως έχετε κάνει καθόλου έρευνα σχετικά με τις 

συνθήκες τις οποίες μένουν αυτά τα άτομα;  Γιατί, διαβάζοντας τη συγκεκριμένη 

πρόταση, φαίνεται ότι όλα είναι ρόδινα.  Ισχύει αυτό;  ∆ιότι προσωπικά αμφιβάλλω.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Αυτό είναι για τους μετανάστες, δεν είναι;  Επειδή πήγαμε και τους είδαμε στην 

Κοφίνου και στην Κοκκινοτριμιθιά, ναι, τους παρέχεται στέγη, όσα έκτισαν εκεί στην 

Κοφίνου, τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κάποιο επίδομα, εκπαίδευση για τα 

παιδιά.  Όσοι είναι στην Κοφίνου είναι εν πολλοίς ικανοποιημένοι, όπως τους είδαμε ως 

Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων.  Στην Κοκκινοτρομιθιά, που είναι στα τσαντίρια, 

ορισμένοι δεν είναι ικανοποιημένοι.   

 Λοιπόν, η κ. ∆ήμητρα Χατζηκωστή. 

∆. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Μια διευκρίνιση για το εισιτήριο το μαθητικό.  Το ποσό των €10 είναι για όλες τις 

διαδρομές που ισχύει, όχι μόνο για τις διαδρομές του σχολείου.  Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για όλες τις διαδρομές που θέλουμε να κάμουμε εμείς ως μαθητές στην 

Πάφο.  Στην αρχή ξεκίνησε από €15 και μετά από πολλή προσπάθεια έγινε €10.  Έγινε 

μεγάλο θέμα για το εισιτήριο το μαθητικό, από το Υπουργείο Συγκοινωνιών δεν 

εγκρίθηκε το να μειωθεί ή να καταργηθεί, γι’ αυτό δε νομίζω να υπάρχει λόγος να 

συνεχίσουμε να μιλούμε για το εισιτήριο.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος. 

Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Εγώ θα συμφωνήσω με συνάδελφο από την επαρχία Λευκωσίας.  Πιστεύω ότι 

ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές τώρα στην Κύπρο και πρέπει να κατανοήσουμε ότι το 

κράτος μας δεν μπορεί να μας παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες που παρείχε πριν πέντε, έξι 
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χρόνια.  Άρα είναι λογικό ότι τα λεωφορεία κοστίζουν, η συντήρηση, τα καύσιμα, και 

τουλάχιστον ζητά ένα ποσό από εμάς για να μπορεί να βγάλει τα έξοδα.   

 Από την άλλη, θέλω να σχολιάσω ότι στο γυμνάσιό μου πέρσι η ειρωνεία είναι ότι 

τα άτομα τα οποία ήταν άποροι πλήρωναν εκείνα τα €10, και οι άλλοι οι οποίοι 

μπορούσαν να τα πληρώσουν πήγαιναν με τα πόδια, διότι πίστευαν ότι είναι πολλά και 

ότι χρειάζεται και ότι το κράτος μπορεί να μας τα παρέχει αλλά δε θέλει για κάποιους 

λόγους.   

 Επίσης, κατανοώ ότι τα άτομα τα οποία έχουν κάποια οικονομικά προβλήματα 

δυσκολεύονται να πληρώσουν τα €10 και μπορεί να παρέχεται μια κάρτα δωρεάν σε 

εκείνα τα άτομα.  

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Και εγώ ευχαριστώ. 

 Η γραμματεύς κ. Ελένη Μακρίδη. 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΙ∆Η: 

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΗΣ - ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Απλά στην έκθεση καταγράφηκε ότι υπάρχουν λεωφορεία σύγχρονα και για 

ευκολία αναπήρων.  Θεωρώ ότι δεν είναι όλα τα λεωφορεία που είναι τόσο σύγχρονα, 

γιατί πολλές φορές βλέπουμε λεωφορεία που ακόμα μπορεί να κυκλοφορούν χωρίς 

άδειες, χωρίς ζώνες ασφαλείας, που μπορεί να είναι σπασμένες, χωρίς κάποια ευκολία 

για τους ανάπηρους.  Βλέπουμε εξωτερικά ότι είναι παλιά λεωφορεία, λερωμένα 

λεωφορεία.  Άρα πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει μια τροποποίηση στο να μην 

είμαστε τόσο κάθετοι ότι όλα τα λεωφορεία είναι σύγχρονα.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εισηγήσου κάτι συγκεκριμένο γραπτώς και δώσε τους το. 

ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΙ∆Η: 

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΗΣ - ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Απλά να προσθέσουν ότι δεν είναι όλα τα λεωφορεία σύγχρονα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Στέφανος Κυπριανού. 

ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 
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 Πρώτα θα ήθελα να εισηγηθώ μια προσθήκη.  Θα έπρεπε να μιλήσετε και λίγο για 

τα ποδήλατα.  ∆εν υπάρχει κανένα σχέδιο από την κυβέρνηση για ποδηλατόδρομους 

μέσα σε όλη την Κύπρο, υπάρχουν πολύ λίγοι ποδηλατόδρομοι.  Και το ποδήλατο είναι 

κάτι πολύ καλό και υγιές για το περιβάλλον και υγιές για την υγεία και ας πούμε όλες οι 

ευρωπαϊκές χώρες έχουν ένα σχέδιο για διακίνηση παντού.  ∆εν υπάρχουν παντού 

ποδηλατόδρομοι, όχι σε όλες τις επαρχίες τουλάχιστον.  Γι’ αυτό δεν πρέπει να πιάσετε 

μόνο μια επαρχία, πρέπει να τις πιάσετε όλες.  Η κυβέρνηση πρέπει να μεριμνήσει λίγο 

για όλες τις επαρχίες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. Ελένη Χαρίτωνος. 

Ε. ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Θέλω να σταθώ στο ότι τα παιδιά με οικονομικά προβλήματα έχουν κάρτα για τα 

λεωφορεία, άρα, από τη στιγμή που είναι εξασφαλισμένο το μέσο τους με τα λεωφορεία, 

που δε χρειάζεται να πληρώσουν, δε θεωρώ σωστό ότι πρέπει να αφαιρεθούν τα 75 

σεντς και τα €10 ευρώ, γιατί σκεφτείτε ότι με €10, όπως είπε και η συνάδελφος, πάμε 

και ερχόμαστε όσες φορές θέλουμε με τα λεωφορεία.  Άρα, νομίζω ότι, εκτός του ότι 

συμφέρει, όπως περιμένουμε να μας σέβονται και εμάς και ζητούμε να κάμνουν 

πράγματα για εμάς, πρέπει να πληρώνουμε για να έχουν και μισθό οι οδηγοί. 

 Ευχαριστώ. 

 ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. Κασσάνδρα Μπελτράν. 

Κ. ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Στην τελευταία σελίδα, όπου είναι οι εισηγήσεις, στο τελευταίο σημείο λέει «Η 

Κύπρος να μη γίνει ξανά κέντρο εμπορίας προσώπων και γι’ αυτό το σκοπό να 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα».  Στο «απαραίτητα μέτρα», εισηγείστε εσείς 

κάποια μέτρα;  Επειδή είναι πολύ γενικό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Το «ξανά» δε μου άρεσε εμένα, διότι συνεχίζει να είναι σε μειωμένο ρυθμό.  Και η 

εμπορία προσώπων, επειδή ασχολούμαστε, είναι για σεξουαλικούς σκοπούς, για 

εργασία.  Για «αφαίρεση οργάνων», δεν έγινε στην Κύπρο.  Τη λέξη «ξανά» σκεφτείτε 

την, διότι εμείς γνωρίζουμε ότι δεν έπαυσε αυτό το κακό πράγμα που συμβαίνει και, 
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μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητος, γινόμαστε και ρεζίλι διεθνώς.  Λοιπόν, δεν 

επεμβαίνω, αλλά σκεφτείτε το. 

 Ο κ. Κύπρος Κατσιάμης. 

Κ. ΚΑΤΣΙΑΜΗΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Σε τούτο το σημείο, ήδη στην τελευταία παράγραφο της σελίδας 3, πριν να μπούμε 

στο τι εισηγείστε, αναφέρεστε στο ότι «έπαψε να είναι κέντρο εμπορίας προσώπων, 

αφού λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα».  Και μετά λέτε «η Κύπρος να μη γίνει ξανά 

κέντρο εμπορίας προσώπων και γι’ αυτό το σκοπό να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 

μέτρα».  Τούτο που θέλω να πω είναι ότι δεν είμαστε μια χώρα που σίγουρα εξαλείψαμε 

εντελώς το φαινόμενο αυτό, απλά ήδη αναφέρεστε ότι λήφθηκαν κάποια μέτρα, άρα δεν 

καταλαβαίνω το τελευταίο σημείο.  Τούτο, απλά σαν διευκρίνιση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, η κ. Μαρία Χριστοδούλου. 

Μ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Να προτείνουμε μια προσθήκη στην έκθεση, για τα δρομολόγια των λεωφορείων, 

για το ότι δε βρίσκεις εύκολα τα λεωφορεία και περιμένεις πάρα πολλή ώρα για να 

περάσει ένα λεωφορείο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. ∆ήμητρα Χατζηκωστή. 

∆. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Αναφέρετε στην έκθεσή σας για τη διακίνηση των ναρκωτικών, αλλά δεν 

προτείνετε κάτι, μια εισήγηση, ώστε να σταματήσει η διακίνηση των ναρκωτικών.  

Πιστεύω ότι το κράτος έχει μεγάλες ελλείψεις σε ό,τι έχει να κάνει με την πάταξη αυτών 

των φαινομένων και να σταματήσει η διακίνηση των ναρκωτικών.  Πιστεύω ότι θα 

έπρεπε να αναφέρετε ότι για τα ναρκωτικά πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα.  Το 

αναφέρατε ότι ενημερώνονται, αλλά πρέπει το κράτος να μεριμνήσει με μεγαλύτερες 

έρευνες, και η Αστυνομία το ίδιο να ερευνά καλύτερα και σε βάθος αυτά τα περιστατικά, 

για να σταματήσουν να υπάρχουν στην Κύπρο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 
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 Να σε παρακαλέσω, είναι πολύ καλή -η γνώμη μου, δεν επεμβαίνω- γράψε το να 

γίνει προσθήκη.  

 Η κ. ∆έσποινα Βασιλείου. 

∆. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Εγώ θέλω να εισηγηθώ μια προσθήκη στην πρώτη παράγραφο, στη σελίδα 3.  

Εκεί που λέτε ότι «οι παράνομες ουσίες φτάνουν από άκρη σε άκρη της γης», θέλω να 

προστεθεί ότι, όταν έρχονται από τα κατεχόμενα, δε γίνεται έλεγχος ούτε στα 

κατεχόμενα μέσα στα αυτοκίνητα τι υπάρχει, αλλά ούτε και εκεί που φτάνουν στην 

ελεύθερη Κύπρο.  Επειδή έχω πάει στα κατεχόμενα και έχω έρθει πίσω, δε γίνεται 

καθόλου έλεγχος.  Απλά ρωτούν πόσα άτομα ευρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο και 

περνάς.  Μπορεί, ας πούμε, να υπάρχουν όπλα, ναρκωτικά, τα πάντα, δε γίνεται 

καθόλου έλεγχος.  Απλά θέλω να προστεθεί αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Κωνσταντίνος Πέτρου. 

Κ. ΠΕΤΡΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Αναφέρομαι στην πρώτη παράγραφο της σελίδας 2.  Θέλουμε λύσεις που 

προτείνετε για διασφάλιση παιδικών δικαιωμάτων των μεταναστών.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Άλλος που θέλει να μιλήσει; 

 Ναι, η κ. Στέλια Χατζηγιαννάκη. 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Για το θέμα των λεωφορείων, για το πώς να τα πληρώνουμε, ίσως θα έπρεπε να 

ήταν πιο μικρό το κόστος.  Απλά πιστεύουμε ότι ίσως έπρεπε το κράτος να είναι εκείνο 

που θα έπρεπε να πληρώνει τους οδηγούς των λεωφορείων, και όχι οι επιβάτες, γιατί 

υπάρχουν πολλές άπορες οικογένειες που ούτε εκείνα τα €10 το μήνα να μην μπορούν 

να τα δώσουν. 

 Επίσης, μας άρεσε η προσθήκη ότι θα έπρεπε να υπάρχει τρόπος διακίνησης 

ακόμα και σε απεργία, που πρόσθεσε η Λευκωσία.   

 Το ότι δεν υπάρχει έλεγχος στα κατεχόμενα, συμφωνούμε.  Αν μπορείτε να μας το 

γράψετε, να το προσθέσουμε. 
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 Για τα λεωφορεία, τα περισσότερα λεωφορεία είναι σύγχρονα.  Απλά, μπορούμε 

να αλλάξουμε τη λέξη «όλα», να γίνει «περισσότερα», αν προτιμάτε.   

 Επίσης, να προσθέσουμε για τη διακίνηση των ναρκωτικών ότι ίσως θα έπρεπε να 

γίνονται μεγαλύτερες έρευνες, που ίσως να μην το προσθέσαμε, και αν θέλετε να μας το 

δώσετε και εκείνο. 

 Αυτά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Τώρα, πώς προχωρούμε;  Έχουμε την εισήγηση για προσθήκη και κάποια 

τροπολογία που ήδη την έχετε δεχτεί, αντί «όλα τα λεωφορεία», «τα περισσότερα». 

 Υπάρχει άλλη τροπολογία;  Πέστε την, διαβάστε την δυνατά. 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Ναι.  «Εκτός από τη δωρεάν μετακίνηση, το κράτος θα έπρεπε να εγγυάται πάντα 

πως θα υπάρχει τρόπος διακίνησης των μαθητών, όπου κι αν κατοικούν, μέσα από ένα 

σχέδιο βήτα».  Αυτή η προσθήκη είναι από τη Λευκωσία. 

 Και ακόμα μια προσθήκη από τη Λευκωσία:  «Εισηγούμαστε να αναπτυχθεί ένα 

μεγάλο ποδηλατικό δίκτυο σε όλες τις επαρχίες, για να μπορούν όλοι να πηγαίνουν 

παντού με το ποδήλατο, όπως πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη.  Το ποδήλατο βοηθά στη 

σωματική υγεία και στην υγεία του περιβάλλοντος.  Η δημιουργία μεγάλου ποδηλατικού 

δικτύου είναι αίτημα πολλών παιδιών της Κύπρου».  Να πω ότι ήδη υπάρχουν κάποιοι 

ποδηλατόδρομοι και υπάρχουν κάποια ποδήλατα που μπορείς να πιάσεις από κάποια 

συγκεκριμένα σημεία στις πόλεις, αλλά... 

ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ε, μα δεν έχει παντού... 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 ...εντάξει, μπορεί να κάμουμε τούτη την προσθήκη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, έχεις δύο τροπολογίες και μία προσθήκη που γράφει... 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Και ακόμα μία για τα ναρκωτικά. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Να τις πάρουμε μία μία. 

 Λοιπόν, παρακαλώ, κυρία Στέλια, μία μία να μας τις διαβάσεις, τι προτείνεται για 

προσθήκη ή για τροπολογία, θα το βάλουμε σε ψηφοφορία και θα προχωρούμε. 

 Παρακαλώ, ακούστε όλοι προσεκτικά. 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Ακόμα μια προσθήκη από τη Λευκωσία, στην παράγραφο για τη μετακίνηση.  

«Εκτός από τη δωρεάν μετακίνηση, το κράτος θα έπρεπε να εγγυάται πάντα πως θα 

υπάρχει τρόπος διακίνησης των μαθητών όπου κι αν κατοικούν, μέσα από ένα σχέδιο 

βήτα σε περίπτωση απεργίας». 

Κ. ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Να πω κάτι, επειδή εμείς την στείλαμε.  Εκτός από το να είναι δωρεάν, επειδή 

είπαμε ότι αφού ήδη υπάρχει πρόνοια για τα παιδιά που χρειάζονται βοήθημα, ε, αν 

όλοι θέλουν να μειωθούν τουλάχιστον τα κόμιστρα, να μην αφαιρεθούν εντελώς, απλά 

να μειωθούν, επειδή υπάρχει ήδη βοήθημα για τους άπορους. 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Άρα μπορούμε να κάμουμε την τροπολογία στην τελευταία σελίδα και να 

γράψουμε «να μειωθούν» αντί «να καταργηθούν».  

Κ. ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ακριβώς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, πόσοι ψηφίζουν υπέρ αυτής της τροπολογίας;   

 ∆εν υπάρχει αντίθεση, εγκρίνεται η τροπολογία. 

 Άλλη τροπολογία ή άλλη προσθήκη. 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Να διαβάσει η Θεοδώρα μια άλλη τροπολογία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εσείς, για το θέμα των ναρκωτικών, την Αστυνομία, το γράψατε, το δώσατε;  

∆ιαβάστε την, παρακαλώ. 
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∆. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 «Καλύτερος έλεγχος και περισσότερες έρευνες, για να σταματήσουν αυτά τα 

φαινόμενα.   Πρέπει το κράτος και το υπουργείο να κάνουν καλύτερες ενημερώσεις και 

πιο τακτικές.  Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και ενδιαφέρον δεν υπάρχει καθόλου από 

το κράτος.».   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Είναι για τα ναρκωτικά αυτό.  Αδικείται λίγο το κράτος, αλλά εσείς αποφασίζετε. 

 Λοιπόν, αυτή είναι η προσθήκη που εισηγείται η συνάδελφός σας.   

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Υπάρχει ακόμα μια προσθήκη στο ίδιο θέμα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Στο ίδιο θέμα.  Βάλτε και τις δυο, αν θέλετε. 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 «Οι παράνομες ουσίες φτάνουν από άκρη σε άκρη της γης, χωρίς καθόλου έλεγχο 

από την τουρκοκυπριακή ψευδοαστυνομία αλλά ούτε και από την ελληνοκυπριακή». 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Ακούσατε τις δύο τροπολογίες, τις δύο προσθήκες. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της προσθήκης αυτών των δύο σημείων; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα τρεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι ψηφίζουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Κανένας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Τρεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Με πενήντα τρεις ψήφους υπέρ, καμία ψήφο εναντίον και τρεις αποχές, οι δύο 

προσθήκες εγκρίνονται να μπουν στην έκθεση. 
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 Υπάρχει κάτι άλλο, κυρία Χατζηγιαννάκη; 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Υπάρχει ακόμα μία προσθήκη από την επαρχία Πάφου για τα λεωφορεία.  Θα τη 

διαβάσει ο Χρήστος. 

ΧΡ. ΠΙΤΣΙΛΛΗΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Για τα λεωφορεία.  «Να δίνεται δωρεάν κάρτα εισδοχής στα λεωφορεία στα άτομα 

τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο ποσό των €10.  Οι υπόλοιποι 

να πληρώνουν κανονικά, αφού έχουν την οικονομική δυνατότητα, για να συνεισφέρουν 

στο κράτος μας, το οποίο περνά δύσκολα». 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ, υπάρχει σχόλιο επί της προτάσεως; 

 Ναι, η γραμματεύς. 

Ε. ΜΑΚΡΙ∆Η: 

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΗΣ - ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Υπάρχει.  Απλά, όσον αφορά αυτό που λέχθηκε πριν, ή να καταργηθούν ή να 

μειωθούν, για τα €10 που είπαμε και λέχθηκε ότι θα βάλουμε να μειωθούν, πιστεύω ότι 

είναι καλή συνεισφορά έστω και ενός μικρού ποσού στο κράτος από τα λεωφορεία.  

Όμως πιστεύω ότι είναι καλύτερα να βάλουμε «να μειωθούν ή να καταργηθούν», γιατί 

υπάρχουν πραγματικά οικογένειες που έστω και €1 δεν μπορούν να το δώσουν.   

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Γι’ αυτό είπαμε να μειωθούν και όχι να καταργηθούν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η εισήγηση είναι να μειωθούν. 

Ε. ΜΑΚΡΙ∆Η: 

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΗΣ - ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Και κάτι άλλο που ήθελα να πω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, παρακαλώ. 

Ε. ΜΑΚΡΙ∆Η: 

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΗΣ - ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 
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 Όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών, απλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει 

καλύτερη προστασία για τα άτομα που θα θέλουν να παραδώσουν τους ανθρώπους 

που είναι μπλεγμένοι στη διακίνηση των ναρκωτικών, άρα να μη φοβούνται οι μάρτυρες 

να μιλήσουν, αν είναι παιδιά, γιατί απειλούνται από άτομα που είναι μπλεγμένα στα 

ναρκωτικά.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Καλύτερη προστασία μαρτύρων, λέει. 

 Ο κ. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος. 

Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Βασικά η συνάδελφος είπε επειδή έγραψαν στην έκθεσή τους ότι θέλουν να 

καταργηθεί το κόστος των λεωφορείων και βασικά δεν ήταν ακριβώς εισήγηση, ήταν 

μετατροπή.  ∆εν ήθελα να το γράψω ακριβώς έτσι, να ακουστεί σαν εισήγηση, ήταν μια 

μετατροπή βασικά, να μειωθεί ή να μείνει έτσι.  ∆ιότι €10 πιστεύω όλοι μπορούμε, εκτός 

μια ομάδα ανθρώπων που δεν μπορούν, οι οποίοι δε θα πληρώνουν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Κύπρος Κατσιάμης. 

Κ. ΚΑΤΣΙΑΜΗΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Και εγώ θα έλεγα ότι, δεν υπάρχει λόγος να συζητούμε και να χάνουμε την ώρα 

μας, αφού ήδη οι άπορες οικογένειες δεν πληρώνουν εκείνα τα €10, και απλά να 

υπάρχει μείωση.  Τούτο.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. ∆ήμητρα Χατζηκωστή. 

∆. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Εμείς στην Πάφο, έχουμε συμμαθητές και άλλους φίλους που πληρώνουν τα €10, 

παρ’ όλο που είναι άπορες οι οικογένειές τους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Κυρία Στέλια, παρακαλώ, επειδή υπάρχει λίγη σύγχυση, διαβάστε μας τι 

υποστηρίξαμε τέλος πάντων για τούτα τα €10. 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 
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 Η αρχική εισήγηση ήταν να καταργηθεί το κόστος για τα λεωφορεία των μαθητών, 

αλλά και των συνταξιούχων και η τροποποίηση που αποφασίσαμε ήταν να μειωθεί το 

κόστος για τα λεωφορεία των μαθητών, αλλά και των συνταξιούχων, ουσιαστικά να 

αλλάξει η λέξη «καταργηθεί» με τη λέξη «μειωθεί». 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Υπάρχει ένσταση πάνω σ’ αυτό; 

 ∆εν υπάρχει.  Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 Ολόκληρη η έκθεση τώρα. 

 Πόσοι εγκρίνουν ολόκληρη την έκθεση, μαζί με τις τροποποιήσεις, εισηγήσεις, 

ενσωματώσεις; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Έξι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Με πενήντα ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και έξι αποχές, η έκθεση εγκρίνεται. 

 Συγχαρητήρια. 

 Πάμε στο επόμενο θέμα, το όγδοο.  

  Το όγδοο θέμα είναι Έκθεση της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Πάφου 

για το θέμα που τιτλοφορείται «Επένδυση στο Παιδί:  Ψυχαγωγία».  Καλώ στο βήμα 

την εκπρόσωπο της επαρχιακής κοινοβουλευτικής ομάδας Πάφου για να διαβάσει την 

έκθεση.  

∆. Χ''ΚΩΣΤΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕKO ΠΑΦΟΥ) 

Έκθεση της Επαρχιακής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Πάφου για το Θέμα που 

τιτλοφορείται  «Επένδυση στο Παιδί:  Ψυχαγωγία» 

 Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, 
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 Αναμφισβήτητα, η ανάγκη των νέων για ψυχαγωγία είναι απαραίτητη και πρέπει 

να θεωρείται δεδομένη. Οπωσδήποτε όμως, οι νέοι θέλουν να έχουν λόγο στον τρόπο 

ψυχαγωγίας τους. 

 Θα πρέπει εμείς, ως Παιδοβουλευτές, να αποταθούμε σε διάφορους οργανισμούς, 

όπως ο ΘΟΚ, o Οργανισμός Νεολαίας, οι ∆ήμοι, Κοινότητες, ο ΚΟΑ, υπηρεσίες του 

κράτους με τις οποίες μπορούν οι νέοι να συνεργαστούν, για να παίρνουν σημαντικές 

αποφάσεις για τη ψυχαγωγία των νέων.  Αν ένας  τουλάχιστον αντιπρόσωπος των νέων 

λαμβάνει μέρος σε επιτροπές, συμβούλια των υπηρεσίων, θα αποκτήσει γνώμη για 

θέματα που αφορούν τους νέους, όπως η ψυχαγωγία.  Θα ήταν πολύ σημαντικό για 

εμάς εάν μπορούσαμε να συμμετέχουμε στη  λήψη αποφάσεων οργανισμών που έχουν 

σχέση με τους νέους και τις δραστηριότητές τους. 

 Προτείνουμε τα πιο κάτω: 

1. ∆ημιουργία ολοήμερων δραστηριοτήτων το καλοκαίρι σε εβδομαδιαίο πλαίσιο για 

μικρά παιδιά σε ένα γήπεδο ή ένα κεντρικό χώρο.  Έτσι θα διευκολυνθούν οι 

γονείς οι οποίοι δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους.  Θα υπάρχει επίβλεψη 

από εθελοντές ενήλικες.  Οι δραστηριότητες θα είναι αθλητικές, θα υπάρχουν 

παιχνίδια αλλά και εκπαίδευση των παιδιών σε διάφορα θέματα μέσα από 

διάφορες δραστηριότητες.  Επίσης τα παιδιά στο πλαίσιο αυτών των 

δραστηριοτήτων θα  μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ζωγραφικής ή 

άλλους διαγωνισμούς παρόμοιου τύπου, και να  παρουσιάζουν τη δουλειά τους με 

παραγωγικό και πρωτότυπο τρόπο.  Για παράδειγμα τα παιδιά θα μπορούν να 

μαθαίνουν χορούς,  να μαθαίνουν ξένες γλώσσες, να εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες διαπολιτισμικού τύπου.  Θα είναι κατά κάποιο τρόπο ένα είδος 

καλοκαιρινού σχολείου. 

 Αυτό μπορεί να προωθηθεί κυρίως σε κοινότητες μακρία από τις πόλεις , όπου οι 

ευκαιρίες ψυχαγωγίας είναι ελάχιστες. 

 Παράγοντες που θα συντελέσουν στην υλοποίηση ιδέας: 

 Έγκριση από τους ∆ήμους/ Κοινότητες και παραχώρηση χώρου.  

 Έγκριση από γονείς. 

 Βοήθεια από εθελοντές οι οποίοι θα οργανώνουν τις δραστηριότητες και θα 

αναλαμβάνουν την επίβλεψη των παιδιών. 

2. ∆ιοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και εξορμήσεων. (Για παιδιά και για 

εφήβους). 

 Για παιδιά: 
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 ∆ιασκεδαστικά μαθήματα κολύμβησης για παιδιά. 

 Εκδρομές σε διάφορα εκπαιδευτικά και περιβαλλοντικά μέρη όπου τα παιδιά 

θα μπορούν να γνωρίσουν νέα πράγματα και να μάθουν. 

 Μαθήματα υπολογιστών για παιδιά. 

 Για έφηβους: 

 Μουσικές εκδηλώσεις. 

 ∆ιοργάνωση μονοήμερων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων όπως Paintball,  

Beach party και άλλων, οι οποίες θα προσελκύσουν τους νέους. 

 Παράγοντες που θα συντελέσουν στην υλοποίηση ιδέας: 

 ΚΟΑ 

 Κέντρα Νεολαίας 

 Μουσικά λύκεια 

 Οργανισμός Νεολαίας 

3. ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων, όπου θα ψυχαγωγούνται  μαζί παιδιά και γονείς. Γονείς 

με τα παιδιά τους  να παίρνουν μέρος σε διάφορες διασκεδαστικές δραστηριότητες 

κάτι το οποίο θα καλλιεργήσει τις σχέσεις μεταξύ τους και θα τις κάνει καλύτερες. 

 ∆ραστηριότητες μαγειρικής. Οι γονείς με τα παιδιά τους θα καλούνται να 

φτιάξουν μαζί μια συνταγή για παράδειγμα. 

 Κατασκευές από παιδιά και γονείς οι οποίες θα παρουσιάζονται. 

Παράγοντες που θα συντελέσουν στην υλοποίηση ιδέας: 

 ΚΟΑ 

 Κέντρα Νεολαίας 

 Μουσικά λύκεια 

 Οργανισμός Νεολαίας 

4. Ως παιδοβουλευτές της Πάφου, θέλοντας να δημιουργήσουμε  ένα καλλιτεχνικό 

δίκτυο, σκεφτήκαμε να προωθήσουμε  ένα διαγωνισμό μουσικής, ο οποίος θα 

θεσμοποιηθεί και θα πάρει παγκύπρια διάσταση.  Στο διαγωνισμό αυτό, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να γράφουν το δικό τους τραγούδι, το οποίο θα πληροί 

κάποιες προϋποθέσεις (π.χ. διαφορετικό θέμα κάθε χρόνο).  Η ημέρα διεξαγωγής 

θέλουμε να είναι συμβολική, δηλαδή να γίνεται στις 16 Απριλίου (παγκόσμια ημέρα 

φωνής) ή στις 21 Ιουνίου (ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής).  Κάποιοι υποστηρικτές 

που μπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση του θεσμού αυτού μπορεί να είναι ο 

Οργανισμός Νεολαίας, οι ∆ήμοι και τα Μουσικά Λύκεια. 



88 

5. ∆ημιουργία κάποιου νυχτερινού κέντρου, το οποίο θα δέχεται και τους ηλικιακά πιο 

μικρούς έφηβους (13+).  ∆ε θα υπάρχει αλκοόλ και οι ώρες λειτουργίας του θα 

κυμαίνονται  από τις 8:30 μέχρι τις 23:00.  Θα υπάρχουν συχνά εμφανίσεις 

εφηβικών συγκροτημάτων δίνοντας έτσι ταυτόχρονα την ευκαιρία σε παιδιά που 

ασχολούνται με την μουσική να αναδείξουν το ταλέντο τους και να προωθήσουν τα 

τραγούδια, τα οποία οι ίδιοι γράφουν.  Εννοείται πως  η συγκατάθεση των γονέων 

είναι απαραίτητη.  Οι φορείς στους οποίους μπορούμε να αποταθούμε για 

εξασφάλιση των μέσων καθώς επίσης και για την εξασφάλιση  χρηματικής 

βοήθειας είναι η Αστυνομία Κύπρου, ο Οργανισμός Νεολαίας και οι ∆ήμοι-

Κοινότητες. 

6. ∆ιοργάνωση αθλητικών ημερίδων στα σχολεία σε τακτική βάση.  Ακόμη το σχολείο 

θα μπορούσε να διοργανώνει  και άλλες  αθλητικές εκδηλώσεις, που θα προάγουν 

το «ευ αγωνίζεσθαι», αλλά και θα προσφέρουν ταυτόχρονα υγιή ψυχαγωγία. 

7. Επιχορήγηση συνδρομής για εγγραφή των νεών σε γυμναστήρια καθώς και 

μειωμένο εισιτήριο για να παρακολουθούν οι μαθητές αγώνες ή αθλητικές 

οργανώσεις.  

8. Η πολιτεία θα μπορούσε να δώσει κίνητρα ώστε κάθε πόλη ή χωριό να  έχει δική 

της ομάδα σε κάποιο άθλημα και να γίνονται αγώνες μεταξύ τους. 

 Συνοψίζοντας από τα παραπάνω κατανοούμε πως η σημασία της ψυχαγωγίας 

των νέων είναι τεράστια αφού αυτή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε κάθε νέο και 

επιδρά είτε αρνητικά, είτε θετικά σε μια κοινωνία.  Ο κάθε έφηβος έχει το δικαίωμα να 

επιλέξει τον τρόπο κατά τον οποίο θα ψυχαγωγηθεί και αυτό μπορεί να το πετύχει 

εφόσον καταφέρει να βρέθει κάπου όπου η γνώμη του μετρά και λαμβάνεται υπόψη. 

 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 

Παιδοβουλευτές ΕΚΟ Πάφου (αλφαβητικά): 

Αγάθη Νικολάου 

Αθανασία Βασιλείου 

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 

∆ήμητρα Χ''Κωστή 

Αναπληρωτές 

Ιωάννα Παπανδρέου 

Λευκή Λαζάρου 

Νικόλας Τσαγγάρη 

Συντονίστρια ΕΚΟ Πάφου: 
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∆ήμητρα Σιελλή 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε, κ. ∆ήμητρα Χ''Κωστή, για την ανάγνωση της έκθεσης και τώρα θα 

αρχίσουμε τη συζήτησή της.  Είναι το θέμα μας η ψυχαγωγία.   

 Η κ. Στέλια Χατζηγιαννάκη. 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 

 Θέλω να πω για την τρίτη σελίδα στο όγδοο σημείο που λέει ότι η πολιτεία θα 

μπορούσε να δώσει κίνητρα, ώστε κάθε πόλη ή χωριό να έχει τη δική της ομάδα σε 

κάποιο άθλημα και να γίνονται αγώνες μεταξύ τους, αυτό το πράγμα υπάρχει ήδη, αφού 

σε κάθε πόλη και χωριό υπάρχουν ομάδες βόλεϊ, χάντμπολ, μπάσκετ, ποδοσφαίρου και 

γίνονται μεταξύ τους πολλά πρωταθλήματα.  Στα χωριά γίνονται τα αγροτικά 

πρωταθλήματα, τουλάχιστον του ποδοσφαίρου.  Υπάρχουν ήδη πολλές ομάδες, δεν 

είναι κάτι που πρέπει να γίνει.  Υπάρχουν ήδη και περισσότεροι νέοι σε κάθε επαρχία 

που εμπλέκονται. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Πολλά χωριά έχουν μειωθεί στον πληθυσμό, νέοι δεν υπάρχουν, σχολεία δεν 

υπάρχουν, υπάρχει αστυφιλία να μην τα παραγνωρίζετε και αυτά.   

 Η κ. ∆έσποινα Βασιλείου. 

∆. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Βασικά θα ήθελα να εισηγηθώ την πρόσθεση στο «...παράγοντες που θα 

συντελέσουν στην υλοποίηση της ιδέας», στη σελίδα δύο, στο πρώτο και συγκεκριμένα 

για εφήβους θέλω να προσθέσω την Κυπριακή Παιδοβουλή, γιατί όπως όλοι ξέρουμε 

εκάμαμε ήδη ένα beach party και διοργανώνουμε πολλές δραστηριότητες εμείς. 

 Επίσης στο σημείο επτά, στη σελίδα τρία εκεί που λέτε «μειωμένο εισιτήριο για να 

παρακολουθούν οι μαθητές αγώνες» δεν μπορείς να υποχρεώσεις μία ομάδα να 

μειώσει το εισιτήριο της για ένα μαθητή, αλλά μπορώ να πω ότι υπάρχει το μαθητικό 

εισιτήριο.  Επίσης κάποιοι συγκεκριμένοι είναι ευνοούμενοι της ομάδας, όπως κάποιοι 

που έχουν προβλήματα αναπηρίας.  Συγκεκριμένα στον Απόλλωνα υπάρχει ένας 

οπαδός από τη Γερμανία που είναι ευνοούμενος και έχει μείωση στο εισιτήριο του.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. Μύρια Τζήκα. 

Μ. ΤΖΗΚΑ: 
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(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Για το πρώτο σημείο στην πρώτη σελίδα για ολοήμερες δραστηριότητες το 

καλοκαίρι σε γήπεδα και διάφορες δραστηριότητες, υπάρχουν αυτά και δημιουργούνται 

από σχολεία.  Σχεδόν κάθε σχολείο έχει καλοκαιρινό σχολείο με δραστηριότητες για 

όλες τις ηλικίες.  Είναι διαδεδομένο, απλά δεν το γνωρίζουν πολλοί, διότι δεν 

ενδιαφέρονται. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. Ουρανία Παπακυριακού. 

ΟΥ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Βασικά το πρώτο σημείο, αν κατάλαβα καλά, θέλετε να δημιουργηθεί ένα είδος 

καλοκαιρινού σχολείου έξω από την πόλη;  Εγώ ζω στο Παλαιχώρι, είναι σαράντα πέντε 

λεπτά μακριά από τη Λευκωσία, δεν έχω πρόσβαση σε summer school σχολείου, αλλά 

υπάρχουν σωματεία που μεριμνούν και μάλιστα δωρεάν με εκδρομές, έχει αθλητικές 

ημερίδες, έχει πολλά πράγματα που γίνονται.  Έτσι, όπως το γράφετε, αν γίνει τούτο το 

πράγμα πιστεύω ότι τα σωματεία εκείνα που ζουν για τη νεολαία των χωριών 

συγκεκριμένα θα καταστραφούν, κατά κάποιο τρόπο.  Οπόταν θα μπορούσε να 

δημιουργηθούν εκεί που δεν υπάρχουν καθόλου και αν θέλετε να το προσθέσετε, ότι 

μπορεί να παρέχεται βοήθεια από το κράτος σε τέτοια σωματεία, παρά να 

δημιουργηθούν από την αρχή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Στέφανος Κυπριανού. 

ΣΤ. ΚΥΠΡΑΝΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Στο σημείο πέντε, στη σελίδα τρία μιλάτε για δημιουργία νυχτερινών κέντρων με 

εφήβους από δεκατριών μέχρι δεκαοχτώ χρόνων.  ∆ημιουργήθηκαν τέτοια κέντρα και 

στη Λεμεσό από ό,τι ξέρω και στη Λευκωσία, αλλά έκλεισαν, επειδή οι νέοι σήμερα 

πιστεύουν πως μόνο με το αλκοόλ μπορούν να διασκεδάσουν.  Γι’ αυτό πιστεύω ότι 

πρέπει να ενημερωθούν κάπως και να μάθουν ότι δεν είναι μόνο με το αλκοόλ που 

μπορούν να διασκεδάζουν και να προωθηθούν τούτα τα κέντρα, έτσι ώστε να μην 

πηγαίνουν σε clubs και να μπαίνουν σε άλλους κόσμους.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 ∆ηλαδή, εφόσον συμφωνείτε με αυτό που λένε εδώ πέρα, απλώς πρέπει να 

προστεθεί, αν κατάλαβα καλά:  «Να γίνει ενημέρωση των μαθητών και διαφώτιση, 
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προβολή αυτών των κέντρων».  Αυτό εισηγείστε σαν προσθήκη.  Παρακαλώ την Πάφο 

να σημειώσει αυτή την εισήγηση.  

 Η κ. Κασσάνδρα Μπελτράν. 

Κ. ΜΠΕΛΤΡΑΝ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ήθελα να πω για το σημείο εφτά, στη σελίδα τρία για το πρώτο μέρος της 

πρότασης που λέει «επιχορήγηση συνδρομής για εγγραφή των νέων σε γυμναστήρια», 

πιστεύω ότι το κράτος δε θα έπρεπε να επιχορηγεί τους μαθητές να πηγαίνουν σε 

ιδιωτικές εταιρείες, κατά κάποιο τρόπο, που είναι τα γυμναστήρια, αλλά μέσα από αυτά 

τα άλλα πράγματα, τα απογευματινά να υπάρχουν εξειδικευμένοι γυμναστές.  Αφού 

υπάρχουν τα κλειστά γήπεδα των σχολείων, δε χρειάζεται να μπουν σε περαιτέρω 

έξοδα.  Άρα, απλά να χρησιμοποιούνται τα κλειστά γήπεδα των σχολείων και αν είναι να 

αγοραστούν κάποια όργανα που χρειάζονται περισσότερο, παρ’ όλο που πιστεύω ότι 

είναι αρκετά εξοπλισμένα κάποια σχολεία.  Άρα, απλά ήθελα να πω ότι εισηγούμαι να 

μην επιχορηγεί το κράτος, αλλά να χρησιμοποιεί ήδη αυτά που έχει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Χρίστος Μεταξάς. 

ΧΡ. ΜΕΤΑΞΑΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Βασικά, επειδή αναφερθήκατε πριν ότι υπάρχουν τέτοια κέντρα διασκέδασης σε 

όλες τις πόλεις... 

(Μη ευκρινή σχόλια από παιδοβουλευτές) 

 Α, ότι υπήρχαν;  Εντάξει είμαι καλυμμένος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Υπήρχαν και έκλεισαν. 

 Ο κ. Κωνσταντίνος Πέτρου. 

Κ. ΠΕΤΡΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ) 

 Για το σημείο έξι, στη σελίδα τρία:  «∆ιοργάνωση αθλητικών ημερίδων στα σχολεία 

σε τακτική βάση», υπάρχουν επαρχιακοί αγώνες στίβου και γενικά όλων των 

αθλημάτων και γίνονται γενικά αυτά τα πράγματα και μετά πρέπει να πηγαίνουν στο 

παγκύπριο γήπεδο.  Άρα, νομίζω ότι ήδη γίνεται αυτό το πράγμα. 

(Μη ευκρινή σχόλια από παιδοβουλευτές) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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 Είναι στη γενικότητά του που λένε εδώ, αθλητικών ημερίδων σε τακτική βάση 

μάλιστα.  ∆ε σημαίνει μια φορά το χρόνο ή μια φορά το εξάμηνο και αθλήματα 

υπάρχουν εκατόν ειδών και στίβου και ομαδικά και ατομικά και τα πάντα.  Όρεξη να 

έχετε και βρίσκετε.   

 Ο κ. Στέφανος Κυπριανού. 

ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ) 

 Ο νόμος για τα νυχτερινά club λέει, όταν είσαι δεκαέξι και δεν κρατάς ποτό -και 

μιλώ μετά τις δώδεκα- είναι νόμιμο και πιστεύω πως πρέπει να πιάνει όλα τα λύκεια και 

να το πάρουμε από τα δεκαπέντε -γιατί ο ένας χρόνος δεν κάνει τη διαφορά- και απλώς 

μέσα στα club να υπάρχουν ειδικά βραχιολάκια, που να τα πιάνουν από την πόρτα 

αυτοί που είναι κάτω των δεκαοχτώ ή κάτω των δεκαεπτά και να περιορίζονται λίγο για 

το αλκοόλ.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Ο συνάδελφος από την Πάφο. 

Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΑΦΟΥ) 

 Να απαντήσω στο συνάδελφο από τη Λευκωσία για το νυχτερινό κέντρο, είναι 

πολύ σωστή παρατήρηση και για να είμαστε ειλικρινείς σκεφτήκαμε να το 

συμπεριλάβουμε, αλλά είχαμε ήδη στείλει τις εκθέσεις και μας είπαν ότι, αφού είχαν 

παρθεί από τους άλλους συναδέλφους, δεν μπορούσαμε να κάνουν κάποια αλλαγή.  

Άρα θα το συμπεριλάβουμε, είναι πολύ σωστό, γιατί η αστυνομία μπορεί να ενημερώσει 

τους μαθητές για τα όρια που πρέπει να θέτουμε στην ψυχαγωγία.  Επίσης για τα 

βραχιολάκια, για να είμαι ειλικρινής το σκεφτήκαμε, αλλά το γεγονός ότι έχεις ένα 

βραχιολάκι δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να το βγάλεις και να κοροϊδέψεις τον άλλο.  

Μιλούμε για τους Κύπριους... 

(Μη ευκρινή σχόλια από παιδοβουλευτές) 

 Οι στάμπες μπορεί να φύγουν.  ∆εν πιστεύω τώρα σε ένα νυχτερινό κέντρο που 

να έχει πολλή φασαρία και κόσμο να μπορεί να ελεγχθεί τούτο το πράγμα. 

(Μη ευκρινή σχόλια από παιδοβουλευτές) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ!  Εάν υπάρχει σαφής προσθήκη ή οτιδήποτε τώρα είναι η ώρα.   Η κ. 

Ελένη Μακρίδου. 

Ε. ΜΑΚΡΙ∆ΟΥ: 
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(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Βασικά αναφέρθηκε να δίνονται δωρεάν εισιτήρια στα γυμναστήριο στα σημεία έξι 

και εφτά ή σε αθλητικές εκδηλώσεις, ασχολούμαι με τον αθλητισμό και είναι κάτι πολύ 

καλό να προωθούμε τους μαθητές να ασχοληθούν με τον αθλητισμό με δωρεάν 

επιχορηγήσεις, όμως μαζί με τον αθλητισμό νομίζω ότι μπορεί να ενταχθεί η 

δραστηριότητα να παρακολουθούν θέατρο ή σινεμά για να δίνουμε απασχόληση στους 

μαθητές, εκτός από το διαδίκτυο.  Στο χωριό μου ένα παράδειγμα είναι ότι θα γίνει κάτι 

που θα συμπεριλαμβάνει πολλές ασχολίες όπως θέατρο, υποκριτική, χορό, αθλητισμό 

και οτιδήποτε άλλο που θα είναι δωρεάν και να δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να 

ασχοληθούν με ενδιαφέροντα πράγματα. 

 Ακόμα κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι πιστεύω ότι είναι καλά να βοηθά το 

σχολείο στο να προωθηθούν τέτοια πράγματα για τους μαθητές.  Επίσης να υπάρχουν 

όσο γίνεται πιο λίγα και πιο καλά μαθήματα για το σπίτι, όσον αφορά τα μαθήματα που 

έχουμε να διαβάσουμε για το σχολείο, ώστε να υπάρχει ελεύθερος χρόνος για να 

ασχολούνται οι μαθητές με διάφορες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Να σας πω ότι, εκτός από τα αθλήματα και την ψυχαγωγία ένα είδος γυμναστικής 

είναι και η κηπουρική.  Να βοηθάτε λίγο στο σπίτι και στον κήπο.  Ή όσους  

ασχολούνται οι γονείς τους με τη γεωργοκτηνοτροφία, να τους βοηθάτε λίγο, όπως 

κάναμε εμείς παλιά. Είναι πολύ καλή γυμναστική και όσοι θέλουν να έρθουν να με 

βοηθήσουν και εμένα για να μαζέψουμε τις ελιές το Σαββατοκύριακο.  

 Ήρθαμε στο στάδιο τώρα να διαβάσουμε κάποιες προσθήκες και εισηγήσεις για να 

τις ψηφίσουμε.  Η γραμματέας έχει κάποια εισήγηση; 

Ε. ΜΑΚΡΙ∆ΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Αυτό που είπα τώρα, αν τα σημείωσαν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Το σημείωσε η ομάδα της Πάφου;  Εάν το σημειώσατε να σας δώσουμε λίγο 

χρόνο να μας το διαβάσετε. 

∆. ΧʺΚΩΣΤΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Μπορείς να το ξαναπείς λίγο πιο συγκεκριμένα; 

Ε. ΜΑΚΡΙ∆ΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 
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 Τα σχολεία να βοηθούν στο να προωθηθούν τέτοιου είδους ασχολίες και 

γενικότερα με τον αθλητισμό, το θέατρο, το σινεμά και να δίνονται δωρεάν εισιτήρια και 

ακόμα το σχολείο να βοηθά να είναι λιγότερα και πιο καλά τα μαθήματα στο σπίτι, ώστε 

να υπάρχει περισσότερος ελεύθερος χρόνος και να δίνονται δραστηριότητες δωρεάν για 

να ασχολούνται οι μαθητές με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, όπως θέατρο, αθλήματα 

κ.λπ.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Με αυτή την εισήγηση για προσθήκη συμφωνεί η παιδοβουλή;  Πόσοι είναι υπέρ; 

∆. ΧʺΚΩΣΤΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Μπορούμε να απαντήσουμε σε κάποιες από τις τροποποιήσεις; 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μπορείτε να τη διαμορφώσετε, όπως την είπε στη συνέχεια.  Τη γράψατε δηλαδή; 

Αν τη γράψατε διαβάστε την παρακαλώ. 

∆. ΧʺΚΩΣΤΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Ήθελα να απαντήσω, να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες του θεάτρου, δηλαδή 

να συμπεριληφθεί εκτός από τις άλλες δραστηριότητες και το θέατρο, να βοηθούν τα 

σχολεία για την προώθηση του θεάτρου και των αθλημάτων, να παρακολουθούν 

θέατρο, να παρέχονται δωρεάν εισιτήρια για σινεμά και ο ελεύθερος χρόνος να 

αξιοποιείται κατάλληλα και να προσθέσω ότι αυτές οι δραστηριότητες... 

Ε. ΜΑΚΡΙ∆ΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) 

 Να υπάρχει περισσότερος ελεύθερος χρόνος και να βοηθούν τα σχολεία. 

∆. ΧʺΚΩΣΤΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Αναφέραμε για τις δραστηριότητες στον αθλητισμό, όμως στο σημείο έξι και στο 

σημείο οκτώ, που είναι περίπου το ίδιο, να διοργανωθούν αθλητικές ημερίδες κ.λπ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα, η προσθήκη εγκρίθηκε ήδη.   

Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Είπε η συνάδελφος από τη Λεμεσό, αν μπορούμε να αλλάξουμε τη λέξη 

“εθελοντές”, γιατί πιστεύουν ότι δεν είναι σωστό κάποιος ο οποίος απλά δουλεύει, 
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επειδή το θέλει και κυρίως το καλοκαίρι.  Να γίνει αλλαγή αυτής της λέξης.  Ευχαριστώ.  

Να το κάνει σαν επάγγελμα, αυτό να βάλουμε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Πάντοτε υπάρχει ο εθελοντισμός.  Στην Κύπρο υπάρχει ανάπτυξη του 

εθελοντισμού και βοήθεια προς τον εθελοντισμό και τους επιβραβεύουν.  Εάν υπάρχουν 

και οι επαγγελματίες που πληρώνονται και οι εθελοντές που βοηθούν και τα παιδιά και 

τους μεγάλους δεν είναι λάθος, είναι σωστό.  Επομένως μπορεί να προστεθεί «...θα 

υπάρχει επίβλεψη από εθελοντές ενήλικες ή από επαγγελματίες».  Τι λέτε;  Η Πάφος 

συμφωνεί; 

∆. ΧʺΚΩΣΤΗ: 

(ΠΑΙ∆ΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ) 

 Ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Μπαίνει ολόκληρη η έκθεση για την ψυχαγωγία υπό έγκριση. 

 Πόσοι ψηφίζουν υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πενήντα ένας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Πόσοι είναι εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Καμία; 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Πέντε αποχές.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 Με πενήντα μία ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και πέντε αποχές η έκθεση της 

Πάφου εγκρίνεται. 

 Αγαπητοί Παιδοβουλευτές, 

 Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση και η έγκριση των εκθέσεων των 

πέντε Επαρχιακών Κοινοβουλευτικών Ομάδων.  Συγχαίρω τις Επαρχιακές 

Κοινοβουλευτικές Ομάδες για τις εμπεριστατωμένες εκθέσεις που έχουν καταθέσει 

ενώπιον της Κυπριακής Παιδοβουλής.  Συγχαίρω επίσης τα μέλη της Κυπριακής 

Παιδοβουλής, τόσο για την αθρόα παρουσία τους αλλά κυρίως για την ενεργό 
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συμμετοχή τους και τις παρεμβάσεις τους, γεγονός που συμβάλλει στη δημιουργία ενός 

γόνιμου διαλόγου.  Τα αιτήματα και οι εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις 

αυτές, αλλά και αυτά που προκύπτουν από τη συζήτηση που επακολούθησε, έχουν 

αρκούντως δικαιολογηθεί και τεκμηριωθεί και γι’ αυτό θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης 

μελέτης και προσοχής από όλους τους αρμόδιους φορείς.  Τονίζω ξανά την πρόθεση 

της Βουλής να συνδράμει στην προσπάθειά σας και να συμβάλει στη δημιουργία 

κουλτούρας σεβασμού και αναγνώρισης της προσφοράς σας. 

 Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι τα αποστενογραφημένα πρακτικά της 

σημερινής συνεδρίας της Κυπριακής Παιδοβουλής θα αποσταλούν στην Εκτελεστική 

Εξουσία, με την παράκληση να τύχουν της δέουσας μελέτης και να ληφθούν τα 

αναγκαία μέτρα για υλοποίησή τους, όπου αυτό είναι εφικτό.  Επίσης, οι εκθέσεις που 

έχουν συζητηθεί σήμερα θα σταλούν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές της 

Βουλής των Αντιπροσώπων, έτσι ώστε μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να 

μελετήσουν τα θέματα που εγείρονται και να προχωρήσουν στις αναγκαίες εισηγήσεις 

προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των διαφόρων προβλημάτων.   

 Συγχαίρω την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του 

Παιδιού για την άρτια και άψογη διοργάνωση της Α΄ Συνόδου της Ζ΄ Βουλευτικής 

Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής, ενός ετήσιου θεσμού που έχει καθιερωθεί και 

δίνει την ευκαιρία ενός γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου και ενός βήματος για 

ανταλλαγή ιδεών, που χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και καλύτερος.   

 Συγχαίρω επίσης το προσωπικό της Βουλής που συνέδραμε στην όλη 

προσπάθεια. 

 Εδώ φθάσαμε στο τέλος της συνεδρίας μας.  Κηρύσσω τη λήξη των εργασιών της 

Α΄ Συνόδου της Ζ΄ Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής. 

 Και εύχομαι τα καλύτερα στον καθένα και στην καθεμιά από εσάς στη μελλοντική 

σας πορεία και να συνεχίσετε αυτές τις ομάδες μέχρι τον Ιούνιο που τελειώνουν τα 

σχολεία, να κάνετε και άλλες συνεδρίες, να στέλνετε επιστολές, να πιέζετε.  Χωρίς 

πίεση, χωρίς συμβολή και χωρίς διαδηλώσεις, δεν επιτυγχάνονται πράγματα που θέλει 

η νεολαία και ο κόσμος.  Θέλουν πίεση αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις.  Σας 

συγχαίρω για τη δραστηριότητα, για την ημέρα που αφιερώσατε εδώ, η Βουλή είναι 

πάντοτε ανοιχτή για σας και για τους υπεύθυνους σας και να έχετε ένα καλό απόγευμα.  

 Σας συγχαίρω ξανά και σας προσκαλώ στο αίθριο της Βουλής για ένα κεραστικό.  

(Ώρα λήξης:  1:55 μ.μ.) 
ΙΧ/ΜΑΤ 


