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Δίλαη γεγνλόο πσο ηα ηειεπηαία ρξόληα αθνύκε όιν θαη ζπρλόηεξα ηνλ όξν «λεαληθή
παξαβαηηθόηεηα». Δθείλν πνπ αδπλαηώ πξνζσπηθά λα αληηιεθζώ είλαη ην ηη ελλννύκε κε ηνλ όξν
απηό: Δγθιεκαηηθόηεηα; Αηαμία; Αλαξρία; Απεηζαξρία; Ή θάηη άιιν πνπ δελ έρνπκε αθξηβώο
δηαζαθελίζεη – ή πνπ δελ ζέινπκε λα δηαζαθελίζνπκε;
Η παξάβαζε ησλ θαλόλσλ είλαη ίδην ηεο παηδηθήο θαη ηεο λεαληθήο ειηθίαο – γηα λα κελ πσ όισλ
ησλ ειηθηώλ. Καη κάιηζηα, ζηελ θνηλσλία ησλ ελειίθσλ ζπρλά απηή ε παξάβαζε ζεσξείηαη θαη
«καγθηά» θαη «θαπέιν καο» θαη «δηθαίσκά καο»
Ξεθηλήζηε από ηελ απιή παξάβαζε πνπ – όινη αλεμαίξεηα – έρνπκε θάπνηε θάκεη: λα πεξάζνπκε
κε θίηξηλν μέξνληαο πσο ζα καο πξνιάβεη ην θόθθηλν. Πεγαίλεηε ζηελ νδήγεζε ζε δξόκνπο όπσο
ηελ ιεσθόξν Σπύξνπ Κππξηαλνύ ζηελ Λεκεζό – κα είλαη δπλαηόλ ε αζηπλνκία λα ζεσξεί ινγηθό
λα πεγαίλσ κε 50 ζε έλαλ αλνηρηό δξόκν κε δύν ισξίδεο; θαη ηα εβδνκήληα πνπ ηξέρσ ιίγα είλαη!!!
Θπκεζείηε ηηο θνξέο πνπ ληώζακε σξαία γηαηί θάλακε θάηη απαγνξεπκέλν πνπ όκσο εκείο
ζεσξήζακε «πξέπνλ ππό ηαο πεξηζηάζεηο»… ζπκεζείηε… ζπκεζείηε ηελ επνρή πνπ είκαζηαλ
παηδηά θαη έθεβνη.
Ξέξσ… ζα κνπ πείηε: άιινη θαηξνί ηόηε… Τη θάλακε δειαδή; Γελ θνξνύζακε ηελ ζηνιή εθηόο
ζρνιείνπ ελώ έπξεπε; Καη ηη κ’ απηό; Πεγαίλακε ζε θαξλαβαιίζηηθα πάξηη ελώ απαγνξεπόληνπζαλ
– ε θαη;;; Καβαινύζακε ην πνδήιαην θαη ηξέρακε κε όζε δύλακε είραλ ηα πόδηα καο ρσξίο λα καο
λνηάδεη πνηνο ήηαλ ζηνλ δξόκν καο – κα δελ είρε θίλεζε ηόηε… δελ ζθνησλόκαζηαλ θαζεκεξηλά
ζηνπο δξόκνπο…
Κη όκσο, λεαληθή παξαβαηηθόηεηα ήηαλ όια – κε άιιν πξόζσπν, κε άιιε έθθξαζε – κα πάληα
παξαβαηηθόηεηα.
Δθηόο θη αλ ελλννύκε λεαληθή εγθιεκαηηθόηεηα ή βίαηε ζπκπεξηθνξά ή αλαξρία.
Γηα λα αληηκεησπίζεηο θάηη, πξέπεη λα μέξεηο ηη αθξηβώο είλαη… λα ην έρεηο θαζνξίζεη, λα μέξεηο ηη
ην πξνθαιεί θαη γηαηί, λα μέξεηο ηηο παξακέηξνπο, λα μέξεηο πόηε θαη πώο ζπλήζσο εθθξάδεηαη…
Βάδνπκε ζην ίδην θαιάζη ζπκπεξηθνξέο δηάθνξεο κεηαμύ ηνπο πνπ έρνπλ δηάθνξα αίηηα.
Μηιάκε γηα ηελ λεαληθή παξαβαηηθόηεηα ζαλ λα ’λαη αξξώζηηα ηεο επνρήο, θάηη ζαλ ην AIDS λα
πνύκε.
Ξερλάκε ζπλερώο πσο ε ζπκπεξηθνξά ηεο λέαο γεληάο είλαη κηα απνηύπσζε, κηα κίκεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηεο θνηλσλίαο ησλ ελειίθσλ – πνπ εθθξάδεηαη κελ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν αιιά
πάλησο ζηελ βάζε ηεο είλαη ίδηα.

Τα δηαδύγηα απμάλνληαη, ν αξηζκόο ησλ κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ απμάλεηαη, ε βία κέζα ζηελ
νηθνγέλεηα απμάλεηαη, ηα αλήιηθα ζύκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο απμάλνληαη, ε εθκεηάιιεπζε
ησλ παηδηώλ απμάλεηαη, νη απαηηήζεηο γηα λα κπεη θάπνηνο ζηελ ηόζν αληαγσληζηηθή ζήκεξα αγνξά
εξγαζίαο απμάλνληαη, ε εθπαίδεπζε αδπλαηεί λα δώζεη ηα απαξαίηεηα εθόδηα δσήο ζην παηδί αθνύ
αλαιώλεηαη ζηελ παξνρή γλώζεσλ θαη θαζόινπ ζηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο
επηβίσζεο, νη πόιεκνη ζην παγθόζκην απμάλνληαη, νη δηαθνξέο ιύλνληαη (ζε όια ηα επίπεδα) κε ηελ
ρξήζε βίαο αληί κε ηελ δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ ζπλαίλεζε, ν ρξόλνο γηα δηάινγν (θαη πάιη ζε όια
ηα επίπεδα) κεηώλεηαη θαη ν απιόο, ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο αδπλαηεί λα δεη ην θσο ζηελ άθξε ηνπ
ηνύλει – ζε πξνζσπηθό, εζληθό αιιά θαη παγθόζκην επίπεδν.
Πνηα ζπκπεξηθνξά αληηγξάθνπλ ηα παηδηά καο όηαλ ζπάλε ηελ λύθηα ηα ηδάκηα ησλ ζρνιείσλ ηνπο;
Πνηα ζπκπεξηθνξά αληηγξάθνπλ ηα παηδηά καο όηαλ θηππνύλ ηνλ θαζεγεηή γηαηί «εθλεπξίζηεθαλ»;
Πνηα ζπκπεξηθνξά αληηγξάθνπλ ηα παηδηά καο όηαλ ηξέρνπλ κε ηιηγγηώδε ηαρύηεηα γηα λα
«εθηνλσζνύλ»; Καη πόζν δύζθνιε είλαη ε δσή ηνπο γηα λα ρξεηάδνληαη «εθηόλσζε» ζ’ απηήλ ηελ
ειηθία;
Πνηα ζπκπεξηθνξά αληηγξάθνπλ ηα παηδηά καο όηαλ γηα λα ιύζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο θηππηνύληαη
θαη καραηξώλνληαη;
Πνηα ζπκπεξηθνξά αληηγξάθνπλ ηα παηδηά καο όηαλ θιέβνπλ γηα λα αγνξάζνπλ ηε δόζε ηνπο;
Καη γηαηί θηάζακε ζην ζεκείν λα ζεσξνύλ ηα παηδηά καο ηελ ρξήζε νπζηώλ θαη αιθνόι
«απαξαίηεηε γηα λα επηβηώζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά»;
Από πνην θόζκν ζέινπλ λα μεθύγνπλ;
Μα… από ηνλ δηθό καο θόζκν.
Τνλ θόζκν ηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο θαινπέξαζεο, ηνλ θόζκν πνπ δελ αθήλεη πεξηζώξηα ζην
δηαθνξεηηθό, ηνλ θόζκν πνπ δελ απνδέρεηαη παξά κόλν ηελ επηηπρία, ηνλ θόζκν πνπ καο αλαγθάδεη
λα ηξέρνπκε ζ’ έλαλ αηέιεησην αγώλα δξόκνπ πνπ δελ έρεη πξαγκαηηθό ζηόρν, δελ έρεη πξαγκαηηθό
ζθνπό.
Με πνηα ηδαληθά έρνπκε γαινπρήζεη ηα παηδηά καο θαη πνηεο θνηλσληθέο αμίεο έρνπκε πεξάζεη ζε
ηνύηε ηε γεληά πνπ «έρεη ηα πάληα», «δελ ζέιεη ηίπνηε άιιν», «δελ πηζηεύεη ζε ηίπνηε θαη δελ
ειπίδεη ζε ηίπνηε»;
Μηιάκε γηα «θαηαζηνιή» - άζρεκε ιέμε αθόκα θαη λα ηελ αθνύο… εκπεξηέρεη βία θαη καδί έλα
ζηνηρείν αλππαξμίαο. Η βία θέξλεη βία – δελ ηελ κεηώλεη. Η αλππαξμία δελ είλαη επηζπκεηή
θαηάζηαζε, ηδίσο γηα ηα παηδηά καο – ζέινπκε δειαδή έλα αλύπαξθην κέιινλ;
Μηιάκε γηα πξόιεςε… πώο;;;
Πόζν έρνπκε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο δηθέο καο επζύλεο σο πξνο ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ καο;
Πόζν έρνπκε θαηαιάβεη πσο αλ ζέινπκε λα αιιάμνπκε ηνλ θόζκν πξέπεη λα αξρίζνπκε από ηνλ
εαπηό καο;
Πόζν έρνπκε αληηιεθζεί πσο ηα παηδηά καο αληηδξνύλ ζε έλαλ θόζκν ελνριεηηθό, πνπ δελ ηα
θαηαιαβαίλεη, δελ ηα αληηθξίδεη κε επαηζζεζία, δελ έρεη ρξόλν γηα δηάινγν, δελ ζέιεη λα αιιάμεη…
Γηαζεκαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο θαη πξνηάζεηο γηα θαηαζηνιή θαη πξόιεςε.
Όινη καο, θαζέλαο ζηνλ ηνκέα ηνπ, έρνπκε λα πξνηείλνπκε δηάθνξα πνπ ηνπνζεηνύλ ηα παηδηά
καθξηά καο, ηα απνκνλώλνπλ θαη ηα ζηήλνπλ ζηνλ ηνίρν. Ππξνβνινύκε γηα λα «θαηαζηείινπκε ηελ
παξαβαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά».
Όινη καο ζεσξνύκε πσο πξέπεη λα ζπκβάινπκε, ν θαζέλαο ζηνλ ηνκέα ηνπ, θαη κάιηζηα λα
ζπκκεηέρνπκε ζηελ νκάδα «θξνύζεο»…
Δίλαη αμηνπεξίεξγν ην γεγνλόο πσο ελώ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηα ηειεπηαία ιίγα ρξόληα κηα
πιεζώξα θπβεξλεηηθώλ θνξέσλ θαη κε θπβεξλεηηθώλ νγαλώζεσλ κε ζηόρν ηελ «θαηαζηνιή θαη
πξόιεςε ηεο λεαληθήο παξαβαηηθόηεηαο» λα αθνύκε από ην ζηόκα ηνπ Υπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο θαη

Γεκόζηαο Τάμεο, κόιηο πξνρηέο, πσο είρακε αύμεζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο θαηά 18,6% από ην 2005
σο ην 2006 θαη πσο ζηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα ε λεαληθή παξαβαηηθόηεηα έρεη δηπιαζηαζηεί.
Η ΠΣΔΠΔΠ θαηαζέηεη ζήκεξα ηελ πάγηα ζέζε ηεο πσο κόλνλ ε πξόιεςε είλαη απνδεθηή. Η
θαηαζηνιή δελ είλαη επηζπκεηή – ε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ην δεηνύκελν.
Έλα κσξό πνπ βπδαίλεη ην δάθηπιό ηνπ, κπνξεί λα κελ ην θάλεη κπξνζηά καο γηαηί ηνπ ζπκώλνπκε,
κα ζα ην θάλεη όηαλ είλαη κόλν ηνπ ζην δσκάηην ή πίζσ από ηνίρνπο θαη πόξηεο όηαλ βξίζθεηαη κε
άιινπο… ην δεηνύκελν είλαη λα ΜΗΝ ρξεηάδεηαη ην παηδί λα βπδαίλεη ην δάθηπιό ηνπ γηαηί είλαη
θαιπκκέλν ζπλαηζζεκαηηθά θαη ληώζεη αζθαιέο θαη πξνζηαηεπκέλν.
Τν δεηνύκελν είλαη λα βνεζήζνπκε ηνπο λένπο λα αλαπηύμνπλ ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζεηηθέο
ζηάζεηο, ζεηηθή αληίιεςε γηα ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο.
Μπνξνύκε;
Μπνξνύκε λα δηαθνξνπνηήζνπκε ην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα ώζηε λα κελ βγάδεη κεραλέο
γλώζεο κα αλζξώπνπο κε ηθαλόηεηα έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη απόςεσλ, κε ηθαλόηεηεο
δηαπξαγκάηεπζεο, κε ηθαλόηεηα δηαιόγνπ θαη ζπδήηεζεο, κε ηθαλόηεηα ζπλαληίιεςεο θαη
απνδνρήο ησλ άιισλ;
Μπνξνύκε λα βνεζήζνπκε ηα λέα δεπγάξηα λα αληηιεθζνύλ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε
ζπκβίσζε;
Μπνξνύκε λα βνεζήζνπκε ώζηε λα κελ ληώζνπλ «θαηαπίεζε» κέζα ζηνλ γάκν;
Μπνξνύκε λα βνεζήζνπκε ώζηε λα κάζνπλ ηη ζεκαίλεη λα είζαη γνληόο; Τη ζεκαίλεη λα κεγαιώλσ
έλα πιάζκα πνπ δελ μέξεη ηίπνηε θαη πνπ πξέπεη λα κάζεη ηα πάληα;
Μπνξνύκε λα βνεζήζνπκε λα κάζνπλ λα ιύλνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο κε δηαπξαγκάηεπζε θαη
αιιεινθαηαλόεζε αληί λα θαηαθεύγνπλ ζηελ «εύθνιε» ιύζε ηνπ δηαδπγίνπ;
Μπνξνύκε λα κεηώζνπκε ηηο επηπηώζεηο ηεο έιιεηςεο ηνπ ελόο γνληνύ θαη ηελ πίεζε ηεο κάλαο πνπ
κεγαιώλεη κόλε ηα παηδηά ηεο;
Μπνξνύκε λα δώζνπκε ζθνπό ζηα παηδηά καο; Κάηη πέξα από ηα ρξήκαηα θαη ηελ δηαζθέδαζε;
Μπνξνύκε λα δώζνπκε ζηα παηδηά καο απαζρόιεζε πνπ λα ηνπο πξνζθέξεη θαη εθηόλσζε ρσξίο λα
βιάπηεη ηελ πγεία θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο – ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή;
Μπνξνύκε λα αλαζεσξήζνπκε ηνπο δηθνύο καο ζηόρνπο ώζηε λα έξζνπλ θνληύηεξα ζ’ απηνύο ησλ
παηδηώλ καο;
Μπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηελ «παξάβαζε» σο κέξνο ηεο δσήο ηνπο απαξαίηεην γηα ηελ εμέιημε
θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ δηθώλ ηνπο «ζέισ» θαη ησλ δηθώλ ηνπο «κπνξώ»;
Μπνξνύκε λα «θηίζνπκε» πάλσ ζηελ παξαβαηηθόηεηά ώζηε αληί λα καο βιέπνπλ σο «θαηαζηνιείο»
λα καο δνπλ ζαλ ζπλεηαίξνπο πνπ πξνζπαζνύλ λα θηάζνπλ ζ’ έλαλ θνηλό ζηόρν – εθείλνλ ελόο
θόζκνπ ρσξίο βία θαη εθκεηάιιεπζε;
Μπνξνύκε;

Καη γηα λα ηειεηώζσ...
Μηιάκε ζήκεξα γηα ηελ λεαληθή παξαβαηηθόηεηα... ςάρλνπκε ηξόπνπο αληηκεηώπηζήο ηεο, ηξόπνπο
πξόιεςεο θαη δελ βιέπσ θαλέλα παηδί λα βξίζθεηαη καδί καο.
Μηα από ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Σύκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ πνπ ε ρώξα καο έρεη
επηθπξώζεη εδώ θαη 18 ρξόληα, κηιά γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηηο
νηθνγελεηαθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο, εηδηθά ζε ζέκαηα πνπ ην αθνξνύλ άκεζα.
Γελ κπνξώ λα ζεσξήζσ πσο ε ζεκεξηλή ζπδήηεζε δελ αθνξά ηα παηδηά.
Σήκεξα, ζε επξσπατθό κα θαη δηεζλέο επίπεδν, ε ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ ζηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ ηα αθνξνύλ ζεσξείηαη σο ην θαιύηεξν κέζν γηα ηελ πξόιεςε ηεο
παξαβαηηθήο – αθόκα θαη ηεο εγθιεκαηηθήο – ζπκπεξηθνξάο.
Η Κύπξνο, ζπρλά αλαθέξεηαη σο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε αθνύ έρεη δύν θαιά νξγαλσκέλα ζύλνια
παηδηώλ - ηελ ΠΣΔΜ θαη ηελ Παηδνβνπιή - πνπ θαη άπνςε κπνξνύλ λα εθθέξνπλ θαη αζρνινύληαη
ζπζηεκαηηθά κε δεηήκαηα όπσο απηό πνπ ζήκεξα ζπδεηάκε.
Η ΠΣΔΠΔΠ πνπ ζηεξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο Παηδνβνπιήο από ην 2000, ζεσξεί πσο είλαη θαηξόο
λα θαηαλνήζνπκε πσο ε αλάκεημε ησλ ίδσλ ησλ παηδηώλ ζηηο ζπδεηήζεηο καο κα θαη ζηηο
απνθάζεηο καο, κόλν ζεηηθή κπνξεί λα είλαη αθνύ ζα θαηαζηήζεη ηα παηδηά ζπλππεύζπλα ζηελ
πινπνίεζή ηνπο.
Η αλάιεςε επζύλεο από ηα ίδηα ηα παηδηά είλαη, θαηά ηε γλώκε καο, έλαο ζίγνπξνο ηξόπνο
πξόιεςεο θαη, πάιηλ θαηά ηε γλσκε καο, ηα παηδηά έρνπλ πνιιά λα δηδάμνπλ ζηνπο ελήιηθεο θηάλεη
λα ηνπο δώζνπκε ηελ επθαηξία θαη λα ηνπο αληηκεησπίζνπκε σο ίζνπο πνιίηεο ηνπ ηόπνπ καο.
Σαο επραξηζηώ.

