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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ 

ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 – 10.00πμ – 13.00μμ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

Επαρχιακή Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεμεσού  

 

Θέμα: Η Συμμετοχή των Παιδιών σε Αποφάσεις που τους αφορούν – Συμμετοχή στην 

Οικογένεια 

 

 

Μαμά; Μπαμπά; Καλημέρα! Μπορώ να σας μιλήσω για λίγο;   

 

Θυμάστε τότε που γεννήθηκα… Τότε που άρχισε και η εφαρμογή των δικαιωμάτων μου! Το 

δικαίωμα στην τροφή, στον ρουχισμό, στη στέγη, στην ασφάλεια, στην υγεία… το δικαίωμα 

στη συμμετοχή. Η Συμμετοχή – έκφραση απόψεων, πληροφόρηση, ψυχαγωγία, όπως ξέρετε, 

είναι μια από τις τρεις κατηγορίες δικαιωμάτων της Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η 

Προστασία – από κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση και οι Παροχές – εκπαίδευση, 

υπηρεσίες υγείας και πρόληψης, κοινωνικά βοηθήματα, είναι οι άλλες δύο. 

 

Η Συμμετοχή όμως, όπως μου είπαν, είναι κάτι περισσότερο από ιδέες και απόψεις. 

Συμμετοχή, σημαίνει η κοινωνία να ακούει, να παίρνει στα σοβαρά και να υλοποιεί τις 

προτάσεις μας όσο το δυνατόν. Εντούτοις, όπως λέει ο Λακονταίρ: «Η κοινωνία είναι η 

εξέλιξη της οικογένειας». Μέσα από την οικογένεια το παιδί μαθαίνει ιδανικά και αξίες… Η 

οικογένεια για μας τα παιδιά είναι μορφοποιός δύναμη! Παράλληλα, άκουσα να λένε, πως με 

τη συμμετοχή στην οικογένεια, μας δίνεται πρωτοβουλία για ν’ αναπτύξουμε κριτική σκέψη, 

λόγο και έκφραση. Μέσα από τη συμμετοχή μας – λεν - θα… «βγούμε» με μεγάλος κέρδος, 

με νέες δεξιότητες και νέες γνώσεις. Είστε Χτίστες! Έτσι θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε 

την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και προφανώς να καταχωρήσουμε στο μυαλό μας αυτή τη 

βασική αρχή της δημοκρατίας… 

 

Ξεκινώ από αυτή, την πρώτη παιδική ηλικία, όπου πολλοί γονείς συνηθίζουν να αποκαλούν 

τα παιδιά τους «Μωρό». Με αυτή την έννοια τα αποκλείουν ή τα περιορίζουν από τις 

δράσεις του συνόλου – της οικογένειας δηλαδή - και φυσικά, όχι μόνο δεν συζητούν τις 

απόψεις τους, αλλά ούτε καν τους δίνουν το δικαίωμα να τις εκφράσουν. Επιπλέον, συχνά τα 
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καταπιέζουν να κάνουν αυτά που οι ίδιοι υποστηρίζουν. Λάβαρό τους η φράση «Σε τέτοια 

ηλικία κανένα παιδί δεν μπορεί να είναι πιο ώριμο από έναν ενήλικα». Γι αυτό και δεν είναι 

παράξενο που πολλές φορές ασκείται βία στα παιδιά από τους γονείς. Η βία, είτε λεκτική είτε 

σωματική, συμφώνα με πρόσφατα στοιχεία, φτάνει το 25%.   

Κι έρχομαι σε μας τους εφήβους…  

Άκουσα για τον 14χρονό παλιό μου φίλο. Άραγε περνάει καλύτερα απ όταν ήταν «μωρό»; 

Από όσα μου είπαν, στις πιο πολλές οικογένειες ο έφηβος είναι πιο ανεξάρτητος. Του 

δίνεται, λένε, σχετική ελευθερία για εξόδους, για «ελεύθερες» κοινωνικές συναναστροφές 

αλλά και για ανάμειξη στα κοινά της οικογένειας. Παρ’ όλα αυτά, στον παλιό μου αυτό φίλο 

δεν αναγνωρίζονται αρκετά δικαιώματα. Γενικότερα δεν του δίνεται ελευθερία. Ελευθερία 

έκφρασης, ελευθερία κίνησης, ελευθερία λήψης αποφάσεων. Επιπρόσθετα, και σε αυτές τις 

ηλικίες παρατηρείται το φαινόμενο της βίας. Βία θεωρώ και την ανάγκη που ωθεί αρκετά 

παιδιά σε αυτή την ηλικία να δουλεύουν για την επιβίωσή τους, γεγονός που αποτελεί 

μεγάλο εμπόδιο για την πρόοδο τους στο σχολείο. Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως δεν 

είναι λίγοι οι γονείς  που κατακρίνουν συνεχώς την απόδοση ή την επίδοση των παιδιών τους 

στο σχολείο, ξεχνώντας ουσιαστικά πως τα παιδιά τους δουλεύουν ή είναι παραφορτωμένα 

από τα πολλά φροντιστήρια.                         

Και άκουσα και για τον 17χρονο γείτονά μου. Μπορείτε να φανταστείτε… είμαι σίγουρη! 

Τον καταπιέζουν να σπουδάσει γιατρός αντί μουσικός! Δουλειά του μπαμπά! Στερεότυπα! 

Θεωρούν πως ένας μουσικός δεν θα κερδίζει αρκετά. Κι όμως, κέρδος θεωρούν τη δουλειά 

που τον καταπιέζουν να κάνει τώρα, ενώ αυτό είναι μεγάλο εμπόδιο για την πρόοδο του στο 

σχολείο…. και οι γονείς του δεν το κατανοούν παρά μόνο κατακρίνουν συνεχώς την 

απόδοσή του. Γενικότερα δεν  του επιτρέπουν να λαμβάνει μέρος σε καμία απόφαση που τον 

αφορά. Λες κι είναι προέκταση του εαυτού τους ή του δικού τους ονείρου! 

 

Ελπίζω να μη θυμώσετε, μα ξέρετε τι άλλο μου είπαν για τη Συμμετοχή; 

«Τα παιδιά πρέπει να έχουν την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες, για να ανταπεξέλθουν σε 

προκλήσεις, να αναλαμβάνουν ευθύνες και να δοκιμάσουν στη πράξη πώς λειτουργεί ο 

κόσμος, να κάνουν λάθη και να ανακαλύψουν τις συνέπειες. Επίσης, πρέπει να έχουν την 

ευκαιρία για συνεισφορά, εμπειρίες, να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με το τι θα 

κάνουν και πώς θα το κάνουν. Οφείλει το παιδί να λαμβάνει μέρος σε αποφάσεις που ορίζουν 

το ίδιο ως άτομο αλλά και το μέλλον του… Ειδικότερα, οι αποφάσεις ως προς την 
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καθημερινότητα, τις δράσεις στο προσεχές μέλλον αλλά και την επαγγελματική 

αποκατάσταση είναι πρωταρχικής σημασίας να λαμβάνονται από το παιδί»!  

Κι όμως, δεν μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε μέρος σε αποφάσεις που αφορούν το σύνολο 

της οικογένειας! Ούτε στις οικονομικές συναλλαγές, ούτε στη διακόσμηση του σπιτιού, ούτε 

στα μελλοντικά σχέδια όπου πρέπει να έχουμε θέση αφού μαζί ζούμε! 

Λογική!  

Αυτή τη λέξη τόνισαν που μου τα έλεγαν. 

Έπρεπε να ξέρω γιατί το θεωρούν λογικό;  

 

Θα μου πείτε… τι τα λες αυτά στη Βουλή;  

Μήπως νομίζεις να μπορεί να κάνει κάτι το κράτος, η κοινωνία, ή η εκπαίδευση για όλα 

αυτά; 

ΝΑΙ… μπορούν! 

 

 Ας προωθήσουν θεατρικές παραστάσεις που να προβάλλουν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά μέσα στην Οικογένεια και την σωστή αντιμετώπιση των 

παιδιών από τους γονείς τους αλλά και τους τρόποι με τους οποίους οι γονείς πρέπει να 

χειρίζονται κάποια προβλήματα καλύτερα 

 

 Ας θεσμοθετήσουν ένα «Φεστιβάλ Οικογένειας» όπου γονείς και παιδιά θα περνούν 

χρόνο μαζί κάνοντας διάφορες δραστηριότητες που θα βελτιώσουν τη σχέση μεταξύ τους 

αλλά θα μαθαίνουν παράλληλα πώς να συμπεριφέρονται ο ένας στον άλλο 

 

 Ας δημιουργήσουν προγράμματα Ενημέρωσης… αν Παιδοψυχολόγοι μιλούσαν σε  

Σεμινάρια στους Συνδέσμους Γονέων του κάθε σχολείου, αν γίνονταν τακτικά συνέδρια 

σε αίθουσες συνεδριάσεων Πανεπιστημίων και σχολείων, αν γίνονταν διάφορες 

εκδηλώσεις που αφορούν τη σχέση γονιών-παιδιών, οι γονείς θα ενημερώνονταν για 

πολλά θέματα που σχετίζονται με την ανατροφή των παιδιών τους. 

 

 Ας βελτιώσουν τη Σχολή Γονέων - αυτό πιθανόν να βοηθούσε αρκετά. Αν η «φοίτηση» 

στη Σχολή αυτή ήταν υποχρεωτική για κάθε ενήλικα που τελειώνει την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση ή κάθε ζευγάρι πριν επισημοποιήσει τη σχέση του ή πριν αποκτήσει παιδί να 
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είναι υποχρεωμένο από την πολιτεία να παρακολουθήσει μαθήματα σχετικά με την 

ανατροφή και τη φροντίδα του παιδιού (ας παίρνει και στο τέλος μια σχετική βεβαίωση!), 

μάλλον τα πράγματα θα γίνονταν καλύτερα 

Μαμά, Μπαμπά, Δημοσιογράφε, Μέλη της ΠΣΕΠΕΠ, Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, Κύριε 

Πρόεδρε της Δημοκρατίας, και όλοι εσείς που μπορείτε να χαρακτηρίσετε την Έκθεση αυτή 

«τυπική», τί λέτε, θα βοηθήσετε για κάτι τέτοιο; 

 

Άκουσα κάποτε: Η απόκτηση παιδιών σε κάνει γονέα, όσο η απόκτηση πιάνου σε κάνει 

πιανίστα. Κάνεις δεν μπορεί να δηλώσει πιανίστας αν δεν έχει κοπιάσει, αν δεν φτάσει στο 

επίπεδο που δεν έχει φτάσει ακόμη κανένας άλλος. Το ίδιο ισχύει και για τους γονείς. Αν δεν 

έχεις κοπιάσει για την ανατροφή των παιδιών σου, αν δεν έχεις κάτσει ώρες αμέτρητες 

σκεπτόμενος πώς μπορείς να βελτιώσεις τη ζωή του παιδιού σου, δεν επιτρέπεται να λέγεσαι 

γονιός. Γονιό θα σε αποκαλέσει κάποτε το παιδί σου – όχι λεκτικά, μα σαν αντιληφθεί πως 

έχει γίνει ένας άξιος Πολίτης, Σύζυγος, Γονιός, Φίλος…  

 

«Μπορείς να τους δώσεις την αγάπη σου, αλλά όχι τις σκέψεις σου 

Αφού ιδέες έχουν δικές τους. 

Μπορείς να δίνεις μια στέγη στο σώμα τους, αλλά όχι και στις ψυχές τους 

Αφού οι ψυχές τους κατοικούν στο σπίτι του αύριο 

που εσύ δεν πρόκειται να επισκεφτείς ούτε και στα όνειρά σου. 

Μπορείς να προσπαθήσεις να τους μοιάσεις 

αλλά μη γυρέψεις να τα κάνεις σαν εσένα 

Αφού η ζωή δεν πάει προς τα πίσω ούτε ακολουθεί στο δρόμο του το χτες 

Είσαι το τόξο από το οποίο τα παιδιά σου 

ωσάν ζωντανά βέλη ξεκινάνε για να πάνε μπροστά.» 

Ο συγκλονιστικός Χαλίλ Γκιπράν! 

 

Εμείς ξεκινήσαμε! Θα μας βοηθήσετε να πάμε μπροστά; 

Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. 
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ΕΚΟ Λεμεσού (Αλφαβητικά) 

 

Παιδοβουλευτές: 

1. Αναστάσης Πέτρου 

2. Άντρεα Βλάχου 

3. Εβελίνα Ηλία 

4. Ιωάννα Αντωνίου 

5. Κυριακή Νικολάου 

6. Μιχάλης Θεοχάρους 

7. Νικήτας Χαραλάμπους 

8. Ραφαελία Σωκράτους 

9. Σοφία Περικλέους – Ειδική Ομάδα Εργασίας 

10. Στυλιανός Κυπριανού 

11. Τζώρτζια Επιφανίου - Γραμματέας 

12. Χριστόδουλος Παπαφίγγος - Πρόεδρος 

 

Αναπληρωτές: 

1. Ανδρέας Σιάμισιης 

2. Γεωργία Κκάμαρη  

3. Γιώργος Αναστάση 

4. Παρασκευή Παλάζη 

5. Σαββίνα Λεωνίδου 

6. Στυλιανός Αναστασίου 

 

Συντονίστριες: 

Αντωνία Αργυρού - Δικηγόρος 

Αφροδίτη Ευαγγέλου – Κλινική Ψυχολόγος 

Δήμητρα Κωνσταντίνου - Ιστορικός 


