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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 Πάφου  

 

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

Κοινωνικό Γίγνεσθαι 

 

Συχνά κατηγορούμαστε ότι έχουμε  αποστασιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική 

και κοινωνική ζωή του τόπου μας. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ γιατί πραγματικά θέλουμε να 

διαψεύσουμε όλους αυτούς που θεωρούν ότι δεν θέλουμε και δεν είμαστε ικανοί να έχουμε 

άποψη και εισηγήσεις για την πρόοδο της κοινωνίας μας.  Ως παιδιά και μελλοντικοί οδηγοί 

της πατρίδας μας νιώθουμε ότι έχουμε ως ύψιστο καθήκον την ενασχόληση με τα κοινά, την 

ενημέρωση μας για τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα της χώρας μας και την 

ενεργό συμμετοχή μας στη λήψη αποφάσεων.  

 

Αυτή την άποψη κατοχυρώνει και η  Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού,  στο άρθρο  

12, όπου λέει πως κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του για τις αποφάσεις 

που αφορούν τη ζωή του και οι απόψεις του πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αναλογιζόμαστε 

ότι πρόκειται για το δικό μας μέλλον και εφόσον είμαστε ελεύθεροι πολίτες που έχουμε το 

δικαίωμα της συμμετοχής, πρέπει να το αξιοποιούμε, ώστε εμείς τα παιδιά να καταφέρουμε 

να ενταχθούμε αλλά και να ενσωματωθούμε σε ένα κοινωνικό σύνολο και να προλαβαίνουμε 

την καταπάτηση των δικαιωμάτων του Παιδιού και του Ανθρώπου γενικά. 

 

Παρατηρούμε ότι στη σύγχρονη εποχή, που χαρακτηρίζεται από κρίση ηθικών αξιών και 

αρχών, οι ατομικές και κοινωνικές ανάγκες έχουν μονοδρομηθεί στον τομέα των παράλογων 

υλικοτεχνικών επιδιώξεων και έχουν καταρρακώσει κάθε έννοια σύνδεσης των παιδιών με 

την κοινωνία και την συμμετοχή των παιδιών σε αυτή. Επισημαίνουμε ότι είναι 

πραγματικότητα το φαινόμενο μη συμμετοχής από μεγάλο ποσοστό των παιδιών, όχι γιατί 

ευθυνόμαστε εμείς γι’ αυτό, αλλά  γιατί εσείς οι μεγαλύτεροι  δεν μας δίνετε την ευκαιρία να 
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συμμετέχουμε, με αποτέλεσμα  εμείς τα παιδιά να απέχουμε πολλές φορές  από 

οποιασδήποτε μορφής κοινωνική ενεργοποίηση. 

 

Σίγουρα, η πολιτεία δεν πρέπει να δίνει την εντύπωση ότι αποξενώνει τα παιδιά, αλλά 

αντίθετα να δίνει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι έχει ανάγκη να ακούει τις απόψεις και τις 

εισηγήσεις των παιδιών και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή μας στα κέντρα αποφάσεων της 

πολιτείας και ειδικά στα κέντρα όπου οι αποφάσεις επηρεάζουν και αφορούν εμάς τα παιδιά. 

Επιπρόσθετα, η σωστή πολιτική καθοδήγηση, ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των εθνικών 

φορέων, η συνεχής και αποτελεσματική υποστήριξη των νέων από την πολιτεία, οι τακτικές 

συναντήσεις των πολιτικών με τα παιδιά - όχι κατ’ ανάγκην διά μέσου των κομματικών 

Νεολαιών - αποτελούν παράγοντες εκ των ων ουκ άνευ για την ενδυνάμωση της συμμετοχής 

μας στα κοινά.  

 

Είναι άδικο όμως να μην αναφέρουμε ότι φορείς της Πολιτείας έδειξαν ότι επενδύουν σε μας, 

ότι υπολογίζουν την άποψη μας και θέλουν να συμμετέχουμε στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Χαιρόμαστε με τη λειτουργία της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων του Γραφείου της Επιτρόπου 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Το γεγονός ότι έφηβοι από όλη την Κύπρο 

μπορούν να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους και να πουν τις εισηγήσεις τους, με την 

ελπίδα ότι θα δούμε στο εγγύς μέλλον να υλοποιούνται, είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι 

νιώθουμε ότι έχουμε φωνή, ότι το κράτος, οι φορείς μας λαμβάνουν υπόψη και μας θέλουν 

να συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων.  

 

Σημαντική ήταν και η ενέργεια του Υπουργείου Υγείας να καλέσει εκπροσώπους της 

Κυπριακής Παιδοβουλής να συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης 

της Στρατηγικής για τα δικαιώματα του παιδιού στην Υγεία. Θεωρούμε ότι είναι βαρύνουσας 

σημασίας η απόφαση του Υπουργείου Υγείας  να εμπλέξει ενεργά τα παιδιά, μέσω της 

Κυπριακής Παιδοβουλής,  στην υλοποίηση της συγκεκριμένης Στρατηγικής, αφού αφορά 

άμεσα τα παιδιά, επομένως αναγνωρίστηκε το δικαίωμά μας να έχουμε λόγο και άποψη.  Και 

το πιο ουσιώδες είναι ότι το Υπουργείο έλαβε υπόψη τις απόψεις μας και τις συμπεριέλαβε 

στο τελικό κείμενο. 
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Πιστεύουμε ότι το παράδειγμα των πιο πάνω Φορέων μπορούν να ακολουθήσουν και άλλοι 

Φορείς του κράτους και να συνυπολογίσουν στις αποφάσεις τους και τις δικές μας απόψεις, 

ιδιαίτερα σε θέματα που μας αφορούν άμεσα.  

 

Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν όλα αυτά, θεωρούμε αδήριτη ανάγκη τη σωστή 

προετοιμασία από όλους. Πρωτίστως αναφερόμαστε στο οικογενειακό περιβάλλον του κάθε 

παιδιού. Πιστεύουμε ότι αποτελεί ύψιστη υποχρέωση των γονέων να καλλιεργήσει στα 

παιδιά ότι επιβάλλεται η  συμμέτοχη στα κοινά και στην πολιτική  και κοινωνική ζωή του 

τόπου μας. Η πολιτική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση των παιδιών πρέπει να αποτελέσει τον 

πρωταρχικό στόχο της κυπριακής οικογένειας.  Εμείς ως παιδιά, πρέπει να έχουμε λόγο για  

τα κοινά του τόπου μας, έτσι ώστε να μην καταπατούνται τα δικαιώματα μας. Συνεπώς, η 

οικογένεια και το σχολείο έχουν τον πιο σημαντικό ρόλο σ’ αυτό,  γιατί από το σπίτι 

μαθαίνουμε πώς να  γίνουμε σωστοί πολίτες.  

 

Η Παιδεία θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην επαύξηση της 

συμμετοχής των παιδιών στα κοινά του τόπου μας. Ίσως, το καλύτερο δυνατό μέτρο θα ήταν 

η διεξαγωγή τακτικών ενημερωτικών σεμιναρίων/ βιωματικών εργαστηρίων, με ζητήματα 

που απασχολούν τα παιδιά και, για την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητά τους, είναι 

πρέπον οι ομιλητές να είναι άτομα τα όποια εμπλέκονται ήδη στα κοινά, με σκοπό να 

ακούγονται οι εμπειρίες και τα πλεονεκτήματα της συμμέτοχης αυτής. Επίσης, τα σχολεία 

και τα πανεπιστήμια θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως κέντρα παροχής πληροφοριών για 

τις ευκαιρίες που δίδονται στα παιδιά να συμμετάσχουν στα κοινά. Η Παιδεία έχει τη 

δυνατότητα και την υποχρέωση να συμβάλλει στην εκμάθηση των ηθικών αξίων αλλά και 

στην πολιτική, κοινωνική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.  

 

Πρέπει να μάθουμε να  αποφασίζουμε εμείς για το τι είναι σωστό ή όχι για τους εαυτούς μας. 

Τα παιδιά έχουν διαφορετικές ανάγκες από τους μεγάλους. Αυτό, οι δεύτεροι, πρέπει να το 

καταλάβουν κάποια στιγμή έτσι ώστε να μην λαμβάνουν αποφάσεις που μας αφορούν χωρίς 

την έγκριση μας. Εμείς παράλληλα, παίρνοντας ώθηση από την Επίτροπο Δικαιωμάτων του 

Παιδιού και το Υπουργείο Υγείας, θα θέλαμε να σας προτείνουμε και άλλους τρόπους που θα 

μπορούσαμε να συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν το κοινωνικό 

γίγνεσθαι. 
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1. Συμμετοχή εκπροσώπων των παιδιών σε Δήμους και Κοινότητες 

Ζητούμε να  θεσμοθετηθεί  η συμμετοχή  ατόμων της δικής μας ηλικίας  στα Συμβούλια ή τις 

υποεπιτροπές των Δήμων  και των Κοινοτήτων ώστε να έχουμε άμεσα λόγο και  να 

λαμβάνονται υπόψη οι εισηγήσεις μας για αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά με σύνθημα 

«Αποφάσεις για τα παιδιά μαζί με τα παιδιά».  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουν 

δημιουργηθεί πολλοί χώροι σε πολλές κοινότητες και δήμους για τα παιδιά,  χωρίς όμως να 

έχουν ερωτηθεί για το τι θα έπρεπε να παρέχουν, πώς θα ήθελαν τα ίδια τα παιδιά να είναι 

διαμορφωμένοι, τι θα τα ευχαριστούσε με αποτέλεσμα αυτοί οι χώροι τελικά να μην 

χρησιμοποιούνται από τα παιδιά. Επίσης το γεγονός ότι θα συμμετέχουμε στις αποφάσεις του 

Δήμου ή της Κοινότητας μας, θα είναι παρότρυνση για εμπλοκή περισσότερων παιδιών στα 

κοινά και δραστηριότητες που διοργανώνονται και δεν θα μένουν αδρανείς για την επίλυση 

προβλημάτων της κοινωνίας που ζουν. 

 

Από το 2002 ξεκίνησε στην Κύπρο τη λειτουργία του ο Θεσμός των Δημοτικών και 

Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας με τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε αυτά τα 

Συμβούλια συμμετέχουν άτομα μέχρι και 35 ετών και είναι φυσικά επόμενο να 

«καπελώνουν» τα άτομα κάτω των 18, ειδικά επειδή έχουν «αιτήματα» πολύ διαφορετικά για 

τα οποία υπάρχει και «πολιτικό» ενδιαφέρον (π.χ. ανεργία κλπ.) Πρέπει να βρεθεί τρόπος, 

ώστε να διασφαλιστεί ότι θα λαμβάνεται υπόψη και η άποψη των παιδιών από τα Δημοτικά 

και Κοινοτικά Συμβούλια με τον ίδιο τρόπο που λαμβάνονται υπόψη οι υπόλοιπες απόψεις. 

Ο θεσμός θα μπορούσε να αναβαθμιστεί και τα παιδιά να έχουν  ουσιαστικό ρόλο στη λήψη 

αποφάσεων.   

 

Υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις, σύλλογοι, επιτροπές, κινήσεις, σύνδεσμοι, κινήματα, 

οργανισμοί κυβερνητικοί  και μη, οι οποίοι οργανώνουν, ετοιμάζουν και προσφέρουν 

διαφορετικές δραστηριότητες, προγράμματα, σεμινάρια, εκδηλώσεις  για τα παιδιά.  Όμως, 

στις  περισσότερες περιπτώσεις, τα παιδιά απλά συμμετέχουν ως θεατές,  χωρίς  να έχουν τη 

δυνατότητα να ανταλλάξουν τις απόψεις τους και να εκφράσουν τις ιδέες τους  για τα θέματα 

που τους επηρεάζουν και αφορούν. Γι’ αυτό λοιπόν, όπως αναφέραμε και πιο πάνω θέλουμε 

να δοθεί σε μας  τα παιδιά η δυνατότητα να  αποφασίζουμε εμείς  για θέματα που αφορούν 

εμάς.  

Συγκεκριμένα προτείνουμε: 
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 Να δημιουργηθούν ομάδες παιδιών σε κάθε κοινότητα /δήμο που θα συμμετέχουν στη 

διοργάνωση εκδηλώσεων και πολιτιστικών δρώμενων  για άτομα της ηλικίας τους.  

  Δημιουργία ομάδων άμεσης δράσης από παιδιά, τα οποία να επισημαίνουν και να 

υποδεικνύουν στους υπεύθυνους προβλήματα που τους απασχολούν σε σχέση με τις 

κοινότητες ή  τους Δήμους π.χ. ανάγκη ποδηλατόδρομων - όπου δεν υπάρχουν - για την 

ασφάλεια των παιδιών και όχι μόνο, δημιουργία πάρκων, γηπέδων, τοποθέτηση κάδων 

ανακύκλωσης κτλ. 

 Στα Κέντρα νεολαίας, να συμμετέχουν παιδιά στις επιτροπές λήψης αποφάσεων και να 

διοργανώνονται δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τα παιδιά σε συνεννόηση πάντα με 

τους εκπροσώπους τους. 

 

2. Δημιουργία Διαδικτυακής Πλατφόρμας όπου τα παιδιά θα καταθέτουν τις 

εισηγήσεις τους και θα καταγράφονται από τους αρμόδιους φορείς.  

Πιστεύουμε ότι θα ήταν καλή ιδέα να δημιουργήσουμε μια  διαδικτυακή πλατφόρμα 

επικοινωνίας όπου όλοι μας θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και να συζητούμε 

θέματα που μας αφορούν, να καταγράφουμε περιστατικά καταπάτησης των δικαιωμάτων μας 

και να γίνεται έλεγχος αν ευσταθούν, με τρόπο που να προστατεύεται το προσωπικό 

απόρρητο. Επίσης,  θα μπορούμε να γράφουμε τις εισηγήσεις μας για διάφορα προβλήματα 

και τις κοινωνικές ανησυχίες  μας.  

 

Η διαδικτυακή αυτή  πλατφόρμα θα  μπορούσε να επεκταθεί και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 

δηλαδή επικοινωνία με παιδιά άλλων χωρών, ώστε να δούμε πώς ζουν άλλα παιδιά σε 

διαφορετικές χώρες, πώς συμμετέχουν σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες και  πώς 

μπορούμε εμείς να πάρουμε ιδέες και να τις εισηγηθούμε στους μεγαλύτερούς μας. Αυτό 

φυσικά θα γίνει σε ένα μετέπειτα στάδιο. 

 

3. Συμμετοχή για την λήψη αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον 

Το φυσικό περιβάλλον είναι στενά συνυφασμένο με την υγιή κοινωνία. Αν το περιβάλλον 

που ζούμε, φυσικό και κοινωνικό, δεν είναι υγιές, τότε το μέλλον μας δεν είναι βέβαιο. Εμείς 

τα παιδιά επιβάλλεται να έχουμε λόγο στη λήψη αποφάσεων για την  προστασία του 

περιβάλλοντος, γιατί από τη μια με την τριβή μας με περιβαλλοντικά θέματα αποκτούμε 

περιβαλλοντική συνείδηση και από την άλλη εξασφαλίζουμε σταδιακά την ωρίμανση του 
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κοινωνικού συνόλου, του οποίου η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος θα γίνει στάση 

ζωής. 

 

Πρώτιστα θα πρέπει να γίνει θεσμός η  ύπαρξη μιας επιτροπής περιβάλλοντος σε όλα τα 

σχολεία της Κύπρου, η οποία θα προωθεί δραστηριότητες στα σχολεία που έχουν σχέση με 

την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης θα θέλαμε να εισηγηθούμε στην Επίτροπο 

Περιβάλλοντος τη δημιουργία Συμβουλευτικής Ομάδας Εφήβων, η οποία θα μπορεί να 

λαμβάνει μέρος στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την προστασία περιβάλλοντος και την 

αειφόρο ανάπτυξη. Έχουμε πολλές ιδέες, πολλές εισηγήσεις, πολλές δράσεις, αλλά δε 

διαθέτουμε τρόπο να τις εκφράσουμε και να τις υλοποιήσουμε. 

 

4. Δημιουργία επιτροπής με εξειδικευμένα και επαρκώς εκπαιδευμένα μέλη στην οποία 

θα εξετάζονται περιπτώσεις καταγγελιών καταπάτησης Δικαιωμάτων του Παιδιού 

σε επίπεδο οικογένειας και κοινωνίας (π.χ. σεξουαλική παρενόχληση, βία και 

κακοποίηση, κτλ) 

Οι περιπτώσεις καταπάτησης των Δικαιωμάτων του Παιδιού  στην Κύπρο δυστυχώς είναι 

πολλές. Τελευταία ακούμε για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, βία στην οικογένεια, απαγωγές. 

Το θέμα είναι πώς ενεργεί το κράτος για να μας προστατεύσει. Με όσα βλέπουμε, ακούμε, 

ζούμε, δεν νιώθουμε ασφάλεια. Τα θύματα, παιδιά και ενήλικες,  έχουν δικαίωμα  

προστασίας, προσοχής, ισοτιμίας, σεβασμού, ασφάλειας, υποστήριξης, αποδοχής και 

εχεμύθειας.  

Προτείνουμε να δημιουργηθεί μια επιτροπή από το Κράτος, η οποία θα εξετάζει όλες τις 

περιπτώσεις καταγγελιών καταπάτησης των Δικαιωμάτων του Παιδιού και να δρα άμεσα και 

να δίνει άμεσες λύσεις.  Να επιβάλλει θεραπεία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά 

ταυτόχρονα να γίνονται προσπάθειες πρόληψης, ώστε να μη συμβαίνουν παρόμοιες 

καταστάσεις στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη πρέπει να έχουν εξειδικευμένες 

γνώσεις, να εκπαιδεύονται και να επιμορφώνονται διαρκώς για να λάβουν δραστικά μέτρα 

σε περιστατικά που προαναφέραμε. 

 

5. Συμμετοχή για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον Πολιτισμό 

Όπως είπε ο Φίλιπ Πούλμαν, Βρετανός συγγραφέας που έχει τιμηθεί με πολυάριθμα 

βραβεία, «Τα παιδιά χρειάζονται τέχνη και ιστορίες και ποιήματα και μουσική όσο 

χρειάζονται αγάπη και φαγητό και καθαρό αέρα και παιχνίδι». Η Τέχνη, με την ευρύτερη 
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έννοια, είναι η έκφραση της ανθρώπινης δημιουργικότητας και φαντασίας. Τα παιδιά από τη 

φύση τους αγαπούν τις τέχνες - τη ζωγραφική, το σχέδιο, τη μουσική, το θέατρο. Εμείς ως 

μέλη της Κυπριακής Παιδοβουλής  στηρίζουμε και θέλουμε να προωθήσουμε τη γνωριμία 

και τη δημιουργική ενασχόληση των παιδιών με τον πολιτισμό. 

Είναι γεγονός πως τα παιδιά, όταν συμμετέχουν ενεργά ή παρακολουθούν πολιτιστικές 

εκδηλώσεις αποκτούν εμπειρίες που τα βοηθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη ικανοτήτων 

σχετικά με τις τέχνες, αλλά και δεξιοτήτων γενικότερα στην ζωή τους. Τα παιδιά μπορούν να 

δημιουργήσουν μια κοινωνία που θα είναι εγγράμματη, αλλά και γεμάτη φαντασία, 

ανταγωνιστική, αλλά και δημιουργική. Τα παιδιά μέσα από τις τέχνες αναπτύσσουν  τις 

ικανότητες που τους επιτρέπουν να αναλύουν, να κρίνουν, να ερμηνεύουν και να 

περιγράφουν. Έτσι γίνονται πιο ικανά να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.  

 

H Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναγνωρίζει το δικαίωμα σε όλα τα 

παιδιά να συμμετέχουν ελεύθερα σε οποιαδήποτε πολιτιστική δραστηριότητα.
1
 Συμμετοχή 

των παιδιών σε πολιτιστικές δραστηριότητες και τέχνη, μέσα από τα σχολεία, από ωδεία, 

χορωδίες, ορχήστρες, θεατρικά, εικαστικά και παντός είδους καλλιτεχνικά εργαστήρια, από 

πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους του δημοσίου ή οποιαδήποτε ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας καθιστούν τα παιδιά ενεργά μέλη της κοινωνίας. Η  δυνατότητα ελεύθερης 

συμμετοχής των παιδιών θα ήταν ευχής έργο να δίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο, κυρίως 

από τους κρατικούς φορείς. 

 

 Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε τα εξής: 

 Τη δημιουργία πολιτιστικών κέντρων / κέντρων απασχόλησης για παιδιά στα 

οποία θα προωθούνται δραστηριότητες  που θα σχετίζονται με τον πολιτισμό και 

την Τέχνη. Δραστηριότητες πολιτιστικές θα μπορούσαν να οργανωθούν και  στα 

υφιστάμενα Κέντρα Νεολαίας.  Η συμμετοχή να είναι δωρεάν χωρίς διακρίσεις 

και περιορισμούς. 

  Να δημιουργηθούν ενημερωτικές ιστοσελίδες σε σχέση με τον Πολιτισμό από το 

αρμόδιο Υπουργείο, Δήμους, κοινότητες, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα να 

εκφράζουν τα παιδιά  τα ενδιαφέροντα τους για πολιτιστικά θέματα και να 

                                                           
1
 Βλ. ‘Αρθρο 31, Διεθνής Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού. 
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αναρτώνται ανάλογα  πληροφορίες ή δραστηριότητες για να λαμβάνουν μέρος με 

ποικίλους τρόπους  παιδιά από όλη την Κύπρο. 

 Συνεργασίες ανάμεσα σε εκπαιδευτικά κέντρα και πολιτιστικούς οργανισμούς.  

 Τα σχολεία να λαμβάνουν μέρος περισσότερο σε δράσεις πολιτιστικές και να 

επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σε αυτές. Για παράδειγμα διοργάνωση εκθέσεων 

ζωγραφικής, γλυπτικής, κ.ο.κ. με δημιουργίες παιδιών με θέματα που τα 

ενδιαφέρουν. Στο πλαίσιο αυτό  μπορεί να αξιοποιηθεί ο χρόνος του μαθήματος 

της Τέχνης στα σχολεία,  ώστε να δημιουργούνται έργα που δεν θα μένουν μόνο 

στο σχολείο αλλά θα εκτίθενται σε δημόσιους χώρους.  

 -Μουσικά γυμνάσια και λύκεια να οργανώνουν συχνά βραδιές μουσικής, αλλά 

και ομάδες παιδιών λάτρεις της μουσικής, της ποίησης, της δημιουργικής γραφής 

να μπορούν να παρουσιάζουν τα ταλέντα τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του 

Δήμου ή της κοινότητάς τους.  

 

Διεθνείς Συμβάσεις έχουν ενσωματωθεί στην Κυπριακή νομοθεσία που αφορούν τα πιο πάνω 

θέματα που αναφέραμε.
2
 Ωστόσο, όλα δείχνουν πως η θέση των παιδιών στην Κυπριακή 

κοινωνία δεν έχει αλλάξει δραματικά και πως πολλές αλλαγές και προσπάθειες πρέπει να 

γίνουν. Στα παιδιά πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ουσιαστικής σύνδεσης και διαλόγου με τις 

Αρχές. Για αυτό το λόγο είναι αναγκαία η συμμετοχή παιδιών από διαφορετικές μαθητικές, 

φοιτητικές, εθελοντικές, πολιτικές, πολιτιστικές, αθλητικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές 

ομάδες, που θα έχει σαν στόχο τη λήψη μέτρων για την πρόοδο της κοινωνίας και όχι μόνο.    

 

Σας ευχαριστούμε. 

  

                                                           
2 Βλ. Αρ. 243 του1990, Νόμος που κυρώνει τη  ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων  και 

ο περί της Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός)(Τροποποιητικός) Νόμος του 2000,  που εκδόθηκε  με δημοσίευση 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.   
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ΕΚΟ Πάφου (αλφαβητικά): 

 

Παιδοβουλευτές: 

1. Αντρέας Νικολάου - Πρόεδρος 

2. Ειρήνη Σαββίδου - Αντιπρόεδρος 

3. Ελευθέριος Νίκου - Υπεύθυνος Εκδηλώσεων 

4. Χρίστος Αντωνιάδης - Γραμματέας 

 

Αναπληρωτές: 

1. Ιωάννης Κάπονας 

2. Ιωάννης Παπακλεοβούλου 

 

Παρατηρητές: 

1. Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 

2. Βέρα Θεοφάνους 

3. Δήμητρα Χατζηκωστή 

4. Δήμος Αντωνιάδης 

5. Ειρήνη Ζαχαρία 

6. Ελένη Χατζηγιακουμή 

7. Κύπρος Λαμπριανού 

8. Νεόφυτος Κεζούδης 

9. Πέτρος Ταμπουτσιάρης 

10. Στυλιανή Θεοδούλου 

11. Χρίστος Παλάς 

 

Συντονίστριες: 

Δήμητρα Σιέλη - Φιλόλογος 

Μαρία Μίτα - Φιλόλογος 

 


