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ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ
Ζ ημζκςκζηή εκζςιάηςζδ ηαζ δ ακηίεεηδ υρδ ηδξ – μ ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ ηαζ μζ δζαηνίζεζξ –
ακηζιεηςπίγεηαζ απυ ηζξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ ηαζ υθεξ ηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ ςξ έκα απυ ηα ηονζυηενα
ημζκςκζηά γδηήιαηα ηδξ επμπήξ ιαξ. Ζ δζηή ιαξ ημζκςκία δεκ είκαζ ελαίνεζδ ηαζ ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ
μζ πνμμπηζηέξ ειθακίγμκηαζ δοζμίςκεξ βζα ηδκ ζςζηή θεζημονβία ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ημζκςκζηήξ
εκζςιάηςζδξ. Αοηυ μθείθεηαζ, ιεηαλφ άθθςκ, ζηδκ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ μζημκμιζηχκ ιεηακαζηχκ
(ενβαηζηυ δοκαιζηυ) ηαζ ηδκ ηάεμδμ ιεβάθςκ μιάδςκ επακαπαηνζζεέκηςκ Κοπνίςκ ηαζ μιμβεκχκ μζ
μπμίμζ ένπμκηαζ βζα ενβαζία ηαζ εβηαείζηακηαζ μζημβεκεζαηχξ. Ακαιέκεηαζ επίζδξ υηζ, ιε ηδκ μθμηθήνςζδ
ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ έκηαλήξ ιαξ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, ηα πνμαθήιαηα πμο δδιζμονβμφκηαζ ιε ηδκ
ακάιεζλδ πθδεοζιχκ εα αολδεμφκ. Σα παζδζά, υπςξ ηαζ άθθεξ εοάθςηεξ μιάδεξ, είκαζ, δοζηοπχξ, ηα πζμ
ζοκδεζζιέκα εφιαηα.
Με αοηυ ημ ζηεπηζηυ, δ ΠΔΠΔΠ απμθάζζζε κα επζηεκηνχζεζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ θεηζκήξ Δαδμιάδαξ
Παζδζμφ ζηζξ δζάθμνεξ πηοπέξ ημο εέιαημξ αοημφ, μζ ηονζυηενεξ ηςκ μπμίςκ εεςνμφκηαζ μζ ελήξ:
1.

Οζ δζαθμνέξ ζηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ζοκεπάβμκηαζ ηαζ δζαθμνεηζηά πνυηοπα ζοιπενζθμνάξ πμο
ακαπανάβμοκ δζαηνίζεζξ ηαζ ηαηηζηέξ ανκδηζηήξ ιεηαπείνζζδξ. οκήεςξ μζ μιάδεξ αθθμδαπχκ είκαζ
ηαζ ηα θηςπυηενα ζηνχιαηα ηδξ ημζκςκίαξ. Ta παζδζά ηςκ μζημβεκεζχκ πμο γμοκ ζε ζοκεήηεξ
θηχπεζαξ ζηενμφκηαζ ααζζηχκ δζηαζςιάηςκ ηαζ εοηαζνζχκ εκζςιάηςζδξ.

2.

Οζ Πμθζηζζιζηέξ δζαθμνέξ (ενδζηεία, βθχζζα, εεκζηή ηαηαβςβή), πμο ακαπανάβμοκ δζαθμνεηζηέξ
ημζκςκζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ ζπέζεζξ είκαζ ααζζηυ βκχνζζια ηδξ Κοπνζαηήξ Κμζκςκίαξ θυβς ηδξ
ζφκεεζδξ ηδξ (Ονευδμλμζ Υνζζηζακμί, Μμοζμοθιάκμζ, Δθθδκμηφπνζμζ, Σμονημηφπνζμζ, Μανςκίηεξ,
Λαηίκμζ, Ανιέκζμζ ηαζ άθθμζ).

3.

Πμθθέξ μιάδεξ παζδζχκ πμο πανμοζζάγμοκ ζςιαηζηή ή πκεοιαηζηή δζαθμνεηζηυηδηα είκαζ απυ ηα πζμ
ηναβζηά εφιαηα ημζκςκζηχκ δζαηνίζεςκ ηαζ πνμηαηαθήρεςκ. Καζ εκχ, ζημ εεςνδηζηυ επίπεδμ,
οπάνπεζ δ ζςζηή ακηζιεηχπζζδ ηαζ δ ηαθή δζάεεζδ βζα απμηεθεζιαηζηή ημζκςκζηή εκζςιάηςζή ημοξ,
εκ ημφημζξ ηα πνμαθήιαηα ζοκεπίγμοκ κα είκαζ έκημκα.

4.

ε ζοκεήηεξ πνμαθδιαηζηήξ ημζκςκζηήξ εκζςιάηςζδξ ηαζ δζαηνίζεςκ, ζίβμονα επζδεζκχκεηαζ ηαζ δ
ζπέζδ εκδθίηςκ-παζδζχκ βεκζηά, εθυζμκ αηυιδ ακηζηνίγμκηαζ ηα παζδζά ςξ βεκζηή ηαηδβμνία ημο
πθδεοζιμφ πςνίξ ακαβκχνζζδ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ ημοξ ζε
πμθθμφξ ημιείξ .

Σα πζμ πάκς εα ελεηαζημφκ βφνς απυ ημκ βεκζηυ άλμκα ηδξ εοαζζεδημπμίδζδξ ηαζ ζοιιυνθςζδξ ιε
δζεεκείξ οπμπνεχζεζξ ημο Κνάημοξ Πνυκμζαξ ηαζ εα επζδζχλμοιε κα απακηδεμφκ ηαίνζα ενςηήιαηα
υπςξ:
-

Πχξ επδνεάγεζ ηαζ ζε πμζμ ααειυ δ μζημκμιζηή δζαθμνεηζηυηδηα;

-

Έπεζ εοαζζεδημπμζδεεί ημ Κνάημξ Πνυκμζαξ βζα παζδζά ιε πμθζηζζιζηή δζαθμνεηζηυηδηα (παζδζά
αθθμδαπχκ, Σμονημηοπνίςκ ηαζ άθθςκ πμθζηζζιζηχκ μιάδςκ);

-

Έπμοκ πνάβιαηζ εηθείρεζ μζ δζαηνίζεζξ βζα παζδζά ιε ζςιαηζηή ή πκεοιαηζηή δζαθμνεηζηυηδηα ζ‘
υθμοξ ημοξ ημιείξ;

-

Τπάνπεζ ζεααζιυξ ημο παζδζημφ πθδεοζιμφ απυ ημοξ εκήθζηεξ ηαζ ημοξ εεζιμφξ πμο θεζημονβμφκ;
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ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΡΙΜΑ
μ

Σμ 10 Παβηφπνζμ οκέδνζμ Πνμζηαζίαξ ηαζ Δοδιενίαξ ημο Παζδζμφ πμο ζοκήθεε ζηδ Πάθμ ζηζξ 15 ηαζ
16 Νμειανίμο 2003, ζογήηδζε ημ εέια «Γζαθμνεηζηυηδηα ηαζ Κμζκςκζηέξ Γζαηνίζεζξ — Οζ επζπηχζεζξ
ημοξ ζηα παζδζά»
Απυ ηζξ ζογδηήζεζξ ζηζξ ζοκυδμοξ μθμιέθεζαξ ηαζ ζηζξ «Θειαηζηέξ Οιάδεξ», ημ οκέδνζμ ηαηέθδλε ζηα
ελήξ βεκζηά πμνίζιαηα:
Να ζοκημκζζημφιε ιε ηδκ εονςπασηή ηαζ δζεεκή ηζκδημπμίδζδ ηαηά ηςκ δζαηνίζεςκ υπμο μζ ανπέξ
ηδξ ζζυηδηαξ ηαζ ηδξ αθθδθμακαβκχνζζδξ ηαζ παναδμπήξ δζαθμνεηζηχκ πμθζηζζιχκ έπμοκ βίκεζ
ημζκςκζημί ηαζ πμθζηζημί ζηυπμζ.
2. Να βίκεζ πθαηεζά εκδιένςζδ βζα ηζξ εεζιζηέξ ηαζ άθθεξ πναηηζηέξ πμο εθανιυγμκηαζ ζημκ εονςπασηυ
πχνμ ζημκ ημιέα ηδξ ημζκςκζηήξ εκζςιάηςζδξ ηαζ ηδξ ελάθεζρδξ ηςκ ημζκςκζηχκ δζαηνίζεςκ ηαζ κα
θδθεμφκ ιέηνα εκανιυκζζδξ ηδξ κμιμεεζίαξ ιαξ ηαζ ηςκ πναηηζηχκ ιαξ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηδξ
Δονςπασηήξ Έκςζδξ.
3. Σμ ηνάημξ μθείθεζ κα δζαιμνθχζεζ ηαζ κα δδιμζζμπμζήζεζ ημκ μνζζιυ ηδξ θηχπεζαξ ζηδκ ηοπνζαηή
ημζκςκία ηαζ κα δζαπζζηχζεζ ιε ένεοκα πυζα ηαζ πμζα είκαζ ηα θηςπά παζδζά. Να πνμςεήζεζ
πνμβνάιιαηα μζημκμιζηήξ εκίζποζδξ ιε ζημπυ ηδκ ζζυηδηα ηαζ ίζεξ εοηαζνίεξ βζα ηα θηςπά παζδζά.
4. Να εκζζποεμφκ ιε ημ απαζημφιεκμ πνμζςπζηυ ηαζ άθθεξ δζεοημθφκζεζξ μζ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ
ημζκςκζηήξ πνμζηαζίαξ χζηε κα εκημπίγμκηαζ ηα παζδζά πμο είκαζ εφιαηα δζαηνίζεςκ ή
ακηζιεηςπίγμοκ άθθα πνμαθήιαηα ημζκςκζηήξ εκζςιάηςζδξ ηαζ κα πανέπεηαζ ζε αοηά έβηαζνα ηαζ
πνμθδπηζηά δ απαζημφιεκδ ζοιπανάζηαζδ ηαζ ζηήνζλδ.
5. Ζ ηοαένκδζδ κα επζζπεφζεζ ημκ ηαηανηζζιυ ημο πεδίμο Γνάζδξ βζα ημ Παζδί, πμο ζοιθςκήεδηε
ζηα Ζκςιέκα Έεκδ ηαζ κα πενζθάαεζ ζοβηεηνζιέκα πνμβνάιιαηα βζα ηδκ εκζςιάηςζδ δζαθμνεηζηχκ
παζδζχκ πςνίξ μζ απμθάζεζξ ηαηακμιήξ πυνςκ ζ‘ αοηυκ ημκ ημιέα κα επδνεάγμκηαζ απυ ηοπυκ
πενζημπέξ ζημκ ηαηανηζζιυ ηςκ ηναηζηχκ πνμτπμθμβζζιχκ ζφιθςκα ιε ηζξ δζεεκείξ δεζιεφζεζξ ηδξ
ηοαένκδζδξ ηδξ πχναξ ιαξ.
6. Ζ ηοαένκδζδ κα ηαηαεέζεζ ημ κμιμζπέδζμ βζα ημκ «Δπίηνμπμ Γζηαζςιάηςκ Παζδζμφ» ημ μπμίμ εα
ήηακ έημζιμ απυ ημκ επηέιανζμ ημο 2003, υπςξ δήθςζε εηπνυζςπυξ ηδξ ζηδ Βμοθή
7. Να επζζπεφζεζ δ πμθζηεία ηδκ εκανιυκζζδ ιε ηδ φιααζδ βζα ηα Γζηαζχιαηα ημο Παζδζμφ ηδκ
Νμιμεεζία ζημοξ ημιείξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, ηδξ οβείαξ ηαζ άθθμοξ ημιείξ, υπςξ ήδδ βίκεηαζ ζημοξ
ημιείξ ηδξ ημζκςκζηήξ εοδιενίαξ ηαζ ηδξ ιεηαπείνζζδξ ακδθίηςκ παναααηχκ.
8. Σμ ηνάημξ κα ακαθάαεζ ιεθέηεξ ηαζ ένεοκεξ δζαεέημκηαξ ημοξ απαναίηδημοξ πυνμοξ βζα κα
ηεηιδνζχζεζ ηδ πναβιαηζηυηδηα ζε υηζ αθμνά ηζξ δζαηνίζεζξ ηαηά ηςκ παζδζχκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ ηαζ
ιε πμθζηζζιζηή δζαθμνεηζηυηδηα υπμο ιε αάζεζ ένεοκεξ οπάνπεζ «ηνοθή ηαζ άβκςζηδ αηγέκηα»
δζαηνίζεςκ ζηα ζπμθεία ηαζ άθθμοξ ημιείξ.
9. Να δζαιμνθςεεί απυ ηδ πμθζηεία μθμηθδνςιέκδ πμθζηζηή δζαπμθζηζζιζηήξ εηπαίδεοζδξ ζε υθα ηα
επίπεδα πμο κα πενζθαιαάκεζ εζδζηή επζιυνθςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ θεζημονβχκ ηαζ ημ ηνάημξ
πνυκμζαξ κα ζπεδζάζεζ έβηαζνα ηζξ πανειαάζεζξ ημο βζα ηδκ ημζκςκζηή εκζςιάηςζδ ηςκ παζδζχκ
απυ ηαζκμφνβζεξ αθθά ηαζ ηζξ παναδμζζαηέξ πμθζηζζιζηέξ μιάδεξ πμο ζοκεέημοκ ηδκ ηοπνζαηή
ημζκςκία ιε ζδζαίηενδ έιθαζδ ζηδκ ημονημηοπνζαηή, εκυρεζ ηδξ ηαεδιενζκήξ ζοιαίςζδξ ιε αοηήκ
πμο πνμαθέπεηαζ κα επακέθεεζ ιε ηδκ επίθοζδ ημο εεκζημφ ιαξ πνμαθήιαημξ,
10. Να οζμεεηήζεζ πνυβναιια ηαθθζένβεζαξ ηδξ ζςζηήξ κμμηνμπίαξ ηαζ πνμζέββζζδξ ηςκ παζδζχκ ιε
εζδζηέξ ακάβηεξ χζηε κα ηοβπάκμοκ ελεζδζηεοιέκμο πεζνζζιμφ εκζςιάηςζδξ ζε ακηζηαηάζηαζδ ηςκ
πνμζεββίζεςκ ηδξ «εθεήιμκμξ θζθακενςπίαξ» ηαζ μίηημο μζ μπμίεξ θαίκεηαζ κα επζηναημφκ ηαζ δεκ
θφκμοκ αθθά δζαζςκίγμοκ πνμαθήιαηα ζηζξ ζδιενζκέξ ζοκεήηεξ.
11. Με αάζδ ηδ ζφβπνμκδ κμμηνμπία πμο εα ηαθθζενβδεεί κα βίκμοκ μζ απαζημφιεκεξ αθθαβέξ ζηδκ
κμιμεεζία ηαζ άθθεξ πναηηζηέξ ζημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια αθθά ηαζ ζε υθμοξ ημοξ άθθμοξ ηναηζημφξ
ηαζ εεεθμκηζημφξ θμνείξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηα παζδζά ιε εζδζηέξ ακάβηεξ
μ
12. Σμ 10 Παβηφπνζμ οκέδνζμ αζπμθήεδηε ζδζαίηενα ιε ημ εέια ηςκ δζαηνίζεςκ ηαζ ηδξ ανκδηζηήξ
κμμηνμπίαξ απέκακηζ ζηδ παζδζηή δθζηία ηαζ πνμηνέπεζ ηδκ ΠΔΠΔΠ, ημ ηνάημξ ηαζ βεκζηά ηδκ
ημζκςκία ηςκ πμθζηχκ, κα ακαθάαμοκ εηζηναηεία ηαθθζένβεζαξ ημο ζεααζιμφ ηδξ αημιζηυηδηαξ ηαζ
δζαθμνεηζηυηδηαξ ηςκ παζδζχκ δίκμκηαξ ζε αοηά ημ νυθμ ηαζ ημ θυβμ πμο δζηαζμφκηαζ ζηδ ζφβπνμκδ
ημζκςκία ςξ ίζμζ πμθίηεξ. Πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ κα θδθεμφκ επεζβυκηςξ απυ ηδκ πμθζηεία
πναηηζηά ιέηνα ηα μπμία κα πενζθαιαάκμοκ:
 Σδκ ηθζιαηςηή ιείςζδ ηδξ δθζηίαξ ελάζηδζδξ ημο δζηαζχιαημξ ρήθμο ζηζξ εηθμβέξ βζα υθα ηα
πμθζηεζαηά αλζχιαηα ζε υθα ηα επίπεδα.
 Σδκ ζοιιεημπή ηςκ παζδζχκ ιε δζηαίςια ρήθμο ζε υθα ηα ζχιαηα ζηα δζάθμνα επίπεδα ημο
εηπαζδεοηζημφ ζοζηήιαημξ υπμο θαιαάκμκηαζ απμθάζεζξ εηπαζδεοηζηήξ ή δζμζηδηζηήξ θφζεςξ
(πεζεανπζηά ζοιαμφθζα, επζηνμπέξ πνμβναιιάηςκ ηθπ. ηθπ).
 Σδκ ζοκέπζζδ ηαζ ακααάειζζδ ηδξ μζημκμιζηήξ ηαζ δεζηήξ ζηήνζλδξ ημο εεζιμφ ηδξ «Κοπνζαηήξ
Παζδμαμοθήξ» δίκμκηάξ ηδξ έιπναηηδ ακαβκχνζζδ ηαζ ακαθαιαάκμκηαξ ηδκ πνμχεδζδ ηςκ
απμθάζεςκ ηαζ πνμηάζεχκ ηδξ.
1.
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Υαηξεηηζκόο ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θ. Μάθε Κεξαπλνύ
Δοπανζζηχ ηδκ Παβηφπνζα οκημκζζηζηή Δπζηνμπή βζα ηδκ Πνμζηαζία ηαζ Δοδιενία ημο Παζδζμφ βζα ηδκ
μο
πνυζηθδζή ηδξ κα απεοεφκς παζνεηζζιυ ηαζ κα ηδνφλς ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ ημο 10 Παβηφπνζμο
οκεδνίμο Πνμζηαζίαξ ηαζ Δοδιενίαξ ημο Παζδζμφ, ιε εέια «Γζαθμνεηζηυηδηα ηαζ Κμζκςκζηέξ Γζαηνίζεζξ
— Οζ Δπζπηχζεζξ ημοξ ζηα Παζδζά». Με ηδκ εοηαζνία αοηή, ζοβπαίνς ηδκ Δπζηνμπή βζα ηζξ ζοκεπείξ
πνμζπάεεζέξ ηδξ βζα εκδιένςζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ημο ημζκμφ βζα ηα δζηαζχιαηα ημο παζδζμφ ηαζ βζα
ηδ ζοιαμθή ηδξ, χζηε μ ζεααζιυξ ημοξ κα βίκεζ ηαεδιενζκυ αίςια. [πανμοζία παζδζχκ ζημ οκέδνζμ είκαζ
ιζα έιπναηηδ απυδεζλδ ηδξ ακαβκχνζζδξ ημο νυθμο ηςκ παζδζχκ ζηα εέιαηα πμο ημοξ αθμνμφκ.]
αξ ιεηαθένς ημοξ παζνεηζζιμφξ ημο Πνμέδνμο ηδξ Γδιμηναηίαξ, η Σάζζμο Παπαδυπμοθμο, ηαεχξ ηαζ
ηα εενιά ημο ζοβπανδηήνζα πνμξ ημοξ δζμνβακςηέξ ημο οκεδνίμο ηαζ πνμξ υθμοξ ημοξ οκέδνμοξ. Ο
Πνυεδνμξ ηδξ Γδιμηναηίαξ ιμο γήηδζε επίζδξ κα ζαξ δζααεααζχζς υηζ δ πνμζηαζία ηαζ δ εοδιενία ημο
παζδζμφ ανίζηεηαζ ιεηαλφ ηςκ πνχηςκ πνμηεναζμηήηςκ ηδξ Κοαένκδζήξ ημο.
Σμ εέια ημο οκεδνίμο, πμο έπεηε επζθέλεζ, είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ ηαζ επίηαζνμ βζαηί μζ ημζκςκζηέξ,
μζημκμιζηέξ ηαζ πμθζηζζηζηέξ αθθαβέξ ζημκ ηοπνζαηυ πχνμ, αθθά ηαζ μζ αθθαβέξ πμο επζθένμοκ δ
παβημζιζμπμίδζδ, δ πνήζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ δ ηνίζδ αλζχκ ηαζ εεζιχκ πμο παναηδνείηαζ ζήιενα
αολάκμοκ ημκ ηίκδοκμ ημζκςκζηχκ δζαηνίζεςκ ηαζ ιδ ακμπήξ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ.
Σμ οκέδνζυ ζαξ ζοιπίπηεζ ζε ιζα πνμκζηή πενίμδμ πμο δ Κφπνμξ, ζηα πθαίζζα ηδξ δέζιεοζήξ ηδξ βζα
ζοιιεημπή ζημ Κμζκμηζηυ Πνυβναιια Γνάζδξ βζα ηδκ Καηαπμθέιδζδ ημο Κμζκςκζημφ Απμηθεζζιμφ, έπεζ
εημζιάζεζ Κμζκυ Μκδιυκζμ Κμζκςκζηήξ Δκζςιάηςζδξ, ημ μπμίμ εα ηαεμνίζεζ ηζξ πνμηεναζυηδηεξ ιαξ ζε
εέιαηα ηαηαπμθέιδζδξ ημο Κμζκςκζημφ Απμηθεζζιμφ ηαζ πνμχεδζδξ ηδξ Κμζκςκζηήξ Δκζςιάηςζδξ.
Μεηά ηδκ οπμβναθή ημο Κμζκμφ Μκδιμκίμο Δκζςιάηςζδξ, ημκ ενπυιεκμ ιήκα, δ Κφπνμξ έπεζ
οπμπνέςζδ κα ηαηανηίζεζ Δεκζηυ πέδζμ Γνάζδξ βζα ηδκ Κμζκςκζηή Δκζςιάηςζδ ιε αάζδ ηζξ
πνμηεναζυηδηεξ πμο εκημπίζηδηακ ζημ Μκδιυκζμ.
Πένα απυ ηζξ δεζιεφζεζξ πμο ακαθάααιε ςξ ηνάημξ έκακηζ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ημ Τπμονβείμ
Δνβαζίαξ ηαζ Κμζκςκζηχκ Αζθαθίζεςκ εέηεζ ζε ρδθή πνμηεναζυηδηα υθα ηα εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ
ανπή ηδξ ίζδξ ιεηαπείνζζδξ βζα ηάεε άημιμ ακελάνηδηα απυ δθζηία, θφθμ, εεκυηδηα, ενδζηεία ηαζ
μπμζαδήπμηε άθθδ ζδζαζηενυηδηα ηαζ εκδζαθένεηαζ πνχηζζηα βζα ηδκ ελάθεζρδ ηςκ δζαηνίζεςκ ζηδκ
εοάθςηδ μιάδα ηςκ παζδζχκ.
Πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή ημ Τπμονβείμ Δνβαζίαξ ηαζ Κμζκςκζηχκ Αζθαθίζεςκ εθανιυγεζ
κμιμεεηήιαηα ηαζ πνμβνάιιαηα πμο δζαζθαθίγμοκ ίζδ ιεηαπείνζζδ ηαζ πνυζααζδ ζε αβαεά ηαζ
οπδνεζίεξ υθςκ ηςκ πνμζχπςκ ηαζ ηονίςξ ηςκ παζδζχκ πμο δζαιέκμοκ κυιζια ζηδκ Κοπνζαηή
Γδιμηναηία πςνίξ ηαιζά δζάηνζζδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα:



Γζαζθαθίγεζ ημ δζηαίςια ζ‘ έκα εθάπζζημ επίπεδμ αλζμπνεπμφξ δζααίςζδξ ιέζς ηδξ πανμπήξ υπζ
ιυκμ μζημκμιζηήξ αμήεεζαξ, αθθά ηαζ ημζκςκζηχκ οπδνεζζχκ.



Καθφπηεζ ηζξ ααζζηέξ ηαζ εζδζηέξ ακάβηεξ ηςκ ακαπήνςκ παζδζχκ ιε δδιυζζμ αμήεδια,
ακελάνηδηα απυ ηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηςκ βμκζχκ.



Δλαζθαθίγεζ ηδ θνμκηίδα ηαζ πνμζηαζία παζδζχκ ζ‘ εηείκεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηαηά ηζξ μπμίεξ ζζ
βμκείξ ηα εβηαηαθείπμοκ ή δεκ είκαζ ζε εέζδ κα εηηεθέζμοκ ηζξ βμκζηέξ ημοξ οπμπνεχζεζξ ηαζ δεκ
οπάνπμοκ άθθα άημια ζημ ζοββεκζηυ πενζαάθθμκ πμο κα ιπμνμφκ κ‘ ακαθάαμοκ ημ νυθμ ημο
βμκζμφ ή ηδδειυκα.



Πανέπεζ πνμθδπηζηέξ οπδνεζίεξ ζε μζημβέκεζεξ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ζμαανέξ δοζημθίεξ
θεζημονβίαξ (π.π. ζοιαμοθεοηζηέξ ηαζ άθθεξ οπμζηδνζηηζηέξ οπδνεζίεξ), ηδδειμκζηέξ οπδνεζίεξ
ζε άημια ιε παναααηζηή ζοιπενζθμνά, οπδνεζίεξ δζδιενεφμοζαξ θνμκηίδαξ ζε ελανηδιέκα
άημια (π.π. παζδζά, δθζηζςιέκα άημια ηαζ άημια ιε ακαπδνίεξ) ηαζ ηαη‘ μίημκ θνμκηίδα ζε άημια
πμο έπμοκ ακάβηδ.



Πνμζθένεζ ηεπκζηή ηαζ μζημκμιζηή αμήεεζα ζε ιδ Κοαενκδηζηέξ Ονβακχζεζξ πμο πανέπμοκ
ημζκςκζηέξ οπδνεζίεξ ή άθθεξ οπδνεζίεξ ζηήνζλδξ, ηςκ παζδζχκ ηαζ ηδξ μζημβέκεζαξ ζε επίπεδμ
πνυθδρδξ.

Έκα άθθμ ζδιακηζηυ αήια βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ παζδζχκ είκαζ δ εβηαείδνοζδ Κεκηνζηήξ Δπζηνμπήξ βζα
ηδκ Παναημθμφεδζδ ηδξ Τθμπμίδζδξ ηδξ φιααζδξ βζα ηα Γζηαζχιαηα ημο Παζδζμφ πμο ηονχεδηε απυ
ηδκ Κοπνζαηή Κοαένκδζδ ημ 1990, ζηα πθαίζζα ηδξ μπμίαξ ζοζηάεδηε Νμιμηεπκζηή Δπζηνμπή πμο εα
αζπμθδεεί ιε ημκ εηζοβπνμκζζιυ ηδξ κμιμεεζίαξ βζα ηα παζδζά, έηζζ πμο κα ζοκάδεζ ιε ηζξ πνυκμζεξ ηδξ
φιααζδξ. Ήδδ ηνμπζμδνμιείηαζ απυ ηδκ Κεκηνζηή Δπζηνμπή δ ενβμδυηδζδ εκυξ εζδζημφ, μ μπμίμξ εα
αζπμθδεεί ιε ηδκ εκανιυκζζδ ηδξ κμιμεεζίαξ πμο αθμνά ημοξ ακήθζημοξ πανααάηεξ.
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Γζα ηδκ επίηεολδ ημο εηζοβπνμκζζιμφ ηδξ κμιμεεζίαξ βζα ηα παζδζά, μζ Τπδνεζίεξ Κμζκςκζηήξ Δοδιενίαξ
έπμοκ πνμπςνήζεζ ζηδκ ακαεεχνδζδ ημο πενί Παίδςκ Νυιμο, ηαζ έπεζ εημζιαζεεί ημ πνχημ πνμζπέδζμ
ημο κέμο κμιμζπεδίμο.
Δπζπνυζεεηα, δ Κεκηνζηή Δπζηνμπή εημζιάγεζ ημ δεφηενμ πέδζμ Γνάζδξ βζα ηα Παζδζά βζα ηδ κέα
δεηαεηία, ιε αάζδ ηζξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ηςκ Ζκςιέκςκ Δεκχκ, ιέζα ζηα πθαίζζα ημο Παβηυζιζμο
Φυνμοι βζα ηα Παζδζά ημ 2002.
Σμ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ εα ζοιπθδνχζεζ ηαζ δ επζηείιεκδ επζηφνςζδ ηδξ Δονςπασηήξ φιααζδξ βζα ηδκ
Άζηδζδ ηςκ Γζηαζςιάηςκ ημο Παζδζμφ πμο εα δζαζθαθίγεζ υηζ μζ απμθάζεζξ πμο ημ αθμνμφκ ζηζξ
δζηαζηζηέξ δζαδζηαζίεξ εα θαιαάκμοκ οπυρδ ηδκ ζδζαζηενυηδηα ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ παζδζχκ.
Σέθμξ ακαθένς υηζ ζδιακηζηή ελέθζλδ απμηεθεί δ επελενβαζία απυ ηεπκζηή Δπζηνμπή ημο κμιζημφ
Πθαζζίμο βζα ηδκ οζμεέηδζδ ηαζ θεζημονβία ημο εεζιμφ ημο Δπίηνμπμο βζα ηα Παζδζά.
θα ηα πζμ πάκς απμηεθμφκ εεηζηά αήιαηα. Βήιαηα πνμξ ηα ιπνμξ. Παναιέκμοκ υιςξ αηυια
ζδιακηζηά πενζεχνζα αεθηίςζδξ. Ζ πνμζηαζία ηςκ παζδζχκ ηαζ μ ζεααζιυξ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ είκαζ
ζε ρδθά επίπεδα ζηδκ Κφπνμ, υιςξ απμιέκμοκ κα βίκμοκ αηυια πμθθά. Ζ Κοαένκδζδ ηαζ εζδζηά ημ
Τπμονβείμ Δνβαζίαξ ηαζ Κμζκςκζηχκ Αζθαθίζεςκ εα ζοκεπίζεζ ημ ένβμ ηδξ εέημκηαξ ζε ρδθή
πνμηεναζυηδηα ημκ ζεααζιυ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ πθήνμοξ ημζκςκζηήξ εκζςιάηςζδξ υθςκ ηςκ
παζδζχκ ηαζ αλζμπμζχκηαξ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ μνβακςιέκςκ θμνέςκ ηαζ εεεθμκηχκ πμο είκαζ ηαβιέκμζ
ζ‘ αοηή ηδκ πνμζπάεεζα.
Κδνφζζμκηαξ ηδκ έκανλδ ημο οκεδνίμο, εφπμιαζ ηαθή επζηοπία ζηζξ ενβαζίεξ ημο. Απυ ιένμοξ ημο
Τπμονβείμο ζαξ δζααεααζχκς υηζ εα έπεηε υθδ ηδ ζοιπανάζηαζδ ηαζ ζηήνζλδ ζημ ένβμ πμο επζηεθείηε
έηζζ πμο δ ημζκςκζηή εκζςιάηςζδ υθςκ ηςκ παζδζχκ, ακελάνηδηα θφθμο, πνχιαημξ, εεκζηήξ ηαηαβςβήξ,
ενδζηείαξ, κα απμηεθέζεζ ιένμξ υθςκ ηςκ πμθζηζηχκ ημο ηνάημοξ.
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Δηζαγσγηθή Οκηιία από ηνλ Πξόεδξν ηεο ΠΔΠΔΠ θ. Σάθε Κνλή
«Οο θμκεφζεζξ. Οο ιμζπεφζεζξ. Οο ηθέρεζξ»
«Σίια ημκ παηένα ζμκ ηαζ ηδκ ιδηένα ζμκ ίκα εκ ζμζ βέκδηαζ ηαζ ίκα ιαηνμπνυκζμξ βέκδ επί ηδξ βδξ ηδξ
αβαεήξ δξ ηφνζμξ μ Θευξ ζμκ δίδςζί ζμζ»
«Οο ρεοδμιανηονήζεζξ»
«Σίια ημκ οζυκ ηαζ ηδκ εοβαηένα ζμο ίκα εο ζμζ βέκδηαζ ημ οπυθμζπμκ ημο αίμο ζμο ηαζ ημ βήναξ.»
Απμθμβμφιαζ ηαζ γδηχ ζοβπχνεζδ απυ υζμοξ εεςνμφκ αζέαεζα αοηή ηδκ πνμζεήηδ πμο έηαια ζηζξ
πέκηε ηεθεοηαίεξ απυ ηζξ δέηα εκημθέξ ηδξ Παθαζάξ Γζαεήηδξ. Σμ έηαια εη ιένμοξ ηςκ παζδζχκ ιαξ ηαζ ιε
υθμ ημ ζεααζιυ ηαζ ηδκ πίζηδ πνμξ ηζξ άθθεξ πέκηε βζαηί κμζχες πςξ ιαγί ηαζ μζ έλζ εκημθέξ απμηεθμφκ
έκα υιμνθμ ζφκμθμ βζα ημ ζδιενζκυ άκενςπμ ζηδ ζφβπνμκδ δδιμηναηζηή ημζκςκία. Δλάθθμο αοηή δ
―αζεαήξ‖ πνμζεήηδ εα ιπμνμφζε κα ήηακ μ ηίηθμξ ηαζ δ μοζία ημο θεηζκμφ ιαξ εέιαημξ, ημ μπμίμ
πενζζηνέθεηαζ βφνς απυ ηδκ ζζυηδηα ηαζ ημ ζεααζιυ ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ πμο ειθακχξ δεκ
ηθδνμκμιήζαιε απυ ημοξ πνμβυκμοξ ιαξ.
Ωζηυζμ, ημ εέια ημο θεηζκμφ ιαξ οκεδνίμο «Γζαθμνεηζηυηδηα ηαζ Κμζκςκζηέξ Γζαηνίζεζξ - μζ επζπηχζεζξ
ζηα παζδζά», πνμαθδιαηίγεζ εονφηενα ηδ ζφβπνμκδ ημζκςκία ιε ηζξ πμθθέξ παναιέηνμοξ ηαζ πνμεηηάζεζξ
ημο.
Θα πανμοζζάζς ιε ζοκημιία ηζξ ηονζυηενεξ απυ αοηέξ ηζξ παναιέηνμοξ αθθά επζηνέρηε ιμο πνχηα κα
εοπανζζηήζς εη ιένμοξ ηδξ ΠΔΠΔΠ ημκ Τπμονβυ Δνβαζίαξ ηαζ Κμζκςκζηχκ Αζθαθίζεςκ η Μάηδ
Κεναοκυ πμο πνυεοια δέπηδηε ηαζ είκαζ εδχ ιαγί ιαξ, ζοκεπζζηήξ ηδξ ζοιπανάζηαζδξ ιε ηδκ μπμία
έπμοιε ζοκδείζεζ απυ ημο Τπμονβείμ ημο. Σμο οπμζπυιαζηε ηζ ειείξ ηάεε ζοκενβαζία ηαζ ζοιαμθή ζημ
ένβμ ημο ηαζ ηζξ επζδζχλεζξ ημο. Δοπανζζηχ επίζδξ υθμοξ ημοξ επίζδιμοξ πνμζηεηθδιέκμοξ ιαξ πμο ιαξ
ηζιμφκ ιε ηδ πανμοζία ημοξ ηαεχξ ηαζ ηζξ δομ ζοκαδέθθμοξ απυ ηδκ Δθθάδα (Λίκηα Παπαβαθάκδ ηαζ
Λαιπνζκή-Νζκέηηα Εχδ) πμο ανίζημκηαζ ιαγί ιαξ βζα κα ειπθμοηίζμοκ ιε επζζηδιμκζηυ οπυααενμ ηζξ
ενβαζίεξ ημο οκεδνίμο ιαξ. Υαζνεηίγς ηδκ ζοιιεημπή ζημ ζοκέδνζμ ιαξ ηςκ Παζδμαμοθεοηχκ ηαζ άθθςκ
παζδζχκ πμο ηαηαλζχκεζ ηδκ πνμζπάεεζα ηδξ ΠΔΠΔΠ κα δναζηδνζμπμζείηαζ ΜΔ ηα παζδζά ηαζ υπζ ιυκμκ
ΓΗΑ ηα παζδζά. Σέθμξ ζοβπαίνς ηδκ ΔΠΔΠ Πάθμο ηαζ υθμοξ υζμοξ αμήεδζακ ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ
ζηδκ επζηοπία ημο θεηζκμφ οκεδνίμο ιαξ.
Ο ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ ιε δζάθμνεξ ιμνθέξ δζαηνίζεςκ ηαζ δ ακηίεεηδ υρδ ημο, πμο είκαζ δ ημζκςκζηή
εκζςιάηςζδ, απαζπμθμφκ υθεξ ηζξ ζφβπνμκεξ ημζκςκίεξ ςξ έκα απυ ηα ηονζυηενα ημζκςκζηά γδηήιαηα
ηδξ επμπήξ ιαξ. Ζ δζηή ιαξ ημζκςκία δεκ είκαζ ελαίνεζδ. Μπμνμφιε ιάθζζηα κα πμφιε πςξ ζε ιενζηέξ
πενζπηχζεζξ μζ πνμμπηζηέξ, ζηδ δζηή ιαξ πχνα, ειθακίγμκηαζ δοζμίςκεξ βζα ηδκ ζςζηή θεζημονβία ηδξ
δζαδζηαζίαξ ηδξ ημζκςκζηήξ εκζςιάηςζδξ εκυρεζ ημζκςκζηχκ ελεθίλεςκ υπςξ είκαζ δ απυημιδ αφλδζδ
ηαηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα ημο ανζειμφ ηςκ μζημκμιζηχκ ιεηακαζηχκ, δ εβηαηάζηαζδ «μιμβεκχκ» ιε ηζξ
μζημβέκεζεξ ημοξ ηαζ δ ζοκεπήξ άθζλδ μζημβεκεζχκ ΡΟΜ (ηζζββάκςκ) είηε απυ ηα ηαηεπυιεκα είηε απυ ηδκ
Δθθάδα. [Με αοηή ηδκ ηεθεοηαία ελέθζλδ ηζκδοκεφμοιε κα ανεεμφιε ζφκημια ακηζιέηςπμζ ιε ηδκ ακάβηδ
μο
οθμπμίδζδξ ηδξ απυθαζδξ ημο 6 οκεδνίμο ιαξ ζημκ Αβνυ: κα ηαηεαμφιε ιε δζαδδθχζεζξ ζημοξ
δνυιμοξ υθεξ μζ μνβακχζεζξ παζδζηήξ πνμζηαζίαξ ακ πανμοζζαζηεί έζης ηαζ έκα παζδί ζηδκ Κφπνμ πμο
κα γδηζακεφεζ ή κα παναηηδνζζεεί ςξ «παζδί ημο δνυιμο» ή «παζδί ηςκ θακανζχκ»]
Ζ ακαιεκυιεκδ αοηή επζδείκςζδ ηςκ δζαηνίζεςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πμθζηζζιζηή ηαηαβςβή
πνμζηίεεηαζ ζηζξ άθθεξ πζμ παναδμζζαηέξ ιμνθέξ δζαηνίζεςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα
ζηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηαεχξ ηαζ ηδκ ζςιαηζηή ηαζ πκεοιαηζηή δζαθμνεηζηυηδηα. Σα παζδζά είκαζ
υπςξ πάκηα απυ ηα πνχηα ηαζ πζμ ηναβζηά εφιαηα ηςκ δζαηνίζεςκ αοηχκ.
Μπνμζηά ζ‘ αοηέξ ηζξ πνμηθήζεζξ, ζζ ημζκςκζημί ιαξ εεζιμί ηζκδοκεφμοκ κα θηάζμοκ ηα υνζα ηδξ ακημπήξ
ημοξ ζηδκ αβςκζχδδ πνμζπάεεζα ημοξ κα ακαβκςνίζμοκ ηαζ κα ζεααζημφκ ηδκ δζαθμνεηζηυηδηα: κα
επζκμμφκ ηνυπμοξ εκζςιάηςζδξ ζημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ υθμ ηαζ ιεβαθφηενςκ ηαζ πενζζζυηενςκ μιάδςκ
δζαθμνεηζηχκ ιεθχκ, ηαζ: κα απμθφβμοκ ηζξ ημζκςκζηέξ δζαηνίζεζξ πμο δ πχνα δεζιεφηδηε κα
ηαηαπμθειήζεζ ιε ηδκ πνμζπχνδζδ ηδξ ζε πμθθέξ δζεεκείξ οιαάζεζξ πενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ
φιααζδξ βζα ηα Γζηαζχιαηα ημο Παζδζμφ [άνενμ 2 ηδξ φιααζδξ]
ηδκ ελέηαζδ ημο ααειμφ ηδξ επζηοπίαξ ηςκ εεζιχκ ιαξ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ πνμηθήζεζξ αοηέξ
επζηεκηνχκεηαζ ημ θεηζκυ ιαξ οκέδνζμ αθθά ηαζ υθεξ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ θεηζκήξ Δαδμιάδαξ Παζδζμφ,
πμο λεηζκά ζήιενα. ηζξ ζοκυδμοξ μθμιέθεζαξ ημο οκεδνίμο εα αημφζμοιε ηζξ βεκζηέξ ακηζθήρεζξ πμο
επζηναημφκ ή ζογδημφκηαζ ζηδκ ζδιενζκή επμπή ηαζ ζηζξ Θειαηζηέξ Οιάδεξ εα ενβαζημφιε ζε αάεμξ βζα
κα ανμφιε ηζξ απακηήζεζξ ηαζ κα ηαηαθήλμοιε ζε πνμηάζεζξ βζα ηα ελήξ ζοβηεηνζιέκα ενςηήιαηα: —
 Πχξ επδνεάγεζ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ ημζκςκζηήξ εκζςιάηςζδξ δ μζημκμιζηή δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ
ζε πμζμ ααειυ; Έπμοκ ηα θηςπά παζδζά ηδκ ίδζα εοημθία ζηδκ εκζςιάηςζδ υπςξ ηα εφπμνα;
 Έπεζ εοαζζεδημπμζδεεί ημ Κνάημξ Πνυκμζαξ βζα παζδζά ιε πμθζηζζιζηή δζαθμνεηζηυηδηα (παζδζά
αθθμδαπχκ, Σμονημηοπνίςκ ηαζ άθθςκ πμθζηζζιζηχκ μιάδςκ) ηαζ έπεζ ζπεδζάζεζ ηζξ
πανειαάζεζξ ημο;
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Έπμοκ πνάβιαηζ εηθείρεζ μζ δζαηνίζεζξ βζα παζδζά ιε ζςιαηζηή ή πκεοιαηζηή δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ
πχξ ακηαπμηνίκμκηαζ μζ εεζιμί ζηδκ πνυηθδζδ ηδξ εκζςιάηςζδξ ηςκ παζδζχκ αοηχκ;
 Τπάνπεζ ζεααζιυξ ημο παζδζημφ πθδεοζιμφ απυ ημοξ εκήθζηεξ ηαζ ημοξ εεζιμφξ πμο αοημί
θεζημονβμφκ ζηα δζηά ημοξ ιέηνα ηαζ ιέζα ζηζξ δζηέξ ημοξ πνμζδμηίεξ;
Νμιίγς ημ πνςζηάιε ζημοξ ζοκέδνμοξ κα ελδβήζμοιε ηδκ πνμαθδιαηζηή πμο ιαξ μδήβδζε ζ‘ αοηά ηα
ενςηήιαηα.
Οζ δζαθμνέξ ζηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ζοκεπάβμκηαζ ηαζ δζαθμνεηζηά πνυηοπα ζοιπενζθμνάξ ηα μπμία
αθμιμζχκμκηαζ απυ ηα παζδζά. Αοηέξ μζ ζοιπενζθμνέξ ακάιεζα ζηζξ θηςπέξ μζημβέκεζεξ ένπμκηαζ ζε
ζφβηνμοζδ ιε ηα ηαεζενςιέκα πνυηοπα πμο οζμεεημφκηαζ απυ ημοξ εεζιμφξ υπμο ζοκήεςξ επζηναημφκ
- βζα κα ιδκ πς επζηονζανπμφκ — ηα πζμ εφπμνα ζηνχιαηα ηδξ ημζκςκίαξ. Ακαπηφζζεηαζ ιζα κμμηνμπία
πμο θμβμηεπκζηά ακαθένεηαζ ςξ «ηαεςζπνεπζζιυξ» ηαζ πμο ακαπανάβεζ δζαηνίζεζξ ηαζ ηαηηζηέξ
ανκδηζηήξ ιεηαπείνζζδξ υζςκ ζοιπενζθένμκηαζ έλς απυ ηα πθαίζζα πμο έπεζ ηαεμνίζεζ ιε άβναθμοξ
ηακυκεξ. Σα παζδζά ηςκ μζημβεκεζχκ πμο γμοκ ζε ζοκεήηεξ θηχπεζαξ ζηενμφκηαζ ααζζηχκ δζηαζςιάηςκ
ηαζ εοηαζνζχκ εκζςιάηςζδξ. Φοζζηά ημ πνυαθδια ηδξ θηχπεζαξ είκαζ ζπεηζηυ ηαζ βζα αοηυ επδνεάγεζ υθεξ
ηζξ πχνεξ ηαζ υπζ ιυκμκ ηζξ οπμακάπηοηηεξ υπςξ κμιίγαιε παθζυηενα. Πνυζθαηεξ ένεοκεξ ηαηάθδλακ ζημ
ηαηαπθδηηζηυ ηαζ ηαηαεθζπηζηυ ζοιπέναζια πςξ ζηδκ δεηαεηία πμο αημθμφεδζε ηδκ ρήθζζδ ηδξ ΓΠ
ηαζ εκχ ηδκ ηφνςκακ ιε ηαπφηδηα, δ ιζα ιεηά ηδκ άθθδ, υθεξ μζ πχνεξ ημο ηυζιμο, ηα παζδζά ημο ηυζιμο
πμο γμοκ ηάης απυ ημ υνζμ ηδξ θηχπεζαξ αολάκμκηακ ζηαεενά. Αηυια ηαζ ζηδκ «αθνυηνεια» ηςκ
ζφβπνμκςκ ημζκςκζχκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ημ πμζμζηυ αφλδζδξ ηςκ θηςπχκ παζδζχκ ζημ ηέθμξ
ηδξ δεηαεηίαξ λεπέναζε ημ 30%.
Οζ πμθζηζζιζηέξ δζαθμνέξ επίζδξ ζοκηδνμφκ δζαθμνεηζηέξ ημζκςκζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ ζπέζεζξ πμο
ιπμνεί κα απμννίπηεζ δ πμθζηζζιζηή πθεζμρδθία. Δηηυξ απυ ηζξ ηαζκμφνβζεξ πμθζηζζιζηέξ μιάδεξ πμο
υπςξ ακάθενα εζζένπμκηαζ ιε ηαπείξ νοειμφξ ζημ ημζκςκζηυ ιαξ ζφζηδια, έπμοιε κα ακηζιεηςπίζμοιε
ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ παναδμζζαηή πμθοπμθζηζζιζηή ζφκεεζδ ηδξ Κοπνζαηήξ
Κμζκςκίαξ (Ονευδμλμζ Υνζζηζακμί, Μμοζμοθιάκμζ, Δθθδκμηφπνζμζ., Σμονημηφπνζμζ, Μανςκίηεξ, Λαηίκμζ,
Ανιέκζμζ ηαζ άθθμζ). Ηδζαίηενα ιε ηδκ πνμμπηζηή ζοιαίςζδξ ιε ημοξ Σμονημηφπνζμοξ, πμο ζοκεπάβεηαζ δ
επίθοζδ ημο εεκζημφ ιαξ πνμαθήιαημξ, ηαζ παν‘ υθεξ ηζξ αβηαθζέξ ηςκ ηεθεοηαίςκ ιδκχκ, εα πνεζαζηεί
πμθθή δμοθεζά ηαζ αθθαβή κμμηνμπζχκ βζα κα ιεηαηνέρμοιε ηδκ επακαπνμζέββζζδ ζε ιζα πναβιαηζηή
εκζςιάηςζδ υθςκ ηςκ Κοπνίςκ ζηδκ εονςπασηή ηοπνζαηή ημζκςκία ημο 21° αζχκα.
Όζηενα είκαζ ηα «παζδζά ιε εζδζηέξ ακάβηεξ» υπςξ ιάεαιε κα ηα θέιε. Πμθθέξ μιάδεξ παζδζχκ πμο
πανμοζζάγμοκ ζςιαηζηή ή πκεοιαηζηή δζαθμνεηζηυηδηα είκαζ απυ ηα πζμ ηναβζηά εφιαηα ημζκςκζηχκ
δζαηνίζεςκ ηαζ πνμηαηαθήρεςκ. Πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε αέααζα υηζ έπμοιε επζηφπεζ ζηδ Κφπνμ, ιε
πμθθά πνυκζα εηζηναηείαξ, ημκ ζεααζιυ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ βζα πμθθέξ μιάδεξ παζδζχκ πμο
ανίζημκηαζ εηηυξ «ηακμκζηυηδηαξ». Έζης ηαζ ακ θακεαζιέκα ηα αάγμοιε ζηδκ βεκζηή ηαηδβυνζα ΠΑΗΓΗΑ
ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ, ημ βεβμκυξ παναιέκεζ υηζ δ εκένβεζα αοηή λοπκά αιέζςξ ιέζα ιαξ
ζοκαζζεήιαηα ηαηακυδζδξ ηαζ ζηάζεζξ απμδμπήξ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ. πμο ιαξ επζαάθθμοκ εζδζημφξ
πεζνζζιμφξ. Σμ πυζμ επζηοπδιέκμζ είκαζ μζ εζδζημί πεζνζζιμί ιαξ, ζδζαίηενα υηακ αοημί ζοκηδνμφκ ζηάζεζξ
εθεδιμζφκδξ ηαζ μίηημο πανά ηδκ ακαβκχνζζδ ηδξ ακάβηδξ βζα ελεζδζηεοιέκδ ημζκςκζηή εκζςιάηςζδ, εα
ελεηαζεεί απυ ηδκ ανιυδζα Θειαηζηή Οιάδα ημο οκεδνίμο.
Σέθμξ, εα εέθαιε ημ θεηζκυ ιαξ ζοκέδνζμ, κα πνμπςνήζεζ πένα απυ ηζξ ζοκήεεζξ ζογδηήζεζξ βζα ηζξ
ημζκςκζηέξ δζαηνίζεζξ ηαζ κα ελεηάζεζ δομ ηαζκμφνβζεξ δζαζηάζεζξ ημο εέιαημξ ιαξ ζε εκανιυκζζδ ιε ηζξ
ζφβπνμκεξ δζεεκείξ έβκμζεξ ηαζ ηάζεζξ:
1. Πνμαάθθεζ δ ακάβηδ κα ηαηακμήζμοιε ηαζ κα οζμεεηήζμοιε ζηα θυβζα ηαζ ζηα ένβα ιαξ ηδ ζφβπνμκδ
έκκμζα ηδξ «εκζςιάηςζδξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ παζδζχκ». Νμδιαηζηή ηαζ θμβζηή ζοκάνηδζδ ηδξ έκκμζαξ
αοηήξ, είκαζ δ πναηηζηή ακαβκχνζζδ ηαζ αηυια δ ζοκηήνδζδ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ χζηε κα ιδκ
απαζηείηαζ δ αθμιμίςζδ ημο δζαθμνεηζημφ αηυιμο ηαηά ηδ δζαδζηαζία πνμχεδζδξ ηδξ ζοιιεημπήξ
ημο ζηζξ ημζκςκζηέξ δμιέξ ηαζ θεζημονβίεξ. Ακηίεεηα δ παθζυηενδ ακηίθδρδ ηδξ «Κμζκςκζηήξ έκηαλδξ»
άθδκε ηάπςξ απμδεηηυ ημ εκδεπυιεκμ ηδξ απυννζρδξ ή ιδ ακαβκχνζζδξ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ.
2. Πνμαάθθεζ δ ακάβηδ ηαζ δ πνμζδμηία κα ακαβκςνίζμοκ μζ εκήθζηεξ ηδκ δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ ηα
πνμαθήιαηα ημζκςκζηήξ εκζςιάηςζδξ ηςκ «ηακμκζηχκ παζδζχκ». Γεκ είκαζ ηυζμ εφημθμ βζαηί,
δοζηοπχξ βζα αοηά ηα ηακμκζηά παζδζά, δ δζαθμνεηζηυηδηα δεκ είκαζ μναηή υπςξ ζηα παζδζά ιε εζδζηέξ
ακάβηεξ. Ίζςξ, ιάθζζηα δ επζηοπίεξ ιαξ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ παζδζχκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ κα
ζοκέααθακ ζηδκ ιείςζδ ηδξ εοαζζεδζίαξ ιαξ ηαζ ηδξ ζηακυηδηαξ κα δμφιε ηδκ δζαθμνεηζηυηδηα
ιεηαλφ ηςκ ηακμκζηχκ παζδζχκ. Ίζςξ ημ ζφκμθμ ημο παζδζημφ πθδεοζιμφ κα έπεζε άεεθα ιαξ εφια
ηδξ άθθδξ επζηοπίαξ ιαξ. Ο παζδζηυξ πθδεοζιυξ δεκ ηοβπάκεζ ημο απαζημφιεκμο ζεααζιμφ μφηε ηαζ
ακαβκχνζζδξ. Πανά ηδκ λεηάεανδ ελίζςζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ παζδζχκ ιε ηα ακενχπζκα
δζηαζχιαηα ηςκ εκδθίηςκ πμθζηχκ [πμο ζοκεπάβεηαζ δ επζηφνςζδ απυ ημ 1990 ηδξ Παβηυζιζαξ
φιααζδξ βζα ηα Γζηαζχιαηα ημο Παζδζμφ απυ ηδκ πχνα ιαξ] ηα παζδζά ιαξ ζοκεπίγμοκ κα είκαζ
δεφηενδξ ηάλδξ πμθίηεξ ιε πενζμνζζιυ ηδξ ζοιιεημπήξ ημοξ ζημ ημζκςκζηυ βίβκεζεαζ ζε επίπεδα
οπυηαλδξ ηαζ ζε ηθίια ηαεζενςιέκδξ ακζζυηδηαξ.
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Καζ επζζηνέθμκηαξ εηεί πμο λεηίκδζα αοηή ηδκ εζζαβςβή ζημ εέια ημο οκεδνίμο ιαξ, επζζδιαίκς πςξ
αοηέξ μζ αδοκαιίεξ είκαζ ιέζα ζηδκ πανάδμζδ ιαξ. Σζξ ηθδνμκμιήζαιε. Μαξ έιαεακ κα ζεαυιαζηε ημκ
παηένα ηαζ ηδκ ιδηένα ιαξ ζακ έκα απυ ηα ααζζηά δέηα πνυηοπα ζςζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Όζηενα
ιεηέθενακ αοηυ ημ ζέααξ ηαζ πνμξ ημοξ δαζηάθμοξ ιαξ ηαζ ηεθζηά ζε υθμοξ ημοξ ιεβαθφηενμφξ ιαξ ζε
δθζηία. Ξεπκμφκ θαίκεηαζ πςξ μ ζεααζιυξ βίκεηαζ μοζζαζηζηυξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυξ ιυκμκ υηακ απμηεθεί
ιένμξ ιζαξ βεκζηυηενδξ κμμηνμπίαξ ηαζ πναηηζηήξ αθθδθμζεααζιμφ. Μαξ ημζημφκ πανάλεκα υηακ
επζιέκμοιε υηζ ηα παζδζά δζηαζμφκηαζ ζεααζιυ. «Σμ ζέααξ, ηφνζμζ ηαζνζάγεζ ηαζ μθείθεηαζ ιυκμ ζημοξ
βένμκηεξ!»
Αοηή δ ημπμεέηδζδ ζοκμρίγεζ ηαζ ζδιαημδμηεί ηδκ ακεπανηή ακαβκχνζζδ ηδξ αημιζηυηδηαξ ηαζ ηδξ
δζαθμνεηζηυηδηαξ ηςκ παζδζχκ πμο ηαζ αοηή ακάβεηαζ ζηδκ θακεαζιέκδ ζοκήεεζα κα ακαθενυιαζηε ζηα
«παζδζά» δ ζημκ «παζδζηυ πθδεοζιυ» ζακ κα πνυηεζηαζ βζα ιζα μιμζμβεκή μιάδα ακηζηεζιέκςκ ιε
ζηενευηοπα βκςνίζιαηα πμο δεκ είκαζ ηαευθμο ημθαηεοηζηά:
Σα παζδζά πάζπμοκ υθα απυ ακςνζιυηδηα, ακζηακυηδηα ή ακανιμδζυηδηα ηαζ άβκμζα ζδιακηζηχκ
δεδμιέκςκ [απυ δζηή ιαξ ζημπζά]
Καζ αθμφ ζοκδείζμοιε ηαζ πςκέρμοιε αοηά ηα ζηενευηοπα, ιαξ θαίκμκηαζ πζα δζηαζμθμβδιέκεξ ηαζ
θοζζμθμβζηέξ μζ πνμηαηαθήρεζξ ιαξ ηαζ μζ ηαηάθςνεξ πανααζάζεζξ δζηαζςιάηςκ ηαζ μζ δζαηνίζεζξ ηδξ
ηαεδιενζκήξ γςήξ ζε αάνμξ ηςκ παζδζχκ. Απμθαζίγμοιε ηαζ δεκ ημ ζογδηάιε! Σα παζδζά
 δεκ ιπμνμφκ ή δεκ επζηνέπεηαζ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδ θήρδ ζμαανχκ απμθάζεςκ
 δεκ δζηαζμφκηαζ ηαζ δεκ πνέπεζ κα ρδθίγμοκ
 μθείθμοκ κα οπαημφμοκ ημοξ ιεβάθμοξ πςνίξ αιθζζαήηδζδ
 κα ιδκ επειααίκμοκ ζηζξ ημοαέκηεξ ηςκ ιεβάθςκ
Κάπμζα ζηζβιή ημ παζδί δεκ ακέπεηαζ αοηή ηδκ ηαηαπίεζδ ή έζης ημκ οπμαζααζιυ ηδξ οπυζηαζήξ ημο ηαζ
επακαζηαηεί. Συηε ανπίγμοιε κα αημφιε ημοαέκηεξ βζα «δζάθμβμ ιε ηα παζδζά ιαξ» βζα «πενζζζυηενδ
επζημζκςκία» βζα «αθθδθμζεααζιυ» ηαζ αθθά πμθθά ςθέθζια. Βέααζα ηα αημφιε αοηά υηακ ημ παζδί έπεζ
πζα ηδκ δφκαιδ — ζςιαηζηή, ημζκςκζηή ηαζ πκεοιαηζηή - κα εηδδθχζεζ επζηίκδοκα ηδκ επακάζηαζή ημο.
Καζ αοηυ ζοιααίκεζ ζοκήεςξ ζηδκ εθδαεία Πμο βζα ηζξ πζμ πμθθέξ μζημβέκεζεξ ζδιαδεφεηαζ απυ
αβπμβυκεξ ζπέζεζξ ηαζ ζοβηνμφζεζξ ιε ηα παζδζά ημοξ.
Γεκ έπνεπε ηαζ δεκ ήηακ ακάβηδ κα έπμοκ έηζζ ηα πνάβιαηα. Θα ιπμνμφζε κα δζεοημθφκεηαζ ημ παζδί κα
εηδδθχζεζ ηδκ ακηίδναζή ημο υζμ πζμ κςνίξ βίκεηαζ εκάκηζα ζηδκ ηαηαπίεζδ, δ μπμία είκαζ αέααζα
απαναίηδηδ ζηα ανπζηά ζηάδζα. Θα ιπμνμφζαιε ηζ ειείξ ηαοηυπνμκα κα δείπκμοιε ακαβκχνζζδ ηαζ
ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΖ ΑΣΟΜΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΗΟΣΖΣΑ ημο παζδζμφ ιέζα
ζηδκ μζημβέκεζα ηαζ ημοξ άθθμοξ ημζκςκζημφξ Θεζιμφξ. Καζ ηυηε δ δζααυδηδ «επακάζηαζδ ηδξ εθδαείαξ
ελαπθςιέκδ ηαζ αηίκδοκδ ζε ιζα πμθφ πζμ ιεβάθδ πνμκζηή πενίμδμ, εα ήηακ θοζζμθμβζηή ηαζ ακχδοκδ ή
ηαζ αηυια εοπάνζζηδ βζα ιαξ ηαζ βζα ηα παζδζά ιαξ.
Θα ηεθεζχζς ηζκδοκμθμβχκηαξ ηαζ πνμηαθχκηαξ ζηυπζια ζογδηήζεζξ ηαζ ακηζδνάζεζξ απυ ημοξ
ζοκέδνμοξ, εκήθζηεξ ηαζ παζδζά: Κμιπάγμοιε βζα ηδκ παζδμηεκηνζηή ιαξ ημοθημφνα. Μζθμφιε ιε
ζοβηίκδζδ βζα ηδκ αβάπδ ηαζ ηδκ έβκμζα ιαξ βζα ηα παζδζά‚ βζα ιδηνζηά ηαζ παηνζηά έκζηζηηα ηαζ θίθηνα ηαζ
αθθά πμθθά. Γζαηδνφηημοιε ηζ ειείξ ηαζ υθδ δ Δονχπδ υηζ ηα παζδζά ιαξ είκαζ ημ πζμ πμθφηζιμ αβαευ ηαζ
δ πζμ ζδιακηζηή επέκδοζδ βζα ημ ιέθθμκ ιαξ
μο

Ωζηυζμ, ζηδ ζφβπνμκδ δδιμηναηζηή ημζκςκία ημο 21 αζχκα ηάπμζεξ ακαπνμκζζηζηέξ, ανπέβμκεξ
πνμηαηαθήρεζξ ανπίγμοκ κα ελεθίζζμκηαζ ζε ιζα επζηίκδοκδ κμμηνμπία πμο ακηζηνίγεζ ηα παζδζά ςξ αάνμξ
μζημκμιζηυ ηαζ Κμζκςκζηυ. Πένα ηαζ δίπθα απυ ημοξ ημιπαζιμφξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζζιμφξ βζα ηα παζδζά ‚
είκαζ θακενή δ πνμζπάεεζα ημο ζφβπνμκμο ακενχπμο κα ιεζχκεζ ημοξ ανζειμφξ ημοξ απμηηχκηαξ υθμ
ηαζ θζβυηενα ή ηαζ ηαευθμο παζδζά. θμ ηαζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ δεκ πακηνεφμκηαζ ιε δζάθμνεξ
δζηαζμθμβίεξ αθθά ζημ αάεμξ θμαμφκηαζ ηζξ εοεφκεξ ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ηαζ ηα μζημκμιζηά αάνδ απυ ηδ
δδιζμονβία μζημβέκεζαξ ηαζ ηδκ ακαηνμθή ηςκ παζδζχκ. Μενζημί ημ παναδέπμκηαζ ηαζ επζηαθμφκηαζ ηα δζηά
ημοξ πνμζςπζηά ακενχπζκα δζηαζχιαηα βζα ιζα άκεηδ ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή γςή. Οζ πενζζζυηενμζ
πενζπαναηχκμκηαζ πίζς απυ ζοκαζζεδιαηζηέξ ημπμεεηήζεζξ βζα ηα παζδζά πμο αημφμκηαζ ζακ
οπμηνζζίεξ.
Υνεζάγεηαζ κα ακηζζηνέρμοιε ημοξ υνμοξ βζα έκα δζάζηδια. Σα παζδζά κα έπμοκ ζεααζιυ ηαζ
πνμηεναζυηδηα. Να ακαβκςνζζεεί δ Κμζκςκζηή ηαζ Οζημκμιζηή πνμζθμνά ημοξ ςξ ίζδ ιε ημοξ ιεβάθμοξ.
ηδκ πνάλδ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ ιεβαθφηενδ ακ ακαθμβζζημφιε ηζξ οπμπνεχζεζξ πμο ημοξ επζαάθθμοιε ηαζ
ηα ςνάνζα ενβαζίαξ ημοξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ αιμζαή ηαζ ηα ακηαθθάβιαηα πμο παίνκμοκ, πένα απυ ηα
απαναίηδηα βζα επζαίςζδ, πμο δίκαιε ζημ πανεθευκ ηαζ ζημοξ δμφθμοξ ιαξ.
Σίια ημκ οζυκ ηαζ ηδ Θοβαηένα ζμο ίκα εφ ζμζ βέκδηαζ ημ οπυθμζπμκ ημο αίμο ζμο ηαζ ημ βήναξ.
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Κύξηα Οκηιία από ηελ θ. Λίληα Παπαγαιάλε, Κνηλσληθή Αλζξσπνιόγν-Ννκηθό, Πνιηηηθό Σκήκα
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
[Πενίβναιια Οιζθίαξ]
θμζ μζ άκενςπμζ είκαζ δζαθμνεηζημί ηαζ ημφημ απμηεθεί ιζακ εοηαζνία βζα ηδκ ακενςπυηδηα αθμφ
επεηηείκεζ ημοξ μνίγμκηεξ ηαζ ειπθμοηίγεζ ηζξ ειπεζνίεξ ιαξ.
Ζ δζαπςνζζηζηή βναιιή ακάιεζα ζηα άημια είκαζ εφηαιπηδ ηαζ ιαξ επζηνέπεζ κα ανεεμφιε άιεζα, δίπθα
ζημ πνυαθδια ημο άθθμο πμο είκαζ δζαθμνεηζηυξ – ελ‘ άθθμο απυ ηδ θφζδ ιαξ δεκ ιπμνμφιε κα
αδζαθμνμφιε αθμφ εηηυξ απυ ημκ εαοηυ ιαξ ζηεθηυιαζηε ηαζ ημοξ άθθμοξ.
Ο άκενςπμξ είκαζ πμθοπνυζςπμξ ηαζ πμθοηαοημηζηυξ, ηαζ εέηεζ ζοκεπχξ πμθθά ενςηδιαηζηά. Οζ
πενζζζυηενμζ δεπηήηαιε ιζα παζδεία ηάλδξ, ηαηημπμίδζδξ, ζοιπζέγμκηαξ ημκ εαοηυ ιαξ ζε δμηζιαζιέκα
πθαίζζα πςνίξ απνυαθεπηεξ ηαηαζηάζεζξ. Αοηυ δεκ ήηακ ιζα εζςηενζηή ηαηάζηαζδ αθθά ζακ ιζα
ελςηενζηή αζθαθζζηζηή δζηθίδα πμο πνυζθενε αηζκδζία, ζηαεενυηδηα ηαζ ιδ δδιζμονβία. Ζ ζφβπνμκδ γςή
αοηυ ημ δζαθφεζ – μζ νοειμί άθθαλακ, μζ αλίεξ άθθαλακ, μζ πεπμζεήζεζξ άθθαλακ, ειείξ αθθάλαιε, ηαζ είκαζ
ακάβηδ κα ζοκηεεμφιε λακά, κα επακαπνμζδζμνζζημφιε ηαζ ςξ άημια ηαζ ςξ ημζκςκίεξ.
Ο Β‘ Παβηυζιζμξ έθενε ηα πάκς ηάης ζηδ κμμηνμπία, ηαζ δ ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ ηαζ δ ελέθζλδ ηςκ
επζζηδιχκ είπακ ςξ απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία ιζαξ πζμ ακμζπηήξ ηαζ αζζζυδμλδξ ημζκςκίαξ. Ζ Δονχπδ
έγδζε ιεβάθεξ ιεηαηζκήζεζξ πθδεοζιχκ ημοξ μπμίμοξ δέπηδηε ηαζ ζηήνζλε. Δνβάηεξ, αβνυηεξ (δ θεβυιεκδ
αβνμηζηή έλμδμξ) επζηοβπάκμοκ έκα μζημκμιζηυ άθια αθθά ηαοηυπνμκα αοημί μζ πθδεοζιμί ιέκμοκ ζε
πμθζηζζηζηή απμιυκςζδ ηαζ δδιζμονβμφκηαζ ιεβάθα ακενχπζκα πνμαθήιαηα. Οζ Παθζκκμζημφκηεξ
ακηζιεηςπίγμοκ πανυιμζα πνμαθήιαηα, ηονίςξ πμθζηζζιζηά.
Ζ δζάθοζδ ημο ημιιμοκζζιμφ έθενε επζπνυζεεηα πμθζηζζιζηά, ημζκςκζηά ηαζ μζημκμιζηά πνμαθήιαηα
ζημκ Δονςπασηυ πχνμ. Ζ πηχζδ ημο οπανηημφ ζμζζαθζζιμφ ηαζ ηδξ απμζηζμηναηίαξ δδιζμφνβδζακ ημ
κέμ ηφια ηςκ πμθζηζηχκ ηαζ ενβαζζαηχκ ιεηακαζηχκ πνμξ ηδκ Δονχπδ, εζδζηά πνμξ ηδκ Δθθάδα, ηδκ
Ηηαθία ηαζ ηδκ Ηζπακία. Αοημί μζ άκενςπμζ θένκμοκ ιαγί ηδ δοζηοπία ημοξ ηαζ ακαγδημφκ ημ ιζηνυ ηάηζ βζα
κα γήζμοκ. Γεκ είιαζηε υιςξ ζηδκ αζζζυδμλδ θάζδ ηαζ ηδκ μζημκμιζηή εονςζηία πμο οπήνπε αιέζςξ
ιεηά ημκ Β‘ παβηυζιζμ πυθειμ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δεκ κμζχεμοιε αζθάθεζα μφηε ηαζ δζαεέημοιε
μζημκμιζηή αζζζμδμλία.
ε αοηή ηδ θάζδ ηδξ μζημκμιζηήξ φθεζδξ ηαζ ηςκ ενςηδιάηςκ βφνς απυ ηδκ ακάπηολδ, ιε ημ ηέθμξ ηςκ
ζδεμθμβζηχκ ρεοδαζζεήζεςκ, ιε ηδκ ακάβηδ επακαζφκηαλδξ ηδξ ζδέαξ ηδξ εεκυηδηαξ ηαζ ιε αφλδζδ ηςκ
πθμοζίςκ ηαζ ηςκ θηςπχκ εζξ αάνμξ ηδξ ιεζαίαξ ηάλδξ, ηαθμφιαζηε κα δεπημφιε ημοξ μζημκμιζημφξ
ιεηακάζηεξ.
Σζ ανίζημοκ αοημί πμο ένπμκηαζ; Απμιυκςζδ, άθθεξ θηςπέξ ιάγεξ πμο ήνεακ πνζκ απυ αοημφξ,
απυννζρδ. Ο κέμξ λέκμξ είκαζ ιεηέςνμξ ιεηαλφ ημο λαθκζάζιαημξ ηςκ οπμδμπέςκ ηαζ ηδξ δζηήξ ημο
ακάβηδξ βζα απμδμπή. Οζ Δονχπδ δεκ έπεζ πενίζζεοια αζζζμδμλίαξ ηαζ ζοκαζζεήιαημξ. Οζ κέμζ έπμοκ
βονίζεζ ηδκ πθάηδ ζε ηάεε ηζ παθζυ, εηθμαίγμοκ βζα κα ηαηαζζβάζμοκ ημοξ δζημφξ ημοξ θυαμοξ ιέζα ζημ
ηαπζηαθζζηζηυ ζφβπνμκμ ζφζηδια.
Οζ λέκμζ ηαοηίγμκηαζ ιε ημοξ θηςπμφξ ή πνάβιαηζ ιέκμοκ ιεηέςνμζ; Οζ εοπέξ ημοξ μοδέπμηε
πναβιαημπμζήεδηακ. Γεκ οπάνπεζ ημ υναια ηδξ ζοιιαπίαξ ηςκ ηάλεςκ. Οζ ζδεμθμβζημί ηνζβιμί δείπκμοκ
ημ ηεκυ. Οζ Μδ Κοαενκδηζηέξ Τπδνεζίεξ δείπκμοκ πενζζζυηενδ εοαζζεδζία αθθά μζ ηοαενκήζεζξ υπζ
αηυια. Ζ παβημζιζμπμίδζδ δεκ έθενε ηδκ ζοιιαπία ηςκ θαχκ ηαζ δεκ οπάνπεζ αθθδθεββφδ.
ηδ δζαθμνεηζηυηδηα πενζπαναηχκμκηαζ μζ άκενςπμζ – μ απμιμκςηζζιυξ, μ ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ
αζχκεηαζ ιέζα απυ ναηζζζιυ ηαζ αία απέκακηζ ζε ηάεε ηζ δζαθμνεηζηυ. Ο λέκμξ είκαζ ζήιενα υηζ ήηακ μ
αβνυηδξ παθζά. Σα ζηενευηοπα παναιέκμοκ ζηαεενά Πνχηδ εηενυηδηα είκαζ δ θοθεηζηή. Σμ εεςνμφιε
πανααίαζδ ηδξ εεκζηήξ ιαξ ηαοηυηδηαξ. Ζ ζφβηνμοζδ ηςκ πθδεοζιζαηχκ μιάδςκ είκαζ ιμζναία.
Καζ, ςξ άημια εοαζζεδημπμζμφιαζηε θηάκεζ ημ δζαθμνεηζηυ κα ιδκ είκαζ πμθφ ημκηά ιαξ!
Πχξ πνμεημζιάγεηαζ έκα παζδί απέκακηζ ζηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ ημ ναηζζζιυ;
Δφημθα θέιε κα αθθάλεζ δ κμμηνμπία ηαζ δ ημζκςκία. Ο ζηυπμξ ηδξ ιεθθμκηζηήξ ημζκςκίαξ δζαιέζμο ιζαξ
εηπαίδεοζδξ ηαζ ιζαξ αβςβήξ πνέπεζ πνχηα κα απακηήζεζ ζηδκ ενχηδζδ: Σζ ημζκςκία εέθμοιε;
Κμζκςκία δζαπεζνζζηζηή ημο πθμφημο, εοβκςιμζφκδ βζα αοηυ πμο έπεζ, ιε ζοκαίζεδζδ ηδξ ζζημνζηυηδηαξ
ηδξ; οκαίζεδζδ ηδξ δζαθμνάξ ακάιεζα ζημκ εαοηυ ιαξ ηαζ ηδκ ζζημνζηυηδηα ιαξ;
Δίιαζηε επζηανπςηέξ ηαζ υπζ ζδζμηηήηεξ ημο ηυζιμο. Πνέπεζ κα ακαηαθφρμοιε λακά ημ ηαθυ, ηδκ
εκδοκάιςζδ ημο ζεααζιμφ, ηδκ εκυηδηα, ηδκ αθθδθεββφδ ηαζ ηδκ μοιακζζηζηή παζδεία.
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Πνέπεζ κα δζαθμνμπμζήζμοιε ηδκ έκκμζα ηδξ δζηαζμζφκδξ ακαβκςνίγμκηαξ ηαζ ζοκεζδδημπμζχκηαξ ηδ ιδ
ζδζμηηδζζαηή ζπέζδ ιαξ ιε ηδ γςή. Ζ ιμκαδζηυηδηα ηαζ δ αημιζηυηδηα πνμτπμεέημοκ ζοκενβαζία ηαζ
αθθδθμζεααζιυ. Κακέκαξ δεκ ιπμνεί κα ηαπεζκχκεζ ηακέκακ. Ζ αλζμπνέπεζα είκαζ ααζζηυ ζημζπείμ ηαζ
πνμτπυεεζδ.
Πνέπεζ:







Να πνμζέπμοιε ηζξ θέλεζξ πμο πνδζζιμπμζμφιε
Να ιδκ πθδβχκμοιε
Να ιδκ βεκζηεφμοιε
Ο ναηζζζιυξ είκαζ αννχζηζα
Ο ναηζζζιυξ είκαζ υπςξ ηδκ οβναζία – ιε ημκ ηαζνυ ημ ζπίηζ ηαηαννέεζ.

Ζ ζοκενβαζία απαζηεί δφμ ιένδ πμο κα έπμοκ ηαζ μζ δφμ ρδθά ημ ηεθάθζ. Αοηυξ είκαζ ηαζ μ ιυκμξ δνυιμξ
βζα ηδκ εζνήκδ.
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«Γηαθνξεηηθόηεηα θαη Κππξηαθή πξαγκαηηθόηεηα»
Οκηιία από ηελ θ. Μαίξε Κνπηζειίλε, Καζεγήηξηα ζην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
[Πενίβναιια Οιζθίαξ]
Πμζα είκαζ δ ζπμθζηή πναβιαηζηυηδηα;
Πμηέ μζ ιαεδηέξ δεκ είκαζ ίδζμζ μφηε έπμοκ ηζξ ίδζεξ ακάβηεξ.
Τπάνπμοκ μζ ελςηενζηέξ δζαθμνέξ, αοηά δδθαδή πμο ακηζθαιαακυιαζηε ιε ηζξ αζζεήζεζξ ιαξ.
Αοηυ είκαζ εεηζηυ βζαηί εοαζζεδημπμζμφιαζηε αθθά ηαζ ανκδηζηυ βζαηί αβκμμφιε ηζξ εζςηενζηέξ δζαθμνέξ
ζηα παζδζά πμο δεκ δζαθένμοκ ελςηενζηά – π.π. ηα δζηά ιαξ «ίδζα» παζδζά δεκ είκαζ αηνζαχξ «ίδζα».
Πανά ηδκ δζαηδνοβιέκδ πμθζηζηή δεκ ζεαυιαζηε ηδ δζαθμνεηζηυηδηα ζημ εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια αθμφ δεκ
οπάνπμοκ δζαθμνεηζημί ηχδζηεξ επζημζκςκίαξ, μφηε δζαθμνεηζηυξ ηνυπμξ ιάεδζδξ, μφηε δζαθμνεηζηυξ
πνυκμξ ιάεδζδξ, μφηε ακαβκςνίγμοιε ηζξ δζαθμνεηζηέξ ακάβηεξ ηςκ παζδζχκ.
Ακ δεκ ζηακμπμζήζμοιε αοηέξ ηζξ δζαθμνεηζηέξ ακάβηεξ ημοξ, ηαηαθήβμοκ ζε παναααηζηή ζοιπενζθμνά
ηαζ ζπμθζηή απμηοπία
Δίκαζ επζηαηηζηή δ ακάβηδ βζα αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ πμο θεζημονβμφκ ηα ζπμθεία ιε δζαθμνεηζηά
παζδζά.
Γεκ εέθμοιε υιςξ αθμιμίςζδ ηαζ εκζςιάηςζδ αθθά ημ ζεααζιυ ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, δδθαδή ηδξ
βθχζζαξ, ηδξ ημοθημφναξ ημοξ ηθπ. Πνέπεζ κα δζαιμνθχζμοιε εεηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηα παζδζά ιε
εζδζηέξ ακάβηεξ βζαηί ζήιενα αθέπμοιε ηα «ηακμκζηά» παζδζά κα εηθνάγμοκ θυαμ απέκακηζ ζηα παζδζά ιε
εζδζηέξ ακάβηεξ.
Οζ ηάλεζξ ιεζηηήξ ζηακυηδηαξ είκαζ θάεμξ, δ ιεηςπζηή ιέεμδμξ πανάδμζδξ είκαζ θάεμξ ηαζ δεκ έπμοιε
δζαδζηαζίεξ δζαθμνμπμίδζδξ ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ ιζαξ ηάλδξ.
Τπάνπεζ παναααηζηυηδηα ζε παζδζά 5-7 πνμκχκ.
Τπάνπεζ πνμηαηάθδρδ ζε πμθοπμθζηζζιζηά ζπμθεία ζηδκ Πάθμ
Οζ λέκμζ εεςνμφκηαζ λέκμζ ηαζ παναιέκμοκ λέκμζ. Γεκ ημοξ εέθμοκ βζα πανέα αηυια ηαζ ακ έπμοκ πμθφ
ηαθή επίδμζδ ζημ ζπμθείμ.
Πμζμκ εα οπμρζαζηείξ ακ βίκεζ ηάηζ; Ζ απάκηδζδ είκαζ πάκηα εκακηίμκ ηςκ λέκςκ.
Ζ ιοζηζηή αηγέκηα θέεζ πςξ είιαζηε υθμζ ίζμζ αθθά ηα δζαθμνεηζηά παζδζά είκαζ αάνμξ ηαζ ιέζα ζηδκ ηάλδ
δεκ ακαβκςνίγεηαζ ημ δζηαίςιά ημοξ βζα πζμ ανβμφξ νοειμφξ ηθπ. Τπμηζιμφιε ηα παζδζά απυ ηζξ
Φζθζππίκεξ, ηδκ Αζία, ηδ Ρςζία αθθά υπζ ημοξ Γάθθμοξ, ηδ βκςζηή Δονχπδ ηαζ ηδκ Αιενζηή. Σα παζδζά
ιαξ έπμοκ ναηζζζιυ αθθά ηαζ λεκμθμαία ιυκμ βζα αοηυ πμο δεκ λένμοκ. Μάθζζηα ημοξ «βκςζημφξ»
λέκμοξ (Άββθμοξ π.π.) ημοξ οπενηζιμφιε. Ζ εηπαίδεοζδ πνέπεζ κα ημοξ ιάεεζ χζηε κα λένμοκ ηαζ κα
ζηαιαηήζμοκ κα θμαμφκηαζ.
Σζ ηάκμοιε βζα ημφημ; Σίπμηε!
Σα ίδζα ηα λέκα παζδζά δεκ κζχεμοκ άκεηα, κζχεμοκ ηαζ δεζηή οπμηίιδζδ.
Τπάνπεζ έκα φκδνμιμ ηδξ ιεζμκελίαξ ηαζ ηδξ οπενμπήξ: ημ ημζκςκζημμζημκμιζηυ ηνζηήνζμ ηίεεηαζ πνχημ
ζηδ ζφκεεζδ ιζαξ πανέαξ, ηυζμ ζημ ζπμθείμ υζμ ηαζ ζημ ημζκςκζηυ επίπεδμ ηςκ ζοκακαζηνμθχκ.
Γίδμοιε έιθαζδ ιυκμ ζηα ηφνζα ιαεήιαηα – Δθθδκζηά, Μαεδιαηζηά. Ακ δεκ είκαζ ηαθμί ζ‘ αοηά,
πενζεςνζμπμζμφκηαζ ηαζ δεκ ημοξ πνμζέπεζ μ δάζηαθμξ.
Σα «δζαθμνεηζηά» παζδζά δεκ εέθμοκ μίηημ – ημοξ εκμπθεί, εζδζηά ηα παζδζά ιε εζδζηέξ ακάβηεξ δεκ εέθμοκ
οπενπνμζηαζία.
Πχξ θεζημονβεί δ πμθζηζηή ιέζα ζημ ζπμθείμ;
Ο ιεβάθμξ αηαδδιασζιυξ μδδβεί ζε πενζεςνζμπμίδζδ. Ο δάζηαθμξ ηαζ μ ηαεδβδηήξ δεκ ιπμνμφκ κα
ηαεοζηενήζμοκ ζηδκ ηάθορδ ηδξ φθδξ ηαζ ημ πνυβναιια είκαζ ίδζμ βζα υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ. Οζ
δναζηδνζυηδηεξ είκαζ ηονίςξ βζα παζδζά ιμνθςιέκςκ, πθμοζίςκ ηθπ. Οζ οπυθμζπμζ δεκ έπμοκ ίδζεξ
εοηαζνίεξ. Τπάνπεζ απμιυκςζδ ηαζ, μοζζαζηζηά, ηζιςνία ηδξ δζαθμνεηζηυηδηαξ – επζηναηεί έθθεζρδ
δζαπμθζηζζιζηήξ αβςβήξ ηαζ εηπαίδεοζδξ. Οζ εηπαζδεοηζημί ζοπκά θεκ πςξ δεκ λένμοκ πχξ κα
ακηζιεηςπίζμοκ αοηά ηα παζδζά.
ε υθδ ηςκ Δονχπδ οπάνπμοκ πνμβνάιιαηα έκηαλδξ ηαζ υπζ δζαπμθζηζζιζηά – δεκ είιαζηε ελ‘ άθθμο ηαζ
πμθφ δζαθμνεηζημί ιεηαλφ ιαξ!
Γζα κα δμεμφκ ίζεξ εοηαζνίεξ πνέπεζ κα δζαθμνμπμζήζμοιε: Σζξ Πεπμζεήζεζξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, ηζξ
Πεπμζεήζεζξ ηςκ παζδζχκ, ηζξ Πεπμζεήζεζξ ηςκ παζδζχκ ηδξ ιεζμκυηδηαξ βζα ημκ εαοηυ ημοξ. Αηυια, κα
δζαιμνθχζμοιε πνμβνάιιαηα πμο κα ζέαμκηαζ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα.
Σμ υηζ ακαβκςνίγμοιε ημ πνυαθδια είκαζ έκα εεηζηυ αήια – αθθά πνέπεζ κα πνμπςνήζμοιε πενζζζυηενμ
ηαζ βνήβμνα!
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Καηάζεζε πξνζσπηθήο εκπεηξίαο από ηελ Νηηάλα Ησαλλίδνπ
Μέπνζ ηα έκηεηά ιμο πνυκζα πμο γμφζα ζηδ Ρςζία, μφηε πμο εα ημ θακηαγυιμοκα πςξ εα άθθαγε δ γςή
ιμο απυ ηδκ ιζα ιένα ζηδκ άθθδ. Ήηακ ηάηζ ημ λαθκζηυ βζα ιέκα ηαζ ζίβμονα υπζ βζα ημοξ βμκείξ ιμο, μζ
μπμίμζ πνμαθδιαηζγυκημοζακ βζ‘ αοηυ ημ εέια βζα πμθφ ηαζνυ, πςνίξ κα αθήζμοκ ειέκα ηαζ ηδκ αδεθθή
ιμο κα οπμρζαζημφιε μηζδήπμηε. Οζ ζοκεήηεξ γςήξ ζηδ Ρςζία άνπζζακ κα πανμοζζάγμοκ δζαηαναπέξ.
Με αοηήκ ηδκ πνμεζδμπμίδζδ, μζ βμκείξ ιμο βζα κα ηζξ πνμθάαμοκ, απμθάζζζακ βζα ηδκ ιεηαηυιζζή ιαξ
ζηδκ Δθθάδα, υπμο ηαζ ηναημφζακ μζ νίγεξ ιαξ. Δβχ δεκ είπα ηαιία ακηίννδζδ, ακηζεέηςξ έανζζηα ηδκ
ζδέα εαοιάζζα.
ιςξ δεκ ήλενα ηζ ιαξ πενίιεκε ζ‘ αοηήκ ηδ πχνα ημο παναιοεζμφ, υπςξ πίζηεοα. ηακ άνπζζα κα
πδβαίκς ζημ ζπμθείμ ηδξ Ξάκεδξ, υθα βζα ιέκα θαζκυκημοζακ πςνίξ εθπίδα. Σμ κα ιδκ λένεζξ ηδκ
βθχζζα ήηακ υηζ πεζνυηενμ εα ιπμνμφζε κα ιμο ζοιαεί. Ήιμοκ απεθπζζιέκδ, αθθά αοηυ δεκ ιε
ζηαιάηδζε. Οζ ζοιιαεδηέξ ιμο είπακ πςνζζηεί ζε δομ μιάδεξ: εηείκμζ πμο ιε απμδέπηδηακ έηζζ υπςξ
ήιμοκ ηαζ εηείκμζ πμο δεκ ήεεθακ κα ιε αθέπμοκ μφηε γςβναθζζηή. Με ηα πνυκζα ημοξ ηένδζζα. Έιαεα
ηδκ βθχζζα, πνμζπάεδζα κα ημοξ πθδζζάζς ηαζ έηζζ ηένδζζα ηαζ ηδκ ειπζζημζφκδ ημοξ. Ο επυιεκμξ
ζηαειυξ, ιαξ ιεηά απυ δομ πνυκζα, ήηακ δ Κφπνμξ. Γεκ οπήνπε ιεβάθδ δζαθμνά απυ ηδκ Δθθάδα. Ζ
ιυκδ δζάθμνα πμο ανίζης, είκαζ υηζ ηχνα πμο λένς ηδκ βθχζζα, πμο ιπμνχ κα ζοκεκκμμφιαζ ηαζ κα
εηθνάγς ηδκ βκχιδ ιμο, υπςξ ηαζ κα οπεναζπίγς ημκ εαοηυ ιμο, ιε αθέπμοκ ιε δζαθμνεηζηυ ιάηζ, ιε
ακηζιεηςπίγμοκ ζακ κα είιαζ ιζα απυ αοημφξ.
ιςξ, πμθθέξ θμνέξ, πανμοζζάζηδηακ πενζπηχζεζξ ναηζζζιμφ. Μενζημί Δθθδκμηφπνζμζ δεκ ακηέπμοκ κα
αθέπμοκ ημοξ Δθθδκμπυκηζμοξ ηαζ αοηυ είκαζ πμο πθδβχκεζ πναβιαηζηά - ζε ηάκεζ κα κζχεεζξ ιεζςιέκδ
ηαζ πνμζαεαθδιέκδ. Έηζζ ζμο ένπεηαζ κα ηα ιαγέρεζξ ηαζ κα θφβεζξ, υιςξ εδχ είκαζ πμο πνέπεζ κα δείλεζξ
ακςηενυηδηα ηαζ κα ηάκεζξ οπμιμκή. Δπεζδή πζζηεφς πςξ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, υθεξ αοηέξ μζ
δζαθμνέξ εα λεπαζημφκ, μφηε πμο εα οπάνπμοκ ηαζ ηυηε εα ένεεζ δ δνειία ζηζξ γςέξ ιαξ.
Ανπίγμκηαξ υιςξ εα ιπμνμφζακ κα πναβιαημπμζδεμφκ αθθαβέξ π.π ζημ ζπμθζηυ πνυβναιια. Να
δδιζμονβδεεί βζα πανάδεζβια έκα ιάεδια, ημ μπμίμ εα έπεζ εέια ηδκ δζαθμνεηζηυηδηα, ημζκςκζηυηδηα ηαζ
πμθζηζζιζηυηδηα ζηζξ ιένεξ ιαξ. Σμ ιάεδια εα ιεηαδχζεζ πμθθά ιδκφιαηα ζε υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ εα
ημοξ ηάκεζ κα ηαηαθάαμοκ ηαζ κα ακηζθδθεμφκ ηάπμζα πνάβιαηα. Δπίζδξ ιεβάθδ ζδιαζία εα είπε ηαηά
ηδκ δζάνηεζα ημκ εηδδθχζεςκ κα δζκυηακ δ εοηαζνία ζημοξ Δθθδκμπυκηζμοξ κα πανμοζζάζμοκ έκα δζηυ
ημοξ πμνυ, κα δζααάζμοκ έκα πμίδια ζηδκ βθχζζα ημοξ ή ηαζ κα ηναβμοδήζμοκ έκα ηναβμφδζ, δίκμκηαξ
έηζζ ηδκ εοηαζνία ζημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ κα βκςνίζμοκ ιζα δζαθμνεηζηή θμβμηεπκία ηαζ ιμοζζηή. Ηδζαίηενα
εα αμδεμφζακ μνζζιέκεξ ζοκεδνζάζεζξ πμο εα πναβιαημπμζμφκηακ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ ιε δζάθμνα ηαζ
εκδζαθένμκηα εέιαηα, πνάβια πμο εα έθενκε υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ πζμ ημκηά, ακηαθθάζζμκηαξ έηζζ
απυρεζξ‚ ζηέρεζξ, ζδέεξ ηαζ ζοκαζζεήιαηα. Αοηέξ μζ ιζηνέξ αθθαβέξ απυ ημοξ Δθθδκμηφπνζμοξ εα έδζκακ
ιεβάθεξ εοηαζνίεξ ζε ιαξ ημοξ Δθθδκμπυκηζμοξ.
Σμ ζοιπέναζια πμο αβάγς είκαζ: πνέπεζ κα λένεζξ κα πμθειάξ άια εέθεζξ κα επζαζχζεζξ ζ‘ αοηή ηδκ
ζηθδνή ηαζ άδζηδ γςή ηαζ κα ημζηάξ πάκηα ιπνμζηά ιε αζζζμδμλία. Γεκ πνέπεζ κα αθήκεζξ ηακέκακ κα ζε
επδνεάζεζ ηαζ κα ιδκ θοβίγεζξ ζε ηάεε ειπυδζμ. Πνέπεζ υιςξ κα παναδεπηχ υηζ ιεβάθμ νυθμ έπαζλακ ζ‘
αοηυ μζ βμκείξ ιμο, μζ μπμίμζ ιε ηδκ αδζάημπδ πνμζπάεεζά ημοξ ιε ηαεμδδβμφζακ χζηε κα ιδκ πάνς ημ
ζηνααυ δνυιμ. Καζ αοηυ πμο πέηοπα ιέπνζ ηχνα ημ μθείθς πναβιαηζηά ζ‘ αοημφξ.
αξ εοπανζζηχ πμο ιε αημφζαηε.
Καηάζεζε πξνζσπηθήο εκπεηξίαο από ηελ Μαξία Πξίθηε
Οκμιάγμιαζ Μανία ηαφνμο Πνίθηδ. Δίιαζ απυ ηζξ Βνοζμφθεξ ηαζ βεκκήεδηα ηζξ 5/11/1978. Δπς ζμαανδ
απςθεζα αημδξ ηαζ ζηα δομ ιμο αοηζα. Δπμζηζκςκς ιε πεζθακάβκςζδ ηαζ κμήιαηα. Έπς θμζηήζεζ ιέπνζ ηα
12 ιμο πνυκζα ζηδκ πμθή Κςθχκ ζηδκ Λεοηςζία. Αημθμφεδζα ημ πνυβναιια έκηαλδξ αηυιςκ ιε εζδζηά
πνμαθήιαηα ηαζ θμίηδζα 4 πνυκζα ζημ Γδιμηζηυ πμθείμ Βνοζμφθςκ ηαζ αημθμφεςξ 3 πνυκζα ζημ
Γοικάζζμ Ξοθμηφιπμο.
Ζ αμήεεζα πμο έπαζνκα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ θμίηδζήξ ιμο ήηακ ακεπανηήξ ηαζ ςξ εη ημφημο
επζαανοκυηακ δ μζημβέκεζά ιμο ιε ανηεηά έλμδα βζα κα ιμο πανέπεζ αμήεεζα απυ εζδζημφξ δάζηαθμοξ ηζξ
εθεφεενεξ ιμο χνεξ. Έβζκα απμδεηηή ζημ Α΄ Λφηεζμ Κφηημο ιε ηδκ εθπίδα υηζ ζηδκ Λεοηςζία εα
ιπμνμφζα κα είπα πζμ μοζζαζηζηή αμήεεζα απυ ημοξ ανιυδζμοξ θμνείξ, ηαζ ηα ηνία πνυκζα ηδξ θμίηδζήξ
ιμο εηεί ζηενήεδηα ηδκ μζημβέκεζα ιμο, ημοξ θίθμοξ ιμο ηαζ ημ πςνζυ ιμο επεζδή ειέκα ζηδκ Λεοηςζία.
ηυπμζ ιμο ηαζ ζημπυξ ιμο ήηακ ηαζ είκαζ κα βίκς έκα παναβςβζηυ ηαζ πνήζζιμ ιέθμξ ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ
ημο ζοκυθμο γδηχκηαξ ίζα δζηαζχιαηα ιε υθμοξ ημοξ ζοιπαηνζχηεξ ιμο. Φαίκεηαζ υιςξ υηζ γήηδζα
πμθθά ζακ ηςθυ άημιμ επεζδή δεκ βκχνζγα υηζ είιαζ ηαηαδζηαζιέκδ κα ηοηθμθμνχ ζακ πμθίηδξ δεφηενδξ
ηαηδβμνίαξ ιε ηακέκα δζηαίςια ηαθφηενδξ γςήξ ή ίζςκ εοηαζνζχκ. Γεκ επέθελα εβχ ή ηακείξ άθθμξ κα
βεκκδεχ εβχ ηςθή. ιςξ επέθελα κα αεθηζχζς ηδκ γςή ιμο ηαζ ηζξ ζηακυηδηεξ ιμο
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Έπς δχζεζ ελεηάζεζξ ζημ Πακεπζζηήιζμ Κφπνμο ιε ζημπυ κα αημθμοεήζς ημ επάββεθια ηδξ δαζηάθαξ.
Δίπα ηυηε δζααεααζχζεζξ απυ ημκ Τπμονβυ Παζδείαξ η. Ηςακκίδδ υηζ εα βίκς απμδέηηδ ζημ Πακεπζζηήιζμ
Κφπνμο ςξ ημ πνχημ άημιμ (ηςθυ) πμο πνμζπάεδζε βζα ηάηζ ηαθφηενμ ηαζ ςξ άημιμ πμο εα ιπμνμφζε
κα αμδεήζεζ αθθά ηςθά παζδζά. (Τπάνπμοκ δδθχζεζξ ημο Τπμονβμφ ζηα ηακάθζα Μέβα, ίβια πμο
επζαεααζχκμοκ αοηέξ ηζξ οπμζπέζεζξ ημο) Γοζηοπχξ δ απάκηδζδ απυ ημ Πακεπζζηήιζμ Κφπνμο ήηακ
ανκδηζηή ιε ηδ δζηαζμθμβία υηζ δεκ οπάνπεζ οπμδμιή βζα ζηήνζλδ αηυιςκ ιε ηχθςζδ ηαζ ςξ εη ημφημο
δεκ ιπμνμφζα κα βίκς απμδεηηή. (ε υθδ ηδκ Δονχπδ ηαζ εζδζηά ζηδκ Δθθάδα, ηα ηςθά άημια βίκμκηαζ
δεηηά ζηα Πακεπζζηήιζα πςνίξ ελεηάζεζξ).
Μμο ελάκηθδζακ υθεξ ηζξ πζεακυηδηεξ βζα ηάηζ ηαθυ ζηδκ Κφπνμ, έηζζ πήβα ζηδκ Αββθία πςνίξ κα ηαηέπς
ηδκ Αββθζηή βθχζζα βζα ζπμοδέξ. πμφδαζα κδπζαβςβυξ βζα 3 πνυκζα ιε ζςζηή ηαζ μθζηή αμήεεζα ζακ
ηςθυ άημιμ. Δίπα ζοκέπεζα ιαγί ιμο δζενιδκέα ζηδκ ηάλδ ηαζ επίζδξ εζδζηή δαζηάθα βζα ηςθά άημια.
Μάεαζκα ηαοηυπνμκα Αββθζηά ηαζ Μαεδιαηζηά GCSE ΟLevel ζε αναδζκά ιαεήιαηα ζε ημθέβζμ βζα ηςθά
άημια
Καηάθενα κα ανααεοηχ δομ θμνέξ ζακ άημιμ πμο ιαεαίκεζ βνήβμνα ηαζ πήνα ημ δίπθςια ιμο ζακ
κδπζαβςβυξ. Γμφθεοα ηαοηυπνμκα ιε ηζξ ζπμοδέξ ιμο ζε ζπμθεία βζα ηςθά άημια δθζηίαξ 4—6 εηχκ βζα
πενίμδμ 1 1/2 πνυκμο επεζδή αοηή δ ηαηηζηή αημθμοεείηαζ ζηδκ Αββθία.
ε υθδ αοηήκ ηδκ πενίμδμ δεκ έπς αμδεδεεί ηαευθμο απυ ημ Κοπνζαηυ Κνάημξ παν΄ υθεξ ηζξ
πνμζπάεεζεξ ιμο, αθθά ιμο απυημρακ ηαζ ηδκ πμνδβία ημο Γναθείμο Δοδιενίαξ βζα ηα ακάπδνα άημια
επεζδή δεκ ηαημζημφζα ζηδκ Κφπνμ έζης ηαζ ακ ημοξ απυδεζλα υηζ ζπμφδαγα ζηδκ Αββθία ηαζ ημοξ
θυβμοξ πμο ακαβηάζηδηα κα ηάις ημφημ.
Με ημ ηέθμξ ηςκ ζπμοδχκ ιμο, ιμο πνμηάεδηε ιυκζιδ ενβαζία ςξ κδπζαβςβυξ ζημ ημθέβζμ πμο
απμθμίηδζα ιε ιδκζαίμ ιζζευ 1,200 θίνεξ ηδκ μπμία απέννζρα ηαζ ήθεα ζηδκ Κφπνμ ημκ Ημφθζμ 2002 ιε
εθπίδεξ
Δπζζηέθηδηα ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ηαζ πανμοζίαζα ηα δζπθχιαηα ιμο ζε υθμοξ ημοξ ανιυδζμοξ
θεζημονβμφξ γδηχκηαξ λακά αμήεεζα βζα ελεφνεζδ ενβαζίαξ. Ωξ ζοκήεςξ πήνα λακά δζααεααζχζεζξ υηζ εα
δμφιε ηαζ ηάηζ εα βίκεζ. Ζ ηεθζηή απάκηδζδ πμο πήνα ήηακ υηζ ημ δίπθςια ιμο δεκ ακαβκςνίγεηαζ ζηδκ
Γδιυζζα οπδνεζία επεζδή είκαζ ηνζεηέξ ηαζ υπζ ηεηναεηέξ ηαζ ςξ εη ημφημο δεκ ιπμνχ κα ενβμδμηδεχ
έζης ηαζ ακ είιαζ δ ιμκαδζηή ζε υθδ ηδκ Κφπνμ κδπζαβςβυξ (ηςθή) βζα ηςθά άημια.
Σμκ επηέιανζμ 2002 έβζκα απμδεηηή ζημ Cyprus College ηαζ αημθμφεδζα Computer Science ιε δζεηή
δζάνηεζα ζπμοδχκ.
Απμηάεδηα λακά Τπμονβείμ Παζδείαξ ηαζ ζηδκ πμθή Κςθχκ βζα ζηήνζλδ ηαζ αμήεεζα ζηδκ ηάλδ αθθά δ
απάκηδζδ πμο πήνα ήηακ υηζ δεκ πνμκμμφκ μζ κυιμζ ιαξ ζηήνζλδ ή αμήεεζα ζε ηςθά άημια ζηδκ
ακχηενδ εηπαίδεοζδ. Έπς θφβεζ απυ ημ ημθέβζμ ιε πανά πμθθή απμβμήηεοζδ ηαζ πζηνία εκχ είπα
ζπεηζηά ηαθά απμηεθέζιαηα επεζδή δεκ ιπμνμφζα κα ζοιιεηέπς εκενβά ζηα ιαεήιαηα.
Έπς κμζχζεζ θφπδ, εοιυ ηαζ απμβμήηεοζδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ πμο είπα ιέπνζ ζήιενα απυ ημ ηνάημξ
ηαζ ημοξ θμνείξ ημο. Ίζςξ επεζδή δεκ ζοιαζαάζηδηα ιε ημ ηαηεζηδιέκμ πμο εέθεζ ηα άημια ιε εζδζηέξ
ακάβηεξ απμιμκςιέκα ή ζε ζδνφιαηα εηθζπανχκηαξ ηδκ εθεδιμζφκδ ηαζ ηδκ απμδμπή βζα γςή απυ ημοξ
ηακμκζημφξ πμθίηεξ πςνίξ κα έπμοκ δζηαζχιαηα ή δοκαηυηδηεξ βζα ίζεξ εοηαζνίεξ ηαζ ζοιιεημπή ζε έκα
ηαθφηενμ αφνζμ.
Γοζηοπχξ είιαζ υπςξ ηαζ μζ άθθμζ, ηαηαδζηαζιέκδ κα οπάνπς βζα κα πνμαάθθς ηζξ αβαεμενβίεξ πμο
πανέπμκηαζ απυ ηαθμφξ ηαζ εοαζζεδημπμζδιέκμοξ εοενβέηεξ ηςκ αηυιςκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ απυ ηαζνμφ
ζε ηαζνυκ.
Γζενςηχιαζ βζαηί δεκ εθανιυγεηαζ ηαζ εδχ δ δζαδζηαζία ηςκ πανηζαηχκ ηαζ κα ιαξ πεημφκ ζε παζδζηή
δθζηία απυ ημκ Σαΰβεημ αθθά ιαξ ελεοηεθίγμοκ ηαεδιενζκά.
Γεκ γήης εθεδιμζφκδ. Εήης ηα δζηαζχιαηα ιμο ζακ πμθίηδξ ηδξ Κοπνζαηήξ Γδιμηναηίαξ. Γεκ γήης
ζδζαίηενδ ιεηαπείνζζδ αθθά ίζεξ εοηαζνίεξ ιε υθμοξ ημοξ άθθμοξ. Εήης ημ δζηαίςια κα ζοιιεηέπς εκενβά
ζηδκ ημζκςκία ζακ ζζυηζιμ ιέθμξ ηδξ.
Δζθζηνζκά έπς πθδβςεεί ηαζ απμβμδηεοεεί ιε ηδκ ακηζιεηχπζζδ πμο έπς δεπεεί ιέπνζ ζήιενα επεζδή έπς
βεκκδεεί ηςθή. Δοπανζζηχ ηδκ μζημβέκεζα ιμο πμο ιμο έπεζ ζοιπαναζηαεεί ηαζ αμδεήζεζ κα επζηφπς υηζ
έπς επζηφπεζ ιέπνζ ζήιενα ηαζ πνμαθδιαηίγμιαζ βζα ημ ηζ εα ηάκς ζημ ιέθθμκ.
Δίιαζ Κφπνζα ηαζ εέθς κα παναιείκς ζηδκ πχνα ιμο, ζημκ ηυπμ ιμο, ζημ πςνζυ ιμο, κα δδιζμονβήζς
μζημβέκεζα. Με ηνμιμηναηεί δ ζδέα υιςξ ακ ηα παζδζά ιμο έπμοκ ηδκ ίδζα αηοπία ιε ιέκα. Σζ εα απμβίκμοκ
ζε έκα ηνάημξ πμο εκηάζζεηαζ ζηδκ Δονχπδ αθθά είκαζ ηοθθυ ηαζ ηςθυ ζηα πνμαθήιαηα πμο
ακηζιεηςπίγμοιε ειείξ.
Ίζςξ δ ιμκαδζηή ιμο δζέλμδμξ είκαζ δ πνμζθοβή ζηδκ δζηαζμζφκδ εκηυξ δ εηηυξ Κφπνμο βζα δζηαίςζδ.
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«Γηαθξίζεηο θαη Αξλεηηθέο λννηξνπίεο απέλαληη ζηελ Παηδηθή Ζιηθία»
Οκηιία από ηελ θ. Λακπξηλή -Νηλέηηα Εώε, Κνηλσληθή Λεηηνπξγό (M.S.W.),
Σκεκαηάξρε Δζληθνύ πκβνπιίνπ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ηεο Διιάδνο
Ζ ηζιδηζηή ζαξ πνυζηθδζδ κα είιαζ βζα ηνίηδ θμνά ιαγί ζαξ ζημ Παβηφπνζμ οκέδνζμ Πνμζηαζίαξ ηαζ
Δοδιενίαξ ημο Παζδζμφ ζημ πθαίζζμ ημο ζπμοδαίμο εεζιμφ ηδξ Δαδμιάδαξ Παζδζμφ, ιμο δίκεζ ιεβάθδ
πανά, ζοβηίκδζδ αθθά ηαζ αίζεδια εοεφκδξ.
Απμδεπυιεκδ ηδκ πνυζηθδζή ζαξ είπα πθήνδ επίβκςζδ υηζ απμδέπμιαζ ηαοημπνυκςξ ηδκ πνυηθδζδ κα
ακαθάας ηδκ εοεφκδ κα ιμζναζηχ ιαγί ζαξ ηζξ ζηέρεζξ ιμο ηαζ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ιμο βζα έκα ηυζμ
εονφ ζφκεεημ ηαζ ζμαανυ εέια, πμο ζίβμονα δεκ είκαζ δοκαηυκ κα ελακηθδεεί ζε ιία εζζήβδζδ.
Απμδέπηδηα θμζπυκ κα λεηζκήζμοιε ιαγί ιζα ζογήηδζδ, έκακ δζάθμβμ ζπεηζηά ιε ηζξ Γζαηνίζεζξ ηαζ ηζξ
ανκδηζηέξ Νμμηνμπίεξ απέκακηζ ζηδκ Παζδζηή Ζθζηία, ιε ηδκ απυθοηδ αεααζυηδηα υηζ μ ηαεέκαξ απυ εζάξ
έπεζ πάνα πμθθά κα πεζ ηαζ κα ζοκεζζθένεζ ζε αοηυ ημ δζάθμβμ.
οκεπχξ εβχ εζθζηνζκά εα πνμζπαεήζς κα ηάκς ηδκ απαναίηδηδ εζζαβςβή ζημ εέια, έηζζ χζηε κα
δζεοημθφκς ημκ δζάθμβμ πμο εθπίγς ηαζ εφπμιαζ υηζ εα αημθμοεήζεζ ηυζμ ζηδκ αίεμοζα αοηή, αθθά ηαζ
ιεηά ημ οκέδνζμ ζηζξ άθθεξ εοηαζνίεξ πμο θνμκηίγεζ κα μνβακχκεζ δ ΠΔΠΔΠ ιαγί ιε ηζξ Δπανπζαηέξ
Δπζηνμπέξ Πνμζηαζίαξ ηαζ Δοδιενίαξ ημο Παζδζμφ.
ζμζ ιε εοιμφκηαζ ςξ μιζθήηνζα, εα εοιμφκηαζ ηαζ ηδκ κμμηνμπία ιμο κα ζηέημιαζ ζηδκ απμζαθήκζζδ ηαζ
ημοξ μνζζιμφξ ηςκ υνςκ, ηδκ κμμηνμπία ιμο κα δζαζθαθίγς υζμ είκαζ δοκαηυκ, υηζ υθμζ ακηζθαιαακυιεεα
ημ ίδζμ πνδζζιμπμζχκηαξ ιία θέλδ έκα υνμ, ιε ημ κα ιμζνάγμιαζ ιαγί ζαξ επίζδιμοξ μνζζιμφξ, ή
μνζζιμφξ πμο απμδέπμιαζ.
Δηηζιχ υηζ αοηή είκαζ ιζα εεηζηή κμμηνμπία, έηζζ δεκ ηδκ έπς αθθάλεζ ηαζ εα αθζενχζς ηάπμζμ πνυκμ
ηάκμκηαξ ζαξ ιζα πενζήβδζδ ζηζξ έκκμζεξ «Γζαηνίζεζξ» ηαζ «Νμμηνμπία».
Γζα ηδκ «Παζδζηή Ζθζηία» έπεζ θνμκηίζεζ δ φιααζδ βζα ηα Γζηαζχιαηα ημο Παζδζμφ κα ηδκ μνίζεζ. Δίιαζ
ζίβμονδ υηζ υθμζ εοιυιαζηε υηζ ζφιθςκα ιε ημ Άνενμ 1
«… εεςνείηαζ παζδί ηάεε ακενχπζκμ μκ ιζηνυηενμ ηςκ 18 εηχκ, εηηυξ εάκ δ εκδθζηίςζδ επένπεηαζ
κςνίηενα, ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα βζα ημ παζδί κμιμεεζία».
Ζ Δπζηνμπή βζα ηα Ακενχπζκα Γζηαζχιαηα (The Human Rights Committee), ιζα απυ ηζξ Δπζηνμπέξ πμο
ζοβηνμηήεδηακ απυ ημκ ΟΖΔ βζα κα παναημθμοεμφκ ηζξ ααζζηέξ οκεήηεξ βζα ηα Ακενχπζκα
Γζηαζχιαηα, δ μπμία έπεζ ανιμδζυηδηα κα παναημθμοεεί ηδκ εθανιμβή ημο Γζεεκμφξ οιθχκμο Αημιζηχκ
ηαζ Πμθζηζηχκ Γζηαζςιάηςκ, οζμεέηδζε ημ 1989 ιζα Γεκζηή Ανπή πνμηείκμκηαξ έκακ μνζζιυ βζα ημκ υνμ
‗discrimination‘ πμο ζηα Δθθδκζηά απμδίδεηαζ ζημκ πθδεοκηζηυ ανζειυ ‗Γζαηνίζεζξ‘.
«Με ημκ υνμ ‗Γζαηνίζεζξ‘- ‗discrimination‘ πνέπεζ κα βίκεηαζ ακηζθδπηυ υηζ οπμδδθχκεηαζ ηάεε δζάηνζζδδζαθμνά, απμηθεζζιυξ, πενζμνζζιυξ ή πνμηίιδζδ πμο ααζίγεηαζ ζε μπμζαδήπμηε αζηία υπςξ π.π. θοθή,
πνχια, θφθμ, βθχζζα, ενδζηεία, πμθζηζηή ή άθθδ άπμρδ-πεπμίεδζδ, εεκζηή ή ημζκςκζηή ηαηαβςβή,
ηαηάζηαζδ-εέζδ πενζμοζζαηή, βέκκδζδξ ή άθθδ, ηαζ δ μπμία απμζημπεί, ή έπεζ ςξ απμηέθεζια κα
ειπμδίζεζ ηδκ ακαβκχνζζδ, απυθαοζδ ή άζηδζδ απ‘ υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ ζε ζζυηζιδ αάζδ, υθςκ ηςκ
δζηαζςιάηςκ ηαζ εθεοεενζχκ».
Σμ ίδζμ έημξ 1989, ή ίδζα Δπζηνμπή δήθςζε υηζ δ ανπή ηδξ ‗ιδ-δζάηνζζδξ‘ – the principle of ‗nondiscrimination‘, ιενζηέξ θμνέξ απαζηεί απυ ηζξ Κοαενκήζεζξ κα ακαθάαμοκ-κα ηαεζενχζμοκ ‗εεηζηέξ
δζαηνίζεζξ‘ – ‗affirmative action‘ ή ‗proactive measures‘, ιε ζημπυ κα πενζμνίζμοκ ή κα ελαθείρμοκ
ζοκεήηεξ πμο πνμηαθμφκ ή οπμαμδεμφκ κα δζαζςκίγμκηαζ δζαηνίζεζξ πμο απαβμνεφμκηαζ απυ ημ Γζεεκέξ
φιθςκμ. Δπίζδξ πνμζέεεζε υηζ «δεκ ζοκζζηά δζάηνζζδ ή ιενμθδρία ηάεε δζαθμνμπμίδζδ ιεηαπείνζζδξ,
υπςξ υηακ ηα ηνζηήνζα βζα αοηή ηδκ δζαθμνμπμίδζδ είκαζ θμβζηά ηαζ ακηζηεζιεκζηά ηαζ μ ζημπυξ είκαζ κα
επζηφπμοιε έκα ζηυπμ μ μπμίμξ κμιζιμπμζείηαζ ιε ημ φιθςκμ».
Ζ Δπζηνμπή ημο ΟΖΔ βζα ηα Γζηαζχιαηα ημο Παζδζμφ, δ μπμία ακηζζημίπςξ έπεζ ανιμδζυηδηα κα
παναημθμοεεί ηδκ εθανιμβή ηδξ φιααζδξ βζα ηα Γζηαζχιαηα ημο Παζδζμφ, έπεζ αημθμοεήζεζ πανυιμζα
πνμζέββζζδ ζηζξ ζογδηήζεζξ ηδξ ιε ηζξ Κοαενκήζεζξ.
Αξ ζδιεζχζμοιε θμζπυκ υηζ δ απυθαοζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηαζ εθεοεενζχκ ζε ζζυηζιδ αάζδ δεκ ζδιαίκεζ
υιμζα-εκζαία ζοιπενζθμνά ζε ηάεε πενίζηαζδ.
Ζ ανπή ηδξ ‗ιδ-δζάηνζζδξ‘ είκαζ ααζζηή ανπή υθςκ ηςκ ζοκεδηχκ βζα ηα Ακενχπζκα Γζηαζχιαηα.
Ζ πνυαθερδ βζα ηδκ ανπή ηδξ ‗ιδ-δζάηνζζδξ‘ ζηδ φιααζδ βζα ηα Γζηαζχιαηα ημο Παζδζμφ
ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζημ Άνενμ 2 ημ μπμίμ ζαξ οπεκεοιίγς υηζ θέεζ:
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1. Σα οιααθθυιεκα Κνάηδ οπμπνεμφκηαζ κα ζέαμκηαζ ηα δζηαζχιαηα, πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ πανμφζα
φιααζδ ηαζ κα εββοχκηαζ ζε ηάεε παζδί πμο οπάβεηαζ ζηδ δζηαζμδμζία ημοξ, πςνίξ ηαιία δζάηνζζδ
θοθήξ, πνχιαημξ, θφθμο, βθχζζαξ, ενδζηείαξ, πμθζηζηχκ ή άθθςκ πεπμζεήζεςκ ημο παζδζμφ ή ηςκ
βμκέςκ ημο ή ηςκ κυιζιςκ εηπνμζχπςκ ημο ή ηδξ εεκζηήξ, εεκζηζζηζηήξ ή ημζκςκζηήξ ηαηαβςβήξ ημοξ,
ηδξ πενζμοζζαηήξ ημοξ ηαηάζηαζδξ, ηδξ ακζηακυηδηάξ ημοξ, ηδξ βέκκδζήξ ημοξ ή μπμζαζδήπμηε άθθδξ
ηαηάζηαζδξ.
2. Σα οιααθθυιεκα Κνάηδ παίνκμοκ υθα ηα ηαηάθθδθα ιέηνα, χζηε κα πνμζηαηεφεηαζ απμηεθεζιαηζηά
ημ παζδί έκακηζ ηάεε ιμνθήξ δζάηνζζδξ ή ηφνςζδξ, ααζζζιέκδξ ζηδ κμιζηή ηαηάζηαζδ, ζηζξ
δναζηδνζυηδηεξ, ζηζξ εηθναζιέκεξ απυρεζξ ή ζηζξ πεπμζεήζεζξ ηςκ βμκέςκ ημο, ηςκ κυιζιςκ
εηπνμζχπςκ ημο ή ηςκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο.
Σμ άνενμ 2 ακαθένεηαζ ζε δζαηνίζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ ζοιπενζθμνά ηαζ ιεηαπείνζζδ ηςκ παζδζχκ
αημιζηά.
Ωζηυζμ υπςξ λένεηε, μθυηθδνδ δ φιααζδ απμζημπεί ζηδκ πνυθδρδ, ζημ κα απμηνέπμκηαζ δζαηνίζεζξ
ηαηά ηςκ παζδζχκ ςξ μιάδα – ηαηά ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ. Άνενμ πνμξ άνενμ δ φιααζδ έπεζ ςξ
απμζημθή κα πνμζηαηέρεζ ηα παζδζά απυ κα ημοξ ζοιπενζθένμκηαζ ηαζ κα ηα ιεηαπεζνίγμκηαζ πεζνυηενα
απυ υηζ ζημοξ εκήθζηεξ, απυ ηζξ δζαηνίζεζξ ηαζ ηζξ ανκδηζηέξ κμμηνμπίεξ απέκακηζ ζηδκ παζδζηή δθζηία.
Καεχξ δδθαδή δ φιααζδ βζα ηα Γζηαζχιαηα ημο Παζδζμφ, επζηνέπεζ πνμμδεοηζηή αήια-αήια εθανιμβή
ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ παζδζχκ, ηαη‘ ανπήκ πνμτπμεέηεζ ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ δζαηνίζεςκ.
Ζ Δπζηνμπή ημο ΟΖΔ βζα ηα Γζηαζχιαηα ημο Παζδζμφ έπεζ οπμβναιιίζεζ ηδκ ζπμοδαζυηδηα ημο Άνενμο 2
ιε ημ κα ημ μνίζεζ ςξ ιία απυ ηζξ ηέζζενζξ βεκζηέξ ανπέξ ηδξ φιααζδξ.
Να οπεκεοιίζς υηζ μζ ηέζζενζξ βεκζηέξ ανπέξ ηδξ φιααζδξ βζα ηα Γζηαζχιαηα ημο Παζδζμφ είκαζ:
1. Άνενμ 2
Ανπή ηδξ ‗ιδ-δζάηνζζδξ‘ (Non-discrimination)
2. Άνενμ 3.1
Ανπή ημο αέθηζζημο ζοιθένμκημξ ημο παζδζμφ (Best interest of the child)
3. Άνενμ 6
Ανπή ηδξ επζαίςζδξ ηαζ ακάπηολδξ (Survival and development)
4. Άνενμ 12 (1)
Ανπή ηςκ απυρεςκ ημο παζδζμφ (Views of the child)
Ζ Δπζηνμπή ημο ΟΖΔ βζα ηα Γζηαζχιαηα ημο Παζδζμφ απαζηεί απυ ηζξ Κοαενκήζεζξ υηακ εκδιενχκμοκ βζα
ηδκ πνυμδμ εθανιμβήξ ηδξ φιααζδξ κα δίκμοκ ζημζπεία βζα ηδκ εθανιμβή ηςκ ηεζζάνςκ αοηχκ
άνενςκ λεπςνζζηά αθθά ηαζ βζα ηδκ εθανιμβή ημοξ ζε υθα ηα άθθα άνενα ηδξ φιααζδξ, ελ μο ηαζ
βεκζηέξ ανπέξ ηδξ φιααζδξ.
ε υηζ αθμνά δδθαδή ημ Άνενμ 2 ηδκ ανπή ηδξ ‗ιδ-δζάηνζζδξ‘ γδηείηαζ απυ ηζξ Κοαενκήζεζξ κα
ακαθενεμφκ ζηδκ έηεεζή ημοξ βζα ηδκ εθανιμβή ημο ηαζ ζε ζπέζδ ιε ηα οπυθμζπα άνενα ηδξ φιααζδξ,
π.π. κα δχζμοκ ζημζπεία υηζ ημ άνενμ 24 ημ δζηαίςια ημο παζδζμφ ζηδκ οβεία, ή ηα άνενα 28-29 ημ
δζηαίςια ζηδκ εηπαίδεοζδ εθανιυγμκηαζ πςνίξ ηαιία δζάηνζζδ, υηζ υθα ηα παζδζά έπμοκ πνυζααζδ ζηα
ζπμθεία ηαζ ζηζξ οπδνεζίεξ οβείαξ-κμζμημιεία ηαζ υηζ εηεί ημοξ ζοιπενζθένμκηαζ ζζυηζια, πςνίξ
δζαηνίζεζξ.
Δηηζιχ υηζ είκαζ πνήζζιμ κα ζηαεχ θίβμ ζημ ηζ βίκεηαζ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ζε υηζ αθμνά ηζξ
δζαηνίζεζξ.
Ανπζηά, ηα εειεθζχδδ δζηαζχιαηα δεκ ήηακ ζημ επίηεκηνμ ημο πνμαθδιαηζζιμφ ηςκ ζοκεδηχκ ηςκ
Πανζζίςκ ηαζ ηδξ Ρχιδξ πανά ημ βεβμκυξ υηζ υηακ ζδνφεδηε δ Δονςπασηή Έκςζδ ιζα απυ ηζξ
επείβμοζεξ απμζημθέξ ηδξ ήηακ κα ζοιθζθζχζεζ ιζα ήπεζνμ δζπαζιέκδ απυ εεκζηζζηζηέξ ηαζ εεκμηζηέξ
δζαιάπεξ. Αοηυ ελδβείηαζ ηονίςξ απυ ηδκ ημιεαηή ηαζ θεζημονβζηή πνμζέββζζδ πμο οζμεεηήεδηε βζα ηζξ
ζδνοηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δεκ είπε ζοιπενζθδθεεί ζε αοηέξ ιζα εειεθζχδδξ δζάηαλδ
ζοκηαβιαηζημφ ηφπμο πμο εα πενζθάιαακε επίζδιδ δήθςζδ βζα ηα εειεθζχδδ δζηαζχιαηα. Δίκαζ ζαθέξ
υηζ μζ ηνεζξ ζδνοηζηέξ ζοκεήηεξ δεκ ζηυπεοακ κα ζοιπενζθάαμοκ πανειθενή δζαηήνολδ δεδμιέκμο
επζπθέμκ ημο βεβμκυημξ υηζ δ Δονςπασηή φιααζδ ηςκ Γζηαζςιάηςκ ημο Ακενχπμο ημο οιαμοθίμο ηδξ
Δονχπδξ, πμο είπε οπμβναθεί ημ 1950, είπε ακαθάαεζ κα πανάζπεζ έκα ηεθεζμπμζδιέκμ ιμκηέθμ
πναβιαηζηήξ εββφδζδξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο ακενχπμο ζηδκ Δονχπδ.
Ζ εέζδ πμο δίκμοκ μζ ημζκμηζηέξ ζοκεήηεξ ζηα εειεθζχδδ δζηαζχιαηα έπεζ ζδιακηζηά ελεθζπεεί ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ εονςπασηήξ μζημδυιδζδξ.
Δπί ζεζνά εηχκ αέααζα ζημ επίηεκηνμ ήηακ δ πνυθδρδ ηςκ δζαηνίζεςκ θυβς οπδημυηδηαξ ηαζ θφθμο.
Σμ 1997 απμηέθεζε ζδιείμ ηαιπήξ ηαεχξ ηα ηνάηδ ιέθδ ζοιθχκδζακ ζε μνζζιέκεξ εηηεηαιέκεξ
αθθαβέξ. Με ηδκ εέζδ ζε ζζπφ ηδξ οκεήηδξ ημο Άιζηενκηαι δυεδηακ ζηδκ ημζκυηδηα κέεξ ανιμδζυηδηεξ
βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ιζαξ ελαζνεηζηά εονείαξ ηθίιαηαξ δζαηνίζεςκ, ήημζ: θυβς θοθεηζηήξ ή εεκζηήξ
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ηαηαβςβήξ, ενδζηείαξ ή πεπμζεήζεςκ, ακαπδνίαξ, ειηθίαο ή βεκεηήζζμο πνμζακαημθζζιμφ ηαζ
αολήεδηακ μζ ανιμδζυηδηεξ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ δζαηνίζεςκ θυβς θφθμο. (Άνενμ 13).
Ζ οκεήηδ ημο Άιζηενκηαι πανέπεζ επζζήιςξ ζημ Δονςπασηυ Γζηαζηήνζμ ηδκ ελμοζία κα ελαζθαθίγεζ ημ
ζεααζιυ ηςκ εειεθζςδχκ δζηαζςιάηςκ ηαζ εθεοεενζχκ απυ ηα εονςπασηά εεζιζηά υνβακα.
Μεηά ηδκ οκεήηδ ημο Άιζηενκηαι δ Κμζκυηδηα πνμπχνδζε ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια ζε κμιμεεηζηυ
ένβμ, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ δφμ μδδβίεξ:
1. Οδδβία 2000/43/ΔΚ ημο οιαμοθίμο πμο απαβμνεφεζ ηζξ θοθεηζηέξ ηαζ εεκμηζηέξ δζαηνίζεζξ ζηδκ
απαζπυθδζδ, ζηδκ εηπαίδεοζδ, ζηδκ ημζκςκζηή αζθάθζζδ ηαζ ηδκ οβεζμκμιζηή πενίεαθρδ, ηδκ
πνυζααζδ ζε αβαεά ηαζ οπδνεζίεξ
2. Οδδβία 2000/78/ ΔΚ ημο οιαμοθίμο πμο απαβμνεφεζ ηζξ δζαηνίζεζξ ζηδκ απαζπυθδζδ πμο
μθείθμκηαζ ζηδ ενδζηεία ηαζ ηδκ πεπμίεδζδ, ηδκ ακαπδνία, ηδκ δθζηία ηαζ ζημ βεκεηήζζμ
πνμζακαημθζζιυ ηαεχξ ηαζ έκα πνυβναιια δνάζδξ (απυθαζδ 2000/750/ΔΚ ημο οιαμοθίμο) βζα
ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ιεθέηδξ ηςκ δζαηνίζεςκ ηαζ ηδξ ακηαθθαβήξ ειπεζνζχκ ηαζ μνεήξ πναηηζηήξ
ιεηαλφ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ.
Ζ πνμεεζιία βζα ηδκ εκζςιάηςζδ ηδξ κέαξ κμιμεεζίαξ απυ ηα ηνάηδ ιέθδ βζα ιεκ ηδκ θοθεηζηή ζζυηδηα
δ
ήηακ δ 19 Ημοθίμο 2003, βζα δε ημ βεκεηήζζμ πνμζακαημθζζιυ, ηδ ενδζηεία ή ηζξ πεπμζεήζεζξ, ηδκ
α
ακαπδνία ηαζ ηδκ δθζηία είκαζ δ 2 Γεηειανίμο 2003. Ωζηυζμ ηα ηνάηδ ιέθδ ιπμνμφκ κα γδηήζμοκ
πανάηαζδ έςξ ηνία επζπθέμκ έηδ βζα κα εοεοβναιιίζμοκ ηα κμιζηά ημοξ ζοζηήιαηα ιε ηζξ δζαηάλεζξ βζα
ηδκ ακαπδνία ηαζ ηδκ δθζηία.
Σμ Πξόγξακκα δξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ (2001-2006) ηέεδηε ζε ζζπφ ηδκ 1δ
Ηακμοανίμο 2001 µε έκακ πνμτπμθμβζζιυ ηςκ 100 εηαη. ΔΤΡΩ πενίπμο.
Πανυθμ πμο δ Κφπνμξ δεκ είπε πνμζπςνήζεζ ηυηε, είπε ιαγί ιε ηα άθθα οπμρήθζα ηνάηδ ιέθδ δζηαίςια
ζοιιεημπήξ ζημ πνυβναιια.
ημ πνυβναιια αοηυ πνμαθέπεηαζ δ ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ εεκζηχκ, ημπζηχκ ηαζ πενζθενεζαηχκ
ανπχκ, ηςκ θμνέςκ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ ίζδξ ιεηαπείνζζδξ, ηςκ ημζκςκζηχκ εηαίνςκ, ηςκ µδ
ηοαενκδηζηχκ μνβακχζεςκ, ηςκ πακεπζζηδιίςκ ηαζ ηςκ ενεοκδηζηχκ ζδνοιάηςκ, ηςκ εεκζηχκ
ζηαηζζηζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ ιέζςκ ιαγζηήξ εκδιένςζδξ, δ μπμία ζοκενβαζία εα έπεζ ςξ επίηεκηνμ
ημοξ αηυθμοεμοξ ημιείξ:
α) ζζυηδηα ζηζξ οπδνεζίεξ δδιυζζαξ δζμίηδζδξ·
α) ζζυηδηα ζηα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ·
β) ίζδ ζοιιεημπή ζηδ θήρδ απμθάζεςκ πμθζηζημφ, μζημκμιζημφ ηαζ ημζκςκζημφ παναηηήνα·
δ) ίζδ πνυζααζδ ζηα αβαεά ηαζ ζηζξ οπδνεζίεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ζηέβαζδξ, ηςκ ιεηαθμνζηχκ
ιέζςκ, ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμθζηζζιμφ, ακαροπήξ ηαζ αεθδηζζιμφ·
ε) παναημθμφεδζδ ηςκ δζαηνίζεςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ δζαηνίζεςκ πμο μθείθμκηαζ ζε
πμθθαπθμφξ θυβμοξ·
ζη) δζάδμζδ πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά µε ηα δζηαζχιαηα ίζδξ ηαζ µδ δζαηνζηζηήξ ιεηαπείνζζδξ·
γ) έκηαλδ ηδξ ανπήξ ηδξ ίζδξ ιεηαπείνζζδξ ζε υθεξ ηζξ πμθζηζηέξ ηαζ πναηηζηέξ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ
δζαηνίζεςκ.
Σμ πνυβναιια πςνίγεηαζ ζε ηνία ιένδ µε ζηυπμ:
• κα ιπμνέζεζ δ Κμζκυηδηα κα ιεθεηήζεζ ηαζ κα αλζμθμβήζεζ ημκ ακηίηηοπμ ηςκ δζαηνίζεςκ ζηα ηνάηδ µέθδ
ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ιέηνςκ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζή ημοξ·
• κα πνμςεδεεί δ ακηαθθαβή ειπεζνζχκ ηαζ μνεχκ πναηηζηχκ ακάιεζα ζημοξ ανιμδίμοξ θμνείξ ζηα
ηνάηδ µέθδ·
• κα ιπμνέζεζ δ Κμζκυηδηα κα αολήζεζ ηδκ εκδιένςζδ ζπεηζηά µε ημκ αβχκα βζα ηδκ ζζυηδηα ζε
εονςπασηυ επίπεδμ.
Καζ εοθυβςξ ίζςξ εα ήεεθε ηάπμζμξ κα νςηήζεζ, ηζ ζπέζδ έπμοκ ηα ιέηνα ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαηά
ηςκ δζαηνίζεςκ ιε ηδκ Παζδζηή Ζθζηία;
Καηά ηδκ βκχιδ ιμο έπμοκ ηαζ έιιεζδ ηαζ άιεζδ ζπέζδ.
Έιιεζδ ζπέζδ δζυηζ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ δζαηνίζεςκ ηαζ πνμχεδζδ ηδξ ζζυηδηαξ ζημοξ εκήθζηεξ αζθαθχξ
επδνεάγεζ ηα παζδζά ηςκ εκδθίηςκ.
Άιεζδ ζπέζδ δε, δζυηζ ηαη‘ ανπάξ ημ υηζ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζηδκ οκεήηδ ημο Άιζηενκηαι δ ειηθία ςξ
θυβμξ δζάηνζζδξ έπεζ ζαθχξ ζπέζδ ιε ηα παζδζά πμθίηεξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Ωζηυζμ υπςξ ζοπκά
ζοιααίκεζ ιε ηδκ ημζκμηζηή κμιμεεζία υηακ δεκ ακαθένεηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηα παζδζά δεκ βίκεηαζ ηαηά ηδκ
βκχιδ ιμο ηαθχξ εκκμμφιεκδ εηιεηάθθεοζδ αοηήξ ηδξ κμιμεεζίαξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ
ημο παζδζμφ.
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Έηζζ πενζζζυηενμ δ ακαθμνά αοηή ζηδκ δθζηία, αθθά ηαζ μζ εοηαζνίεξ ημο Πνμβνάιιαημξ δνάζδξ βζα ηδκ
ηαηαπμθέιδζδ ηςκ δζαηνίζεςκ οπδνέηδζε ιέπνζ ηχνα ημοθάπζζημκ, υπζ αδίηςξ θοζζηά, ηδκ ελάθεζρδ ηςκ
δζαηνίζεςκ ηδξ Γ‘ δθζηίαξ, αθθά υπζ ελ ίζμο ηαζ αοηχκ απέκακηζ ζηδκ παζδζηή δθζηία.
Ο θυβμξ, ηα παζδζά δεκ έπμοκ αηυια ανηεηά δοκαηή θςκή μφηε ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ.
Δλ άθθμο ελαζηίαξ ηςκ δδιμβναθζηχκ ελεθίλεςκ ηα παζδζά είκαζ ιζα δθζηζαηή μιάδα πμο ιζηναίκεζ, εκχ δ Γ‘
δθζηία αολάκεζ ιε βνήβμνμοξ νοειμφξ. Σα παζδζά δεκ έπμοκ δοκαηυηδηα άζηδζδξ πίεζδξ ηαζ επδνεαζιμφ
αθμφ δεκ έπμοκ επίζδιδ πμθζηζηή εηπνμζχπδζδ. Καζ ηέθμξ δ επζηναημφζα κμμηνμπία είκαζ «Σζ ακάβηδ
έπμοκ ηα παζδζά; Άθθμζ ηνέπμοκ ηαζ θνμκηίγμοκ κα ηα έπμοκ υθα έημζια»! Πανάθθδθα μζ εκήθζηεξ
θνμκηίγμοκ ζοζηδιαηζηά βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηςκ βδναηεζχκ ημοξ.
Αοηή άθθςζηε ήηακ ηαζ δ εέζδ ηδξ εειαηζηήξ εκυηδηαξ βζα ηδκ δθζηζαηή δζαθμνεηζηυηδηα επεέξ.
Σα παζδζά είκαζ ζοπκά εφιαηα ιζζαθθμδμλίαξ ηαζ δζαηνίζεςκ απυ ημοξ εκήθζηεξ δδθαδή ανκδηζηήξ-ιδ
ζζυηζιδξ ζοιπενζθμνάξ πνμξ ημ παζδί πμο ααζίγεηαζ ηονίςξ ζημ βεβμκυξ υηζ ακήηεζ ζηδκ μιάδα ηδξ
παζδζηήξ δθζηίαξ ηαζ υπζ ζηδκ αημιζηή ημο αλία.
Αοηή είκαζ ημοθάπζζημκ δ δζηή ιμο εηηίιδζδ, εφπμιαζ κα ηάκς θάεμξ ηαζ κα έπεηε εζείξ ζημζπεία βζα ημ
ακηίεεημ.
Σχνα εα αθήζς ηζξ δζαηνίζεζξ ηαζ εα πενάζς ζηδκ κμμηνμπία. Δθπίγς κα ακηέπεηε κα ζοκεπίζς …
Καη‘ ανπάξ εα ήεεθα κα ιμζναζηχ ιαγί ζαξ έκα πανάδεζβια ανκδηζηήξ κμμηνμπίαξ, έκα πνμζςπζηυ ιμο
αίςια.
Πζζηεφς υηζ αοηυ πμο είιαζ ζήιενα ςξ εκήθζηαξ μθείθεηαζ ζε ελαζνεηζηά ιεβάθμ ααειυ ζημοξ βμκείξ ιμο.
ε αοηυ πμο έηακακ ηαζ ζε αοηυ πμο δεκ έηακακ. ε αοηά πμο ηαηά ηδκ βκχιδ ιμο έπναλακ ηαθά ηαζ ζε
αοηά πμο έζθαθακ.
ημοξ βμκείξ ιμο μθείθς υπζ ιυκμκ ημ γεζκ αθθά ηαζ ημ εο γεζκ. Μζηνυηενμ ιένμξ μθείθεηαζ ζημοξ
δαζηάθμοξ ιμο ηαζ έκα πμζμζηυ αζθαθχξ μθείθεηαζ ηαζ ζηζξ δζηέξ ιμο επζθμβέξ ηαζ πνμζπάεεζεξ.
Ζ κμμηνμπία ημο Μπαιπά ιμο ήηακ ζαθχξ ηαζ ηαηδβμνδιαηζηχξ υηζ ηα παζδζά δεκ λένμοκ ηαζ ζοκεπχξ
δεκ πνέπεζ κα ιζθμφκ, δεκ έπμοκ δζηαίςια άπμρδξ, πνεζάγεηαζ κα αημφκ ηαζ υηακ ιεβαθχζμοκ, υηακ ένεεζ
δ ζεζνά ημοξ ηαζ βίκμοκ άλζα κα ηενδίγμοκ ημ ρςιί ημοξ, ιπμνμφκ πθέμκ κα ιζθμφκ, κα έπμοκ άπμρδ,
αθθά ηαζ ηυηε εα λένμοκ θζβυηενα απυ ημοξ πνεζαοηένμοξ ημοξ!
Ο Μπαιπάξ ιμο δεκ γεζ ηαζ μζ κεηνμί δεδζηαίμημ.
Ο Παηέναξ ιμο ήηακ έκαξ ζπμοδαίμξ, λεπςνζζηυξ άκενςπμξ ηαζ έκαξ εαοιάζζμξ παηέναξ πμο
αβαπμφζε ηα παζδζά ημο ηαζ ζοπκά ιάθζζηα ζηενμφκηακ ζε πνμζςπζηυ επίπεδμ πνμξ πάνζκ ηςκ παζδζχκ
ημο. Παν΄ υθα αοηά αοηή δ ηαηά ηδ βκχιδ ιμο ανκδηζηή κμμηνμπία ημο απέκακηζ ζηδκ παζδζηή δθζηία ιε
δοζηυθερε πμθφ ηαζ υηακ ήιμοκ παζδί ηαζ υηακ εκδθζηζχεδηα.
Σζ είκαζ «Νμμηνμπία»; Πςξ πνμηφπηεζ; Πςξ εηθνάγεηαζ; Σζ ακηίηηοπμ ηαζ επζπηχζεζξ έπεζ; Πμζα είκαζ
εεηζηή ηαζ πμζα είκαζ ανκδηζηή, πςξ, πυηε ηαζ πμζμξ ή πμζα ηνζηήνζα ημ ηαεμνίγμοκ;
Πμθθά ηαζ ηάπςξ ζφκεεηα ηα ενςηήιαηα. Γζα κα πνμζπαεήζμοιε κα ηα ελενεοκήζμοιε ιαγί.
ημ μζημβεκεζαηυ ιαξ θελζηυ ημ Πακθελζηυκ δζάααζα:
«Νμμηνμπία»
Ο ηνυπμξ ηδξ ζηέρεςξ ηζκυξ, μ ζδζάγςκ εηάζης ηνυπμξ ημο ζηέπηεζεαζ
Πχξ πνμηφπηεζ ζηέθεδηα μ ζδζαίηενμξ ηνυπμξ ζηέρδξ ηάεε ακενχπμο;
Έπεζ κα ηάκεζ ζίβμονα ιε ηζξ πνμηζιήζεζξ ημο, ιε ηδκ ζδεμθμβία ημο, ηζξ πεπμζεήζεζξ ημο, ηζξ ακηζθήρεζξ
ημο, ηζξ επζθμβέξ ημο, ηζξ βκχζεζξ ημο ηαζ ηα αζχιαηά ημο.
οκεπχξ έκαξ πζμ πθήνδξ μνζζιυξ είκαζ μ αηυθμοεμξ:
«Νμμηνμπία»
Ανηεηά ζηαεενή βκχιδ-άπμρδ ςξ πνμξ έκα πνυζςπμ, ακηζηείιεκμ ή δναζηδνζυηδηα ζηδκ μπμία
ειπενζέπεηαζ:
έκα βκςζηζηυ-κμδηζηυ ζημζπείμ (ακηζθήρεζξ ηαζ πζζηεφς) ηαζ
έκα ζοκαζζεδιαηζηυ ζημζπείμ (εεηζηά ή ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα).
Έηζζ θμζπυκ «Νμμηνμπία» είκαζ μ ηνυπμξ πμο ζηεπηυιαζηε βζα ημ ηζ ηαζ πχξ ηάκμοιε ηάηζ.
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Γζα πανάδεζβια αξ πάνμοιε ηδκ έκκμζα «εααζιυξ», ζφιθςκα ιε ηδκ κμμηνμπία ιαξ, ημκ ζδζαίηενμ
ηνυπμ ζηέρδξ ιαξ, ηδκ ανηεηά ζηαεενή βκχιδ-άπμρή ιαξ, ζεαυιαζηε ημκ εαοηυ ιαξ ηαζ ηάεε ηζ πμο
ιαξ πενζαάθεζ έιροπμ ή άροπμ.
Άνα ιε ηδκ «Νμμηνμπία» εκκμμφιε ηζξ ακηζθήρεζξ ηαζ ημκ ηνυπμ γςήξ.
Ζ έκκμζα ηδξ «Νμμηνμπίαξ» ιαξ αμδεά κα ηαηαθάαμοιε ημκ ημζκςκζηυ ιαξ πενίβονμ. Μαξ αμδεά κα
μνίζμοιε πχξ ακηζθαιαακυιαζηε ηαζ ζηεθηυιαζηε βζα ημοξ άθθμοξ, ηαεχξ ηαζ πχξ κα ημοξ
ζοιπενζθενεμφιε.
Έκαξ εονείαξ απμδμπήξ μνζζιυξ βζα ηδ «Νμμηνμπία» δυεδηε απυ ημοξ Judd, Ryan, & Parke, (1991).
Αοημί πζζηεφμοκ υηζ μζ «Νμμηνμπίεξ» ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ςξ «μζ αλζμθμβήζεζξ δζαθυνςκ
πνμζχπςκ, ακηζηεζιέκςκ, ή εειάηςκ πμο έπμοκ ηαηαβναθεί απυ ηδ ικήιδ ιαξ» ηαζ απμηεθμφκηαζ απυ
ηνία ζημζπεία:
1. ζοκαζζεδιαηζηυ (έκα ζοκαίζεδια)
2. κμδηζηυ-βκςζηζηυ (ιζα ζηέρδ) ηαζ
3. ζοιπενζθμνά (ιζα πνάλδ-δνάζδ)
Component

Characteristics

Example(s)

Σηοιτείο

Χαρακηηριζηικά

Παραδείγμαηα

Affect
οκαζζεδιαηζηυοβηζκδζζαηυ

Emotional reactions
οκαζζεδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ

"I like ..."; -or- ".... makes me angry"
«Μμο ανέζεζ … ν ρνξόο» - ή - «ε
αλεπζπλόηεηα… ιε εοιχκεζ»

Cognition
Γζενβαζία ιε ηδκ μπμία
ηαηαηηάηαζ δ βκχζδ ή
επίβκςζδ Σμ βκςζηζηυ ζημζπείμ

Internalized mental representations,
beliefs, thoughts
Δζςηενζημπμζδιέκεξ-απμδεηηέξ
πκεοιαηζηέξ- ροπζηέξ απεζημκίζεζξ,
πζζηεφς, ακηζθήρεζξ

"My co-workers /children should ..."; or- "If .... then ...."
«Οζ ζοκάδεθθμζ ιμο/ ηα παζδζά ιμο
πνέπεζ ... λα είλαη επγεληθνί ππάθνπα»
- ή - «Ακ κνπ θπξήμεηο ηνλ πόιεκν...
ηυηε … ζα ηνλ έρεηο»

Behavior
οιπενζθμνά

The tendency to respond or overtly act
in a particular way toward the attitude
object
Ζ ηάζδ κα ακηζδνμφιε ή βεκζηχξ κα
εκενβμφιε ιε έκα ζοβηεηνζιέκμ ηνυπμ
απέκακηζ
ζημ
ακηζηείιεκμ
ηδξ
κμμηνμπίαξ

"I always do ...."; -or- ".... makes me
angry"
«Εγώ πάληνηε θάλω ππνκνλή κε ...
ηα παζδζά» - ή – «Η αραξηζηία & ε
ππνθξηζία … ιε εοιχκεζ»

Πχξ υιςξ δζαιμνθχκεηαζ δ κμμηνμπία;
Παν΄ υθμ πμο ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ είκαζ δοκαηή δ κμμηνμπία κα είκαζ ηθδνμκμιζηή υπςξ δδθαδή ημ
πνχια ηςκ ιαηζχκ, δ πθεζμρδθία ηςκ ροπμθυβςκ οπμζηδνίγεζ υηζ δ κμμηνμπία ιαεαίκεηαζ ιέζς ηδξ
δζαδζηαζίαξ ημζκςκζημπμίδζήξ ιαξ, δδθαδή απυ ηδκ αθθδθεπίδναζή ιαξ ιε ημοξ άθθμοξ, υπςξ ημοξ
βμκείξ ιαξ, ημοξ δαζηάθμοξ ιαξ, ημοξ ζοκμιδθίημοξ ιαξ, ηζξ πανέεξ ιαξ, ημοξ ζοββεκείξ ιαξ, ηζξ
εθδιενίδεξ, ηδκ ηδθευναζδ, ηα αζαθία, ηδκ ενδζηεία ιαξ ηθπ.
πδιαηζηά ηδκ δζαδζηαζία αθθαβήξ κμμηνμπίαξ ιπμνμφιε κα ηδκ πενζβνάρμοιε ςξ ηδκ ιεηαηυπζζδ ημο
εζδζημφ αάνμοξ ζημοξ αηυθμοεμοξ ημιείξ:
ΑΛΛΑΕΟΝΣΑ ΝΟΟΣΡΟΠΗΑ:
Απυ αθθαβή ςξ βεβμκυξ-πναβιαηζηυηδηα
ζηαεενή δμιή
ζενανπία
δβέηδξ
βκχζδ
ζηαεενυηδηα
μιμζμβεκήξ κμμηνμπία
ακελανηδζία

Αθθαβή ςξ κμμηνμπία γςήξ
εοέθζηηδ δμιή
δζηηφςζδ
ζοιιεημπζηυηδηα
ζοκεπήξ εηπαίδεοζδ-ιαεδηεία
εοεθζλία
δζεεκήξ κμμηνμπία
αθθδθμελάνηδζδ
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Έκαξ ζδζαίηενμξ ηφπμξ κμμηνμπίαξ είκαζ δ πξνθαηάιεςε.
Ζ πνμηαηάθδρδ είκαζ εεηζηή ή ανκδηζηή ζοιπενζθμνά οπέν ή ηαηά εκυξ αηυιμο πμο ααζίγεηαζ ηονίςξ
ζηα παναηηδνζζηζηά ηδξ μιάδαξ πμο ακήηεζ αοηυ ημ πνυζςπμ ηαζ υπζ ζηδκ αημιζηή ημο αλία.
Ζ κμμηνμπία πμο μνίγεηαζ ςξ αξλεηηθή πξνθαηάιεςε ή απμζηνμθή-ακηζπάεεζα βζα ακενχπμοξ επεζδή
ακήημοκ ζε ιζα μιάδα πμο ακηζπαεμφιε, υπςξ ακαθέναιε εκεκμηζηή, θοθεηζηή, ημζκςκζηή ηθπ.
Ζ έκκμζα ηςκ δζαηνίζεςκ πμο είδαιε ζηδκ ανπή είκαζ ιεκ ζπεηζηή ιε ηδκ ανκδηζηή κμμηνμπία ηαζ ηδκ
πνμηαηάθδρδ αθθά ηονίςξ ακαθένεηαζ ζηδκ αξλεηηθή δνάζδ-κεηαρείξηζε αηυιςκ βζα ηα μπμία έπμοιε
πνμηαηάθδρδ.
Οζ δζαηνίζεζξ δδθαδή είκαζ ημ ηνίημ ζημζπείμ ηδξ κμμηνμπίαξ, αοηυ πμο ακαθένεηαζ ζηδκ ζοιπενζθμνά.
Πχξ βζκυιαζηε υιςξ πνμηαηαθδιιέκμζ;
Γζάθμνεξ εεςνίεξ ηαηαθήβμοκ ζε αίηζα πμο ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζε ροπμθμβζηά, βκςζηζηά, δζαπνμζςπζηά
ηαζ δζα-μιαδζηά, αθθδθεπίδναζδξ ιε δζάθμνεξ μιάδεξ.
ηα ροπμθμβζηά αίηζα ζοιπενζθαιαάκεηαζ δ αοημάιοκα. Μενζημί άκενςπμζ υηακ αζζεάκμκηαζ υηζ
απεζθμφκηαζ ηαζ είκαζ ααέααζμζ βζα ηδκ δζηή ημοξ αλία, απμννίπημοκ ακενχπμοξ πμο δεκ είκαζ ζακ ηζ
αοημφξ. Αοημφξ πμο δεκ ακήημοκ ζηδκ μιάδαξ ημοξ.
Άθθμ ροπμθμβζηυ αίηζμ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ είκαζ δ ηάζδ ηςκ ακενχπςκ κα θαηεγνξηνπνηνύλ ηνπο
άιινπο ζε μιάδεξ, κα ημοξ αάγμοκ ηαιπέθεξ ηαζ ηονίςξ μιάδεξ απυ «ειάξ» ηαζ μιάδεξ απυ ημοξ
«άθθμοξ» ηαζ ζ‘ αοηή ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηάκμοιε ζθάθιαηα.
Δπεζδή πνμηζιμφιε ηα ιέθδ ηδξ μιάδμξ ιαξ ηαζ ηζξ πνάλεζξ ημοξ ηαζ απμννίπημοιε ζοθήαδδκ ηα ιέθδ ηαζ
ηζξ πνάλεζξ ηςκ άθθςκ μιάδςκ.
Δπίζδξ εεςνμφιε υηζ ηάεε ιέθμξ ηδξ άθθδξ ή ηςκ άθθςκ μιάδςκ έπεζ ηα ίδζα παναηηδνζζηζηά ηαζ βζ‘ αοηυ
«είκαζ υθμζ ίδζμζ υζμζ ακήημοκ ζηδκ άθθδ μιάδα».
Καζ ακηζζηνυθςξ οπμεέημοιε ή ηαζ πζζηεφμοιε υηζ ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ ζηδκ μπμία ακήημοιε έπμοκ
ιμκαδζηέξ ηαζ λεπςνζζηέξ αλίεξ.
ζμ θζβυηενμ δε βκςνίγμοιε ιζα άθθδ μιάδα ηυζμ εοημθυηενα αβάγμοιε ιδ ακηζηεζιεκζηά ζοιπενάζιαηα
(ααζζζιέκα ζε πνμηαηάθδρδ ηαζ ζηενευηοπα) βζα υθα ηα ιέθδ ηδξ μιάδμξ, επεζδή είπαιε ηδκ δοκαηυηδηα
ή ηδκ εοηαζνία κα παναηδνήζμοιε έκακ ιζηνυ ανζειυ αηυιςκ πμο ακήημοκ ζε αοηή.
Ίζςξ δ πζμ παθαζά ελήβδζδ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ είκαζ αοηή πμο ζηδνίγεηαζ ζηδκ Θεςνία ηδξ
πναβιαηζηήξ ζφβηνμοζδξ (Rabbie & Horwitz, 1969).
Αοηή δ εεςνία οπμζηδνίγεζ υηζ δ πνμηαηάθδρδ είκαζ απμηέθεζια ακηαβςκζζιμφ ιεηαλφ ηςκ μιάδςκ βζα
πυνμοξ εκ ακεπάνηεζα, υπςξ ημ έδαθμξ, μ πθμφημξ, δ εέζδ, δ ενβαζία ζήιενα ζδζαζηένςξ, ηθπ.
Ωζηυζμ μζ πενζζζυηενμζ επζζηήιμκεξ ζοιθςκμφκ υηζ ηαιζά εεςνία δεκ εεςνείηαζ επζηναηέζηενδ ηαζ υηζ μζ
οπάνπμοζεξ πνμηαηαθήρεζξ ζηζξ ημζκςκίεξ είκαζ απμηέθεζια αθθδθεπίδναζδξ πμθθχκ παναβυκηςκ ηαζ
αζηζχκ πμο μδδβμφκ ζε ανκδηζηέξ κμμηνμπίεξ.
Δθυζμκ θμζπυκ παναημθμοεμφιε ηαζ έπμοιε ζημζπεία πςξ δζαιμνθχκμκηαζ μζ ανκδηζηέξ κμμηνμπίεξ,
ακηζζημίπςξ ιπμνμφιε κα αημθμοεήζμοιε πανειαάζεζξ βζα ηδκ αθθαβή ημοξ.
Ζ ροπμθμβζηή πνμζέββζζδ ιζθά βζα εκδοκάιςζδ ηδξ αοημεηηίιδζδξ ηαζ ηδξ αοημπεπμίεδζδξ.
Ζ βκςζηζηή πνμζέββζζδ ιζθάεζ βζα ηαηηζηέξ απμθοβήξ ηςκ ηαηδβμνζμπμζήζεςκ, ιε ημ κα βεθονχκεηαζ ημ
πάζια ιεηαλφ «ηδξ δζηήξ ιαξ μιάδμξ» ηαζ ηςκ «άθθςκ», ιε ημ κα πνμαάθθμκηαζ ηα ημζκά ζημζπεία – αοηά
πμο ιαξ εκχκμοκ ηαζ υπζ αοηά πμο ιαξ πςνίγμοκ. Ζ δζαπνμζςπζηή πνμζέββζζδ πενζθαιαάκεζ ηοπζηή ηαζ
άηοπδ δζδαζηαθία ηαζ ιάεδζδ βζα ηδκ ζζμηζιία, ηδκ πμθοπμθζηζζιζηυηδηα, ζημ ζπίηζ, ζημ ζπμθείμ, ζηδκ
ημζκςκία ηαζ ζημ πχνμ ιέζςκ ιαγζηήξ επζημζκςκίαξ. Σέθμξ πενζζζυηενεξ εοηαζνίεξ βζα επαθή ηαζ
ζοκενβαζία ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ μιάδςκ ζοκηεθεί ζηδκ αθθαβή ηςκ ανκδηζηχκ κμμηνμπζχκ ηαζ ηδκ
άιαθοκζδ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ.
Πάκηςξ πνεζάγεηαζ κα αζημφιαζηε ζοκεπχξ ζηδκ «δφζημθδ ανεηή», υπςξ απμηαθεί μ Βνεηακυξ
θζθυζμθμξ Bernard Williams ηδκ ακεηηζηυηδηα.
Γζα κα πνμηφρεζ εέια ακεηηζηυηδηαξ ελδβεί μ Bernard Williams, πνέπεζ κα απαναζηήηςξ κα οπάνπεζ ηάηζ
πμο πνέπεζ κα ακεπεμφιε: πνέπεζ κα οπάνπεζ ηάπμζα ακηίθδρδ ή πναηηζηή ή ηάπμζμξ ηνυπμξ γςήξ πμο
ηάπμζα μιάδα κα ηα εεςνεί (ίζςξ πανάθμβα ή απυ θακαηζζιυ), θακεαζιέκα ή ακεπζεφιδηα.
Ακ δ ιζα μιάδα ακηζπαεεί απθχξ ηδκ άθθδ, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ηδκ αεκηέηα ιεηαλφ μζημβεκεζχκ ή ζε
πενζπηχζεζξ ναηζζζηζημφ ιίζμοξ, αοηυ πμο πνεζάγεηαζ πναβιαηζηά δεκ είκαζ ακμπή: πνέπεζ μζ άκενςπμζ
κα απαθθαβμφκ απυ ημ ιίζμξ, ηδκ πνμηαηάθδρδ ή ηζξ αδοζχπδηεξ ακαικήζεζξ ημοξ.
Ακ γδηήζμοιε απυ ημοξ ακενχπμοξ κα είκαζ ακεηηζημί, ηυηε γδημφιε ηάηζ πζμ πενίπθμημ.
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Πνάβιαηζ πνέπεζ κα απμαάθμοκ ηάηζ: ηδκ επζεοιίαξ ημοξ κα ηαηαπκίλμοκ ή κα απμηθείζμοκ ηδκ ακηίπαθδ
πίζηδ, αθθά εα ηναηήζμοκ ηαζ ηάηζ: ηδκ πνμζηυθθδζή ημοξ ζηζξ δζηέξ ημοξ ακηζθήρεζξ, δ μπμία ημοξ
δδιζμφνβδζε ανπζηά αοηή ηδκ επζεοιία.
Δδχ οπάνπεζ έκα ιυκζιμ ζδιείμ έκηαζδξ ακάιεζα ζηδκ πνμζηυθθδζδ εκυξ αηυιμο ζημ δζηυ ημο ζφζηδια
αλζχκ ηαζ ζηδκ απμδμπή ηςκ – εκδεπμιέκςξ απςεδηζηχκ – αλζχκ ημο άθθμο, ηζ αοηή δ έκηαζδ
παναηηδνίγεζ ηδκ ακεηηζηυηδηα ηαζ ηδκ ηάκεζ ηυζμ δφζημθδ.
Καηά ημκ Γηάκηζ, επζαεααίςζδ ηδξ ακεηηζηυηδηαξ ημο ακενχπμο είκαζ δ ηαεζένςζδ ιζαξ ζενανπίαξ
ακάιεζα ζηδ ζηάζδ ημο ηαζ ηδκ ζηάζδ ηςκ άθθςκ.
«Δελ κνπ αξέζεη ε ιέμε αλεθηηθόηεηα», βνάθεζ ζ‘ έκα βνάιια ζημοξ μπαδμφξ ημο ημ 1930 απυ ηδ θοθαηή
ηδξ Γζενάακηα Μακηίν, «αιιά δελ κπνξνύζα λα ζθεθζώ άιιε θαιύηεξε. Η αλεθηηθόηεηα κπνξεί λα
ππνλνεί όηη νη πεπνηζήζεηο ηωλ άιιωλ είλαη θαηώηεξεο από ηηο δηθέο καο, ελώ ε αρίκζα = κε βία καο
δηδάζθεη λα δείρλνπκε γηα ηελ πίζηε ηωλ άιιωλ ηνλ ίδην ζεβαζκό πνπ δείρλνπκε θαη γηα ηε δηθή καο,
νκνινγώληαο έηζη πόζν αηειείο είκαζηε. Απηή ε παξαδνρή γίλεηαη εύθνια απ’ απηόλ πνπ αλαδεηεί ηελ
Αιήζεηα, απηόλ πνπ αθνινπζεί ην λόκν ηεο αγάπεο. ...».
Έκαξ δζάζδιμξ ζφβπνμκμξ Αιενζηακυξ δζηδβυνμξ μ Gerry Spence θέεζ «αλ κπνξνύζακε λα δηδάμνπκε
κόλνλ έλα πξάγκα ηνπο ελήιηθεο ζην πωο λα πείζνπλ ηα παηδηά ηνπο θεξδίδνληαο εηξεληθά κηα θηινληθία
καδί ηνπο, απηό ζα ήηαλ λα ηα αγαπνύλ θαιιίηεξα.!»
Ο Dr. Ross Campell, έκαξ ροπίαηνμξ εζδζηεοιέκμξ ζηδκ ροπζηή οβζεζκή ηςκ παζδζχκ, θέεζ υηζ «είκαζ
αθήεεζα υηζ μζ πενζζζυηενμζ βμκείξ αζζεάκμκηαζ αβάπδ βζα ηα παζδζά ημοξ». Παναδεπυιαζηε υιςξ υηζ μζ
βμκείξ θοζζηά ιεηαθένμοκ ηδκ αβάπδ ημοξ ζημ παζδί. Αοηυ είκαζ ημ ιεβαθφηενμ θάεμξ πμο ηάκμοιε
ζήιενα. Οζ πενζζζυηενμζ δεκ ιεηαθένμοκ ηδκ αβάπδ αοηή πμο αζζεάκμκηαζ ααεζά ιέζα ζηδκ ηανδζά ημοξ
ζηα παζδζά ημοξ, ηαζ δ αζηία είκαζ υηζ δεκ λένμοκ πςξ κα ημ ηάκμοκ. Σμ απμηέθεζια είκαζ, υηζ πμθθά
παζδζά ζήιενα δεκ αζζεάκμκηαζ υηζ αβαπζμφκηαζ πναβιαηζηά ηαζ άκεο υνςκ ηαζ υηζ είκαζ παναδεηηά. Αοηυ
κμιίγς υηζ είκαζ δ αζηία ηςκ πενζζζμηένςκ πνμαθδιάηςκ ηςκ παζδζχκ ζήιενα. Δάκ μζ βμκείξ δεκ
δδιζμονβήζμοκ έκα ααζζηυ ζφκδεζιμ αβάπδξ ιε ημ παζδί ημοξ, μηζδήπμηε άθθμ, υπςξ δ πεζεανπεία, μζ
ζπέζεζξ ιε ηδκ πανέα, δ απυδμζή ημοξ ζημ ζπμθείμ είκαζ ζε εζθαθιέκδ αάζδ ηαζ εα οπάνλμοκ
πνμαθήιαηα.
Σζ είκαζ υιςξ αβάπδ άκεο υνςκ;
Αβάπδ άκεο υνςκ είκαζ ημ ακ αβαπάεζ ηακείξ ημ παζδί ημο υηζ ηαζ κα ζοιαεί. πμζα ηαζ κα είκαζ δ
ειθάκζζή ημο παζδζμφ. Οηζδήπμηε πανίζιαηα, ιεζμκεηηήιαηα ή εθαηηχιαηα ηζ ακ έπεζ. Οηζδήπμηε ηζ ακ
πενζιέκμοιε απυ ημ παζδί κα βίκεζ ηαζ, ημ πζμ δφζημθμ, υπςξ ηζ ακ ζοιπενζθένεηαζ. Αοηυ δεκ ζδιαίκεζ,
θοζζηά, υηζ πάκημηε εα ιαξ ανέζεζ δ ζοιπενζθμνά ημο παζδζμφ.
Αβαπχ άκεο υνςκ ζδιαίκεζ υηζ αβαπάιε ημ παζδί, αηυιδ ηζ ακ είκαζ θμνέξ πμο απεπεακυιαζηε ηδκ
ζοιπενζθμνά ημο.
Ζ ιεηάδμζδ ηδξ αβάπδξ ζημ παζδί ιπμνεί κα δζαζνεεεί ζε ηέζζενζξ ημιείξ:
1. Σδκ μπηζηή επζημζκςκία
2. Σδκ ζςιαηζηή επζημζκςκία
3. Σδκ ζοβηεκηνςιέκδ (πθήνδ, απμηθεζζηζηή, εκενβδηζηή) πνμζμπή, ηαζ
4. ηδκ πεζεανπία.
Κάεε ιζα απυ ηζξ πενζμπέξ αοηέξ είκαζ ελ ίζμο ηνίζζιδ υζμ ηαζ μζ άθθεξ.
οπκά ανηεημί βμκείξ ηαζ άθθμζ εκήθζηεξ υπςξ μζ δάζηαθμζ, ζοβηεκηνχκμοκ ηζξ πνμζπάεεζέξ ημοξ ζε
ηάπμζμοξ απ΄ αοημφξ ημοξ ημιείξ ηαζ αβκμμφκ ημοξ άθθμοξ. Έκαξ ημιέαξ πμο ζοπκά οπενημκίγεηαζ
ζπεδυκ ηαη‘ απμηθεζζηζηυηδηα είκαζ δ πεζεανπία.
Ακ είπα παζδζά εα πνμζπαεμφζα κα αημθμοεήζς ημ πανάδεζβια ημο Dr. Ross Campell, πμο δδθχκεζ:
Πςξ εα ‘εεθα κα ιπμνμφζα κα πς υηζ, «αβαπχ ηα παζδζά ιμο πάκημηε άζπεηα ιε μηζδήπμηε, αηυιδ ηαζ ηδ
ζοιπενζθμνά ημοξ».
Αθθά ηζ εβχ, ζακ υθμοξ ημοξ βμκείξ, δεκ ιπμνχ κα πς ηάηζ ηέημζμ. Πνέπεζ υιςξ κα παναδεπεχ, υηζ
πνμζπαεχ κα θεάζς ημκ οπένμπμ αοηυ ζηυπμ, ημο κα ηα αβαπάς άκεο υνςκ. Κζ αοηυ ημ ηάκς πνάλδ
ιε ημ κα οπεκεοιίγς ζοκεπχξ ζημκ εαοηυ ιμο, υηζ:
1. Δίκαζ παζδζά ηαζ υπζ εκήθζηεξ
2. Φοζζηυ είκαζ κα έπμοκ ηδκ ηάζδ κα ζοιπενζθένμκηαζ ςξ παζδζά.
3. οπκά δ παζδζηή ζοιπενζθμνά είκαζ δοζάνεζηδ.
4. Δάκ ηάκς ημ ηαεήημκ ιμο ζακ βμκέαξ ηαζ ηα αβαπχ άκεο υνςκ, πανά ηδκ παζδζάζηζηδ
ζοιπενζθμνά ημοξ, εα ιπμνέζμοκ κα ςνζιάζμοκ ηαζ κα απμαάθμοκ ηδκ εκδεπμιέκςξ ανκδηζηή
ζοιπενζθμνά ημοξ.
5. Δάκ ηα αβαπχ ιυκμκ υηακ ιε εοπανζζημφκ (αβάπδ ιε υνμοξ δδθαδή), ηυηε δεκ εα αζζεακεμφκ υηζ
ηα αβαπάς πναβιαηζηά. Καζ αοηυ εα έπεζ ςξ ζοκέπεζα κα ημοξ πνμλεκήζεζ ακαζθάθεζα, εα
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ιεζχζεζ ηδκ εηηίιδζδ πμο έπμοκ βζα ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα εα ηα ειπμδίζεζ κα
απμηηήζμοκ ηαθθίηενμ αοημέθεβπμ ηαζ πζμ χνζιδ ζοιπενζθμνά. οκεπχξ δ ζοιπενζθμνά ημοξ
ηαζ δ ακάπηολή ημοξ είκαζ δζηή ιμο εοεφκδ υηζ είκαζ ηα δζηή ημοξ.
6. Δάκ ηα αβαπχ άκεο υνςκ, εα αζζεάκμκηαζ ηαθά ηαζ ζηακμπμζδιέκα απυ ημκ εαοηυ ημοξ. Συηε εα
ιπμνμφκ κα εθέβπμοκ ημ εοιυ ημοξ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ υηακ ιεβαθχζμοκ
ηαζ ςνζιάζμοκ.
7. Δάκ ηα αβαπχ ιυκμκ υηακ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ ιμο ή ζηζξ απαζηήζεζξ ιμο, ηυηε
εα αζζεάκμκηαζ άζημπμ κα πνμζπαεήζμοκ κα ηάκμοκ ημ ηαθθίηενμ πμο ιπμνμφκ, βζαηί πμηέ δεκ
ιπμνμφκ κα ηα ηαηαθένμοκ. Ζ ακαζθάθεζα, ημ άβπμξ, ηαζ δ παιδθή εηηίιδζδ ημο εαοημφ ημοξ ηα
ειπμδίγμοκ. Αοηά εα απμηεθμφκ ζοκεπή ειπυδζα ζηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ εηθναζηζηή ακάπηολή
ημοξ. Καζ ζ‘ αοηή ηδκ πενίπηςζδ δ μθμηθδνςιέκδ ακάπηολή ημοξ είκαζ ελ ίζμο δζηή ιμο υζμ ηαζ
δζηή ημοξ εοεφκδ.
8. Γζα πάνδ δζηή ιμο πμο αβςκίγμιαζ ςξ βμκέαξ ηαζ βζα πάνδ ηςκ παζδζχκ ιμο πνμζεφπμιαζ, δ
αβάπδ ιμο βζα ηα παζδζά ιμο, δ αβάπδ ιμο βζα ηα παζδζά ιμο κα είκαζ άκεο υνςκ, υζμ ηαθθίηενα
ιπμνχ κα ημ ηαηαθένς.
Σμ ιέθθμκ ηςκ παζδζχκ ιμο ηαζ ημο ηυζιμο ααζίγεηαζ ζε αοηυ ημ εειέθζμ.
οκεζδδηέξ θμζπυκ πνμζπάεεζεξ, ιε βκχιμκα, πολίδα ηαζ πδβή αζηείνεοηδξ εκένβεζαξ ηδκ αβάπδ, αξ
δζενεοκμφιε ημ είκαζ ιαξ, αξ αλζμθμβμφιε ηδ ζοιπενζθμνά ιαξ ηαζ ηζξ πνάλεζξ ιαξ ηαζ ηυηε εα
ηαηαθένκμοιε κα παναιενίγμοιε ηαζ κα αθθάγμοιε ηζξ ηοπχκ ανκδηζηέξ ιαξ κμμηνμπίεξ απέκακηζ ζηδκ
παζδζηή δθζηία ηαζ κα ελαθείθμοιε ηζξ δζαηνίζεζξ απέκακηζ ζε ηάεε παζδί λεπςνζζηά ηαζ ζε υθα ηα παζδζά
ημο ηυζιμο.
αξ εοπανζζηχ πμθφ βζα ηδκ πνμζεηηζηή ζαξ παναημθμφεδζδ ηαζ ηδκ ακεηηζηυηδηα ζαξ απέκακηζ ζε ιζα
εηηεηαιέκδ εζζήβδζδ, ηαζ γδηχ ζοββκχιδ ακ ζαξ ημφναζα!
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«ε ζπλζήθεο πξνβιεκαηηθήο ελζσκάησζεο θαη δηαθξίζεσλ, ζίγνπξα επηδεηλώλεηαη θαη ε ζρέζε
ελειίθσλ-παηδηώλ, εθόζνλ αθόκε ηα παηδηά αληηθξίδνληαη σο γεληθή θαηεγνξία πιεζπζκνύ ρσξίο
αλαγλώξηζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ηεο πξνζθνξάο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ παηδηώλ ζε
πνιινύο ηνκείο».
Έθζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο Λεπθσζίαο-Κεξύλεηαο ηεο Κππξηαθήο Παηδνβνπιήο
Διείξ, ηα ιέθδ ηδξ ημζκμαμοθεοηζηήξ μιάδαξ Λεοηςζίαξ–Κενφκεζαξ, αθμφ ιεθεηήζαιε ηδ βεκζηή
ακηζιεηχπζζδ ηςκ παζδζχκ απυ ηδκ ημζκςκία ηαζ ημ ηαηά πυζμ παναηδνμφκηαζ ή υπζ δζαηνίζεζξ εζξ αάνμξ
ιαξ θυβς ηδξ δθζηίαξ ιαξ ηαζ ιυκμ, ηαηαθήλαιε ζηα ελήξ ζοιπενάζιαηα:
Διείξ ηα παζδζά, γμφιε ηαεδιενζκά ηαζ ημκ πενζζζυηενμ πνυκμ ηδξ γςήξ ιαξ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ.
Γοζηοπχξ, υιςξ, δ ακηζιεηχπζζδ πμο έπμοιε ζημ ζπμθείμ ηζξ πζμ πμθθέξ θμνέξ δεκ ηαηαδεζηκφεζ ζζυηδηα
ηαζ ακαβκχνζζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ιαξ αθθά ιάθθμκ ιείςζδ ηδξ φπανλδξ ιαξ υζμκ αθμνά ηδ
ζοιιεημπή ιαξ ζηα ζπμθζηά δνχιεκα. Ζ ααζζηή δζηαζμθμβία πμο αημφβεηαζ είκαζ δ δθζηία ιαξ ηαζ υηζ
είιαζηε ιζηνμί ηαζ ιε πενζμνζζιέκεξ, δήεεκ, απυρεζξ ή πείνα ζε εέιαηα πμο ιε ιζα πνχηδ ιαηζά ηνίκμκηαζ
απυ ημοξ ιεβάθμοξ ςξ ζπμθζηά.
Δίκαζ αδζακυδημ, βζα πανάδεζβια, ζε εέιαηα εηπαζδεοηζηήξ ιεηαννφειζζδξ - εέια πμο οπμηίεεηαζ ακήηεζ
ζημοξ εκήθζηεξ- μζ ιαεδηέξ ή ημοθάπζζημκ ειείξ μζ Παζδμαμοθεοηέξ πμο εηπνμζςπμφιε ηα παζδζά ηδξ
Κφπνμο, κα ιδκ έπμοιε ημ δζηαίςια, υπζ ιυκμ κα εηθνάζμοιε ηζξ απυρεζξ ιαξ, αθθά ηαζ κα απμννίρμοιε
ή ηαζ αέααζα κα ζοιπθδνχζμοιε ηζξ ηοαενκδηζηέξ απμθάζεζξ, ηάηζ υιςξ πμο ιπμνμφκ εεςνδηζηά κα
πνάλμοκ μζ εκήθζηεξ αμοθεοηέξ. Ο ιαεδηέξ είκαζ μζ ηεθεοηαίμζ πμο εα εκδιενςεμφκ ζε εέιαηα
εηπαζδεοηζηήξ θφζδξ ηζ ακ δ απυθαζδ δε ιαξ ζηακμπμζεί, ηυηε μ ιυκμξ ηνυπμξ πμο έπμοιε βζα κα
αημοζημφιε είκαζ δ απμπή ή δ απενβία ηάηζ πμο αέααζα δεκ απμηεθεί ηδ ζςζηή μδυ ηαζ δε ιαξ ανίζηεζ
ζφιθςκμοξ. Απυ ηδκ άθθδ, είιαζηε ακαβηαζιέκμζ κα ημ ηάκμοιε βζα κα δδθχζμοιε ηδκ φπανλή ιαξ. ε
αοηή ηδκ ζενανπία πμο θέβεηαζ παζδεία, μζ ιαεδηέξ έπνεπε κα ήηακ ζηδκ ημνοθή ηαζ υπζ ζηδ αάζδ. Σμ
ανιυδζμ Τπμονβείμ Παζδείαξ ηαζ Πμθζηζζιμφ εα ιπμνμφζε κα ηαθεί ημοξ εηπνμζχπμοξ ηςκ ιαεδηχκ ζε
ζοκεδνζάζεζξ ηαζ κα ημοξ δίκεηαζ, υπζ απθά ημ δζηαίςια θυβμο, αθθά, ηαζ ημ δζηαίςια ρήθμο. Δίκαζ
πανάλεκμ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ηαζ Πμθζηζζιμφ κα ιδ ζοκενβάγεηαζ μοζζαζηζηά ιε ηα παζδζά, αθμφ δ
εειεθζαηή φπανλή ημο μθείθεηαζ ζε ειάξ ηα παζδζά - ιαεδηέξ.
Θεςνμφιε υηζ δ ακηζιεηχπζζή ιαξ απυ ημ ζπμθείμ δεκ είκαζ δ ηαηαθθδθυηενδ ζε αοηυ ημ εέια ηαζ ιαξ
παναβκςνίγεζ θυβς δθζηίαξ.
Ανηεηέξ θμνέξ, εοηοπχξ, δ ζοιιεημπή ημο Κεκηνζημφ Μαεδηζημφ
οιαμοθίμο ζηζξ ζπμθζηέξ απμθάζεζξ είκαζ μοζζαζηζηή. Αοηυ υιςξ δε εα πνέπεζ κα αθήκεηαζ ζηδκ ηνίζδ
ημο εηάζημηε δζεοεοκηή αθθά κα εεζπζζημφκ ηακυκεξ ιέζα απυ ημοξ μπμίμοξ κα θαίκεηαζ λεηάεανα υηζ ημ
Μαεδηζηυ οιαμφθζμ εα είκαζ ζζυηζιμ ιε ημκ ακηίζημζπμ ηαεδβδηζηυ ζφθθμβμ. Ακ ημ δμφιε ηαζ θίβμ
ιαεδιαηζηά, δ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ζε αοηή ηδ ιζηνή ημζκςκία πμο θέβεηαζ ζπμθείμ είιαζηε ειείξ μζ
ιαεδηέξ ηζ υπζ μζ ηαεδβδηέξ. Κζ υιςξ, δ πθεζμρδθία δεκ ενςηάηαζ ηαζ δεκ ιπμνεί κα επδνεάζεζ
απμθάζεζξ. Γεκ εέθμοιε κα είιαζηε αηναίμζ αθθά εα ημθιήζμοιε κα πμφιε υηζ αοηυ δεκ είκαζ ζημζπείμ
δδιμηναηίαξ. Ζ ζοιιεημπή ηςκ ηαεδβδηχκ ζηδ γςή ημο ζπμθείμο είκαζ δοζακάθμβδ ημο ανζειμφ ημοξ.
Σμ ιαεδηζηυ ζοιαμφθζμ ημο ζπμθείμο δεκ είκαζ μοζζαζηζηυξ ιμπθυξ πίεζδξ αθθά ιάθθμκ έπεζ
ζοιαμοθεοηζηυ παναηηήνα βζα κα ιδκ πμφιε δζαημζιδηζηυ.
Αηυια ηαζ ζημ πεζεανπζηυ ζοιαμφθζμ, πμο οπμηίεεηαζ πςξ ζοιιεηέπμοιε, δεκ έπμοιε ημ δζηαίςια ρήθμο
ηαζ νςηάιε βζα πμζμ θυβμ άναβε ζοιιεηέπμοιε; Άθθςζηε, πζζηεφμοιε υηζ ειείξ ιπμνμφιε κα
ηαηακμήζμοιε πμθφ ηαθφηενα ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ έκα παζδί ηδξ δθζηίαξ ιαξ μδδβείηαζ ζε
παναααηζηή ζοιπενζθμνά ηαζ κα ημ αμδεήζμοιε κα θφζεζ ηα πνμαθήιαηά ημο ηαζ κα αεθηζςεεί. Γχζηε
ιαξ θμζπυκ αοηυ ημ δζηαίςια, ιδ ιαξ απμηθείεηε απυ ηδκ μνβάκςζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ζπμθείμο, ιυκμ
ηαζ ιυκμ επεζδή ιαξ πςνίγμοκ ιενζηά πνυκζα. Άθθςζηε, δ ςνζιυηδηα ηδξ ζηέρδξ δεκ είκαζ πάκηα εέια
δθζηίαξ ηζ μ έλοπκμξ ή πνμμδεοηζηυξ άκενςπμξ δεκ είκαζ αοηυξ ιε ημ παθαζυηενμ πζζημπμζδηζηυ
βεκκήζεςξ.
Τπάνπεζ ηαζ είκαζ θακενυ έκα πάζια βεκεχκ ζημ ζπμθείμ, υπςξ άθθςζηε ηαζ ζηδκ μζημβέκεζα ηαζ ηαη΄
επέηηαζδ ζηδκ ημζκςκία. Κάπμζμζ ηαεδβδηέξ ή αηυια ηαζ μζ βμκείξ ιαξ, απαζημφκ απυ ειάξ ηα παζδζά κα
ημοξ ζεαυιαζηε επεζδή απθά είκαζ ιεβαθφηενμζ ζε δθζηία απυ ειάξ. Σμ ζεααζιυ υιςξ ηςκ
ζοκακενχπςκ ζμο δεκ ημκ απμηηάξ ιε ηδκ δθζηία αθθά ημ δζηαζμφζαζ ηαζ ημκ ηαηαλζχκεζξ ιε ηδ
ζοιπενζθμνά, ημ ένβμ ηαζ ηδκ πνμζςπζηυηδηά ζμο ηαζ ιε αοηή ηδκ έκκμζα ζεααζιυ απαζημφιε ηζ ειείξ.
Οζ βμκείξ πνέπεζ κα ηαηαθάαμοκ πςξ υθα ηα ιέθδ ιζαξ μζημβέκεζαξ είκαζ ζζυηζια ιε δζηαίςια θυβμο ηαζ
δζαθςκίαξ. Οζ δζάθμνεξ μζημβεκεζαηέξ απμθάζεζξ εα πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ ιε ηδ ζοκενβαζία υθςκ ηςκ
ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ ακελάνηδηα απυ ηδκ δθζηία. Σμ ίδζμ εα πνέπεζ κα ζζπφεζ ηαζ ζημ ζπμθείμ.
Φακηαζηήηαηε ηζ εα βζκυηακ ζηδκ ημζκςκία ιαξ ακ ζεαυιαζηακ ιυκμ ημοξ ιεβαθφηενμοξ ιαξ ηαζ υπζ ηαζ
ημοξ ιζηνυηενμφξ ιαξ;
Αοηυ πμο γδηάιε είκαζ ηδκ ακαβκχνζζδ ημο δζηαζχιαημξ θυβμο, ηάπμζμξ κα αημφζεζ ηαζ κα θάαεζ ζμαανά
οπυρδ ηζξ ζδέεξ ηςκ παζδζχκ. Εδηάιε θςκή ηαζ δζηαίςια ρήθμο ζημ πεζεανπζηυ ζοιαμφθζμ ηαζ ηδ δζα
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ηακμκζζιμφ ειπθμηή ιαξ ζηζξ απμθάζεζξ ημο ζπμθείμο ζε εέιαηα πμο ιαξ αθμνμφκ. Έπμοιε απυρεζξ
βζα ηδ δζδαηηέα φθδ, βζα ηα αζαθία, βζα ημ ςνμθυβζμ πνυβναιια, βζα ηδκ πεζεανπία, βζα ηζξ ζπμθζηέξ
εβηαηαζηάζεζξ, βζα ηζξ πανειαάζεζξ ηαζ βζα ηα πνμαθήιαηα πμο πζεακυκ κα δδιζμονβμφκ μζ ελςζπμθζημί
ζημοξ ιαεδηέξ ηθπ. Κακείξ υιςξ δεκ ιαξ νςηά πμηέ, απθά ιαξ εκδιενχκμοκ ηαζ υηακ ζημ ηέθμξ δεκ
πεηοπαίκμοκ μζ εη ηςκ άκς μδδβίεξ, θηαίεζ, θέκε, δ κεμθαία, ηζ ειείξ ηυηε γμφιε ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ ζπμθζηήξ
ιαξ απμηοπίαξ. Απυ ημοξ πζμ έιπεζνμοξ ζε εέιαηα ζπμθζηά είιαζηε ηζ ειείξ μζ ιαεδηέξ. Ίζςξ ηακέκαξ
οπμονβυξ παζδείαξ δεκ έπεζ δχδεηα πνυκζα οπδνεζίαξ, ειείξ υιςξ έπμοιε ημοθάπζζημκ δχδεηα πνυκζα
ζπμθζηήξ πείναξ.
Βέααζα, ζε ηαιζά πενίπηςζδ δε εα εέθαιε κα ένεμοιε ζε ακηζπανάεεζδ ιε ημ ζπμθείμ ηαζ μφηε αοηυ
ζδιαίκεζ πςξ δ ζζυηδηα ιαεδηχκ ηαζ ηαεδβδηχκ εα ιεζχζεζ ημ ηφνμξ, ηδ εέζδ ή ηδκ πνμζςπζηυηδηα ηςκ
ηαεδβδηχκ ιαξ ζημοξ μπμίμοξ μθείθμοιε πμθθά. Οπςζδήπμηε, δζαθένμοιε ζε πμθθμφξ ημιείξ απυ
ημοξ ηαεδβδηέξ ιαξ. Ακαβκςνίγμοιε ηδκ επζζηδιμκζηή ηαηάνηζζδ ηαζ ημκ επαββεθιαηζζιυ ημοξ ηαζ ζε
εέιαηα πμο δε βκςνίγμοιε ή δε ιαξ αθμνμφκ δε γδηάιε κα ζοιιεηέπμοιε. Μπμνεί κα είιαζηε θίθμζ ιε
ημοξ ηαεδβδηέξ ιαξ αθθά ηαζ κα ημοξ ζεαυιαζηε πανάθθδθα. Πνέπεζ υιςξ ηζ ειείξ ηα παζδζά αέααζα, κα
απμδείλμοιε ιε ηζξ πνάλεζξ ιαξ υηζ ιπμνμφιε κα είιαζηε ζζυηζιμζ, υηζ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε μοζζαζηζηέξ
εζζδβήζεζξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ παζδείαξ ηαζ δε εα ακηζδνμφιε πάνζκ ηδξ ακηίδναζδξ ηαζ ιυκμ. Υνεζάγεηαζ
δοζηοπχξ κα πείζμοιε βζα ηδ ζδιαζία ηδξ ζοκεζζθμνάξ ιαξ ζηα ημζκά. Εδηάιε δζηαζχιαηα αθθά
ακαβκςνίγμοιε ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ πμο απμννέμοκ απυ αοηυ ημ αίηδιά ιαξ.
Ξεθεφβμκηαξ απυ ημ ζπμθζηυ πχνμ, δ ηαηάζηαζδ πμο επζηναηεί ζηδκ ημζκυηδηα ή ζημ δήιμ ζημκ μπμίμ
ηαημζημφιε, δε θαίκεηαζ κα δζαθμνμπμζείηαζ. Δίιαζηε ιέθδ ηδξ ημζκυηδηαξ ζηδκ μπμία γμφιε ηαζ αοηυ
ζδιαίκεζ πςξ εα έπνεπε κα έπμοιε δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηα ημζκά. Καζ πάθζ υιςξ δ ειπθμηή ηςκ
παζδζχκ είκαζ ακφπανηηδ. Εδηάιε ηδ ζοιιεημπή ιαξ ζηα δδιμηζηά ζοιαμφθζα ςξ εκενβά ιέθδ ιε
δζηαίςια ρήθμο. Οθείθμοιε κα μιμθμβήζμοιε υηζ έβζκακ ηάπμζεξ πνμζπάεεζεξ ζε δήιμοξ ηδξ
Λεοηςζίαξ ηαζ ηθήεδηακ εηπνυζςπμζ ηςκ ζπμθείςκ βζα κα ζοιιεηάζπμοκ. ιςξ δ ζοιιεημπή ηςκ
παζδζχκ ήηακ απμζπαζιαηζηή, εοηαζνζαηή, πςνίξ ακαβκχνζζδ ηαζ πςνίξ ζοκέπεζα.
Φακηαζηήηαηε πυζα εέιαηα ημο δήιμο αθμνμφκ ηα παζδζά ηαζ πυζεξ θμνέξ άθθμζ απμθαζίγμοκ βζα ιαξ;
Πάνηα, ζπμθεία, ηέκηνα κευηδηαξ, πχνμζ ακαροπήξ, αζαθζμεήηεξ, αεθδηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ άθθα ηυζα
ένβα, είκαζ εέιαηα πμο αθμνμφκ ηαζ άιεζα ηα παζδζά. Γεκ εέθμοιε έημζια θαβδηά πμο ίζςξ κα είκαζ ηαζ
βζα ιαξ ακμφζζα. Καθέζηε ιαξ κα ιαβεζνέρμοιε ιαγί. Έπμοιε ηαζ απυρεζξ ηαζ ζδέεξ ηαζ ίζςξ
αμδεήζμοιε ζηδκ ηαθοηένεοζδ ηδξ πενζμπήξ ζηδκ μπμία γμφιε. Καθμφιε ηζξ δδιμηζηέξ ή ημζκμηζηέξ
ανπέξ κα ζοιπενζθάαμοκ ζηα δδιμηζηά ζοιαμφθζα εηπνμζχπμοξ ηςκ παζδζχκ υθςκ ηςκ δθζηζχκ ηδξ
πενζμπήξ ημοξ. Άθθςζηε δδιυηεξ δεκ είκαζ ηαζ ηα παζδζά; Γδιυηδξ είκαζ υπμζμξ ρδθίγεζ;
Πζμ ζοβηεηνζιέκα, πνμηείκμοιε ηδ ζοιιεημπή ζηα δδιμηζηά οιαμφθζα εκυξ εηπνμζχπμο απυ ηα
δδιμηζηά ζπμθεία, εκυξ απυ ηα βοικάζζα ηαζ δφμ απυ ηα θφηεζα. Ακ αοηυ δεκ είκαζ εθζηηυ, ιπμνεί κα
ζοιιεηέπεζ ζημ δδιμηζηυ ζοιαμφθζμ εηπνυζςπμξ ηςκ Παζδμαμοθεοηχκ. Αοηυ αέααζα πνμτπμεέηεζ απυ
ηδ ιζα αθθαβή ζηδ κμιμεεζία αθθά ηαζ απυ ηδκ άθθδ αθθαβή ζηδ κμμηνμπία υζμκ αθμνά ζηδκ απμδμπή
ηςκ παζδζχκ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ ςξ εκενβμφξ πμθίηεξ. Γχζηε ιαξ ηίκδηνα βζα κα ζοιιεηάζπμοιε
ζηα ημζκά. Μπμνμφιε κα ηάκμοιε πμθθά.
Δίκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ ημ βεβμκυξ υηζ ιαξ δίκεηαζ δ εοηαζνία κα ζογδηήζμοιε ηα εέιαηα πμο ιαξ
αθμνμφκ ιε ηδ πανμοζία ημο Πνμέδνμο αθθά ηαζ εηπνμζχπςκ ηδξ Βμοθήξ ηζ ειείξ ηα παζδζά ζαξ
εοπανζζημφιε βζ‘ αοηυ. ιςξ, εα έπεζ αοηή δ ζοκεδνίαζδ ζοκέπεζα ηαζ ζοκέπεζα; Αοηή δ ιειμκςιέκδ
ζοιιεημπή ιαξ εδχ αθθά ηαζ βεκζηυηενα ζηδκ πμθζηεία, ιήπςξ ηάπμζεξ θμνέξ ιαξ ηαεζζηά πμθίηεξ
δεφηενδξ ηαηδβμνίαξ θυβς ηδξ δθζηίαξ ιαξ; Πυζεξ θμνέξ δ πμθζηεία δδθαδή ηάθεζε επίζδια ηα παζδζά
κα εηθένμοκ απυρεζξ; Γε ιζθάιε βζα ηζξ απμζπαζιαηζηέξ ζηζβιέξ πμο ηάπμζμζ δείπκμοκ κα
εκδζαθένμκηαζ βζα ηζξ απυρεζξ ιαξ, βζα δζάθμνμοξ αέααζα θυβμοξ, αθθά βζα ηδ ζοζηδιαηζηή ηαζ μοζζαζηζηή
ζοιιεημπή, ειπθμηή ή πανέιααζή ιαξ ζηα ημζκά.
Πένζζ, ζε αοηή ηδκ αίεμοζα, ειείξ μζ Παζδμαμοθεοηέξ πήναιε ζδιακηζηέξ απμθάζεζξ. Σζ έηακε δ Βμοθή
ηςκ εκδθίηςκ βζα αοηέξ; Πμζεξ εκένβεζεξ έηακε; Πχξ πνμχεδζε ηζξ απυρεζξ ιαξ, πμζα ημζκμαμοθεοηζηή
επζηνμπή ηζξ ζογήηδζε ή ηάθεζε έζης εηπνμζχπμοξ ηςκ Παζδμαμοθεοηχκ βζα κα ζογδηήζμοιε; Πυηε
ζηα δζάθμνα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα πμο πνμηφπημοκ δ Βμοθή γδηά ηαζ ηδ βκχιδ ηςκ παζδζχκ; Σα
παζδζά δεκ είκαζ ημζκςκία; Ο εεζιυξ ηδξ Παζδμαμοθήξ πάκηςξ πνέπεζ κα πάνεζ ηδ εέζδ πμο ημο αλίγεζ.
Γζα ιαξ, υπςξ πνμακαθέναιε, είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ ημ υηζ ιαξ δίκεηαζ αήια βζα έηθναζδ. Δπζεοιμφιε
υιςξ δ έηθναζδ ημο θυβμο ιαξ κα πνμαθδιαηίγεζ, κα επδνεάγεζ ηαηαζηάζεζξ ηαζ κα θφκεζ πνμαθήιαηα.
Δίιαζηε Παζδμαμοθεοηέξ, ιδ ιαξ παναβκςνίγεηε, αλζυηζιμζ ηφνζμζ αμοθεοηέξ, θυβς ηδξ δθζηίαξ ιαξ.
Πζζηεφμοιε αέααζα, υηζ είιαζηε αηυια ζηδκ ανπή αοημφ ημο εεζιμφ ηαζ εθπίγμοιε υηζ ημ ιέθθμκ
δζαβνάθεηαζ ηαθφηενμ.
Πνμηείκμοιε ηδ ζοιιεημπή ιαξ ζε ημζκμαμοθεοηζηέξ επζηνμπέξ ςξ παναηδνδηχκ, αθθά ηαζ ηδ
εεζιμεεηδιέκδ ζοιιεημπή ιαξ ςξ βεκζηχκ παναηδνδηχκ ζηζξ ζοκεδνζάζεζξ ηδξ μθμιέθεζαξ ηδξ Βμοθήξ.
Πμθθέξ θμνέξ αημφιε απυ ηα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ κα ζογδημφκηαζ ζηδ αμοθή εέιαηα βζα ειάξ ηα
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παζδζά πςνίξ ηδ δζηή ιαξ άπμρδ. Έκα ηναβμφδζ πάκηςξ θέεζ παναηηδνζζηζηά πςξ: ―θμαάιαζ βζ αοηά πμο
εα βίκμοκ βζα ιέκα πςνίξ ειέκα‖.
ηακ δ πμθζηεία δείλεζ υηζ ακαβκςνίγεζ ηα παζδζά ηαζ ηα αημφεζ, ίζςξ κα ιδκ ακαβηαζημφκ κα ηαηαθφβμοκ
ζε εκένβεζεξ πμο επδνεάγμοκ ημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ υπςξ, εβηθδιαηζηυηδηα, κανηςηζηά, απεζεανπία ζημ
ζπμθείμ η.θπ. Πμθθέξ θμνέξ μζ πνάλεζξ αοηέξ ηςκ παζδζχκ απμζημπμφκ ζημ κα ηνααήλμοκ ηδκ πνμζμπή
ηδξ ημζκςκίαξ, ηςκ βμκζχκ ή ημο ζπμθείμο ημοξ, έζης ηαζ ιε ανκδηζηή δζάεεζδ. Δκηαζζυιαζηε έηζζ ζηδκ
ημζκςκία, ςξ δ πενζεςνζμπμζδιέκδ κεμθαία. ηακ υιςξ δ πμθζηεία ιαξ θάαεζ ζμαανά οπυρδ ηαζ δε ιαξ
εεςνεί πμθίηεξ δεφηενδξ ηαηδβμνίαξ θυβς δθζηίαξ, ηυηε ζίβμονα βζκυιαζηε οπεφεοκμζ ηςκ πνάλεχκ ιαξ
ηαζ αθέπμοιε ηδ ζοιιεημπή ιαξ ζηδκ ημζκςκία δζαθμνεηζηά. Ζ ζοιιεημπή ιαξ ζήιενα είκαζ ημ ιέζμ βζα
ηδ ιεβαθφηενδ ηαζ μοζζαζηζηυηενδ ζοιιεημπή ιαξ ζηα ημζκά αφνζμ. Ζ εκζςιάηςζδ ιαξ ζηδκ ημζκςκία
πνέπεζ κα βίκεζ ζςζηά ιέζα απυ ζοκενβαηζηή δζάεεζδ ιεβάθςκ ηαζ ιζηνχκ. Γζδάληε ιαξ κα είιαζηε
εκενβμί πμθίηεξ ηαζ υπζ παεδηζημί δέηηεξ. ε ιζα πχνα υπςξ ηδ δζηή ιαξ, δ παεδηζηυηδηα δεκ μδδβεί ζε
ηαθά απμηεθέζιαηα. Γεκ ηα εέθμοιε υθα έημζια. Θέθμοιε κα πνμζθένμοιε, δχζηε ιαξ ηδκ εοηαζνία.
Ζ Κμζκμαμοθεοηζηή μιάδα Λεοηςζίαξ-Κενφκεζαξ, ζογήηδζε ηαζ ημ εέια ηδξ ιείςζδξ ημο μνίμο δθζηίαξ ζημ
δζηαίςια ρήθμο. Καηαθήβμκηαξ ζημ ζοιπέναζια υηζ ηάηζ ηέημζμ ίζςξ κα μδδβήζεζ ζε ζμαανά
πνμαθήιαηα δζάζπαζδξ ή εηιεηάθθεοζδξ ηςκ παζδζχκ, υπςξ ημιιαηζημπμίδζδ ηςκ ζπμθείςκ, ή
επδνεαζιυ ιαξ απυ ηυιιαηα, θακαηζζιυ, η.θπ., ηαηαθήλαιε ζηδκ εζζήβδζδ κα ιεζςεεί ημ υνζμ δθζηίαξ
ηςκ οπμρδθίςκ βζα ηα ακχηενα αλζχιαηα ηδξ πχναξ. Γεκ εα πνέπεζ υθμζ ζπεδυκ μζ πμθζηζημί ιαξ κα
είκαζ ιεβάθμζ ζε δθζηία, ιζα ηαζ υθμζ ηαηαθαααίκμοιε πςξ δ ζηακυηδηα ηάπμζμο δεκ είκαζ απμηέθεζια ιυκμ
ηδξ δθζηίαξ ημο. Θα ιαξ άνεζε δδθαδή κα αθέπαιε αμοθεοηέξ, δδιάνπμοξ, ή δδιμηζημφξ ζοιαμφθμοξ
κέμοξ, βζαηί εα κζχεαιε πςξ αοημί ηαηαθαααίκμοκ ηαθφηενα ηα πνμαθήιαηά ιαξ ηζ έηζζ εα ηα θφζμοκ πζμ
απμηεθεζιαηζηά. ζμκ αθμνά ζημ δζηαίςια ρήθμο, εοπή ιαξ εα ήηακ ηάπμηε κα ρδθίγμοκ ηαζ ηα παζδζά,
αθθά πνμξ ημ πανυκ εα πνμζπαεήζμοιε κα πεηφπμοιε ηθζιαηςηά έζης ηαζ ιζηνή ιείςζδ ημο μνίμο
δθζηίαξ βζα ημ δζηαίςια ημο εηθέβεζκ.
Οζ ιαεδηέξ είκαζ ιζηνμί ζε δθζηία αθθά είκαζ άκενςπμζ ηζ έπμοκ πνμζςπζηυηδηα. Οζ ροπμθυβμζ άθθςζηε
θέκε πχξ δ πνμζςπζηυηδηα ημο ακενχπμο μθμηθδνχκεηαζ ζηα πνχηα πνυκζα ηδξ γςήξ ημο ηαζ υπζ ζηα
ηεθεοηαία ημο. Έπμοιε απυρεζξ, ηαθέκηα, ζδεμθμβία, ζηακυηδηεξ ηαζ δοκαηυηδηεξ. Γε εέθμοιε κα γμφιε
ςξ παναζζηζημί μνβακζζιμί ζηδκ ημζκςκία εζξ αάνμξ ηςκ ιεβάθςκ. Θέθμοιε ηαζ ράπκμοιε ηα ηίκδηνα βζα
κα πνμζθένμοιε ζηδκ εονφηενδ ημζκςκία, ανπίγμκηαξ απυ ηδκ μζημβέκεζα ηαζ ημ ζπμθείμ ιαξ ηαζ
θηάκμκηαξ ζηα επίπεδα ημο ηνάημοξ. Αηυια ηαζ μ εεεθμκηζζιυξ ςξ ζδεμθμβία ιαξ απμηθείεζ. Θα εέθαιε
βζα πανάδεζβια κα ιπμνμφζαιε κα πνμζθένμοιε ςξ εεεθμκηέξ ζημοξ μθοιπζαημφξ αβχκεξ ηδξ Αεήκαξ.
Γεκ είιαζηε υιςξ υθμζ δεηαέλζ πνμκχκ. Αοηυ εα πεζ πςξ είιαζηε πμθίηεξ δεφηενδξ ηαηδβμνίαξ ή ακίηακμζ
κα πνμζθένμοιε αηυια ηαζ εεεθμκηζηά;
οκμρίγμκηαξ, δ μιάδα ηςκ Παζδμαμοθεοηχκ Λεοηςζίαξ-Κενφκεζαξ γδηά ηδ ζοιιεημπή ηςκ παζδζχκ ζε
μνβακςιέκμοξ θμνείξ, υπςξ ζηα δδιμηζηά ζοιαμφθζα, ζημ πεζεανπζηυ ζοιαμφθζμ ημο ζπμθείμο ηαζ ζηζξ
επζηνμπέξ ηδξ Bμοθήξ αθθά ηαζ ηδκ εοηαζνία κα απμδείλμοιε ζηδκ ημζκςκία υηζ ηα παζδζά ιπμνμφκ κα
πνμζθένμοκ ζημ ζφκμθμ πμθθά. Ζ ζδέα υηζ ηα παζδζά είκαζ ακχνζια, ακίηακα ή πενζμνζζιέκςκ
δοκαημηήηςκ δε ιαξ ημθαηεφεζ ςξ πμθίηεξ.
Παναηαθμφιε, ζήιενα πμο δ ημζκςκία ηαζ εζδζηυηενα δ Bμοθή ιαξ ακηζιεηςπίγεζ ςξ χνζιμοξ πμθίηεξ ηαζ
ςξ ζμαανμφξ Παζδμαμοθεοηέξ δίκμκηαξ ιαξ ημ δζηαίςια θυβμο απυ αοηυ ημ πχνμ, κα βίκεζ δ ανπή ηαζ,
οπενααίκμκηαξ ζοκηδνδηζζιμφξ ηαζ απδνπαζςιέκεξ ακηζθήρεζξ, ημ ηνάημξ κα δχζεζ ηδκ εοηαζνία ζηα
παζδζά κα ιζθήζμοκ, κα δδιζμονβήζμοκ ηαζ κα πνμζθένμοκ. Γζα κα βονίζεζ μ ήθζμξ εέθεζ δμοθεζά πμθθή.
Αλίγεζ υιςξ δ πνμζπάεεζα.
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«Γηαπηζηώζεηο θαη εηζεγήζεηο γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη ηελ πξόιεςε ησλ δηαθξίζεσλ
ζε ζρέζε κε ηελ πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή δηαθνξεηηθόηεηα»
Έθζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο Λεκεζνύ ηεο Κππξηαθήο Παηδνβνπιήο
Διείξ, μζ Βμοθεοηέξ ηδξ Βμοθήξ ηςκ Παζδζχκ, ιέθδ ηδξ Κμζκμαμοθεοηζηήξ Οιάδαξ Λειεζμφ, ζογδηήζαιε
ζε αάεμξ ημ εέια ηδξ ημζκςκζηήξ εκζςιάηςζδξ ηαζ ηδξ πνυθδρδξ ηςκ δζαηνίζεςκ ζε ζπέζδ ιε ηδ
ζςιαηζηή ή/ηαζ πκεοιαηζηή δζαθμνεηζηυηδηα ζε εκκζά ζοκεδνίεξ ιαξ πμο έβζκακ απυ ηζξ 29 επηειανίμο
δ
ιέπνζ ηαζ ηδκ 21 Νμειανίμο 2003 ηαζ ηαηαθήλαιε μιυθςκα ζηζξ πζμ ηάης εζζδβήζεζξ, ηζξ μπμίεξ
οπμαάθθμοιε βζα έβηνζζδ ζηδκ μθμιέθεζα ημο ζχιαημξ ηδξ Παζδμαμοθήξ ζηδ ζοκεδνία ηδξ, ηδξ 22αξ
Νμειανίμο 2003.
Ζ ζςιαηζηή ή/ηαζ πκεοιαηζηή δζαθμνεηζηυηδηα ιπμνεί κα ακηζηνζζηεί απυ πμθθέξ μπηζηέξ βςκίεξ. Ζ
κμμηνμπία πμο ζήιενα επζηναηεί, επζαάθθεζ κα ζηεθηυιαζηε πςξ υθμζ μζ άκενςπμζ αβαίκμοκ απυ ημ ίδζμ
ηαθμφπζ, πςξ υθμζ είιαζηε ίδζμζ, πςξ υθμζ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ηα ίδζα πνάβιαηα, πςξ υθμζ έπμοιε ηζξ
ίδζεξ δοκαηυηδηεξ ηαζ ζηακυηδηεξ, πςξ υθμζ πνέπεζ κα θαζκυιαζηε ζπεδυκ ίδζμζ. Καζ εκχ πμθφ ζοπκά
ημκίγμκηαζ απυ ημοξ εζδζημφξ μζ αημιζηέξ δζαθμνέξ ιαξ, ςξ άημια ηαζ ςξ ημζκςκία δεκ απμδεπυιαζηε ημ
δζαθμνεηζηυ ιε ημκ ηνυπμ πμο απμδεπυιαζηε ημ ―ζπεδυκ ίδζμ‖
Θα ιπμνμφζαιε, εφημθα, κα οζμεεηήζμοιε ηδκ ημζκή ακηίθδρδ υηζ δ ζςιαηζηή ή/ηαζ πκεοιαηζηή
δζαθμνεηζηυηδηα είκαζ ζοκχκοιδ ιε ηδκ ακαπδνία. ιςξ, ―δζαθμνεηζηυ‖ εεςνμφιε βεκζηά αοηυ πμο
δζαθένεζ απυ ημκ ιέζμ υνμ, απυ ημ ―ζοκδεζζιέκμ‖, είηε αοηυ ανίζηεηαζ ζημ ζοκ είηε αοηυ ανίζηεηαζ ζημ
πθδκ.
Γζα ημφημ εα πνμηζιμφζαιε κα οζμεεηήζμοιε ηάπμζμκ άθθμ υνμ βζα κα μνίζμοιε ηδ ζςιαηζηή ή/ηαζ
πκεοιαηζηή δζαθμνεηζηυηδηα πμο κα αθήκεζ ηα πενζεχνζα χζηε κα ακαβκςνίγμοιε ηαζ κα ζηακμπμζμφιε ηζξ
ακάβηεξ υθςκ ηςκ αηυιςκ πςνίξ ηαιζά δζάηνζζδ.
Σα ―δζαθμνεηζηά παζδζά‖ είκαζ παζδζά πμο λεπςνίγμοκ απυ ημ ιέζμ υνμ, δδθαδή παζδζά πμο έπμοκ
ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ, παζδζά ακάπδνα, παζδζά ζδζαίηενα έλοπκα ή πμθοηάθακηα.
Με αάζδ ηδ φιααζδ ηςκ Γζηαζςιάηςκ ημο Παζδζμφ ηδκ μπμία δ πχνα ιαξ έπεζ οπμβνάρεζ ηαζ
επζηονχζεζ ιε ηονςηζηυ κυιμ απυ ημ 1990, υθα ηα παζδζά πνέπεζ κα απμθαιαάκμοκ ίδζςκ δζηαζςιάηςκ,
ακελάνηδηα απυ ηδκ ηαηάζηαζή ημοξ.
Δλεηάγμκηαξ ηδ φιααζδ εέθμοιε κα ζηαεμφιε ζε δφμ ααζζηά - βζα ιαξ – δζηαζχιαηα, πμο εεςνμφιε
πςξ πανααζάγμκηαζ ζήιενα ζημκ ηυπμ ιαξ.
Πξώηα ην Γηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε:
Αοηυ ημ δζηαίςια πμο ηαημπονχκεηαζ απυ ηα άνενα 28 ηαζ 29 πανααζάγεηαζ ιε ηδκ έκηαλδ υθςκ ηςκ
παζδζχκ ζηα βεκζηά ζπμθεία. Με ηδκ πνχηδ ιαηζά ηάπμζμξ εα παναηδνμφζε πςξ αοηή δ δζαπίζηςζή ιαξ
είκαζ θακεαζιέκδ ηαζ εα ήηακ πνάβιαηζ εοπήξ ένβμ, ακ δ έκηαλδ βζκυηακ υπζ βζα πάνδ ηδξ έκηαλδξ, αθθά
βζα πάνδ ηςκ παζδζχκ.
Γδθαδή: Σα πενζζζυηενα παζδζά ιε ακαπδνίεξ ελοπδνεημφκηαζ απυ ηα βεκζηά ζπμθεία, πςνίξ αοηά - ςξ
ηηίνζα - κα είκαζ έημζια κα ηα δεπημφκ. Γεκ οπάνπμοκ ηαηάθθδθα απμπςνδηήνζα, δεκ έπμοκ υθα νάιπεξ
βζα ηνμπμηαείζιαηα ηαζ δεκ οπάνπμοκ άημια, εηηυξ ηςκ δαζηάθςκ ηαζ ηςκ ηαεδβδηχκ, πμο εα
αμδεήζμοκ ηα παζδζά ζηδ δζαηίκδζδ ηαζ ζηδκ πνμζςπζηή θνμκηίδα ημοξ.
Σα δοζθεηηζηά παζδζά ηαζ ηα παζδζά ιε άθθεξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ είκαζ ακαβηαζιέκα κα αημθμοεμφκ ημ
ίδζμ αηνζαχξ ακαθοηζηυ πνυβναιια ιε υθα ηα άθθα παζδζά, πςνίξ ηαιζά πνμζανιμβή ζηζξ επζπνυζεεηεξ
ακάβηεξ ημοξ. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηζξ ελεηάζεζξ πμο, εκχ, ζφιθςκα ιε ημ κυιμ, δζηαζμφκηαζ ζε
πενζζζυηενμ πνυκμ ηαζ πνμθμνζηή ελέηαζδ, αοηυ δεκ εθανιυγεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ Δκζαίςκ
Απμθοηήνζςκ Δλεηάζεςκ ηαζ ηςκ Δζζαβςβζηχκ Δλεηάζεςκ βζα ηα Πακεπζζηήιζα.
Αηυια, ηα παζδζά ιε ζδζαίηενα ηαθέκηα δεκ ελοπδνεημφκηαζ απυ ημ ζπμθζηυ πνυβναιια, πμο δίκεζ έιθαζδ
ιυκμ ζημ αηαδδιασηυ ιένμξ ηδξ εηπαίδεοζδξ.
Σέθμξ, ηα παζδζά πμο ιαεαίκμοκ ιε πζμ ανβμφξ νοειμφξ δεκ ελοπδνεημφκηαζ ζςζηά απυ έκα ζφζηδια
πμο ηα αθέπεζ υθα ζακ υιμζα ηαζ ιε ηζξ ίδζεξ ζηακυηδηεξ ηαζ πμο δεκ ακαβκςνίγεζ πςξ δεκ είκαζ ακάβηδ κα
είιαζ ηαθυξ ζηα ιαεδιαηζηά βζα κα είιαζ ηαθυξ ιαεδηήξ.
Γεύηεξν, ην Γηθαίσκα ζηε Θξεζθεία, ζηνλ Πνιηηηζκό θαη ζηε Γιώζζα πνπ θαηνρπξώλεη ην άξζξν
30 ηεο ύκβαζεο:
Σα ηεθεοηαία πνυκζα, δ πχνα ιαξ έπεζ δεπηεί πμθθά παζδζά πμο ακήημοκ ζε άθθεξ ενδζηείεξ,
πνδζζιμπμζμφκ άθθεξ βθχζζεξ ηαζ πνμένπμκηαζ απυ δζαθμνεηζηυ πμθζηζζιυ.
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Πζζηεφμοιε πςξ δ εκζςιάηςζδ αοηχκ ηςκ παζδζχκ ζηα ζπμθεία ηαζ ζηδκ ημζκςκία ιαξ είκαζ πμθφ
δφζημθδ, βζαηί δ κμμηνμπία ιαξ είκαζ ηέημζα πμο δφζημθα απμδέπεηαζ ημ δζαθμνεηζηυ. Αηυια,
πνμζπαεμφιε κα επζαάθμοιε ηδ δζηή ιαξ βθχζζα ηαζ ηδ δζηή ιαξ ημοθημφνα ζε αοηά ηα παζδζά,
κμιίγμκηαξ πςξ έηζζ εα είκαζ ηαθφηενμ βζα αοηά. Καζ εκχ ζίβμονα δεκ επζαάθθμοιε ηδ ενδζηεία ιαξ,
αθμφ ηα ελαζνμφιε απυ ημ ιάεδια ηςκ Θνδζηεοηζηχκ, εκημφημζξ ηαζ αοηυ είκαζ ιζα ιμνθή δζάηνζζδξ,
αθμφ ηδκ χνα ηςκ Θνδζηεοηζηχκ δεκ ημοξ δίκμοιε ηδκ εοηαζνία κα ιάεμοκ ηαζ κα ακαθφζμοκ ηδ δζηή
ημοξ ενδζηεία.
Θέθμοιε κα ηάιμοιε ιζακ αηυια δζαπίζηςζδ: Νμιίγμοιε πςξ είιαζηε πμθφ εεηζημί απέκακηζ ζηα
δζαθμνεηζηά άημια, υιςξ, πνδζζιμπμζμφιε εηθνάζεζξ πμο δζαπςνίγμοκ ηαζ πμο είκαζ ναηζζζηζηέξ ζπεδυκ
ηαεδιενζκά, π.π. ακ ηαηαπζέγμοιε ηαζ δζαηάγμοιε ζοκέπεζα έκα παζδί, θέιε: «ημ έπμοιε ζακ ημ ιαονμφδζ»,
ακ ηηοπμφιε έκα παζδί θέιε: «ημ έηακε ιαφνμ», ακ έκα παζδί δεκ πνμζέπεζ ηάηζ πμο ημο θέκε μζ ιεβάθμζ
νςηάιε: «είζαζ ημοθυξ, ανε;» Γίκμοιε πνήιαηα ζε δζάθμνμοξ ενάκμοξ πμο βίκμκηαζ ζοκέπεζα ζημκ ηυπμ
ιαξ ηαζ υιςξ δεκ ηάκμοιε πανέα ιε ηα ακάπδνα ή ηα δζαθμνεηζηά παζδζά, βζαηί δεκ ιπμνμφκ κα ιαξ
αημθμοεήζμοκ ζε υ,ηζ ηάκμοιε. Νμιίγμοιε πςξ άια θοπυιαζηε ηάπμζμκ ημο πνμζθένμοιε ηάηζ ηαζ δεκ
ηαηαθαααίκμοιε πςξ ημκ λεπςνίγμοιε απυ ιαξ. Γεκ έπμοιε ηάκεζ πνμζπάεεζα κα πνμζανιμζημφιε ειείξ
ζηζξ ακάβηεξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ παζδζχκ ηαζ κμιίγμοιε πςξ ζε αοηυ θηαίεζ πνχηα δ αβςβή ιαξ ιέζα ζηδκ
μζημβέκεζα ηαζ φζηενα δ άβκμζά ιαξ βζα ηα δζάθμνα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηα παζδζά ιε εζδζηέξ
ακάβηεξ.
Με αάζδ ηα πζμ πάκς, γδημφιε απυ ηδκ μθμιέθεζα ηδξ Παζδμαμοθήξ κα εβηνίκεζ ηα ελήξ:
1.
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ:
 Να θνμκηίζεζ, ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυκ, κα μθμηθδνςεεί δ ηαηάθθδθδ οπμδμιή ζηα ζπμθζηά ηηίνζα,
χζηε ηα παζδζά ιε εζδζηέξ ακάβηεξ κα ελοπδνεημφκηαζ ηαθφηενα.
 Να ακαεεςνήζεζ ηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα, χζηε κα ζηακμπμζμφκ ηζξ ακάβηεξ υθςκ ηςκ παζδζχκ
ηαζ κα ζέαμκηαζ ηδ δζαθμνεηζηυηδηά ημοξ, είηε αοηή ζδιαίκεζ ιαεδζζαηή δοζημθία, είηε αοηή
ζδιαίκεζ ζδζαίηενμ ηαθέκημ ζε ηάπμζμ ημιέα.
 Να εθανιυζεζ πθήνςξ ηδ κμιμεεζία πμο παναπςνεί πενζζζυηενμ πνυκμ ηαζ δζηαίςια
πνμθμνζηήξ ελέηαζδξ ζηα δοζθεηηζηά παζδζηά, εζδζηά ζηζξ εκζαίεξ απμθοηήνζεξ ηαζ ζηζξ εζζαβςβζηέξ
ελεηάζεζξ.
 Να ακαεεςνήζεζ ημ ζπμθζηυ ζφζηδια ιε ηνυπμ πμο κα ακαβκςνίγεζ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα ημο ηάεε
παζδζμφ, ελαζθαθίγμκηαξ ηδκ εηπαίδεοζή ημο ηαζ ιεζχκμκηαξ έηζζ ηδ ζπμθζηή ημο απμηοπία.
 Να δζαζθαθίζεζ υηζ ηα λεκυβθςζζα παζδζά ιαεαίκμοκ ζηα ζπμθεία ιαξ, υπζ ιυκμκ εθθδκζηά αθθά ηαζ
ηδ δζηή ημοξ βθχζζα.
 Να δζαζθαθίζεζ υηζ ηα αθθυενδζηα παζδζά πμο θμζημφκ ζηα ζπμθεία ιαξ ηάκμοκ ενδζηεοηζηά, αθθά
βζα ηδ δζηή ημοξ ενδζηεία.
2.
Οη αξκόδηνη θνξείο ηνπ θξάηνπο
 Να ακαθάαμοκ ηδ δζαθχηζζδ ηςκ παζδζχκ, αθθά ηαζ ηςκ ιεβάθςκ, πάκς ζηζξ δζαηνίζεζξ πμο
βίκμκηαζ εκάκηζα ζηα παζδζά ιε εζδζηέξ ακάβηεξ.
 Να εηδχζμοκ εκδιενςηζηά θοθθάδζα βζα ημ ζφκδνμιμ κηάμοκ, ηδ δοζθελία, ηδκ Δβηεθαθζηή
πανάθοζδ ηαζ άθθα πανυιμζα πνμαθήιαηα ηαζ κα ηα ιμζνάζμοκ ζηα ζπμθεία, χζηε κα ιάεμοιε ηζ
αηνζαχξ είκαζ βζα κα ζηαιαηήζμοιε κα θμαυιαζηε ηαζ κα ακηζιεηςπίγμοιε ηα παζδζά αοηά, υπςξ
υθα ηα άθθα.
 Να εηπαζδεφζμοκ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ υζμοξ αζπμθμφκηαζ ιε παζδζά ιε ηνυπμ πμο κα
ακαβκςνίγμοκ ηζξ ζδζαίηενεξ ακάβηεξ ηςκ παζδζχκ είηε αοηέξ μθείθμκηαζ ζε ακαπδνία, είηε αοηέξ
μθείθμκηαζ ζε ζδζαίηενεξ ζηακυηδηεξ.
 Να ανμοκ ηνυπμοξ κα ηάκμοκ ηδκ ημζκςκία κα ηαηαθάαεζ πςξ δ αμήεεζα πνμξ ηα παζδζά ιε εζδζηέξ
ακάβηεξ δεκ πνέπεζ κα θαίκεηαζ ςξ εθεδιμζφκδ αθμφ είκαζ ημζκςκζηή οπμπνέςζδ βζα υθμοξ ημοξ
πμθίηεξ ιζαξ δδιμηναηζηήξ πχναξ, υπμο μ έκαξ ζέαεηαζ ημκ άθθμ ηαζ ακαβκςνίγεζ ηα δζηαζχιαηά
ημο.
3.
Σα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο
 Να απμθεφβμοκ κα πνδζζιμπμζμφκ εηθνάζεζξ πμο είκαζ δζαπςνζζηζηέξ ηαζ ναηζζζηζηέξ.
 Να ηάιμοκ εζδζηέξ εηπμιπέξ πμο κα εκδιενχκμοκ ημ ημζκυ βζα ηα πνμαθήιαηα ηςκ παζδζχκ ιε
εζδζηέξ ακάβηεξ μθυπνμκα ηαζ υπζ ιυκμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ναδζμιαναεχκζμο.
 Να πνμαάθθμοκ ηαζκίεξ ηαζ πνμβνάιιαηα πμο κα δείπκμοκ ιε εεηζηυ ηνυπμ ημκ πμθζηζζιυ άθθςκ
θαχκ, εζδζηά αοηχκ πμο ένπμκηαζ ζηδκ Κφπνμ βζα εβηαηάζηαζδ ή βζα ενβαζία (π.π.
Δθθδκμπμκηίςκ, Αζζαηχκ η.θπ.).
Δθπίγμοιε υηζ ηαζ μζ εκήθζημζ Βμοθεοηέξ εα εβηνίκμοκ ηζξ εζζδβήζεζξ ιαξ ηαζ πςξ εα πνμζπαεήζμοκ κα
ζοιαάθμοκ ζηδκ εθανιμβή ημοξ ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυκ, θαιαάκμκηαξ υθα ηα απαναίηδηα ιέηνα.
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«Οη δηαθνξέο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζπλεπάγνληαη θαη δηαθνξεηηθά πξόηππα
ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαπαξάγνπλ δηαθξίζεηο θαη ηαθηηθέο αξλεηηθήο κεηαρείξηζεο. πλήζσο νη
νκάδεο αιινδαπώλ είλαη θαη ηα πησρόηεξα ζηξώκαηα ηεο θνηλσλίαο. Σα παηδηά ησλ νηθνγελεηώλ
πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηώρεηαο ζηεξνύληαη βαζηθώλ δηθαησκάησλ θαη επθαηξηώλ ελζσκάησζεο»
Έθζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο Ακκνρώζηνπ ηεο Κππξηαθήο Παηδνβνπιήο
Διείξ μζ Παζδμαμοθεοηέξ ηδξ επανπίαξ Αιιμπχζημο, ζηδκ μθμιέθεζά ιαξ, ιεηά απυ ζοκεδνζάζεζξ ζε
ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ιεθεηήζαιε ημ εέια μζ δζαθμνέξ ζηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηαζ ημ πχξ
ακαπανάβμοκ δζαθμνεηζηά πνυηοπα ζοιπενζθμνάξ ζηδκ ημζκςκία ιαξ, δζαηνίζεζξ ηαζ ηαηηζηέξ ανκδηζηήξ
ιεηαπείνζζδξ.
ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ ζοκήεςξ μιάδεξ αθθμδαπχκ, πμο απμηεθμφκ ηαζ ηα θηςπυηενα ζηνχιαηα
ηδξ ημζκςκίαξ ιαξ, αθθά ηαζ άημια πμο δεκ πνμένπμκηαζ απυ ημ πχνμ αοηυ, υπςξ είκαζ ηα παζδζά ιε
εζδζηέξ ακάβηεξ.
Σα παζδζά πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζημκμιζηά πνμαθήιαηα ζηενμφκηαζ ααζζηχκ
δζηαζςιάηςκ, υπςξ έκδοζδξ, οπυδδζδξ, δζαηνμθήξ ηαζ ζηέβαζδξ, θαζκυιεκα ηα μπμία πανμοζζάγμκηαζ
εκηυξ ημο ζπμθζημφ πχνμο. Πνάβιαηζ, άημια ιε μζημκμιζηά πνμαθήιαηα δεκ ιπμνμφκ κα ακηεπελέθεμοκ
ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζφβπνμκδξ ημζκςκίαξ. φιθςκα ιε ημκ Ανζζημηέθδ μ άκενςπμξ απυ ηδ θφζδ ημο
είκαζ ημζκςκζηυ μκ, υιςξ ηαεδιενζκά αθέπμοιε υηζ ιέζα ζηδκ ακενχπζκδ γςή, ιε υθεξ ηζξ ακηζλμυηδηεξ,
έκαξ άκενςπμξ ιμκαπυξ υζμ ηαζ ακ ημ παθεφεζ δεκ ιπμνεί κα πεηφπεζ ηάηζ ζπμοδαίμ, αθμφ πνεζάγεηαζ
ηδκ οπμζηήνζλδ άθθςκ αηυιςκ. Ο άκενςπμξ είκαζ ημζκςκζηυ μκ, βζ‘ αοηυ ηαζ εέθεζ ημζκςκζηή ζηήνζλδ βζα
κα ακηζιεηςπίγεζ ηζξ δζάθμνεξ ηαηαζηάζεζξ. Πνέπεζ κα λένμοιε υηζ υπμζμξ γεζ ιυκμξ ημο ηαζ πζζηεφεζ υηζ
είκαζ αοηάνηδξ ―ή εδνίμ είκαζ ή εευξ‖, ηαηά ημκ Ανζζημηέθδ. Δπμιέκςξ, αοηυξ πμο έπεζ βκχζδ ηςκ
αδοκαιζχκ ηαζ ηςκ αηεθεζχκ ημο, ζηήκεζ ιυκμξ ημο ηζξ βέθονεξ πνμξ ημοξ άθθμοξ, πνμξ ηδ βκχζδ ηαζ ηζξ
πθμφζζεξ ειπεζνίεξ, ηανπυξ ηδξ ζοκενβαζίαξ ηαζ ηδξ ζοκεηηίιδζδξ υθςκ ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ηςκ
ηαηαζηάζεςκ, πμο ακμίβμοκ θεςθυνμοξ βζα ηδκ αημιζηή ηαζ ημζκςκζηή πνμημπή ηαζ εοδιενία. Σέθμξ, εα
πνέπεζ κα ηαηαθάαμοιε υηζ μ άκενςπμξ δεκ οπάνπεζ αθθά ζοκ-οπάνπεζ, δε γεζ αθθά ζοκ-γεζ, δεκ
ενβάγεηαζ αθθά ζοκ-ενβάγεηαζ, δε δδιζμονβεί αθθά ζοκ-δδιζμονβεί, δε ζηέθηεηαζ αθθά ζοκ-ζηέθηεηαζ.
ηδ ζφβπνμκδ επμπή μζ βμκείξ, θηςπμί ηαζ πθμφζζμζ, αβςκίγμκηαζ ηαεδιενζκά ζηδ ―γμφβηθα ηςκ
επαββεθιάηςκ‖, υπζ ιυκμ βζα κα ελαζθαθίζμοκ έκα ηαθφηενμ ιέθθμκ ηαζ ιζα μζημκμιζηή αάζδ ζηα παζδζά
ημοξ, αθθά αηυιδ ηαζ βζα κα ημοξ πνμζθένμοκ έκα οθζζηζηυ πανυκ.
Σμ ηονζυηενμ πεδίμ ηδξ ιάπδξ είκαζ ημ ζπμθείμ. Οζ ιαεδηέξ επδνεάγμκηαζ, παναηδνμφκ ηζ θμνμφκ μζ
ζοιιαεδηέξ ημοξ. Αζπμθμφκηαζ ιε ηζξ θίνιεξ οπμδδιάηςκ, ηζξ ζπμθζηέξ ηζάκηεξ, αηυια ηαζ ιε ηα ηζκδηά
ηδθέθςκα πμο έπμοκ εεμπμζδεεί ζηζξ ιένεξ ιαξ. θα αοηά ηα πνμαθήιαηα ιαζηίγμοκ ηδκ ηοπνζαηή
μζημβέκεζα. Αοηή δ ηαηάζηαζδ, δ αηνζαή δδθαδή γςή πμο επζηναηεί ζηδκ Κφπνμ, αθθά ηαζ μζ αολδιέκεξ
απαζηήζεζξ ηςκ παζδζχκ ζοιαάθθμοκ ζημ ζηθδνυ αβχκα ηςκ βμκζχκ βζα ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ
παζδζχκ ημοξ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ηζξ αηέθεζςηεξ χνεξ ενβαζίαξ. Έηζζ υιςξ, υζμ ηζ ακ πνμζπαεμφκ
κα ηθείζμοκ ηδ ιζα πθδβή, ακμίβμοκ ιζα άθθδ. Σμ βεβμκυξ υηζ ενβάγμκηαζ πμθθέξ χνεξ ηδκ διένα,
δίκμκηαζ ροπή ηε ηαζ ζχιαηζ ζημκ λέθνεκμ ηαηακαθςηζζιυ. Έκα άθθμ ανκδηζηυ ζημζπείμ είκαζ υηζ ημ
θζβμζηυ εθεφεενυ ημοξ πνυκμ ημκ πνμζθένμοκ ζηδκ ηδθευναζδ ηαζ ζε άθθα αζήιακηα πνάβιαηα, πςνίξ
κα ιπμνμφκ κα επζημζκςκήζμοκ ιε ηα παζδζά ημοξ. Αοηά ιε ηδ ζεζνά ημοξ εέθμοκ κα βίκμοκ πζζηά
ακηίβναθα ηςκ βμκζχκ ημοξ ηζ έηζζ επδνεάγμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ αοημφξ, αοείγμκηαξ ημοξ εαοημφξ
ημοξ ζημκ ηυζιμ ηδξ απναλίαξ, ηδξ οπενηαηακάθςζδξ, αθθά ηαζ ηδξ επζδεζλζμιακίαξ.
Δπίζδξ, αοηά ηα πνμαθήιαηα θαίκμκηαζ ηζ απυ ηα ζδζαίηενα ιαεήιαηα, πμο ηάκμοκ ηάπμζα παζδζά,
επζαανφκμκηαξ ημοξ βμκείξ ημοξ ιε πενζζζυηενα έλμδα. Σα παζδζά ηάκμοκ ηάπμζα ιαεήιαηα επζπθέμκ,
πμο ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ είκαζ απνείαζηα, ιε απμηέθεζια άημια ιε μζημκμιζηυ πνυαθδια κα
ακηζιεηςπίγμοκ δοζημθίεξ ιε ηα ιαεήιαηα, κα ιδ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ηάλδ ηαζ κα έπμοκ ζοκεπείξ απμνίεξ.
Δίκαζ βκςζηυ υηζ ηα ζπμθεία ηάκμοκ ηάπμζα εκζζποηζηά ιαεήιαηα ζε αδφκαημοξ ιαεδηέξ, αθθά αοηά είκαζ
βζα πενζμνζζιέκμ ανζειυ ιαεδηχκ. Πζζηεφμοιε υηζ πνέπεζ κα αολδεεί ηυζμ μ ανζειυξ ηςκ ηαεδβδηχκ
αθθά ηαζ ηςκ ιαεδηχκ ζ‘ αοηά ηα ιαεήιαηα.
Πανάθθδθα δ μζημκμιζηή δοζπναβία είκαζ ειθακήξ ηαζ ζε μζημβέκεζεξ πμο έπμοκ παζδζά ιε εζδζηέξ
ακάβηεξ. Άναβε μζ βμκείξ αοημί, ακηέπμοκ ηδκ ηαεδιενζκή ιάπδ, ηυζμ ιε ηδ ζηθδνή ημζκςκία υζμ ηαζ ιε
ηζξ δζάθμνεξ εεναπείεξ, πμο πνέπεζ κα ηάκμοκ ηα παζδζά ημοξ; Δίκαζ βμκείξ πενζηοηθςιέκμζ απυ
μζημκμιζηά πνμαθήιαηα, πμο υζμ πνμζπαεμφκ κα λεθφβμοκ απυ αοηυ δεκ ημ ιπμνμφκ βζα δζάθμνμοξ
θυβμοξ, είηε αοηυ είκαζ μ παιδθυξ ιζζευξ είηε μζ μζημκμιζηέξ πζέζεζξ. Ακ αοηά ηα παζδζά πανάθθδθα,
ακηζιεηςπίγμοκ ηαζ ηάπμζεξ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ, ηυηε ημ πνυαθδια μλφκεηαζ.
Ζ Κφπνμξ ιαξ, έκα ιζηνυ κδζί, ηαηαηθφγεηαζ ηαεδιενζκά απυ αθθμδαπμφξ πμο ένπμκηαζ ζηδ πχνα ιαξ
κα ενβαζημφκ βζα έκα ηαθφηενμ αφνζμ.
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Οζ αθθμδαπμί είκαζ μζ οπήημμζ λέκδξ πχναξ, μζ αθθμεεκείξ, πμο ένπμκηαζ ζε ιζα πχνα, ζοκήεςξ βζα
ελεφνεζδ ενβαζίαξ. Πνμζηαηεφμκηαζ ηζ έπμοκ ακάθμβεξ οπμπνεχζεζξ ιε ημοξ ηαημίημοξ ηδξ πχναξ,
ζφιθςκα ιε μνζζιέκεξ κμιμεεζίεξ πμο πνμαθέπμοκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ παναιμκήξ ηζ ενβαζίαξ ηςκ
αθθμδαπχκ. θεξ μζ κμιμεεζίεξ ηαημπονχκμοκ ηα απανααίαζηα ακενχπζκα δζηαζχιαηα, υπςξ ημ
δζηαίςια ηδξ λεπςνζζηήξ εεκζηυηδηαξ, ηδξ ενδζηείαξ, ηδξ βθχζζαξ η.ά.
θα αοηά υιςξ, ακ ηαζ οπάνπμοκ ςξ κυιμζ, δεκ ηδνμφκηαζ υζμ εα έπνεπε απυ ειάξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζηζξ
πνμηαηαθήρεζξ ηαζ ζηδκ λεκμθμαία πμο ιαξ δζαηαηέπεζ. Ο θυαμξ ημο δζαθμνεηζημφ ηαζ ημο άβκςζημο
απμηεθεί ηδκ ανπή υθςκ ηςκ πνμηαηαθήρεςκ. Οζ υιμζμζ ιε ειάξ ακήημοκ ζηδκ ίδζα μιάδα, επμιέκςξ
είκαζ αηίκδοκμζ. Ο αθθζχηζημξ, μ λέκμξ ειπενζέπεζ ελ μνζζιμφ ημ δζαθμνεηζηυ ηαζ ηαη‘ επέηηαζδ ημ
επζηίκδοκμ. Αηυιδ ηζ ακ μ θυαμξ ηδξ επζηζκδοκυηδηαξ απμννζθεεί, μ δζαθμνεηζηυξ ηνυπμξ γςήξ ηαζ δ
ειθάκζζδ είκαζ ανηεηά βζα κα ηνζεμφκ ηαηχηενα απυ ηα δζηά ιαξ ηαζ επμιέκςξ κα απμννζθεμφκ. Έηζζ
δδιζμονβμφκηαζ μζ δζάθμνεξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ ηαζ παναηδνείηαζ δ πενζεςνζμπμίδζδ ηςκ λέκςκ.
ηδκ Κφπνμ οπάνπμοκ δζάθμνεξ μιάδεξ αθθμδαπχκ, υπςξ Ρςζμπυκηζμζ, Κζκέγμζ, Παηζζηακμί η.ά. θα
αοηά ηα άημια ένπμκηαζ ζημ κδζί ιαξ ιε ζημπυ κα ενβαζημφκ ηαζ κα πάνμοκ θεθηά, βζα κα ιπμνέζμοκ κα
ζοκηδνήζμοκ ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ. Παναηδνμφιε υιςξ υηζ δ λεκμθμαία ηαζ μ ναηζζζιυξ πμο οπάνπεζ
ιεηαθένεηαζ ηαζ ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ. Οζ αθθμδαπμί, ακ ηαζ ενβάγμκηαζ ηζξ ίδζεξ χνεξ ή ηαζ
πενζζζυηενεξ απυ ημοξ κηυπζμοξ δεκ αιείαμκηαζ ημ ίδζμ. Ζ ιδ ζηακμπμζδηζηή αιμζαή ηςκ αθθμδαπχκ ζε
ζπέζδ ιε ημ ςνάνζμ ενβαζίαξ ημοξ είκαζ θαζκυιεκμ εηιεηάθθεοζδξ. Πμθθέξ θμνέξ μζ λέκμζ πμο ένπμκηαζ
κα δμοθέρμοκ θένκμοκ ιαγί ηαζ ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ. Έηζζ ηα παζδζά ηςκ λέκςκ θμζημφκ ζηα δζηά ιαξ
ζπμθεία. Σζξ πενζζζυηενεξ υιςξ θμνέξ δε βκςνίγμοκ ηδκ εθθδκζηή βθχζζα, ιε απμηέθεζια κα
δοζημθεφμκηαζ κα παναημθμοεμφκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ιαεδιάηςκ. Γε θηάκεζ ιυκμ αοηυ, αθθά ηζ ειείξ
ιε ηδ ζοιπενζθμνά ιαξ ζοπκά ημοξ απμλεκχκμοιε ηζ έηζζ δδιζμονβμφκ ηζξ δζηέξ ημοξ μιάδεξ, αθμφ ηα
παζδζά κζχεμοκ άκεηα ιε παζδζά πμο είκαζ υιμζα ιε αοηά ηαζ δ παναιμκή ημοξ ζηδκ ημζκή μιάδα ημοξ
δδιζμονβεί έκα αίζεδια αζθάθεζαξ. Πμθθέξ θμνέξ υιςξ δ απυννζρδ πμο κζχεμοκ μδδβεί ζε
πενζεςνζμπμίδζδ ηαζ ζε απμηθίκμοζεξ ζοιπενζθμνέξ, υπςξ είκαζ μ πμοθζβηακζζιυξ, μζ ηθμπέξ, ηα
κανηςηζηά.
Με ηδκ πθήνδ έκηαλή ιαξ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ ηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ, πμο έπεζ
πάνεζ ηενάζηζεξ δζαζηάζεζξ ζηζξ ιένεξ ιαξ, δ ημζκςκία ιαξ εα βίκεζ αηυια πζμ πμθοπμθζηζζιζηή, βζαηί
πμθθμί λέκμζ εα ένπμκηαζ ιαγί ιε ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ ζηδκ Κφπνμ, βζα κα ενβαζημφκ. Έηζζ ηα ζπμθεία ιαξ
εα έπμοκ πενζζζυηενα παζδζά λέκςκ, δζαθμνεηζηήξ ημοθημφναξ, κμμηνμπίαξ, ενδζηείαξ η.η.θ.
Πανυθμ πμο δ παβημζιζμπμίδζδ αοηή ηαεεαοηή δεκ είκαζ ακμδζία, μ ηνυπμξ πμο εα ακηζιεηςπίζμοιε
ηδκ είζμδμ ηςκ λέκςκ ζηδκ ημζκςκία ιαξ εα επζθένεζ ηαζ ανκδηζηά απμηεθέζιαηα. Ζ παβημζιζμπμίδζδ
ςθέθδζε πμθφ ηζξ πχνεξ ηαζ ημοξ ακενχπμοξ ζε μζημκμιζηυ επίπεδμ, υιςξ δδιζμφνβδζε ηαζ ημοξ
παιέκμοξ αθθά ηαζ ημοξ πενζεςνζμπμζδιέκμοξ. ε αοηυ ζοκίζηαηαζ ηαζ ημ πνυαθδια ημο ημζκςκζημφ
απμηθεζζιμφ, πμο απμηεθεί έκα απυ ηα ανκδηζηυηενα ζοιπηχιαηα ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ. Γζα ημ θυβμ
αοηυ ηα παζδζά ηςκ λέκςκ εα ακηζιεηςπίζμοκ ημ πνυαθδια ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ, ηδξ
απμλέκςζδξ, αθμφ μζ βμκείξ ημοξ δε εα έπμοκ ηδκ μζημκμιζηή άκεζδ κα ημοξ πνμζθένμοκ υθα υζα
γδημφκ. θμζ ειείξ πνέπεζ κα ημοξ αμδεήζμοιε κα εκηαπεμφκ ζημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ, πςνίξ κα ημοξ
πενζεςνζμπμζμφιε ηαζ κα ημοξ ιεζχκμοιε.
οκμρίγμκηαξ θμζπυκ, είκαζ βκςζηυ υηζ ζηδκ ηοπνζαηή ημζκςκία παναηδνείηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ
μζημκμιζηήξ δοζπναβίαξ ζε έκα ιζηνυ αθθά ζδιακηζηυ πμζμζηυ, βζ‘ αοηυ πνέπεζ κα οπάνλεζ άιεζδ
επίθοζδ ημο πνμαθήιαημξ. πςξ θαίκεηαζ, ζηδ ζφβπνμκδ οπενηαηακαθςηζηή ιαξ γςή, δ μζημκμιζηή
ηαηάζηαζδ ημο ηαεεκυξ είκαζ ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ, αθμφ υπμζμξ είκαζ
πθμφζζμξ, έπεζ ηαζ ηδ δφκαιδ κα απμηηήζεζ αοηυ πμο εέθεζ. Ναζ ιεκ δ πμθζηεία ιαξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα
έπεζ πνμαεί ζε ηάπμζεξ εκένβεζεξ βζα εκίζποζδ ηςκ μζημκμιζηά αζεεκέζηενςκ μζημβεκεζχκ, υιςξ είκαζ
ακάβηδ κα θδθεμφκ ηαζ άθθα ιέηνα. Σμ ηνάημξ πνυκμζαξ πνέπεζ κα πνμαεί ζε ακηζζηαειζζηζηά ιέηνα βζα
απάιαθοκζδ ημο πνμαθήιαημξ:
1. Να οθμπμζήζεζ πενζζζυηενα ακαπηολζαηά ένβα, χζηε κα δδιζμονβδεμφκ πζμ πμθθέξ εέζεζξ ενβαζίαξ
ηαζ εοηαζνίεξ απαζπυθδζδξ ημο πθδεοζιμφ, είηε αοηά είκαζ αθθμδαπμί είηε είκαζ κηυπζμζ. Σα άημια
αοηά πνέπεζ κα αιείαμκηαζ ζηακμπμζδηζηά, βζα κα ιπμνμφκ κα ακηεπελέθεμοκ ζηζξ μζημκμιζηέξ
απαζηήζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ ιαξ ηαζ κα ζοκηδνμφκ ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ.
2. Να δδιζμονβδεμφκ ηα απαναίηδηα ένβα οπμδμιήξ, επζπμνδβδιέκα απυ ημ ηνάημξ, υπςξ
παζδμημιζημί ζηαειμί, μθμήιενα ζπμθεία, ηέκηνα κευηδηαξ η.η.θ., χζηε κα δζεοημθφκμκηαζ μζ
ενβαγυιεκμζ βμκείξ βζα ημ πμφ εα αθήκμοκ ηα παζδζά ημοξ.
3. Να ελαζθαθζζηεί δ ίζδ ιεηαπείνζζδ ηςκ παζδζχκ ζε εέιαηα εηπαίδεοζδξ ιε ιέηνα υπςξ: Ίδνοζδ
ηναηζηχκ αζαθζμπςθείςκ, απ‘ υπμο μζ ιαεδηέξ κα ιπμνμφκ κα πνμιδεεφμκηαζ ημ ζπμθζηυ ημοξ
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ελμπθζζιυ. πςξ είκαζ βκςζηυ, μζ αβμνέξ απυ ηα ζδζςηζηά αζαθζμπςθεία ημζηίγμοκ πμθφ αηνζαά ηαζ
είκαζ αδφκαημ κα ακηέλμοκ ημ ηυζημξ μζ πμθφηεηκεξ ηαζ θηςπέξ μζημβέκεζεξ.
Ζ βναθζηή φθδ ηαζ ηα απαναίηδηα βζα ημοξ ιαεδηέξ ηεηνάδζα, θμβμηεπκζηά αζαθία, θελζηά κα δίκμκηαζ
δςνεάκ.
Δλαζηίαξ ηδξ άκεζζδξ ηδξ παναπαζδείαξ, ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζημ κδζί ιαξ βίκμκηαζ δζαηνίζεζξ, βζ‘ αοηυ
πνέπεζ κα οπάνλμοκ ίζεξ εοηαζνίεξ βζα υθμοξ ακελαζνέηςξ ημοξ ιαεδηέξ. Πνέπεζ κα βίκεζ ιείςζδ ημο
ανζειμφ ηςκ ιαεδηχκ ακά ηιήια, αθθά ηαζ ηδξ δζδαηηέαξ φθδξ απυ ηα δζμβηςιέκα ακαθοηζηά
πνμβνάιιαηα, χζηε μζ ιαεδηέξ κα επζθφμοκ ηζξ απμνίεξ ημοξ ζηδκ ηάλδ ηαζ κα ιδ πνεζάγμκηαζ κα
ηαηαθεφβμοκ ζε θνμκηζζηήνζα, επζαανφκμκηαξ έηζζ ημοξ βμκείξ ιε πενζζζυηενα έλμδα. ηδκ ακηίεεηδ
πενίπηςζδ, πμο μζ ιαεδηέξ εα ζοκεπίγμοκ κα πδβαίκμοκ ζηα θνμκηζζηήνζα, ημ ηνάημξ πνέπεζ κα
θνμκηίζεζ βζα ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ παναπαζδείαξ, θαιαάκμκηαξ πζμ αοζηδνά ιέηνα. Να πνμκμήζεζ βζα
ηδ θεζημονβία ιυκμ ηναηζηχκ θνμκηζζηδνίςκ ηζ αοηχκ δςνεάκ, ζηα μπμία εα δζδάζημοκ ζηακμί
ηαεδβδηέξ.
Έκηαλδ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ζηα ζπμθεία, πμο εα ζημπεφμοκ ζηδ δζαπαζδαβχβδζδ ηςκ
ιαεδηχκ βζα ημ πχξ εα απμδέπμκηαζ δζαθμνεηζηά άημια, υπςξ άημια πμο πνμένπμκηαζ απυ
θηςπυηενεξ μιάδεξ. Σέημζα πνμβνάιιαηα-ζειζκάνζα πνέπεζ κα βίκμκηαζ ηαζ βζα ημοξ βμκείξ-εκήθζηεξ,
βζα κα ειπεδχζμοκ ηάπμζεξ έκκμζεξ-αλίεξ, υπςξ είκαζ δ ζζυηδηα, δ απμδμπή, αθμφ, υπςξ είκαζ
βκςζηυ, ηα παζδζά επδνεάγμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ.
Λεζημονβία «πμθήξ Γμκέςκ», υπμο μζ οπμρήθζμζ βμκείξ εα εηπαζδεφμκηαζ βζα ηδ ζςζηή ακαηνμθήδζαπαζδαβχβδζδ ηςκ παζδζχκ ημοξ, πνζκ θένμοκ ιζα κέα γςή ζημκ ηυζιμ.
Ίδνοζδ εειαηζηχκ-αζςιαηζηχκ ενβαζηδνίςκ, υπμο μζ βμκείξ εα ζοκδζαθέβμκηαζ ιε άθθμοξ βμκείξ ηαζ
ροπμθυβμοξ.
Πνμχεδζδ ηδξ ζοκενβαηζηήξ ιάεδζδξ απυ υθμοξ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, αθμφ είκαζ έκαξ απυ ημοξ πζμ
απμηεθεζιαηζημφξ ηνυπμοξ μιαθήξ έκηαλδξ ζε ιζηνυηενεξ μιάδεξ.
Λεζημονβία πμθοεειαηζηήξ μιάδαξ ζε ηάεε ζπμθείμ, ηδξ μπμίαξ μ νυθμξ κα είκαζ μοζζαζηζηυξ ηζ υπζ
οπμηοπχδδξ. Ο ημζκςκζηυξ θεζημονβυξ, μ ζφιαμοθμξ ηαζ μ εηπαζδεοηζηυξ ροπμθυβμξ πνέπεζ κα
ανίζημκηαζ ηαεδιενζκά ζηα ζπμθεία, βζα κα ζογδημφκ ιε ημοξ ιαεδηέξ ηαζ κα ημοξ ζοιαμοθεφμοκ.
Αθμφ μ ζηυπμξ ημο εηπαζδεοηζημφ ιαξ ζοζηήιαημξ είκαζ δ ζζυννμπδ ακάπηολδ ηςκ ιαεδηχκ, πνέπεζ
κα δίκεηαζ έιθαζδ ηονίςξ ζημ ζοκαζζεδιαηζηυ ηυζιμ ηςκ παζδζχκ, ζηδκ ελάθεζρδ ηςκ δζαηνίζεςκ
ηαζ ζηδκ ηαεμθζηή απμδμπή.
Δλαζθάθζζδ ίζδξ ιεηαπείνζζδξ υθςκ ηςκ αηυιςκ ζε εέιαηα οβείαξ. Σμ ηνάημξ κα πανέπεζ δςνεάκ
μζημκμιζηή ζηήνζλδ ζε άημια πμο πνεζάγμκηαζ ζαηνμθανιαηεοηζηή πενίεαθρδ ή εεναπείεξ ορδθμφ
ηυζημοξ.
Ζ Ανπή Ραδζμηδθευναζδξ Κφπνμο πνέπεζ κα απμηηήζεζ πενζζζυηενα δζηαζχιαηα, βζα κα έπεζ
εκενβυηενμ νυθμ ζηα Μ.Μ.Δ., μφηςξ χζηε κα ιδκ πνμαάθθμοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παζδζηήξ γχκδξ
δζαθδιίζεζξ πμθοηεθχκ παζπκζδζχκ ή άθθςκ εζδχκ, ιε απμηέθεζια κα δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα ζε
μζημβέκεζεξ, πμο δεκ ιπμνμφκ κα ακηεπελέθεμοκ ζηδκ ηαηακαθςηζηή ιακία ηδξ ζδιενζκήξ ημζκςκίαξ.

Έκα έεκμξ πμο δεκ επεκδφεζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ημο θαμφ ημο δεκ ιπμνεί κα εθπίγεζ μφηε ηακ κα
μκεζνεφεηαζ υηζ εα είκαζ μζημκμιζηά ή πμθζηζηά ζηαεενυ. Άκενςπμζ δζαθμνεηζημί δε ζδιαίκεζ ηαη‘ ακάβηδ
ηαζ άκζζμζ, ηαθφηενμζ ή πεζνυηενμζ, ακχηενμζ ή ηαηχηενμζ. Γζαηί δεκ οπάνπμοκ ακχηενεξ ηαζ ηαηχηενεξ
θοθέξ ακενχπςκ. Τπάνπμοκ άκενςπμζ πμο ιυκμ ιέζα απυ ηδ δζαθμνεηζηυηδηά ημοξ πηίγμοκ αοηυ ημ
υιμνθμ ηαζ ακεπακάθδπημ μζημδυιδια πμο θέβεηαζ ακενςπυηδηα.
ύκθσλα κε κηα ξήζε: «πολλά όνειρα πανηρεύονηαι οι θηωτοί, καιρός λοιπόν να ηοσς ηα
πραγμαηοποιήζοσμε». Σν θξηηήξην ηεο θηώρεηαο δελ επηηξέπεηαη λα γθξεκίδεη ηα όλεηξα ηεο
λεόηεξεο γεληάο, θηάλεη θαη νη ίδηνη νη λένη λα δίλνπλ ηνλ αγώλα ηνπο. Πξνζσπηθή ινηπόλ
παξέκβαζε από ηνλ θαζέλα γηα εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ. Ίζεο επθαηξίεο γηα όινπο!!!
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«Γηαπηζηώζεηο γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη ηελ πξόιεςε ησλ δηαθξίζεσλ ζε ζρέζε κε
ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθόηεηα ζηνλ ηόπν καο»
Έθζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο Λάξλαθαο ηεο Κππξηαθήο Παηδνβνπιήο

Βνζζηυιαζηε ζήιενα εδχ, ειείξ, μζ Βμοθεοηέξ ηδξ Βμοθήξ ηςκ Παζδζχκ, ιέθδ ηδξ Κμζκμαμοθεοηζηήξ
Δπζηνμπήξ Λάνκαηαξ, βζα κα ζαξ ηαηαεέζμοιε ηζξ δζαπζζηχζεζξ ηαζ εζζδβήζεζξ ιαξ πμο αθμνμφκ ηδκ
πμθζηζζιζηή δζαθμνεηζηυηδηα πμο ακηζιεηςπίγμοιε ζημ ηυπμ ιαξ, ζηδκ Κφπνμ ιαξ.
Σμκ πθδεοζιυ ηδξ Κφπνμο ιαξ απμηεθμφκ μιάδεξ ακενχπςκ, άθθεξ ιζηνυηενεξ ηαζ άθθεξ ιεβαθφηενεξ
πμο πνμένπμκηαζ απυ δζαθμνεηζημφξ πμθζηζζιμφξ. Δθθδκμηφπνζμζ, Σμονημηφπνζμζ αθθά ηαζ Ανιέκζμζ,
Μανςκίηεξ ηαζ Λαηίκμζ, είκαζ ηα άημια πμο ζοκεέημοκ ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ ημο ηυπμο ιαξ.
πςξ ηαηαθαααίκμοιε ηαζ λένμοιε υθμζ, ζηδκ ηοπνζαηή ημζκςκία οπάνπεζ έκα ααζζηυ βκχνζζια, πμο
είκαζ μζ πμθζηζζιζηέξ δζαθμνέξ. Γζαθμνέξ πμο πδβάγμοκ ααζζηά απυ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηδξ ημοθημφναξ,
ημο ηνυπμο ζηέρδξ, ηςκ εείιςκ, ηδξ βθχζζαξ, ηδξ ενδζηείαξ.
Πναβιαηζηά οπάνπμοκ πμθθμί άκενςπμζ πμο δεκ ιπμνμφκ κα ηαηαθάαμοκ βζαηί μ ηαεέκαξ ιπμνεί κα
είκαζ δζαθμνεηζηυξ (κα απμθαιαάκεζ ημ θαβδηυ πμο ημο ανέζεζ, κα πνεζαεφεζ ηδ ενδζηεία πμο ημκ
ακηζπνμζςπεφεζ, κα κηφκεηαζ ιε ημκ ηνυπμ πμο ημκ εηθνάγεζ, η.η.θ.). Σμ εέια αοηυ ακηζιεηςπίγεηαζ, απυ
έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ Κφπνζςκ ζοιπμθζηχκ ιαξ, ιε ιζα θέλδ ιυκμ, ―ημ ναηζζζιυ‖. Ραηζζζιυξ, πμο είκαζ
δ εεςνία πμο οπμζηδνίγεζ υηζ δ ακενςπυηδηα είκαζ πςνζζιέκδ ζε ―ακχηενεξ‖ ηαζ ―ηαηχηενεξ‖ θοθέξ, ζε
δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ ακάθμβα ιε ημ πνχια, ηδ βθχζζα, ημ ημζκςκζημμζημκμιζηυ επίπεδμ ηαζ αθέπεζ
ηδκ ηονζανπία ηςκ πνχηςκ πάκς ζημοξ δεφηενμοξ ηαζ είδαιε αοηυ κα ζοιααίκεζ ζηδκ ελέθζλδ ηαζ ζηδκ
πνυμδμ ηδξ ζζημνίαξ.
Με ημκ υνμ ―ναηζζζιυξ‖ παναηηδνίγμκηαζ επίζδξ ηα ηζκήιαηα εηείκα πμο ιε πενζζζυηενδ ή θζβυηενδ αία
πνμζπαεμφκ κα εθανιυζμοκ ζηδκ πνάλδ ηζξ εεςνίεξ αοηέξ. Δίκαζ δφζημθμ κα ημ παναδεπημφιε, αθθά δ
αθήεεζα είκαζ υηζ ζηδκ Κφπνμ ημο ζήιενα, είηε ημ εέθμοιε είηε υπζ, πμθθμί απυ ειάξ ημοξ Κφπνζμοξ (πμο
εδχ πανεκεεηζηά κα ακαθένμοιε υηζ Κφπνζμζ βζα πμθθμφξ είκαζ ιυκμ μζ Δθθδκμηφπνζμζ, αβκμχκηαξ ηζξ
άθθεξ ιεζμκυηδηεξ) ―ναηζζζηέξ‖, είκαζ οπέν ηδξ πμθζηζζιζηήξ απμδοκάιςζδξ ηαζ ακ εα ήηακ δοκαηυκ ηδξ
ελάθεζρδξ μηζδήπμηε είκαζ δζαθμνεηζηυ. Ίζςξ θοζζηά αοηυ κα βίκεηαζ, βζαηί απυ ηδκ ανπή ηδξ εηπαίδεοζήξ
ιαξ δζδαζηυιαζηε υηζ: ―Ζ ΠΑΣΡΗΓΑ ΜΑ, Ζ ΘΡΖΚΔΗΑ ΜΑ ΚΑΗ Ο ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΜΑ, ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ
ΓΗΑΦΤΛΑΟΝΣΑΗ Ω ΚΟΡΖ ΟΦΘΑΛΜΟΤ‖, απυ ηάεε ‗ΒΑΡΒΑΡΟ‘, ηαηά ημοξ ανπαίμοξ Έθθδκεξ, απυ
ηάεε λέκμ.
Με απθά θυβζα αοηή δ ιεβάθδ ιενίδα ηςκ ζοιπαηνζςηχκ ιαξ γδημφκ ημ ηάεε ―δζαθμνεηζηυ ζημζπείμ‖, απυ
ημοξ ―λέκμοξ‖ οπδηυμοξ ηδξ Κφπνμο κα απανκδεμφκ ηδ δζηή ημοξ ημοθημφνα πμο έπμοκ ηαζ αοημί θένεζ
απυ ηδ δζηή ημοξ πχνα (υπςξ άθθςζηε εα ηάκαιε ηαζ ημ ηάκμοιε ηζ ειείξ ςξ Κφπνζμζ ιεηακάζηεξ ζε
δζάθμνεξ λέκεξ πχνεξ, κα δζαηδνήζμοιε γςκηακά υζα ιαξ ζοκδέμοκ ιε ημκ ηυπμ ιαξ) ηαζ κα
οζμεεηήζμοκ ηδκ ημοθημφνα ηδξ δζηήξ ιαξ πχναξ, δδθαδή ηδξ Κφπνμο, πμο ηοβπάκεζ κα είκαζ δ πχνα
οπμδμπήξ ημοξ.
Σμ γδημφιεκμ πνέπεζ κα είκαζ κα ιεζςεεί ζημ εθάπζζημ δ πμθζηζζιζηή δζαθμνεηζηυηδηα ηαζ κα γμφιε υθμζ ζε
έκακ ανιμκζηυ, μιμζμβεκή ηαζ βαθήκζμ ηυζιμ.
Γοζηοπχξ υιςξ αοηή δ άπμρδ δεκ είκαζ εθανιυζζιδ, βζαηί ζοκήεςξ ηακέκα ζφζηδια δε θεζημονβεί υπςξ
εα έπνεπε:
Σμ πανάδεζβια πμο ιαξ δίκεζ δ κμμηνμπία ηςκ Αιενζηακχκ ηαημίηςκ ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ, ιε
ημκ ημζκςκζηυ ναηζζζιυ πνμξ ημοξ ιαφνμοξ;
Γδιζμονβήεδηακ ηα βκςζηά ―ΓΚΔΣΟ‖, ζηα μπμία μζ ζοιιεηέπμκηεξ ακάπηολακ ζζβά-ζζβά ιζα
επζεεηζηή ηαζ ακηζημζκςκζηή ζοιπενζθμνά. Αοηυ είπε ηαζ έπεζ αηυια ακηίηηοπμ ζηδ ζφβπνμκδ
αιενζηακζηή ημζκςκία. Ζ ζοιπενζθμνά αοηή ακαπηφζζεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ πνμζπάεεζα
ηςκ ιαφνςκ κα επζαζχζμοκ ζε έκα αθζθυλεκμ πενζαάθθμκ.
ΔΗΜΑΣΔ ΗΓΟΤΡΟΗ ΟΣΗ ΚΑΣΗ ΣΔΣΟΗΟ ΘΑ ΔΒΛΑΠΣΔ Δ ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ.
Κακείξ ιαξ δε εα ήεεθε κα βίκεζ ηαζ ημ ιζηνυ ιαξ κδζί, υπςξ αοηέξ ηζξ πχνεξ πμο ηαεδιενζκά έπμοκ κα
ακηζιεηςπίζμοκ ηέημζα πνμαθήιαηα. Άθθςζηε ζημκ ηυπμ ιαξ έπμοιε ηαζ ανηεηά άθθα πνμαθήιαηα κα
ακηζιεηςπίζμοιε ηαζ κα θφζμοιε. Έκα ηυζμ ιεβάθμ ημζκςκζηυ πνυαθδια, εα ήηακ ακαζηαθηζηυξ
πανάβμκηαξ ζηδκ πνμζπάεεζα πμο βίκεηαζ, βζα επίθοζδ ηςκ άθθςκ ζμαανχκ πνμαθδιάηςκ.
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Μεηά απυ ιζα ένεοκα πμο είπε βίκεζ ακάιεζα ζε δζάθμνεξ εεκζηέξ μιάδεξ απμδείπηδηε υηζ ηεθζηά δ
εθανιμβή ηδξ αθμιμζςηζηήξ πνμζέββζζδξ ακηί κα επζθφεζ ημ πνυαθδια ηδξ ημζκςκζημ-πμθζηζζιζηήξ
δζαθμνάξ, ακηίεεηα ημ επζδεζκχκεζ. Καζ αοηυ ένπεηαζ κα οπμζηδνίλεζ ηαζ δ πζμ πάκς ακαθμνά ζηδκ
αιενζηακζηή -ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ ηαζ υπζ υθδξ ηδξ αιενζηακζηήξ δπείνμο- ημζκςκίαξ.
Έηζζ απμθαζίζηδηε κα πνδζζιμπμζείηαζ μ υνμξ πμθζηζζιζηή εκζςιάηςζδ. Ο υνμξ εκζςιάηςζδ ζδιαίκεζ δ
ακαβκχνζζδ ημο ηάεε πμθζηζζιμφ, ηάεε ιεηακαζηεοηζηήξ μιάδαξ, ςξ θμνέα εκυξ πμθζηζζιμφ, πμο δε
δέπεηαζ ιυκμ επζδνάζεζξ απυ ηδκ ημζκςκία υπμο γεζ, αθθά ηαζ αοηυξ ιε ηδ δζηή ημο ζεζνά αζηεί επζδνάζεζξ
ζε αοηή. πςξ, βζα πανάδεζβια, αθμιμζχκμοκ μζ λέκμζ ηα δζηά ιαξ ήεδ ηαζ έεζια αθθά ηαζ ειείξ ιε ηδ
ζεζνά ιαξ κα δεπημφιε ηαζ κα απμδεπημφιε ηάηζ απυ ημ δζηυ ημοξ πμθζηζζιυ.
Δπεζδή αοηυ ηαζ πάθζ δεκ ανηεί ζηδκ επίηεολδ ιεβαθφηενδξ ηαηακυδζδξ, ακαβκχνζζδξ ηαζ ζεααζιμφ ηςκ
πμθζηζζιζηχκ μιάδςκ πμο απμηεθμφζακ ιεζμκυηδηεξ, ζοκεπίζηδηε δ πνμζπάεεζα. Καηέθδλακ ζημ κα
ανηεζημφκ ζηδκ έκκμζα ημο πμθζηζζιζημφ πθμοναθζζιμφ υπμο ηεθζηά ιαξ μδήβδζε ζηδκ φπανλδ ηδξ
πμθοπμθζηζζιζηυηδηαξ.
φιθςκα ιε ηδκ άπμρδ ηδξ Sonia Nieto, πάκς ζε αοηυ ημ εέια, «πμθζηζζιζηυξ πθμοναθζζιυξ, είκαζ δ
ζδεμθμβία πμο οπμζηδνίγεζ υηζ μζ δζάθμνεξ εεκζηέξ μιάδεξ έπμοκ ημ δζηαίςια κα δζαηδνμφκ ηδκ ημοθημφνα
ηαζ ηδκ εεκζηή ημοξ ηαοηυηδηα, εκχ πανάθθδθα ζοκενβάγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, βζα κα δδιζμονβήζμοκ ιζα κέα
ημζκςκία, δ μπμία κα ακηζηαημπηνίγεζ υθεξ αοηέξ ηζξ δζαθμνέξ».
Γοζηοπχξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζηδκ Κφπνμ παναηδνμφιε υηζ ακηί κα ακαπηοπεεί μ πμθζηζζιζηυξ
πθμοναθζζιυξ ακαπηφπεδηακ πμθθέξ άθθεξ ναηζζζηζηέξ ακηζθήρεζξ υζμκ αθμνά ηδ ενδζηεία, ημκ
πμθζηζζιυ η.ά., βεβμκυξ πμο ιαξ δείπκεζ υηζ δ Κφπνμξ απυ ακέηαεεκ έπαζνκε απυ ημοξ δζάθμνμοξ
ηαηαηηδηέξ ηδξ ζημζπεία ημο πμθζηζζιμφ ημοξ. Με υθα αοηά έπεζ βίκεζ δ ζφκεεζδ ηδξ δζηήξ ιαξ
ημοθημφναξ, ημο δζημφ ιαξ πμθζηζζιμφ.
Καηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα ζοκηεθμφκηαζ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ, ναβδαίεξ δδιμβναθζηέξ αθθαβέξ, θυβς
ηδξ δζαηίκδζδξ ενβαγμιέκςκ ηαζ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ιεηακαζηχκ ζε δζάθμνεξ πχνεξ. ηδκ Δονχπδ,
υπςξ ηαζ ζηδκ Κφπνμ έπεζ παναηδνδεεί ηέημζα ηίκδζδ. Απμηέθεζια αοηχκ ηςκ ιεηαηζκήζεςκ είκαζ μζ
ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζηδ ζφκεεζδ ημο πθδεοζιμφ, αθθαβέξ ηυζμ ηςκ ημζκςκζηχκ υζμ ηαζ ηςκ ζπμθζηχκ
ηάλεςκ. ζμκ αθμνά ημ πμθζηζζιζηυ ηαζ εεκζηυ ημοξ οπυααενμ, μζ πθδεοζιζαηέξ αοηέξ μιάδεξ
δζαηδνμφκ ανηεηά ζημζπεία ημοξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ.
Φοζζηυ επαηυθμοεμ είκαζ κα δδιζμονβμφκηαζ πνμαθήιαηα ζηα παζδζά, εθυζμκ δ εηπαίδεοζή ημοξ ηαζ δ
ημζκςκζηή ημοξ ακάπηολδ δζαηυπημκηαζ απυημια (ζηδ πχνα ημοξ πμο γμφζακ πνζκ) βζα κα ζοκεπζζημφκ
ηάπμο αθθμφ (ζηδ πχνα πμο εβηαηαζηάεδηακ).
ηδκ ηοπνζαηή εηπαζδεοηζηή πμθζηζηή μ ιμκμπμθζηζζιζηυξ πνμζακαημθζζιυξ ημο ζπμθείμο πμο είκαζ
θακενυξ ζηδ δζδαηηέα φθδ ηαζ ζημκ ηνυπμ δζδαζηαθίαξ ζημ ζπμθείμ ζζβά-ζζβά θαίκεηαζ υηζ
ζοιπθδνχκεηαζ απυ εέζεζξ ηαζ ζηάζεζξ πμο πνμςεμφκ ηδκ μζημοιεκζηυηδηα ηαζ ηζξ ίζεξ εοηαζνίεξ.
μο

οκεπχξ, θυβς ηςκ δδιμβναθζηχκ αοηχκ αθθαβχκ, ηα εηπαζδεοηζηά ζοζηήιαηα ημο 21 αζχκα
ανίζημκηαζ ακηζιέηςπα ιε ηδ ιεβάθδ πνυηθδζδ κα αμδεήζμοκ υθα ηα παζδζά, απυ υθεξ ηζξ ημζκςκζηέξ
μιάδεξ, ακελάνηδηα απυ εεκζηυηδηα, ενδζηεία, πνχια ηαζ θοθή, ημζκςκζηή ηάλδ, ημοθημφνα ηαζ θφθμ, κα
ακαπηφλμοκ ηζξ απαναίηδηεξ βκχζεζξ, δελζυηδηεξ ηαζ ζηακυηδηεξ, βζα κα είκαζ ζε εέζδ κα ζοιιεηέπμοκ
εκενβά ζηδκ ημζκςκία.
Ο ηάεε άκενςπμξ έπεζ δζηαίςια κα πζζηεφεζ ζε υ,ηζ εέθεζ. Έηζζ, δεκ πνέπεζ κα είκαζ ακαβηαζιέκμξ μ ηάεε
ιαεδηήξ πμο πζζηεφεζ ζε ηάπμζα άθθδ ενδζηεία ηαζ κα εηηθδζζάγεηαζ ιαγί ιαξ. Πνέπεζ κα ηάκμοιε
ηάπμζεξ οπμπςνήζεζξ ή δζαθμνμπμζήζεζξ ηαθφηενα ζε ηάπμζα εέιαηα έηζζ χζηε μ ηάεε ιαεδηήξ
μπμζαζδήπμηε θοθήξ, ενδζηείαξ ηαζ εεκζηυηδηαξ κα κζχεεζ υηζ είκαζ ιέθμξ ηδξ ζπμθζηήξ ιαξ ημζκςκίαξ.
Γεκ πνέπεζ κα ακαβηάγεηαζ μ αθθυενδζημξ ιαεδηήξ απυ ημκ ηαεδβδηή ενδζηεοηζηήξ αβςβήξ, κα
πζζηέρεζ ιε ημ γυνζ ζημ πνζζηζακζζιυ, αθθά ειείξ ςξ μνευδμλμζ πνζζηζακμί κα ημο δείπκμοιε ηζ είκαζ δ
ενδζηεία αοηή ιέζα απυ ηα ένβα ιαξ. Σχνα ακ απμθαζίζεζ ζε ηάπμζα ζηζβιή απυ ιυκμξ ημο κα εκηαπεεί
ζε αοηυ πμο ειείξ πζζηεφμοιε, ηυηε κα ημκ εκηάλμοιε πζμ ααεζά ζηα δνχιεκα βφνς απυ ηδ ενδζηεοηζηή
ιαξ αβςβή.
Με αάζδ ηα πζμ πάκς, ειείξ, μζ Παζδμαμοθεοηέξ ηδξ Λάνκαηαξ ηαηαθήλαιε ζηζξ ελήξ απμθάζεζξ-θφζεζξ
πμο ιπμνμφκ κα ζηαιαηήζμοκ αοηυ ημ ναηζζζιυ πμο οπάνπεζ ζηδκ ημζκςκία ηαζ ζηα ζπμθεία ιαξ ιε
επίηεκηνμ ηδκ ανπή ηδξ ημζκςκίαξ, πμο είκαζ ιζα ζιίηνοκζδ ηδξ έλς ημζκςκίαξ, ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ ΜΑ.
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Δζζδβήζεζξ:
1.
Οζ ιαεδηέξ πμο οζηενμφκ ζηδ βκχζδ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ θυβς ηαηαβςβήξ, ηαζ εέθμοκ κα ηδ
ιάεμοκ, κα ιπμνμφκ ιέζς επζπμνδβδιέκςκ απυ ημ ηνάημξ ιαεδιάηςκ κα ηδ ιαεαίκμοκ απυ
εζδζημφξ ηαεδβδηέξ ζημκ ημιέα αοηυ. Σμ απμηέθεζια εα είκαζ κα ιδ ζοκακημφκ ζμαανά
πνμαθήιαηα ζημ κα ζοιααδίγμοκ ιαγί ιαξ ζημ ιάεδια ηςκ κέςκ εθθδκζηχκ, αθθά ηαζ βεκζηά ηςκ
ζπμθζηχκ ιαεδιάηςκ, βζα κα πνμθδθεεί δ ζπμθζηή απμηοπία ηαζ ηα επαηυθμοεά ηδξ.
2.
Λυβς ηδξ βκςζηήξ ζε υθμοξ ιαξ πμθοπμθζηζζιζηυηδηαξ πμο οπάνπεζ ζημκ ηυπμ ιαξ, ηαζ πνυηεζηαζ
κα εκηαεεί ηαηά ηα θαζκυιεκα ιε ηδ είζμδυ ιαξ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, πνέπεζ κα βίκμκηαζ
δζάθμνεξ πμθζηζζηζηέξ εηδδθχζεζξ χζηε κα πνμαάθθμκηαζ μζ πμθζηζζηζηέξ ζοκήεεζεξ υπςξ είκαζ μζ
πμνμί, ηα εέαηνα, ηα ηναβμφδζα, μζ εεκζημί φικμζ, δ ημογίκα, δ βθχζζα ηαζ ανηεηά άθθα. Με αοηυ
ημκ ηνυπμ εα κζχεμοκ μζ εκηυξ εζζαβςβζηχκ ―λέκμζ‖ οπήημμί ιαξ πςξ ιπμνμφκ κα γήζμοκ
εθεφεενα πςνίξ κα ημοξ ηαηαηνίκεζ ηακείξ βζα ηα πζζηεφς ημοξ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ ίζςξ
ηαηαθένμοιε κα ελαθείρμοιε ημ ΦΟΒΟ ΠΡΟ ΣΟ ΑΓΝΩΣΟ, πμο πμθθέξ θμνέξ μδδβεί ζε
θακεαζιέκεξ ηαζ αζαζηζηέξ ακηζδνάζεζξ.
3.
Πνέπεζ κα ημοξ απμδεπημφιε ηαζ ειείξ μζ ίδζμζ, υπςξ είκαζ ιε απμηέθεζια κα βίκεζ ιζα ζςζηή
ζοβπχκεοζδ ιεηαλφ ιαξ ηαζ αοηχκ, βζα κα γμφιε υθμζ ανιμκζηά ζε ιζα ημζκςκία θηζαβιέκδ βζα
υθμοξ, πςνίξ ακαβηαζηζηά κα πνέπεζ κα παεμφκ μζ δζάθμνεξ πμθζηζζιζηέξ ηαζ πμθζηζζηζηέξ δζαθμνέξ
ηαζ μζ εεκζηυηδηεξ πμο οπάνπμοκ ζήιενα ζημκ ηυπμ ιαξ.
4.
Θα πνέπεζ κα οπάνπμοκ δζάθμνεξ επζθμβέξ ζηδ θεζημονβία ημο ςνμθυβζμο πνμβνάιιαημξ ηςκ
ζπμθείςκ ιαξ, βζα κα δζδάζημκηαζ δζάθμνεξ άθθεξ βθχζζεξ, εηηυξ απυ ηα αββθζηά ηαζ βαθθζηά πμο
ήδδ δζδάζημκηαζ. Ζ επζθμβή πμο έπμοκ μζ ιαεδηέξ ιαηνμπνυεεζια εα αμδεήζεζ ζημ κα οπάνπεζ
ηαθφηενδ επζημζκςκία ιεηαλφ ιαξ ηαζ ηςκ ―λέκςκ‖ οπδηυςκ πμο οπάνπμοκ ζημκ ηυπμ ιαξ.
5.
πςξ είκαζ βκςζηυ μζ λέκμζ οπήημμζ έπμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ μνβακχζεζξ υπμο ζογδημφκηαζ ηα
δζάθμνα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγμοκ. Διείξ εα ιπμνμφζαιε κα πδβαίκμοιε μνβακςιέκα ςξ
ηνάημξ ή ςξ ημζκςκία ζηζξ ζοκεδνζάζεζξ ημοξ, κα αημφιε ηα δζάθμνά πνμαθήιαηά ημοξ ηαζ κα ημοξ
αμδεμφιε ζημ κα ηα ακηζιεηςπίζμοκ. Απμηέθεζια αοηήξ ηδξ ηίκδζδξ εα ήηακ κα οπάνπεζ ιζα
ζοκαδεθθμζφκδ ιεηαλφ ιαξ ηαζ κα θηζαπηεί ιζα ημζκςκία πςνίξ ηυζα πμθθά πνμαθήιαηα υπςξ
ζήιενα ηα αζχκμοιε.
6.
Να ―εκηαπεεί‖ ζημ ζπμθείμ έκα εζδζηυ ιάεδια ζημ μπμίμ εα οπάνπεζ δ πθδνμθυνδζδ ζημοξ
ιαεδηέξ, βζα ηδκ ηάεε ενδζηεία απυ υθμ ημκ ηυζιμ, ζπεηζηά ιε ημ ηζ είκαζ ηαεειζά απυ αοηέξ ηαζ
πμζεξ δεζηέξ αλίεξ ακηζπνμζςπεφεζ ημ ενήζηεοια πμο ελεηάγεηαζ. Ο ηάεε ιαεδηήξ, πνζζηζακυξ ηαζ
ιδ, πνέπεζ κα έπεζ ημ δζηαίςια κα παναημθμοεήζεζ ημ ιάεδια αοηυ ζηδ εέζδ, ίζςξ ηςκ
ενδζηεοηζηχκ ή ηαθφηενα πανάθθδθα ιε ημ ιάεδια ηςκ ενδζηεοηζηχκ. Σμ ηνάημξ εα πνέπεζ κα
είκαζ πμθφ πνμζεηηζηυ ζημ πμζμζ ηαεδβδηέξ εα δζδάζημοκ ημ ιάεδια αοηυ, έηζζ χζηε κα ιδ
δδιζμονβδεεί ηάπμζαξ ιμνθή αίνεζδ, αθμφ αοηυ ημ απμηέθεζια δεκ ημ επζεοιεί ηακείξ.
Πζζηεφμοιε πςξ έηζζ εα ιπμνμφκ μζ αθθυενδζημζ κα παναημθμοεμφκ ιάεδια ενδζηεοηζηχκ ηαζ
υπζ ηνυπμοξ ιφδζδξ ημοξ ζηζξ ενδζηείεξ ηαζ ζηζξ θαηνεοηζηέξ εηδδθχζεζξ ημοξ.
7.
Ζ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηςκ ιεβάθςκ, ιέζς εζδζηχκ ζειζκανίςκ εα ιπμνμφζε κα
ηάκεζ ημοξ πάκηεξ κα ακηζιεηςπίγμοκ αοηυ ημ εέια ιε ηαθφηενμ ηνυπμ. Θα αμδεμφζε ζηδκ
ακηζιεηχπζζδ ημο πμθζηζζιζημφ ναηζζζιμφ πμο επζηναηεί ζήιενα, ακ ηαζ εοηοπχξ αηυιδ είκαζ ζε
οπμθενηά υνζα ζε ζφβηνζζδ ιε ημ ηζ βίκεηαζ ζημ ελςηενζηυ. Ωξ απμηέθεζια αοημφ εα είκαζ ηαζ δ
δζαθμνμπμίδζδ απυ ημ ιμκμπμθζηζζιζηυ ιμκηέθμ δζδαζηαθίαξ.
8.
Διείξ μζ ζδιενζκμί ιαεδηέξ ηαζ μζ αονζακμί πμθίηεξ, εέθμοιε απθά έκακ ηυζιμ πςνίξ ναηζζζιυ,
έκακ ηυζιμ πςνίξ πμθέιμοξ ηαζ δζαιάπεξ, έκακ ηυζιμ πμο δε εα έπεζ ημζκςκζηά πνμαθήιαηα
υπςξ αοηά πμο οπάνπμοκ ζήιενα.




ΘΔΛΟΤΜΔ ΔΝΑΝ ΚΟΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ ΜΑ!
ΘΔΛΟΤΜΔ - ΚΑΗ ΜΑ ΑΞΗΕΔΗ - ΔΝΑ ΠΗΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΑΗ ΠΗΟ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΚΟΜΟ!!

Μμκάπα αοηά, ηίπμη‘ άθθμ!
ΘΔΛΟΤΜΔ ΠΟΛΛΑ;
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«Οη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο (ζξεζθεία, γιώζζα, εζληθή θαηαγσγή) πνπ αλαπαξάγνπλ δηαθνξεηηθέο
θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζρέζεηο θαη είλαη βαζηθό γλώξηζκα ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο ιόγσ
ηεο ζύλζεζήο ηεο από Οξζόδνμνπο Υξηζηηαλνύο Διιελνθύπξηνπο, Μνπζνπικάλνπο
Σνπξθνθύπξηνπο, Μαξσλίηεο, Λαηίλνπο, Καζνιηθνύο, Αξκελίνπο, Πνληίνπο θαη άιινπο»
Έθζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο Πάθνπ ηεο Κππξηαθήο Παηδνβνπιήο
Διείξ μζ αμοθεοηέξ ηδξ Βμοθήξ ηςκ Παζδζχκ, ιέθδ ηδξ Κμζκμαμοθεοηζηήξ Δπζηνμπήξ Πάθμο, ζογδηήζαιε
ζε αάεμξ ημ εέια ηδξ πμθζηζζιζηήξ δζαθμνεηζηυηδηαξ, ζε μηηχ ζοκεδνζάζεζξ ιαξ ηαζ ηαηαθήλαιε
μιυθςκα ζηζξ πζμ ηάης εζζδβήζεζξ, ηζξ μπμίεξ οπμαάθθμοιε ζηδκ μθμιέθεζα ημο ζχιαημξ ηδξ Βμοθήξ
ηςκ Παζδζχκ βζα έβηνζζδ.
Με ημκ υνμ ―πμθζηζζιυξ‖ εκκμμφιε υζα ηαηάθενε κα δδιζμονβήζεζ μ άκενςπμξ ηάεε πχναξ ζημ πέναζια
ημο ηαζνμφ. Ο υνμξ ζοιπενζθαιαάκεζ ηα ήεδ ηαζ ηα έεζια, ηδκ ημοθημφνα ηαζ ηζξ ζοκήεεζεξ ημο
ακενχπμο. Δίκαζ πθέβια ηςκ πναβιαηζηχκ ζπέζεςκ πμο οπάνπμοκ ιεηαλφ θφζεςξ ηαζ ακενχπμο απυ
ηδ ιζα ηαζ ιεηαλφ ηςκ αηυιςκ απυ ηδκ άθθδ, μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ δζαιμνθχκμκηαζ ηαζ ελεθίζζμκηαζ μζ
ζπέζεζξ αοηέξ ηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή ιε ηδκ μπμία ειθακίγμκηαζ ζε δεδμιέκμ ηυπμ ηαζ πνυκμ. Ο
πμθζηζζιυξ είκαζ έκκμζα εονφηαηδ, βζαηί ηείκεζ κα ζοιπενζθαιαάκεζ ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ μθυηθδνμ ημ
πανεθευκ, αθθά ηαζ ημ πανυκ ημο ακενχπζκμο αίμο ζημκ πθακήηδ ιαξ.
Οζ πμθζηζζιμί ηςκ δζαθυνςκ πςνχκ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηδκ ιεηακάζηεοζδ ηςκ ακενχπςκ απυ ηυπμ
ζε ηυπμ. Καζ ηυηε παναηδνείηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ―δζαθμνεηζηυηδηαξ‖ απυ πμθζηζζιζηήξ άπμρδξ. Ο ηάεε
πμθζηζζιυξ έπεζ ηα δζηά ημο παναηηδνζζηζηά ηαζ ζδζαζηενυηδηεξ ηαζ έηζζ ακάιεζά ημοξ οπάνπμοκ ανηεηέξ
δζαθμνέξ. Έηζζ υηακ ζοκοπάνπμοκ δζαθμνεηζημί θαμί, παναηδνμφκηαζ πμθζηζζηζηέξ δζαθμνέξ (ενδζηεία,
βθχζζα, εεκζηή ηαηαβςβή) πμο ακαπανάβμοκ δζαθμνεηζηέξ ημζκςκζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ ζπέζεζξ.
Σμ θαζκυιεκμ αοηυ ηδξ ζοκφπανλδξ δζαθυνςκ πμθζηζζιχκ πμο μκμιάγεηαζ ―πμθοπμθζηζζιυξ‖
παναηδνείηαζ ηαζ ζημ κδζί ιαξ, ζήιενα. Δκχ, ακηίεεηα, ζηα παθζά πνυκζα δεκ οπήνπακ αοηέξ μζ
δζαθμνέξ. Οζ άκενςπμζ ηυηε ήηακ απθμί, πςνίξ ναηζζζιυ. Οζ ημζκςκίεξ ήηακ ηθεζζηέξ πςνίξ
ιεηακαζηεφζεζξ. Σχνα υιςξ θυβς ηςκ μζημκμιζηχκ ιεηακαζηχκ ηαζ ηδξ ακάιεζλδξ ακενχπςκ, θυβς ηδξ
μζημκμιίαξ παναηδνείηαζ ημ πνυαθδια αοηυ ηαζ ιε ηδκ έκηαλή ιαξ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ εα αολδεεί.
Έηζζ βζα κα ιπμνέζμοιε κα ακεπημφιε ζημ κδζί ηαζ ιε ακενχπμοξ δζαθυνςκ πςνχκ ηαθυ ήηακ κα
ακαηημφζε ηδ δζαθμνεηζηυηδηά ηδξ υζμκ αθμνά ηδ βθχζζα, ενδζηεία, ημοθημφνα, ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ
ζοιπενζθμνάξ ηαζ υπζ κα ημοξ αθθάλμοιε πίζηδ ηαζ ηαηαβςβή.
Κονζυηενα εέιαηα αοημφ ημο πνμαθήιαημξ είκαζ ηα παζδζά πμο ηαεδιενζκά ανίζημκηαζ ζε έκα πενζαάθθμκ
ιε άημια δζαθμνεηζηήξ βθχζζα, πμθζηζζιμφ, ενδζηείαξ ηαζ βεκζηά εεκζηήξ ηαηαβςβήξ ζημ ΥΟΛΔΗΟ.
πςξ λένμοιε δ βθχζζα είκαζ ημ ενβαθείμ ζοκεκκυδζδξ. Έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία ηαζ αλία. Υςνίξ αοηή, μ
άκενςπμξ δε εα ιπμνέζεζ κα ζογδηήζεζ ιε ημ ζοκάκενςπμ ημο ηαζ κα ανεζ θφζεζξ ζηα δζάθμνα
ηαεδιενζκά πνμαθήιαηα πμο ημκ απαζπμθμφκ. Γζ‘ αοηυ απαναίηδημ είκαζ υθμζ κα βκςνίγμοκ ηδκ
εθθδκζηή βθχζζα. Γζαθμνεηζηά ηα παζδζά πμο ανίζημκηαζ ζε έκα ζπμθείμ ζημ κδζί ιαξ, πςνίξ κα
βκςνίγμοκ ηδ βθχζζα ιαξ, ανίζημκηαζ ζε πμθφ δφζημθδ εέζδ ηαζ δ ροπμθμβζηή ημοξ ηαηάζηαζδ είκαζ
εκημκυηενδ. Γεκ ιπμνμφκ κα ακηζθδθεμφκ ηζ θέκε ηα βφνς παζδζά ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζηδ
δζηή ιαξ πανέα.
Διείξ μζ Κφπνζμζ έπμοιε ανηεηέξ πνμηαηαθήρεζξ βζα ημοξ ιμοζμοθιάκμοξ ηαζ βεκζηά βζα ηζξ άθθεξ
ενδζηείεξ, πνάβια πμο πνέπεζ κα ηαηανβδεεί. Γεκ απμδεπυιαζηε ηα άθθα παζδζά πμο δζαθένμοκ απυ
ειάξ πμθζηζζιζηά. Γεκ ηα αμδεμφιε ηαευθμο κα εκηαπεμφκ ηαζ κα πνμζανιμζημφκ ζηδ δζηή ιαξ
ημζκςκία.
Δπίζδξ, ηα παζδζά πμο πζζηεφμοκ ζηζξ άθθεξ ενδζηείεξ ημοξ είκαζ δφζημθμ κα
παναημθμοεήζμοκ ημ ιάεδια ηςκ ενδζηεοηζηχκ πμο ακαθένεηαζ ηονίςξ ζηδκ μνεμδμλία.
Δπζπνυζεεηα ιέζα απυ ηα αζαθία ηδξ ζζημνίαξ θακηάγεζ μ θακαηζζιυξ ηαζ ηαθθζενβείηαζ υθμ ημ «ΔΜΔΗ»,
«ΔΜΔΗ μζ κζηδηέξ», «ΔΜΔΗ μζ πακημδφκαιμζ», «ΔΜΔΗ», «ΔΜΔΗ». Σα βεβμκυηα ηαηαβνάθμκηαζ υπζ
υπςξ πναβιαηζηά ελεθίπεδηακ αθμφ δεκ ηαηαβνάθμκηαζ ηα δζηά ιαξ θάεδ πανά ιυκμ ηα θάεδ ηςκ άθθςκ
θαχκ ηαζ ζοκεπχξ ηαηδβμνμφιε ημοξ άθθμοξ θαμφξ. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα ζπείνεζ ημ ιίζμξ
απέκακηζ ζε άθθμοξ θαμφξ ηαζ ημκ ακηαβςκζζιυ ηαζ κα ηαθθζενβείηαζ μ θακαηζζιυξ.
Πμθθέξ θμνέξ ημ ιάεδια βίκεηαζ ιέζα απυ μιάδεξ ηαζ ηα παζδζά ακαθαιαάκμοκ ανηεηέξ θμνέξ κα ηάκμοκ
μιαδζηέξ ένεοκεξ βζα πανμοζίαζδ. ιςξ μζ μιάδεξ αοηέξ πμηέ δε βίκμκηαζ ιεζηηέξ χζηε ηα παζδζά
δζαθμνεηζηχκ πςνχκ κα ένπμκηαζ ζε επαθή ηαζ κα ηαθθζενβείηαζ δ απμδμπή ηαζ δ αθθδθμαμήεεζα.
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Σέθμξ, μζ εηπαζδεοηζημί ιε ηδ ζεζνά ημοξ, δε ζοκηεθμφκ ζε ζηακμπμζδηζηυ ααειυ χζηε κα αμδεήζμοκ ηαζ
αοημί ηα παζδζά ιε πμθζηζζιζηή δζαθμνά κα εκηαπεμφκ ζημ ζφκμθμ, μφηε απμδεζηκφμοκ ζε ειάξ ηνυπμοξ
βζα κα απμδεπεμφιε ηα παζδζά αοηά.
πςξ επίζδξ, μφηε ηα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ δε αμδεμφκ χζηε κα εηθείρεζ δ ιζζαθθμδμλία ηαζ μ
θακαηζζιυξ, αθθά πμθθέξ θμνέξ ηα ακαπανάβμοκ.
Γζ‘ αοηυ πνέπεζ δ εηπαίδεοζδ δ μπμία ιπμνεί κα ζοκηεθέζεζ ζε ιεβάθμ ααειυ κα ιαξ μδδβήζεζ κα
ιάεμοιε ηζξ μιμζυηδηέξ ιαξ ιε άθθμοξ θαμφξ ηαζ υπζ ηζξ δζαθμνέξ ιαξ, βζαηί μζ μιμζυηδηεξ είκαζ πμθφ
πενζζζυηενεξ.
Δηζεγήζεηο:
Γζ‘ αοηυ γδημφιε απυ ηδκ μθμιέθεζα ηδξ Βμοθήξ ηςκ Παζδζχκ κα εβηνίκεζ ηα πζμ ηάης:
1.
Να βίκμκηαζ εκηαηζηά ιαεήιαηα απυ εζδζημφξ δαζηάθμοξ ζηα ζπμθεία, ζηα αθθυβθςζζα παζδζά βζα
κα ιάεμοκ ηδκ εθθδκζηή βθχζζα. Δπίζδξ, κα ειροπχκμκηαζ εεηζηά ηα αθθυβθςζζα παζδζά,
ζδζαίηενα αοηά πμο ιυθζξ έπμοκ εβηαηαζηαεεί ζηδκ Κφπνμ, δ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ ηςκ μπμίςκ
είκαζ εκημκυηενδ.
2.
Ζ φθδ ηςκ ενδζηεοηζηχκ κα ακαεεςνδεεί ηαζ κα βίκεηαζ ακαθμνά ζε υθεξ ηζξ ενδζηείεξ, αθθά
ηονίςξ κα δζδάζημκηαζ ηζξ δεζηέξ αλίεξ ζημ ιάεδια ηςκ ενδζηεοηζηχκ πμο αθμνμφκ ημκ ηαεέκα
ιαξ. Έηζζ εα ιπμνμφκ κα ζοιιεηέπμοκ υθα ηα παζδζά δζαθυνςκ ενδζηεζχκ ζημ ιάεδια ηςκ
ενδζηεοηζηχκ.
3.
Καηά ηδκ χνα ημο ιαεήιαημξ, εα ιπμνμφζε ημ ιάεδια κα βίκεηαζ υπμο ιπμνεί, π.π. ζε δζάθμνεξ
δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ένεοκεξ ζε ιζηηέξ μιάδεξ βζα κα ένπμκηαζ πενζζζυηενμ ζε επαθή ιε ηα παζδζά
δζαθυνςκ πςνχκ ηαζ ιέζα απυ ηδ ζοκενβαζία ηαζ ηδκ αθθδθμαμήεεζα μ έκαξ εα βίκεζ απμδεηηυξ
απυ ημκ άθθμ. Έηζζ εα ηαηανβδεεί δ ιζζαθθμδμλία.
4.
Να βίκμοκ εζδζηά ζειζκάνζα ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ βζα κα ημοξ οπμδεζπεμφκ δζάθμνμζ ιέεμδμζ ηαζ
ηνυπμζ βζα κα βίκεηαζ ημ ιάεδια, χζηε κα θένμοκ ηα παζδζά ζε επαθή ηαζ κα απμδεηημφκ μ έκαξ
ημκ άθθμ ηαζ κα ζαήζεζ μ θακαηζζιυξ ηαζ δ ιζζαθθμδμλία πμο ιαξ απμιαηνφκμοκ. Να
εοαζζεδημπμζήζμοκ εονφηενα ηδκ ηοπνζαηή ημζκςκία ηαζ κα πνμςεδεεί δ ζοκενβαζία ιεηαλφ
παζδζχκ απυ δζαθμνεηζημφξ θαμφξ. Να αμδεήζμοκ χζηε ηα βδβεκή παζδζά κα ακαπηφλμοκ, ιέζα
απυ ημ υθμ πνυβναιια ημο ζπμθείμο, ζηάζεζξ απμδμπήξ πνμξ ηα αθθυβθςζζα παζδζά εζδζηά, ηαζ
πνμξ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα βεκζηυηενα. Έπεζηα, κα δίκμοκ εοηαζνίεξ ζηα αθθυβθςζζα παζδζά κα
ζογδημφκ, κα ενβάγμκηαζ ηαζ κα ζοκενβάγμκηαζ ζε ιζηνέξ μιάδεξ.
5.
Κάεε ζπμθείμ οπμπνεςηζηά κα μνβακχκεζ ηάεε πνυκμ ζηα πθαίζζα ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ ιζα
δζαπμθζηζζιζηή εηδήθςζδ υπμο παζδζά δζαθυνςκ πςνχκ κα πανμοζζάγμοκ ημκ πμθζηζζιυ ημοξ.
Αοηυ εα αμδεήζεζ ηα παζδζά κα ένεμοκ πζμ ημκηά ημ έκα ζημ άθθμ, αθμφ εα βκςνζζημφκ έηζζ πζμ
ηαθά.
6.
Σέθμξ ηα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ εα ιπμνμφζακ ηαζ αοηά ιε ηδ ζεζνά ημοξ κα ζοκηεθέζμοκ
ηάκμκηαξ δζάθμνα πνμβνάιιαηα εκάκηζα ζηδ ιζζαθθμδμλία, ημ θακαηζζιυ, βζα ηαηακυδζδ ηςκ
υνςκ «πμθζηζζιυξ» ηαζ «δζαθμνεηζηυηδηα». Μπμνμφκ επίζδξ κα βίκμοκ δζάθμνα παζπκίδζα υπμο κα
ζοιιεηέπμοκ παζδζά ιε δζαθμνεηζηυ πμθζηζζιυ ηαζ ημοθημφνα.
ναιά ιαξ θμζπυκ: Ζ δδιζμονβία ιζαξ ημζκςκίαξ υπμο εα οπάνπεζ μ ζεααζιυξ ηςκ πμθζηζζιχκ, ηδξ
δζαθμνεηζηυηδηαξ ηαζ υθςκ ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ.
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ΦΖΦΗΜΑ ΣΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΠΑΗΓΟΒΟΤΛΖ
Ζ Γ‘ Σαηηζηή φκμδμξ ηδξ Οθμιέθεζαξ ηδξ Κοπνζαηήξ Παζδμαμοθήξ, πμο πναβιαημπμζήεδηε ζήιενα, 22
Νμειανίμο 2003, ζηδ Βμοθή ηςκ Ακηζπνμζχπςκ, αθμφ ζογήηδζε ηαζ εκέηνζκε ηζξ εηεέζεζξ ηςκ
Παζδμαμοθεοηχκ υθςκ ηςκ επανπζχκ ηδξ Κφπνμο, μιυθςκα ρδθίγεζ ηα αηυθμοεα ιέηνα βζα πνμχεδζδ
ηαηά πνμηεναζυηδηα:
1.
Δηιάεδζδ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ ιέζα απυ ηναηζηά πνμβνάιιαηα επζιυνθςζδξ πνμξ ημοξ
αθθυβθςζζμοξ ηαζ κα δζαζθαθζζηεί υηζ ηα λεκυβθςζζα παζδζά ιαεαίκμοκ ζηα ζπμθεία ιαξ υπζ ιυκμ
ηδκ εθθδκζηή βθχζζα αθθά ηαζ ηδ δζηή ημοξ βθχζζα.
2.
Κάεε ζπμθείμ κα μνβακχκεζ οπμπνεςηζηά ηάεε πνυκμ ζηα πθαίζζα ηδξ ζπμθζηήξ πνμκζάξ ιζα
δζαπμθζηζζιζηή εηδήθςζδ υπμο παζδζά δζαθυνςκ πςνχκ κα πανμοζζάγμοκ ημκ πμθζηζζιυ ημοξ.
3.
Καηά ηδκ χνα ημο ιαεήιαημξ εα ιπμνμφζε ημ ιάεδια κα βίκεηαζ ιε δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ
ένεοκεξ ζε ιζηνέξ, ιεζηηέξ μιάδεξ βζα κα ένπμκηαζ πενζζζυηενμ ζε επαθή ηα παζδζά δζαθυνςκ
πςνχκ ηαζ ιέζα απυ ηδ ζοκενβαζία ηαζ ηδκ αθθδθμαμήεεζα μ έκαξ κα βίκεηαζ απμδεηηυξ απυ ημκ
άθθμ.
4.
Διπθμοηζζιυξ ημο ςνμθμβίμο πνμβνάιιαημξ ιε ηδ δζδαζηαθία λέκςκ βθςζζχκ ςξ εθεφεενδ
επζθμβή απυ ημοξ ιαεδηέξ.
5.
οιιεημπή ηδξ ημζκςκίαξ ηαζ ημο ηνάημοξ ηαζ παναημθμφεδζδ ηδξ πμθζηζζηζηήξ ημοξ
δναζηδνζυηδηαξ πνμξ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ λέκμζ.
6.
Γζηαίςια επζθμβήξ ή υπζ ημο ιαεήιαημξ ηδξ ενδζηζμθμβίαξ πμο εα βίκεηαζ πανάθθδθα ιε αοηυ ηςκ
ενδζηεοηζηχκ χζηε κα βίκεηαζ βκςνζιία ιε υθεξ ηζξ ενδζηείεξ.
7.
Γζμνβάκςζδ ζειζκανίςκ βζα επζιυνθςζδ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ, χζηε κα βίκεζ
πζμ απμηεθεζιαηζηή δ δζδαζηαθία ζε ηάλεζξ ιε ιαεδηέξ απυ δζάθμνεξ πμθζηζζιζηέξ μιάδεξ.
8.
Σα Μέζα Μαγζηήξ Δκδιένςζδξ κα ζοκηεθέζμοκ, ιε πνμβνάιιαηα εκάκηζα ζηδ ιζζαθθμδμλία ηαζ
ζημ θακαηζζιυ, βζα ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ πμθζηζζιζηήξ δζαθμνεηζηυηδηαξ ηαζ κα ηδνμφκ ημκ
ηχδζηα δεμκημθμβίαξ. Μπμνμφκ επίζδξ κα πανμοζζάγμκηαζ παζπκίδζα ζηα μπμία κα ζοιιεηέπμοκ
παζδζά ιε δζαθμνεηζηυ πμθζηζζιυ.
9.
Σμ Τπμονβείμ Παζδείαξ ηαζ Πμθζηζζιμφ:
(α)
Να θνμκηίζεζ ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυ κα μθμηθδνςεεί δ ηαηάθθδθδ οπμδμιή ζηα ζπμθζηά
ηηίνζα, χζηε ηα παζδζά ιε εζδζηέξ ακάβηεξ κα ελοπδνεημφκηαζ ηαθφηενα.
(α)
Να ακαεεςνήζεζ ηα ακαθοηζηά πνμβνάιιαηα χζηε κα ζηακμπμζμφκ ηζξ ακάβηεξ υθςκ ηςκ
παζδζχκ ηαζ κα ζέαμκηαζ ηδ δζαθμνεηζηυηδηά ημοξ, είηε αοηή ζδιαίκεζ ιαεδζζαηή δοζημθία είηε αοηή
ζδιαίκεζ ζδζαίηενμ ηαθέκημ ζε ηάπμζμ ημιέα.
(β)
Να εθανιυζεζ πθήνςξ ηδ κμιμεεζία πμο παναπςνεί πενζζζυηενμ πνυκμ ηαζ δζηαίςια
πνμθμνζηήξ ελέηαζδξ ζηα δοζθεηηζηά παζδζά, εζδζηά ζηζξ Δκζαίεξ Απμθοηήνζεξ ηαζ ηζξ Δζζαβςβζηέξ
Δλεηάζεζξ.
10. Σδκ ζζυηζιδ εηπνμζχπδζδ ιαεδηχκ ηαζ εκδθίηςκ ζηδ θεζημονβία ηαζ μνβάκςζδ ημο ζπμθείμο.
11. Σμ εεζιμεεηδιέκμ δζηαίςια ρήθμο ζημ Πεζεανπζηυ οιαμφθζμ.
12. Σδκ μοζζαζηζηή ζοιιεημπή ηςκ παζδζχκ ιε δζηαίςια ρήθμο ζημ πεζεανπζηυ ζοιαμφθζμ ηςκ
ζπμθείςκ.
13. Σδκ επμζημδμιδηζηή ζοκενβαζία ιε ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ηαζ Πμθζηζζιμφ.
14. Σδκ ακαθμβζηή ζοιιεημπή ημοξ ζηα δδιμηζηά ή ημζκμηζηά ζοιαμφθζα ηδξ πενζμπήξ ημοξ.
15. Σδ ζοιιεημπή ημοξ ςξ παναηδνδηχκ ζηζξ ημζκμαμοθεοηζηέξ επζηνμπέξ ηδξ Βμοθήξ ηςκ εκδθίηςκ
ηαζ ηδκ μοζζαζηζηυηενδ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ ζοκενβαζία ηςκ επζηνμπχκ αοηχκ ιε ηδκ
παζδμαμοθή.
16. Σδ ιείςζδ ημο μνίμο δθζηίαξ βζα ημ δζηαίςια ημο εηθέβεζκ ηαζ εηθέβεζεαζ.
17. Σμ ηνάημξ κα ιενζικήζεζ βζα κα αολδεμφκ μζ εέζεζξ ενβαζίαξ ιε ζηυπμ κα πνμθαααίκεζ ηα
πνμαθήιαηα ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηδξ ακέπεζαξ πανά κα ηα εεναπεφεζ.
18. Να δδιζμονβδεμφκ υθα ηα απαναίηδηα ένβα οπμδμιήξ πμο εα δζεοημθφκμοκ ημοξ ενβαγυιεκμοξ
βμκείξ π.π. παζδμημιζημί ζηαειμί, πενζζζυηενα μθμήιενα ζπμθεία ηαζ ηέκηνα πνμζηαζίαξ ηαζ
απαζπυθδζδξ παζδζχκ.
19. Μείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ ιαεδηχκ ηαηά ηιήια, απμθυνηςζδ ηαζ εηζοβπνμκζζιυξ ηςκ ακαθοηζηχκ
πνμβναιιάηςκ ιε ζηυπμ ηδκ ελάθεζρδ ηςκ δζαηνίζεςκ ηαζ ηδξ παναπαζδείαξ.
20.

οκαζζεδιαηζηή ζηήνζλδ ηςκ παζδζχκ απυ πμθοεειαηζηή μιάδα ιε ηδ ζοιιεημπή ροπμθυβμο,
ημζκςκζημφ θεζημονβμφ ηαζ ζοιαμφθμο δαζηάθμο/ηαεδβδηή ιέζα ζε ηάεε ζπμθείμ.

Σέθμξ, δζαηδνφζζμοιε υηζ:



Σα παζδζά εέθμοκ κα πνμζθένμοκ, έπμοκ απυρεζξ, ζδέεξ, ηαθέκηα, ζηακυηδηεξ, υκεζνα, θζθμδμλίεξ.
Απθά γδηάκε ηάπμζμξ κα ημοξ δχζεζ ηδκ εοηαζνία.
ναιά ιαξ είκαζ δ δδιζμονβία ιζαξ ημζκςκίαξ υπμο εα οπάνπεζ μ ζεααζιυξ ηςκ πμθζηζζιχκ, ηδξ
δζαθμνεηζηυηδηαξ ηαζ υθςκ ηςκ ακενςπίκςκ δζηαζςιάηςκ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ
ΑΒΒΑΣΟ 15 Ννεκβξίνπ:
10.00 – 10.30 ΣΔΛΔΣΖ ΔΝΑΡΞΖ
 Καθςζυνζζια απυ ημκ Πνυεδνμ ηδξ ΔΠΔΠ Πάθμο η. Νίημ Πζζηέκηδ
 Υαζνεηζζιυξ απυ ημκ Γήιανπμ Πάθμο η. Φεζδία ανίηα
 Υαζνεηζζιυξ απυ ημκ Πνυεδνμ ηδξ Γδιμηναηίαξ η. Σάζζμ Παπαδυπμοθμ
 Κήνολδ ηδξ Έκανλδξ ηςκ Δνβαζζχκ ημο οκεδνίμο απυ ημκ Τπμονβυ Δνβαζίαξ ηαζ Κμζκςκζηχκ
Αζθαθίζεςκ η. Μάηδ Κεναοκυ
 Δζζαβςβζηή Οιζθία απυ ημκ Πνυεδνμ ηδξ ΠΔΠΔΠ η. Σάηδ Κμκή
11.00 – 13.30 ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ Α
H αλαγλώξηζε ηεο Γηαθνξεηηθόηεηαο θαη νη Κνηλσληθέο Γηαθξίζεηο ζηελ επνρή καο
1. Γεκζηή Οιζθία απυ ηδκ η. Λίκηα Παπαβαθάκδ, Κμζκςκζηή Ακενςπμθυβμ-Νμιζηυ, Πμθζηζηυ Σιήια
Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ
ογήηδζδ
2. Γζαθμνεηζηυηδηα ηαζ Κοπνζαηή Πναβιαηζηυηδηα - η. Μαίνδ Κμοηζεθίκδ, Καεδβήηνζα ζημ
Πακεπζζηήιζμ Κφπνμο
ογήηδζδ
15.00-17.00 ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ Β
Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Πξόιεςε Γηαθξίζεσλ ζην Κξάηνο Πξόλνηαο
1. Δζζήβδζδ απυ εζδζηυ ημζκςκζηυ επζζηήιμκα
2. Διπεζνίεξ παζδζχκ:
 Με μζημκμιζηή δζαθμνεηζηυηδηα
 Με πμθζηζζιζηή δζαθμνεηζηή
 Με ζςιαηζηή ή πκεοιαηζηή δζαθμνεηζηυηδηα
3. ογήηδζδ
17.00-19.00 ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ
Γηαπηζηώζεηο γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη ηελ πξόιεςε ησλ δηαθξίζεσλ ζε ζρέζε κε:






Σδκ μζημκμιζηή δζαθμνεηζηυηδηα
Σδκ πμθζηζζιζηή δζαθμνεηζηή
Σδκ ζςιαηζηή ή πκεοιαηζηή δζαθμνεηζηυηδηα
Σδκ δθζηζαηή δζαθμνεηζηυηδηα

ΚΤΡΗΑΚΖ 16 Ννεκβξίνπ
8.45 – 10.15 ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ Γ
Γηαθξίζεηο θαη αξλεηηθέο Νννηξνπίεο απέλαληη ζηελ Παηδηθή Ζιηθία
1. Οιζθία απυ ηδκ η. Λαιπνζκή-Νζκέηηα Εχδ, Κμζκςκζηή Λεζημονβυ ημο Δεκζημφ οιαμοθίμο Κμζκςκζηήξ
Φνμκηίδαξ ηδξ Δθθάδαξ (ΔΤΚΦ), εζδζηεοιέκδ ζε εέιαηα Γζαπμθζηζζιζηυηδηαξ ηαζ Γζαπείνζζδξ ηςκ
οβηνμφζεςκ
2. ογήηδζδ
10.15 – 12.00 ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ
Δηζεγήζεηο- Πξνηάζεηο – Μέηξα κε βάζε ηηο δηαπηζηώζεηο ηεο πξώηεο ζεηξάο Θεκαηηθώλ
Οκάδσλ.
οκεπίγμοκ μζ Θειαηζηέξ Οιάδεξ ημο αααάημο ιε ημοξ ίδζμοξ οκημκζζηέξ.
12.00-14.00 ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ Γ
1. Ακαθμνέξ απυ ηζξ εειαηζηέξ Οιάδεξ
2. Γεκζηά Πμνίζιαηα οκεδνίμο
μο
3. Λήλδ ηαζ ακαημίκςζδ 11 Παβηφπνζμο οκεδνίμο
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