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Δηζαγσγηθό ζεκείσκα
Κξίλνληαο απφ ηελ ελαζρφιεζε ηεο θνηλήο γλψκεο, αιιά θαη απφ ηηο εκπεηξηθέο καο παξαηεξήζεηο,
θαίλεηαη φηη ηα ρξφληα ηεο εθεβείαο παξνπζηάδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ παηδηψλ
ζηελ επνρή καο. Φπζηθά, απφ επηζηεκνληθήο άπνςεο, ην ζέκα δελ είλαη ηφζν θαηλνχξην γηαηί ε εθεβεία
πάληνηε εζεσξείην σο κηα θξίζηκε θαη πξνβιεκαηηθή πεξίνδνο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ νινθιήξσζε
ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Χζηφζν, νη θίλδπλνη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ
νη έθεβνί καο ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία θαη ε πξφθιεζε πξνο ηελ θνηλσλία λα ηνπο βνεζήζεη θαη λα ηνπο
ζπκπαξαζηαζεί παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη πξνθαινχλ ηδηαίηεξε, επίζεο, αλεζπρία.
Δπηιέγνληαο ην ζέκα γηα ην θεηηλφ Παγθχπξην πλέδξην Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ηνπ Παηδηνχ, ε
ΠΔΠΔΠ ζηνρεχεη ζηε ζπγθέληξσζε βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη αλεζπρηψλ, ψζηε λα πξνβάιεη πξνο ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο ηελ αλάγθε γηα επείγνπζα κειέηε ηεο έληαζεο θαη ηεο έθηαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ
εθήβσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θαη ζην ζρεδηαζκφ κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ απηψλ.
Τπάξρεη ε εληχπσζε, πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί, φηη ε αληαπφθξηζε απφ ην ζχγρξνλν Κνηλσληθφ Κξάηνο
ζηηο αλάγθεο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο δελ βαζίδεηαη ζε έλαλ νινθιεξσκέλν θαη ζπληνληζκέλν ζρεδηαζκφ,
ελψ, ηα πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο δελ ιεηηνπξγνχλ ζηα επίπεδα πνπ απαηηνχλ νη
πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο.
Δλ φςεη ηνχηνπ, ην πλέδξην ζα επηδηψμεη, πέξα απφ ηε δηαπίζησζε ηεο θχζεο θαη ηεο έθηαζεο ησλ
πξνβιεκάησλ, ηελ εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ πηπρψλ ηεο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο πνπ εθαξκφδεη ε
Κππξηαθή πνιηηεία ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.
Ι. Πξόιεςε θαη Καζνδήγεζε
Δθφζνλ πηζηεχεηαη γεληθά φηη ε πξφιεςε είλαη ε πην νηθνλνκηθή θαη ε πην αλζξψπηλε αληηκεηψπηζε ησλ
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη θαη ε επάξθεηα ησλ πξνιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ
Οηθνγελεηαθήο θαη Παηδηθήο Δπεκεξίαο, θαζψο θαη άιισλ θξαηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
ςπρνινγία θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ, είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο.
Δπίζεο, είλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ε παξνρή θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ γηα ηνλ
ειεχζεξν ρξφλν ησλ εθήβσλ απνηειεί ζεκαληηθφ ζπληειεζηή ζηελ απνθπγή ηεο αλεμέιεγθηεο
εθκεηάιιεπζεο ησλ παηδηψλ απφ ηελ εκπνξηθή ςπραγσγία. Δίλαη, επνκέλσο, απαξαίηεην λα εμεηαζηεί ε
θαηαιιειφηεηα θαη ε επάξθεηα ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδνπλ ζεκαληηθνί θνξείο
(φπσο ν Οξγαληζκφο Νενιαίαο, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, αζιεηηθέο, πνιηηηζηηθέο νξγαλψζεηο, θ.ιπ) ζηνλ
ηνκέα ηεο ςπραγσγίαο θαη ηεο πγηνχο απαζρφιεζεο ησλ εθήβσλ.
Σέινο, είλαη επίζεο παξαδεθηφ πσο ε ζπκκεηνρή ησλ εθήβσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο
αθνξνχλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία ησλ ελειίθσλ. Πξέπεη ινηπφλ
λα εμεηαζηεί θαηά πφζνλ νη δηάθνξνη θνξείο, θπξίσο ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, έρνπλ αλαγλσξίζεη ηελ
αλάγθε ζπκκεηνρήο ησλ εθήβσλ ζηα θνηλά θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηηο αλάινγεο επθαηξίεο, δηεπθνιχλζεηο
θαη ζεζκνχο.
ΙΙ. Θεξαπεία: Αλακόξθσζε ή Καηαζηνιή;
Δπεηδή, θαηά θαλφλα, πηζηεχεηαη φηη είλαη αδχλαηε ε πξφιεςε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη εθφζνλ
εκπεηξηθά δηαπηζηψλνπκε φηη επηδεηλψλεηαη ε θχζε θαη ε έθηαζε ηεο παζνινγηθήο, παξαβαηηθήο θαη
αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθήβσλ (ρξήζε βίαο, παξαλνκία, λαξθσηηθά, θ.ιπ) ρξεηάδεηαη ε ζε
βάζνο εμέηαζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ην θνηλσληθφ θξάηνο έρεη δηαζθαιίζεη φηη:
 Παξέρεηαη ε θαηάιιειε ςπρνθνηλσληθή ζεξαπεία απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηδξχκαηα, π.ρ. Σκήκα
Δπεκεξίαο, Φπρνινγηθέο θαη Φπρηαηξηθέο Τπεξεζίεο θ.ιπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη.
 Δθαξκφδνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, δειαδή Γηθαζηήξηα, Αζηπλνκία, Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο
θ.ιπ, ζχγρξνλα θαη εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαη θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαηαζηνιήο θαη
αλακφξθσζεο ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
 Παξέρεηαη ε θαηάιιειε ζηήξημε ζηηο νηθνγέλεηεο κε παηδηά-εθήβνπο ψζηε δηακέζνπ ηεο επηθνηλσλίαο
θαη ηεο δηαπξαγκάηεπζεο λα απνθεχγνληαη ηα αδηέμνδα ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο.
Ζ ηαθηηθή ησλ ζχγρξνλσλ Δπξσπατθψλ θπβεξλήζεσλ γηα απμαλφκελε απνθέληξσζε επζπλψλ θαη
πξνγξακκάησλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα πξνο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ είλαη
επξέσο γλσζηή. Γηα ηνχην είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα θξηηηθή εμέηαζε:
α) Σνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη πθηζηάκελεο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θαη ηδξχκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο παηδηθήο
επεκεξίαο, κε ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο ηαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ, κπνξνχλ πξάγκαηη λα αληαπνθξηζνχλ
ζηηο πξνθιήζεηο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο, θαη
β) Σεο πνιηηηθήο θαη ηαθηηθήο πνπ εθαξκφδεη ην θξάηνο γηα θαζνδήγεζε, ηερληθή βνήζεηα θαη νηθνλνκηθή
ελίζρπζε απηψλ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (χλδεζκνη Γνλέσλ, Με
Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο Παηδηθήο Πξνζηαζίαο, νξγαλψζεηο λενιαίαο, θ.ιπ, θ.ιπ) ψζηε λα κπνξνχλ λα
αλαιάβνπλ ηηο απμεκέλεο επζχλεο πνπ ηνπο παξαρσξεί ην ζχγρξνλν επξσπατθφ θξάηνο.
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ΓΔΝΙΚΟ ΠΟΡΙΜΑ
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Πιάηξεο ζηηο 13 θαη 14 Ννεκβξίνπ 2004, ην 11ν Παγθχπξην πλέδξην
ζην νπνίν ζπκκεηείραλ 130 ζχλεδξνη, κεηαμχ απηψλ θαη κέιε ηεο Κππξηαθήο Παηδνβνπιήο.
Οξγαλψζεθαλ ηέζζεξηο χλνδνη Οινκέιεηαο θαη ηξεηο ζπλεδξίεο ζεκαηηθψλ νκάδσλ νη νπνίεο
ηεξάξρεζαλ ηηο δηαπηζηψζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ.
Με βάζε ηηο νκηιίεο πνπ έγηλαλ απφ εκπεηξνγλψκνλεο ζηηο πλφδνπο ηεο Οινκέιεηαο θαη ηηο
εξγαζίεο ησλ ζεκαηηθψλ Οκάδσλ, δηακνξθψζεθε ην αθφινπζν Γεληθφ Πφξηζκα ηνπ πλεδξίνπ
ην νπνίν θαηαηέζεθε θαη εγθξίζεθε ζηε ηειεπηαία χλνδν ηεο Οινκέιεηαο:
Α. ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ / ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ:








Καηαζιηπηηθή έιιεηςε επηζηεκνληθήο έξεπλαο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο ζηελ Κππξηαθή θνηλσλία.
Πξφβιεκα επηθνηλσλίαο θαη ζπλελλφεζεο κεηαμχ εθήβσλ θαη γνλέσλ θαη γεληθφηεξα κεηαμχ
ησλ εθήβσλ θαη ησλ ελειίθσλ.
Ο έθεβνο δελ δηαζέηεη ειεχζεξν ρξφλν θαη είλαη απφ ηνπο πην ζθιεξά εξγαδφκελνπο ζηε
Κππξηαθή θνηλσλία.
Ζ ςπραγσγία ησλ λέσλ γίλεηαη αληηθείκελν εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο (κε αθαηάιιεια
σξάξηα θαη ζθνηεηλνχο θαη επηθίλδπλνπο ρψξνπο) ελψ δελ πξνζθέξνληαη ππαιιαθηηθέο
ιχζεηο γηα πγηή ςπραγσγία.
Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθήβσλ πνπ παξαζχξνληαη ζε αληηθνηλσληθή θαη παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξά θαη αθφκε ζηε ρξήζε λαξθσηηθψλ.
νβαξέο ειιείςεηο κειέηεο θαη ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο θαζψο θαη θελά ζην ζπληνληζκφ θαη
επηλφεζε πξνγξακκάησλ ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο
ζεξαπείαο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο εθεβείαο.

Β. ΠΡΟΣΑΔΙ ΠΟΤ ΣΟΥΔΤΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ:
1. Άκεζε δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ γηα ηε δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ πνπ
λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ πνπ αλαπαξάγεη ηα πξνβιήκαηα ηεο
εθεβείαο. Με βάζε απηά ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα λα ζρεδηαζζεί εληαία θαη νινθιεξσκέλε
θνηλσληθή πνιηηηθή.
2. χζηαζε ζπληνληζηηθνχ θνξέα γηα ην Παηδί ζην ςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν ηεο εθηειεζηηθήο
εμνπζίαο, φπσο έρνπλ πξνηξέςεη ηα Ζ.Δ. ειέγρνληαο ηε ζπκκφξθσζε ηεο Κχπξνπ κε ηε
ΓΠ.
3. Να επαλαιεηηνπξγήζεη κε εληζρπκέλε δνκή θαη δηεπθνιχλζεηο ε Δπηηξνπή γηα ηελ
Οηθνγέλεηα.
4. Να δηνξηζηεί ν Δπίηξνπνο Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ φπσο καο πηέδνπλ ΟΖΔ θαη Δ.Δ. κε
ζηφρν ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ηεο ΓΠ αιιά θαη γηα ηε ζεζκηθή
εθπξνζψπεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ παηδηψλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ.
5. Να δηακνξθσζεί έλα ιεηηνπξγηθφ ζρέδην θαη λα ζηεξηρηεί Οηθνλνκηθά ε εηζαγσγή ηνπ
Κνηλσληθνχ ρνιείνπ, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα
πξνβιήκαηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο. ηφρνο ε αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη
δηεπθνιχλζεσλ γηα θνηλσληθφ έξγν πέξα απφ ηελ εθπαίδεπζε.
6. Να δηακνξθσζεί ζρέδην ζπληνληζκνχ ηεο Τπεξεζίαο Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο θαη ησλ
πκβνχισλ Καζεγεηψλ ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε
θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ.
7. Να πεξηιεθζεί ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην κάζεκα ηεο Κνηλσληθήο αγσγήο ηνπ παηδηνχ
ζην ίδην πλεχκα θαη επίπεδν ηεο θπζηθήο αγσγήο, πνπ λα ζηνρεχεη κεηαμχ άιισλ ζηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα ην γνλετθφ ξφιν θαη ηηο ζρέζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα.
8. Να ζπζηαζεί εμεηδηθεπκέλνο θιάδνο πξνιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε Κεληξηθφ θαη επαξρηαθφ
επίπεδν ηνπ ΣΤΚΔ.
9. Να ζρεδηαζζεί θαη λα εηζαρζεί ζηαδηαθά δίθηπν επηζήκαλζεο νηθνγελεηψλ θαη παηδηψλ ζε
θαηάζηαζε πςεινχ θηλδχλνπ. Σν δίθηπν απηφ λα πεξηιακβάλεη:
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10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

ηε ιεηηνπξγία δσξεάλ ηειεθσληθήο γξακκήο αλνηθηή κέξα θαη λχθηα
ηελ απφζπαζε ζπλνηθηαθνχ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί πθηζηάκελεο
δηεπθνιχλζεηο γηα πξνιεπηηθή παξέκβαζε θαη ρεηξηζκφ πξνβιεκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ.
Δπηκφξθσζε ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ ΣΤΚΔ ζε ζχγρξνλεο κεζφδνπο έγθαηξεο παξέκβαζεο
π.ρ. ζπλδπαζκφο νηθνλνκηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο κε ηερληθέο
νηθνγελεηαθήο δηακεζνιάβεζεο.
Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο γνλέσλ θαη εθήβσλ γηα απφθηεζε δεμηνηήησλ
δηαπξαγκάηεπζεο πνπ αληηθαζηζηνχλ κεζφδνπο θαηαπίεζεο, βίαο θαη επαλάζηαζεο πνπ
βιέπνπκε λα μαπιψλνληαη επηθίλδπλα.
Να ζπζηαζνχλ ηνπηθέο νκάδεο απηνβνήζεηαο ησλ γνληψλ θαη λα δηεπθνιχλνληαη απφ
εηδηθνχο ιεηηνπξγνχο.
Να εηζαρζεί Πξφγξακκα ζπκπαξάζηαζεο ζηνπο αλήιηθνπο κε ηάζεηο αληηθνηλσληθήο
ζπκπεξηθνξάο.
Να ζπζηαζεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ Νενιαίαο ππεξεζία ςπραγσγίαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη λα μαλαδξαζηεξηνπνηεζεί θαη εθζπγρξνληζζεί ν ζεζκφο ησλ Κέληξσλ
Νεφηεηαο.
Να πινπνηεζεί πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα παηδηά
πάλσ ζηηο πξφλνηεο ηεο ΓΠ.
Να δηακνξθσζνχλ πξνγξάκκαηα απφ ηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο
θαη πξνψζεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ.
Να αλαιεθζεί απφ ηελ ΠΔΠΔΠ θαη άιινπο Με Κπβεξλεηηθνχο θαη αξκφδηνπο θξαηηθνχο
θνξείο εθζηξαηεία:
 Γηα ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ησλ γνληψλ θαη ησλ εθήβσλ ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ θαη
ησλ επζπλψλ ηνπο γηα πξνιεπηηθέο δξάζεηο
 Γηα δηαζθάιηζε ηεο ιήςεο πνιηηηθήο απφθαζεο γηα πξνιεπηηθέο Πξαθηηθέο θαη δξάζεηο
πνπ Θα εθδειψλεηαη κε ηε ςήθηζε ησλ απαηηνχκελσλ θνλδπιίσλ.

Γ. ΠΡΟΣΑΔΙ ΠΟΤ ΣΟΥΔΤΟΤΝ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ – ΚΑΣΑΣΟΛΗ:
1. Λεηηνπξγία θέληξσλ νηθνγελεηαθήο θαζνδήγεζεο ζε φιεο ηηο επαξρίεο κε πνιπζεκαηηθή
ζηειέρσζε γηα εληαηηθή παξαθνινχζεζε νηθνγελεηψλ κε πνιιαπιά πξνβιήκαηα.
2. Αχμεζε ησλ ιεηηνπξγψλ επεκεξίαο πνπ αζρνινχληαη κε Θέκαηα βίαο ζηελ νηθνγέλεηα.
3. Πξνψζεζε ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα θαθνπνηεκέλα παηδηά.
4. Αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ησλ ηδξπκάησλ πξνζηαζίαο παηδηψλ.
5. Δθπαίδεπζε ιεηηνπξγψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα παηδηά ζε ηδξχκαηα.
6. Γηνξηζκφο θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζηα ζρνιεία Γεκνηηθήο θαη Μέζεο εθπαίδεπζεο.
7. Να εηζαρζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ν ζεζκφο ηεο πνιπζεκαηηθήο νκάδαο ζηα
ζρνιεία.
8. Δηζαγσγή ηνπ ζπλαηλεηηθνχ δηαδπγίνπ θαη ηνπ ζεζκνχ ηεο δηακεζνιάβεζεο πξηλ ηελ έθδνζε
δηαδπγίνπ.
9. Να εμεπξεζνχλ ελαιιαθηηθέο δνκέο γηα ηηο αλάγθεο παηδηψλ εθηφο νηθνγέλεηαο.
10. Να εθαξκνζζεί ε λνκνζεζία ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δηζθνζεθψλ θαη λα κειεηεζεί
μαλά ησλ σξαξίσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο.
11. Να αλαβαζκηζζεί ην πξφγξακκα ―Πξφηαζε‖ ηνπ Οξγαληζκνχ Νενιαίαο ή/θαη λα
δεκηνπξγεζνχλ λέα πξνγξάκκαηα γηα θάιπςε φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ ζρνιηθήο δηαξξνήο.
12. Να εληζρπζνχλ θαη λα ζηεξηρηνχλ νηθνλνκηθά ΜΚΟ γηα ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ πνπ
αθνξνχλ ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαη εηδηθφηεξα πξνγξάκκαηα πνπ πξνάγνπλ ην
ζεβαζκφ θαη αλαγλψξηζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο.
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Άλνηγκα ησλ εξγαζηώλ ηνπ πλεδξίνπ από ηελ θ. θεύε Κνπθνπκά, Γξακκαηέα ηεο
ΠΔΠΔΠ
Αμηφηηκνη θχξηνη πξνζθεθιεκέλνη,
Έληηκνη θχξηνη Παηδνβνπιεπηέο,
Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο,
Κπξίεο θαη Κχξηνη,
Δθ κέξνπο ηεο Παγθχπξηαο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο ηνπ Παηδηνχ
ζαο θαισζνξίδσ ζην 11ν Παγθχπξην πλέδξηφ καο, δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνίαλ εγθαηληάδνπκε
ηε θεηηλή Δβδνκάδα Παηδηνχ.
Απφ ηηο 20 Ννεκβξίνπ ηνπ 1959 πνπ εγθξίζεθε ε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ,
πέξαζαλ 30 ρξφληα κέρξη ηηο 20 Ννεκβξίνπ ηνπ 1989 πνπ ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ
πηνζέηεζε ηε χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ. Απηέο ηηο δχν επεηείνπο ηηκνχκε κε ηελ
δηνξγάλσζε ηεο Δβδνκάδαο Παηδηνχ.
Φέηνο ζπκπιεξψλνληαη 15 ρξφληα απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο χκβαζεο θαη αλ δελ
εληαηηθνπνηήζνπκε ηε δξάζε καο ζίγνπξα ζα καο πάξεη 30 ρξφληα πάιη γηα λα ελαξκνληζζεί ε
λνκνζεζία θαη νη πξαθηηθέο κε ηηο Πξφλνηεο ηεο ΓΠ.
Φέηνο ε ΠΔΠΔΠ ζπκπιεξψλεη 10 ρξφληα δξάζεο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ
Παηδηνχ. Γελ μέξσ αλ ζα πάξνπκε 10 άξηζηα γηα ηε δξάζε καο, 10 άξηζηα φκσο αμίδνπλ ζηηο
πξνζπάζεηεο θαη ην εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ ησλ κειψλ ηεο ΠΔΠΔΠ θαη γεληθά ηνπ θηλήκαηνο γηα
ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ.
Δίλαη γη’ απηφ πνπ ε ΠΔΠΔΠ επηηειψληαο ηνπο ιφγνπο ηεο ζχζηαζήο ηεο, πξέπεη λα
εληαηηθνπνηήζεη ηε δξάζε ηεο θαη λα αλαβαζκίζεη ην ξφιν ηεο ζηα ηεθηαηλφκελα γχξσ απφ ηα
παηδηά, ζηνλ θππξηαθφ ρψξν αιιά θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, κηα θαη είκαζηε πιένλ ρψξα ηεο
Δ.Δ. Χο ΠΔΠΔΠ είκαζηε κέινο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γξαθείνπ ηεο Δπξσπατθήο νξγάλσζεο
Eurochild θαη κέινο ηνπ Γηεζλνχο Φφξνπκ γηα ηελ Δπεκεξία ηνπ Παηδηνχ.
Τινπνηψληαο απηνχο ηνπο ζηφρνπο, νξγαλψλεηαη ζήκεξα ην Παγθχπξην πλέδξην πνπ φπσο
γλσξίδεηε, θέηνο ζα ζπδεηήζνπκε ηα Γχζθνια Υξφληα ηεο Δθεβείαο. Σα δχζθνια ρξφληα απφ
ηελ πιεπξά ησλ εθήβσλ αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ελειίθσλ: ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ,
ηεο θνηλσλίαο.
Γηα ηε ΠΔΠΔΠ, ην ζπλέδξην απνηειεί ην κέζνλ γηα ηε βαζχηεξε αλάιπζε θαη ζπγθέληξσζε
πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ην ζέκα.
ηηο 4 εμεηδηθεπκέλεο ζπλφδνπο πνπ έρνπλ νξγαλσζεί, ζα γίλεη παξνπζίαζε απφ εηδηθνχο θαη
εθπξνζψπνπο δηαθφξσλ ππεξεζηψλ, δεδνκέλσλ γηα αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκάησλ, γηα ην
πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα πξφιεςε θαη θαζνδήγεζε ησλ εθήβσλ, γηα ηελ
πνιηηηθή θαη ηα πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηηο πνιηηηθέο
θαη ηηο εκπεηξίεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο εθεβείαο ζηελ ππφινηπε Δπξψπε.
Αλακέλεηαη επίζεο φηη κέζα απφ ηηο Θεκαηηθέο Οκάδεο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ζα
θαηαηεζνχλ εηζεγήζεηο πνπ ζα δψζνπλ ζηελ ΠΔΠΔΠ ηε δπλαηφηεηα λα εμαγάγεη ηα νξζφηεξα
ζπκπεξάζκαηα θαη πνξίζκαηα ηεο φιεο ζπδήηεζεο.
Θα ήζεια θαη απφ απηφ ην βήκα λα επραξηζηήζσ εθ κέξνπο ηεο ΠΔΠΔΠ φινπο φζνπο
αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξφζθιεζή καο λα είλαη εδψ σο νκηιεηέο ή ζπληνληζηέο ζηηο δηάθνξεο
ζπλφδνπο.
Να επραξηζηήζσ επίζεο ηελ ΔΠΔΠ Λεκεζνχ πνπ αλέιαβε φιε ηελ νξγαλσηηθή πξνεηνηκαζία
ηνπ ζπλεδξίνπ θαζψο θαη φινπο εζάο πνπ ηηκάηε κε ηελ παξνπζία ζαο ην πλέδξην.
Υαηξεηίδσ ηελ παξνπζία ηνπ Κνηλνηάξρε Πιαηξψλ θ. Υάξε ηφθθνπ θαη ηνλ επραξηζηψ πνπ είλαη
ζήκεξα καδί καο. Σνλ θαιψ γηα έλα ζχληνκν ραηξεηηζκφ.
Δπραξηζηψ.
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Υαηξεηηζκόο από ηνλ Κνηλνηάξρε Πιαηξώλ θ. Υάξε ηόθθν
ηελ δηαβξσκέλε θαηαλαισηηθή θνηλσλία καο, φπνπ θπξηαξρεί ν επδαηκνληζκφο θαη ε ζενπνίεζε
ηνπ ρξήκαηνο, φπνπ νη εζηθέο αμίεο θαη αξρέο ησλ πξνγφλσλ καο ζβήλνπλ θαη ράλνληαη θάησ
απφ ηηο δηαβξσηηθέο πηέζεηο ηεο ζχγρξνλεο δσήο, θάζε πξνζπάζεηα φπσο είλαη ε ζεκεξηλή γηα
δηαθξίβσζε ησλ πξνζρεκάησλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ ησλ λέσλ καο, θξίλεηαη αμηέπαηλε θαη
αμηνζαχκαζηε. Δίλαη γηα απηφ ην ιφγν πνπ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην Πιαηξψλ, νη θάηνηθνη θαη εγψ
πξνζσπηθά, ζαο θαισζνξίδνπκε κε δηάπιαηεο ηηο αγθάιεο ηεο θαξδηάο καο θαη ζαο επρφκαζηε
θάζε επηηπρία ζην ζπλέδξηφ ζαο.
Πέξαλ απφ ην άηνκν, κφξηα ηεο θνηλσλίαο είλαη κεηαμχ άιισλ θαη ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ε
θνηλφηεηα. Δίλαη κέζα ζ΄ απηά ηα θπηψξηα πνπ ηα βιαζηάξηα καο πιάζνπλ θαη δηακνξθψλνπλ
ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Αλ κέζα ζε απηά ηα πιαίζηα έρνπλ ηελ ηχρε θαη
ηελ επηπρία λα δερηνχλ ηα ζσζηά εξεζίζκαηα, λα έρνπλ ηα ζσζηά πξφηππα πξνο κίκεζε,
ζίγνπξα ζα εμειηρζνχλ ζε απξηαλνχο άμηνπο πνιίηεο.
Έηζη φκσο έρνπλ ζήκεξα ηα πξάγκαηα;
Πξηλ απφ καο, ππήξμαλ θάπνηνη άιινη, γνληνί θαη πξνγφλνη καο. Καη πξηλ απφ απηνχο πάππνη
θαη πξνπάππνη καο, αθνχξαζηνη ζθιάβνη θαη εξγάηεο, ζκίγαλε ηνλ ηδξψηα ηνπο καδί κε ηνλ
ηδξψηα ηνπ αιφγνπ ηνπο, γηα λα πνηίζνπλ ηε δηςαζκέλε γε θαη λα δξάμνπλ ιίγν ζηηάξη θαη ιίγν
ιάδη γηα λα ζξέςνπλ κηα ληνπδίλα ζηφκαηα ζην θησρηθφ ηνπο. Κη φκσο, παξά ηηο δπζθνιίεο, ηε
θηψρεηα θαη ηελ αγξακκαηνζχλε ηνπο, θξφληηδαλ λα δηαηεξήζνπλ νινδψληαλεο ηηο εζηθέο
εθείλεο αξρέο θαη αμίεο ηεο Υξηζηηαλνζχλεο θαη ηνπ Αξραίνπ Διιεληθνχ Πλεχκαηνο γηα λα ηηο
κεηαιακπαδέςνπλ ζε καο πνπ δηςνχζακε γηα γλψζε θαη κάζεζε.
Κη ήιζακε ζηηο κέξεο ηηο δηθέο καο. Σεο ριηδήο θαη ηεο επεκεξίαο. Δκείο, ε ίδηα εθείλε γεληά, πνπ
ζαλ λένη ηφηε, δήζακε απφ θνληά θα κέζα απφ ηε θηψρεηα καο, ηηο εζηθέο εθείλεο αμίεο θαη αξρέο
ησλ πξνγφλσλ καο, ζήκεξα ζαλ θάηνρνη ηνπ πινχηνπ βεβειψζακε ηελ θιεξνλνκηά καο.
Σπθισκέλνη απφ ην ρξήκα, ζθαξθαιψζακε ζην μέθξελν άξκα ηνπ εχθνινπ θέξδνπο θαη
αθήζακε ηε δηαπαηδαγψγεζε θαη ηελ δηάπιαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ καο ζηηο
ξηιαλθέδεο θαη ηηο Φηιηππηλέδεο.
Σειεηψλνληαο, ζα ήζεια λα δψζσ ην κήλπκα πσο αλ ζήκεξα παξαηεξείηαη λεαληθή
παξαβαηηθφηεηα, ξνπή πξνο ην έγθιεκα θαη ηελ παξαλνκία, είλαη γηαηί πξψηνη εκείο
παξαλνκήζακε θαη νδεγήζακε ηα βιαζηάξηα καο ζε κνλνπάηηα πνπ δηαγξάθνπλ ηελ
θαηαζηξνθή ηνπο.
Μηα απιή απηνθξηηηθή ζα ’ηαλ ηθαλή λα καο νδεγήζεη ζ’ απηφ ην ζπκπέξαζκα. Δχρνκαη θαη
πηζηεχσ πσο ην ζεκεξηλφ ζπλέδξην ζα ζέζεη ηα δάθηπιά καο επί ησλ ηχπσλ ησλ ήισλ.
Δπραξηζηψ.
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Υαηξεηηζκόο ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θ. Υξίζηνπ
Σαιηαδώξνπ
Γηαβάδεη ε θ. Υιφε Κνξνκία, Γηεπζχληξηα ηνπ Σκήκαηνο Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο.

Δπραξηζηψ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Παγθχπξηαο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο θαη
Δπεκεξίαο ηνπ Παηδηνχ γηα ηελ πξφζθιεζή ζαο λα θεξχμσ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 11νπ
πλεδξίνπ ζαο, πνπ δηνξγαλψλεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ εηήζησλ εθδειψζεσλ ηεο
ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΠΑΗΓΗΟΤ.
Δθθξάδσ ηελ ηθαλνπνίεζή κνπ πνπ ζπλερίδεηαη έηζη κηα ζσζηή θαη επεξγεηηθή γηα ηνλ ηφπν καο
ζπλεξγαζία θαη ζπκπφξεπζε ηνπ εζεινληηθνχ ηνκέα κε ην Τπνπξγείν ηνπ νπνίνπ πξνΐζηακαη,
γηα ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ καο θαη γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Έρσ
ελεκεξσζεί γηα ηηο ζπλερείο θαη αθνχξαζηεο πξνζπάζεηέο ζαο λα ελεκεξψλεηε θαη λα
επαηζζεηνπνηείηε ην θνηλφ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ θαη ζπγραίξσ ηελ Δπηηξνπή ζαο γηα
ηελ αλαγλψξηζε πνπ θέξδηζε απφ δηεζλή θφξα θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ πνπ παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε ηεο Κχπξνπ σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ θχξσζε ηεο Παγθφζκηαο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ.
Θέισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ γηα ηελ θνηλή καο αληίιεςε φηη ην ζέκα «Αληαπφθξηζε ηεο
χγρξνλεο Κνηλσλίαο ζηα Πξνβιήκαηα θαη ηηο Πξνθιήζεηο ηεο Δθεβηθήο Ζιηθίαο» πνπ
επηιέμαηε γηα ην θεηηλφ ζαο ζπλέδξην, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη επίθαηξν γηα ηελ επνρή καο. Ζ
εθεβεία πάληνηε εζεσξείην σο κηα θξίζηκε θαη πξνβιεκαηηθή πεξίνδνο ζηελ αλαηξνθή ηνπ
παηδηνχ θαη πνιινί ζα ζπκθσλνχζαλ κε ην ραξαθηεξηζκφ πνπ ηεο δψζαηε - Σα Γχζθνια
Υξφληα. Ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο, φπνπ ζνβαξέο ελδείμεηο πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη
ζρέζεσλ βιέπνπλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, πξέπεη λα καο αλεζπρήζεη ην γεγνλφο φηη ηα
ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο θαη πξνβιεκαηηζκνί ζην ρεηξηζκφ
ησλ εθήβσλ απφ ηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη επξχηεξα απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν.
Παξφιν φηη ε Κχπξνο έρεη αλαπηπρζεί νηθνλνκηθά ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά θαη ζεακαηηθά
επίπεδα, δηαπηζηψλνπκε φηη ε Κνηλσληθή πξφνδνο δελ αθνινπζεί ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο θαη ε
θππξηαθή νηθνγέλεηα θαζίζηαηαη ζπλερψο θαη πην επάισηε ζηηο ζχγρξνλεο θαη ξαγδαίεο αιιαγέο
θαη πξνθιήζεηο ηνπ κεηαβαιιφκελνπ θαη πνιχπινθνπ θφζκνπ ηεο επνρήο καο.
Δίλαη δεδνκέλν πιένλ φηη φιν θαη πεξηζζφηεξα παηδηά αλακέλεηαη λα δηαλχζνπλ ηνπιάρηζηνλ
κέξνο ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο, δψληαο κφλν κ’ έλαλ απφ ηνπο δχν γνλείο ηνπο ή κε έλα παηξηφ
ή κεηξηά. Αθφκα θαη γηα ηα παηδηά πνπ δνπλ θαη κε ηνπο δχν θπζηθνχο γνλείο, ε παηδηθή ηνπο
ειηθία είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηεο πεξαζκέλεο γεληάο - ιηγφηεξα αδέιθηα, νη δπν
γνλείο εξγάδνληαη, νη παππνχδεο δελ δνπλ καδί ηνπο. Σα λέα απηά νηθνγελεηαθά πξφηππα έρνπλ
ηηο δηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο θαη δπζθνιίεο, πνπ εάλ δελ βνεζεζνχλ έγθαηξα θαη ζε πξψηκν
ζηάδην, ζα απμήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ γνληψλ θαη ησλ
δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ θαη ηφηε ηα παηδηά κπνξεί λα θαηαθχγνπλ ζηα λαξθσηηθά, ζηε βία,
ζηελ παξαβαηηθφηεηα, ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.
Γη’ απηφ θαη ε δηεζλήο θνηλφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, αλαγλσξίδνληαο φηη ηα παηδηά απνηεινχλ
απφ κφλα ηνπο επάισηε νκάδα, θαη φρη κφλν σο κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, πηνζέηεζε ην 1989
νκφθσλα ηελ Παγθφζκηα χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ην πξψην δηεζλέο λνκηθφ
θείκελν πνπ θαζνξίδεη εγγπήζεηο γηα φιν ην θάζκα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Ζ ελαξκφληζε
ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ αθνξά ην Παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα κε ην παγθφζκηα απνδεθηφ
πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο, έρεη θηλεηνπνηήζεη ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ δξάζεηο ζε
δηάθνξα πεδία.
Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δέζκεπζεο πνπ
απνξξέεη απφ ηελ θχξσζε ηεο χκβαζεο ην 1990, φηη πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ λνκηθνί,
δηνηθεηηθνί θαη θνηλσληθνί κεραληζκνί ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ
εθαξκφδνληαη θαη γίλνληαη ζεβαζηά, πξνψζεζε ηα εμήο κέηξα:
 Έρεη ζπζηήζεη ην 2000 κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, Κεληξηθή Δπηηξνπή γηα
ηελ Παξαθνινχζεζε ηεο Τινπνίεζεο ηεο χκβαζεο. πσο γλσξίδεηε, γηαηί απφ ηελ αξρή
ζπκκεηείραηε σο Οξγάλσζε, ε Δπηηξνπή απηή έρεη πνιχ ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο, φπσο
δηακφξθσζε εηζεγήζεσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο λνκνζεζίαο, ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα
πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ
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παηδηνχ, ηε δηάδνζε ηεο χκβαζεο, θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ απφςεσλ ησλ παηδηψλ. Ζ
Δπηηξνπή απηή, ε νπνία δηαζέηεη γξαθείν κε πξνζσπηθφ, κπνξεί θαη ειπίδσ λα θαηαζηεί ε
θσλή ησλ παηδηψλ ζε φια ηα επίπεδα.
Μέζα ζ’ απηά ηα πιαίζηα, ε Δπηηξνπή έρεη αγνξάζεη ππεξεζίεο απφ λνκηθφ, ν νπνίνο έρεη
αξρίζεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηε κεηαρείξηζε αλειίθσλ
παξαβαηψλ θαζψο επίζεο θαη ηνλ Πεξί ρέζεσλ θαη Σέθλσλ Νφκν, ν νπνίνο ξπζκίδεη ηελ
άζθεζε γνληθήο κέξηκλαο.
Ο πεξί Παίδσλ Νφκνο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε ηζρχ απφ ην 1952, έρεη ήδε ελαξκνληζζεί κε
ηηο πξφλνηεο ηεο χκβαζεο θαη πξνζρέδην λνκνζρεδίνπ βξίζθεηαη ζηε Ννκηθή Τπεξεζία γηα
λνκνηερληθφ έιεγρν.
Μέζα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο είλαη ε δεκηνπξγία ηξάπεδαο
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ ηεο Κχπξνπ θαη ε εηνηκαζία Δζληθνχ ρεδίνπ
Γξάζεο γηα ηα παηδηά, ην νπνίν ζα θαζνξίζεη ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο θππξηαθήο
πνιηηείαο γηα ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ. Αλακέλσ ην ρέδην απηφ θαη δεζκεχνκαη λα
πξνσζήζσ ηελ εθαξκνγή ηνπ απφ φιεο ηηο εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο. Δπηπξφζζεηα, ην
Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, κέζσ ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο
Δπεκεξίαο, παξέρεη ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζηήξημε ηεο
νηθνγέλεηαο γηα εθπιήξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαη ηε
δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο κέζα ζην ίδην ηνπο ην πεξηβάιινλ θαη ζηελ πξφιεςε θαη
αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. ια ηα ζέκαηα πνπ θζάλνπλ ζηηο
Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο έρνπλ ηελ δηθή ηνπο ηδηαηηεξφηεηα θαη ζνβαξφηεηα. Θα
αλαθεξζψ ηδηαίηεξα ζηελ άζθεζε βίαο ελάληηα ζηα παηδηά γηαηί εκπεηξηθά θαη επηζηεκνληθά
είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε δηαξξνή απφ ην ζρνιείν, κε ηε θπγή ησλ παηδηψλ απφ ην ζπίηη, κε
ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Απηφο ν εμεπηειηζκφο ησλ
παηδηψλ ιεηηνπξγεί πνιιαπιαζηαζηηθά θαη αλαπαξάγεηαη γηαηί νη λέεο γεληέο καζαίλνπλ απφ
ηελ πξνεγνχκελε θαη ηα ζχκαηα γίλνληαη ζχηεο, εθφζνλ κάιηζηα νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ην
επηηξέπνπλ.
Ο Πεξί Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα Νφκνο, ν νπνίνο ςεθίζηεθε ην 1994 θαη επαλαζεζπίζηεθε ην
2000, θαζηζηά ηε βία ζηελ νηθνγέλεηα αδίθεκα. Ο λφκνο απηφο είλαη ελδεηθηηθφο ηεο
αληίζεζεο ηεο θππξηαθήο πνιηηείαο πξνο ην θαηλφκελν ηεο βίαο θαη ηεο απνθαζηζηηθφηεηάο
ηεο λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ
νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα θαηαπαηνχληαη θαηάθνξα.
Με βάζε ηνλ ίδην Νφκν έρεη δηνξηζζεί απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην πκβνπιεπηηθή
Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα κε θχξηα απνζηνιή
ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηεο λνκνζεζίαο, ψζηε λα επηηεπρζεί ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφλ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη, αλ είλαη δπλαηφλ, εμάιεηςε ηεο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα.
Ζ θνηλσληθή πηπρή ηεο πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα έρεη
αληηκεησπηζζεί απφ ηελ πνιηηεία κε ην δηνξηζκφ 13 Λεηηνπξγψλ Δπεκεξίαο σο
Οηθνγελεηαθψλ πκβνχισλ παγθχπξηα, νη νπνίνη κε βάζε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνλνεί ν
λφκνο, δηεξεπλνχλ φιεο ηηο αλαθνξέο βίαο θαη θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο λα πξνζηαηεχνπλ
ην ζχκα.
Μηα ζεκαληηθή επίζεο εμέιημε είλαη ε εηνηκαζία, απφ ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαη
έγθξηζε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, Δγρεηξηδίνπ Γηαδηθαζηψλ γηα πεξηζηαηηθά βίαο, ζην
νπνίν θαηαγξάθεηαη ν ξφινο ηνπ θάζε επαγγεικαηία θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα
αθνινπζνχληαη γηα πξνζηαζία ηνπ ζχκαηνο.

ε απηά ζέισ λα πξνζζέζσ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ παξέρεη ε θπβέξλεζε κέζσ
ηνπ ρεδίνπ Κξαηηθψλ Υνξεγηψλ ζε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ
πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο επεκεξίαο. Ήδε, ε Παγθχπξηα πληνληζηηθή Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο θαη
Δπεκεξίαο ηνπ Παηδηνχ έρεη επηρνξεγεζεί ην 2003 θαη 2004 κε ην πνζφ ησλ £12,000 θαη ζέισ
λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη ε ζηήξημε ηεο Οξγάλσζήο ζαο ζα ζπλερηζζεί ζηα πιαίζηα ηεο
πνιηηηθήο καο γηα ζπκπιήξσζε ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.
Σειεηψλνληαο, εθθξάδσ ηελ πεπνίζεζή κνπ φηη ε ζπλεξγαζία πνπ έρνπκε εγθαζηδξχζεη εδψ θαη
πνιιά ρξφληα ζα εληζρπζεί θαη ζα ζπλερίζεηε λα καο επηζεκαίλεηε ηα θελά ηνπ Κξαηηθνχ
ζπζηήκαηνο κέξηκλαο θαη πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ.
Κεξχζζνληαο ηελ έλαξμε ηνπ ζεκεξηλνχ ζπλεδξίνπ, εχρνκαη θάζε επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ.
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Γελ καο θαηαιαβαίλνπλ!
Γελ καο αθνχλ!
Γελ ππάξρεη επηθνηλσλία!
Κάζε βξάδπ ζην ζπίηη γίλεηαη ν Σξσηθφο Πφιεκνο κε ηε κάλα κνπ!
ε πνηνλ λα κηιήζσ; Θα κε αθνχζεη; Θα κε θαηαιάβεη; Θα βνεζήζεη ή απιψο ζα αξρίζεη ηα
θεξχγκαηα θαη ηηο θσλέο;
Θέισ βνήζεηα – απφ πνχ λα ηελ δεηήζσ; Κη αλ ην κάζνπλ νη δηθνί κνπ; Πψο ζα ην πάξνπλ;
Γελ κπνξψ λα ηνπο πξνζβάισ... Θα βξσ ηξφπν λα ην μεπεξάζσ κφλνο κνπ.... ίζσο ηα
θαηαθέξσ!
Ζ κάλα κνπ απνηάζεθε ζην Γξαθείν Δπεκεξίαο. Πήξακε κεξηθά ρξήκαηα... δελ ήηαλ φκσο ε
ιχζε ζην πξφβιεκά καο... ρξεηαδφκαζηε θάηη παξαπάλσ... δελ μέξσ ηη, κα θάηη παξαπάλσ
ηέινο πάλησλ...
Γειαδή ηη ελλνείο... λα κελ βγαίλνπκε έμσ; Να κελ δηαζθεδάδνπκε; Καη ηη δειαδή
πεξηκέλεηο, πσο ζα δηαβάδνπκε φιε κέξα; - Δ!… θαη θαιά ηελ εκέξα, κα θαη ηελ λχρηα;;;
Μνπ θαίλεηαη πσο λνκίδεηο πσο δνχκε ζηελ δηθηά ζνπ επνρή – δελ έρεηο θαηαιάβεη πσο ν
θφζκνο άιιαμε;
Ξέξεηο, θάπνπ δηάβαζα πσο «ν παηέξαο κνπ είλαη ε θνηλσλία θαη απφ θεη επεξεάδνκαη»

Αγαπεηνί χλεδξνη,
Ήηαλ κεξηθά απζεληηθά ιφγηα εθήβσλ πνπ άθνπζα απηή ηε βδνκάδα. Μνπ έδσζαλ ηελ αθνξκή
γηα ηα επφκελα ιίγα πνπ ζα πσ, έηζη, σο εηζαγσγή ζην θεηηλφ καο ζέκα.
Ννκίδσ πσο ε πεξίνδνο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο είλαη ε πην δχζθνιε ηεο παηδηθήο ειηθίαο αθνχ ην
άηνκν, αθξηβψο εθείλε ηελ επνρή, ςάρλεη λα βξεη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα δηακνξθψζεη ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπ, λα απνθηήζεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα εθφδηα πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίζνπλ νκαιή
ελειηθίσζε θαη βξίζθεηαη ζε ζχγρπζε – δελ μέξεη αλ είλαη αθφκα παηδί ή αλ έρεη ηψξα, πξάγκαηη,
κεγαιψζεη.
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, ε θαηαλφεζε, ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε απνθάζεηο, ν
ζεβαζκφο ηεο γλψκεο θα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, θαη ε αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ είλαη
θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ηνπ εθήβνπ πξνο ηνπο ελήιηθεο. Ζ θαηαπίεζή ηνπ ζε
έλα θαβνχθη «κεγάινπ θαη ζνβαξνχ αηφκνπ» δελ έρεη ζπλήζσο ηα απνηειέζκαηα πνπ
πεξηκέλνπκε θαη αληίζεηα, νδεγεί ζε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ερζξφηεηα θαη θιείζηκν ζηνλ
εαπηφ ηνπ.
Ζ πεξίνδνο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο είλαη αθξηβψο ε επνρή πνπ ν έθεβνο εθθξάδεη ηελ
επηζεηηθφηεηά ηνπ – θπξίσο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δίλαη ηψξα πνπ ζα θαλεί ε αγσγή θαη ε
παηδεία πνπ ηνπ δψζακε σο γνλείο θαη σο δάζθαινη φηαλ ήηαλ κηθξφηεξν. Δίλαη ηψξα πνπ ζα
θαλνχλ νη ζηάζεηο δσήο πνπ απφθηεζε κέζσ ησλ δηθψλ καο παξαδεηγκάησλ θαη δηδαρψλ.
πλεπψο, ηε κεγαιχηεξε επζχλε γηα ην πσο δηακνξθψζεθε ν έθεβνο ηελ έρεη ε θνηλσλία, ε
νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν. Ο έθεβνο επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηα γεγνλφηα ζην θνηλσληθφ
ζχλνιν θαη αξρίδεη λα δηακνξθψλεη άπνςε γηα ηα πνιηηηθά θαη πνιηηεηαθά ζέκαηα. Αξρίδεη λα
ζπλεηδεηνπνηεί πσο είλαη πνιίηεο ζηε ρψξα ηνπ θαη πσο νη ελήιηθεο έρνπλ πξάγκαηη
ππνρξεψζεηο πξνο απηφλ θαη φηη δελ κπνξνχλ λα έρνπλ κφλν απαηηήζεηο απφ απηφλ.
Αξρίδεη ν έθεβνο λα θαηαιαβαίλεη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηνπ ηφπνπ ηνπ, ηελ δηθή ηνπ θνηλσληθή
θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηε δηθή ηνπ ζέζε ζην ζχλνιν.
Δδψ, ζα θάκσ κηαλ αλαθνξά ζηε θηψρεηα σο θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ επεξεάδεη απφιπηα ην
παηδί, θαη πεξηζζφηεξν ηνλ έθεβν.
Οη ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη νηθνλνκηθήο αλεπάξθεηαο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ην παηδί ζε πνιιά
θαθά, απφ ηνλ ππνζηηηζκφ κέρξη δηάθνξα ςπρνπαζνινγηθά θαηλφκελα. Σν Κξάηνο Κνηλσληθήο
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Πξφλνηαο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 60-90 κπνξεί λα δηφξζσζε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζε κεγάιν
βαζκφ, φκσο ζήκεξα, ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο δσήο, ν θαηαλαισηηζκφο, ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο
νηθνλνκίαο θαη νη πξνζσπηθέο απαηηήζεηο ηνπ θαζελφο καο, έρνπλ μαλαθέξεη ηε θηψρεηα ζηε δσή
καο. Αξθεί λα ζαο πσ, πσο ζηελ επεκεξνχζα Δπξσπατθή Έλσζε ηνπ 2004, 68,000,000 θφζκνο
δεη κέζα ζηε θηψρεηα ελψ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δελ είλαη νχηε άλεξγνη νχηε
ιαζξνκεηαλάζηεο.
Ζ θηψρεηα, ζηεξεί ην παηδί απφ πνιηηηζηηθέο επθαηξίεο θαη αλαπηπμηαθά εξεζίζκαηα. Ζ θηψρεηα
πηέδεη ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο κε ηξφπν πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί βίαηε ζπκπεξηθνξά,
αιθννιηζκφο, ςπρνπαζνινγηθή ζεμνπαιηθφηεηα θαη αθξσηεξηαζκέλε πξνζσπηθφηεηα.
Γελ ηζρπξίδνκαη πσο ε κφλε αηηία ηεο βίαο είλαη ε θηψρεηα. Ζ βία είλαη αηαμηθή θαη ππάξρεη
παληνχ, αλεμάξηεηα απφ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.
κσο, ε θησρή νηθνγέλεηα πηέδεηαη ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ φηη πξηλ 20 ρξφληα, αθνχ νη
απαηηήζεηο καο έρνπλ κεγαιψζεη θαηά πνιχ θαη δελ είκαζηε πιένλ δηαηεζεηκέλνη λα αξθεζηνχκε
ζηα ιίγα. Γελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα αλαγλσξίζνπκε ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή καο
δπλαηφηεηα θαη λα δήζνπκε αλάινγα, εκείο θαη ηα παηδηά καο. Θέινπκε λα ηα έρνπκε φια, λα ηα
δνθηκάζνπκε φια, λα πξνζθέξνπκε ηα πάληα ζηα παηδηά καο. Καη πνιιέο θνξέο απηή ε δηθή καο
αλάγθε, καο πηέδεη ηφζν πνιχ πνπ ηειηθά ην άγρνο θαη ε αδπλακία λα αληαπνθξηζνχκε πξνθαιεί
ηε βίαηε ζπκπεξηθνξά ή ηελ θαηαθπγή καο ζην αιθνφι θαη ζηηο άιιεο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο.
Απηφ ηζρχεη ην ίδην θαη γηα εχπνξεο νηθνγέλεηεο.
Καη ζέισ λα ηνλίζσ πσο αλ ε θηψρεηα ραξαθηεξίδεηαη ζαλ «ηέξαο», ε νηθνλνκηθή επκάξεηα
κπνξεί λα είλαη ην ίδην θαηαζηξνθηθή.
Πνιιά παηδηά κεγαιψλνπλ κε πάληα γεκάην πνξηνθφιη, απφ ρξήκαηα πνπ δελ είλαη δηθά ηνπο,
πνπ δελ ηα θέξδηζαλ κε ηνλ θφπν θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο θαη αγλννχλ ηηο πξαγκαηηθφηεηεο ηεο
δσήο. Ο εζλνθεληξηζκφο επηθξαηεί ζε απηνχο πνπ δελ πάιεςαλ γηα ηίπνηε ζηε δσή ηνπο, εηδηθά
φηαλ ήηαλ λένη. Υάλνπκε βαζηθέο δεμηφηεηεο σο άλζξσπνη κε ην λα ηα αγνξάδνπκε φια έηνηκα
αληί λα ηα θηηάρλνπκε κφλνη καο. Αθφκα ρεηξφηεξα, πνιιά πινχζηα παηδηά κεγαιψλνπλ ρσξίο
ηελ αίζζεζε ηνπ «ζθνπνχ» θαη πξνζβιέπνπλ ζε έλα κέιινλ ρσξίο ελδηαθέξνλ θαη ρξεζηκφηεηα.
Δίλαη θαη ηνχην απνηέιεζκα ηνπ θαηαλαισηηζκνχ θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ έθακαλ ηνπο
πινχζηνπο πινπζηφηεξνπο θαη ηνπο θησρνχο θησρφηεξνπο.
Σαπηφρξνλα, βιέπνπκε κηαλ αδηαθνξία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ησλ ελειίθσλ πξνο αξρέο θαη
ηδαληθά. Βιέπνπκε κηα δηάζεζε κε ζπκκφξθσζεο ζε θαλφλεο θαη λφκνπο. Βιέπνπκε ην δίθαην
ηνπ ηζρπξνχ λα εθαξκφδεηαη. Απηά ηα καζήκαηα δίλνπκε εκείο νη ίδηνη ζηα παηδηά καο. Καη
πξαγκαηηθά δηεξσηψκαη, πψο είλαη δπλαηφλ λα επηξξίπηνπκε ηελ επζχλε ζηελ λενιαία φηαλ εκείο
δίλνπκε απηφ ην παξάδεηγκα; Απφ πνχ πεξηκέλνπκε ην παηδί λα πάξεη πξνζιακβάλνπζεο
παξαζηάζεηο ψζηε λα δηακνξθψζεη αμίεο θαη ζηάζεηο ζεηηθέο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν πνπ
εμππαθνχνληαη ζπκκφξθσζεο ζηνπο λφκνπο, θαηαλφεζεο ζηα ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα
θαη πίεζεο πξνο ην θξάηνο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζε απηνχο πνπ ηηο ρξεηάδνληαη;
Οη απαηηήζεηο πξνο ηνλ έθεβν, ηφζν απφ ηελ νηθνγέλεηα φζν θαη απφ ην ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη
αλάινγεο κε εθείλα πνπ δηδάμακε ζηα παηδηά καο εκείο νη ελήιηθεο. Αλάινγεο κε ηηο πξαγκαηηθέο
θνηλσληθέο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δνπλ ηα παηδηά καο – θαη φρη ζχκθσλεο κε ην πψο ζα
καο άξεζε λα ήηαλ ε θνηλσλία.
Αλ ε Δθεβηθή Ζιηθία νξίδεηαη σο ε πεξίνδνο φπνπ ην άηνκν νινθιεξψλεη ηελ αλάπηπμή ηνπ,
δηακνξθψλεηαη θαη ελειηθηψλεηαη, θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δξα, λα
ζθέθηεηαη θαη λα αληηκεησπίδεη ππεχζπλα ηηο ζπλέπεηεο ησλ δηθψλ ηνπ απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ,
ηφηε σο θνηλσλία εγθιεκαηνχκε πξνο ηα παηδηά καο.
Καη γηα λα θαηαιήμσ, ζα ήζεια λα ζίμσ ην δήηεκα ηεο λννηξνπίαο πνπ καο δηαθαηέρεη ζε ζρέζε
κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ.
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Ζ χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ είλαη ζαθήο: Κακηά δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ παηδηψλ,
θακηά δηάθξηζε ζε βάξνο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο παηδηψλ, ζεβαζκφο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ θάζε
παηδηνχ, παξνρέο αλάινγεο κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ, εηδηθή αλαθνξά ζηηο ίζεο επθαηξίεο
θαη ηελ ίζε αληηκεηψπηζε ησλ «δηαθνξεηηθψλ» παηδηψλ, εηδηθή αλαθνξά ζην δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, εηδηθή αλαθνξά ζην δηθαίσκα ζηελ αγσγή θαη εθπαίδεπζε –
πάληα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, εηδηθή αλαθνξά ζηνλ ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο
ηνπ θάζε παηδηνχ θαη πνιιά άιια.
Πξφζεμα, θαη’ επαλάιεςηλ, ηηο «δηαθεκίζεηο» ηνπ Ραδηνκαξαζσλίνπ ζηηο νπνίεο ηα παηδηά καο –
θπξίσο έθεβνη – καο παξαθάιαγαλ λα ηα βνεζήζνπκε θαη κάιηζηα ξψηαγαλ αλ ζα ηα αγαπάκε
θαη αλ ζα ηα ζπκφκαζηε πάληα!
Νηψζσ ιχπε, κα θαη ληξνπή, πνπ δελ βγήθα ακέζσο λα θσλάμσ πσο «εκείο νη Κχπξηνη
δνπιεχνπκε γηα ηα παηδηά καο, αγαπάκε ηα παηδηά καο, πξνζηαηεχνπκε ηα παηδηά καο, δνχκε γηα
ηα παηδηά καο». Ξέραζα φκσο πσο, φηαλ κηιάκε γηα ηα «παηδηά καο», αλαθεξφκαζηε ζε εθείλα
πνπ σο ελήιηθεο ζα πξαγκαηψζνπλ ηα δηθά καο φλεηξα – θαη ζίγνπξα απηά δελ είλαη ηα παηδηά
ηνπ Ραδηνκαξαζσλίνπ!
αο επραξηζηψ.
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«ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»
Χαηδεβαζίιεο Βαζίιεο, MD, PhD, Φπρίαηξνο-Κνηλσληνιόγνο, Δπηθεθαιήο Μνλάδαο
Έξεπλαο Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο Τπνπξγείνπ Τγείαο
(Ζ εξγαζία απηή έρεη πάξεη ην πξψην βξαβείν ηνπ παγθχπξηνπ δηαγσληζκνχ θαιχηεξεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο γηα ην
έηνο 2002-2003, πνπ πξνθήξπμε ν Ηαηξηθφο χιινγνο Λεκεζνχ θαη ην πξψην βξαβείν ηνπ αληίζηνηρνπ δηαγσληζκνχ
γηα ην έηνο 2002-2003 ηνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ Λεπθσζίαο)

Διαζύγια και ποσοστά Διαζευκτικότητας, 1974-2000
Χξόλνο
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Σύλνιν
Δηαδπγίσλ

% Μεηαβνιή από ηνλ
πξνεγνύκελν ρξόλν

110
136
158
161
164
175
216
262
250
258
276
326
312
335
348
304
433
504
555
757
725
851
852
1993
1182

-9.1
23.6
16.2
1.9
-3.7
7.7
23.4
21.3
-4.6
3.2
7
18.1
-4.3
7.4
3.9
-12.6
42.4
16.4
10.1
36.4
-4.2
17.4
0.1
40
-1

Πνζνζηό
Δηαδεπθη
.*
0.22
0.27
0.32
0.32
0.32
0.34
0.41
0.5
0.47
0.48
0.5
0.59
0.56
0.59
0.6
0.51
0.71
0.81
0.88
1.19
1.12
1.3
1.29
1.79
1.77

Σπλνιηθό
πνζνζηό
Δηαδεπθη. **
...
...
...
...
41.6
43.3
52.1
65
54.4
55.8
62.5
69.5
68.1
70
72.8
64.4
96.4
102.7
112.6
149
143.6
164.2
160.1
216.1
209.8

Πηγή: Δημογραθική Έκθεζη, Τμήμα Σηαηιζηικής και Ερεσνών, 2000
* Ποζοζηό Διαζεσκηικόηηηας (Crude Divorce Rate): Ο αριθμός διαζσγίων για κάθε 1000 καηοίκοσς.
** Σσνολικό Ποζοζηό Διαζεσκηικόηηηας (Total Divorce Rate):
Το ποζοζηό ηων γάμων πος αναμένονηαι να καηαλήξοςν ζε διαδύγιο (ανά 1000 γάμοςρ).
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Divorces in Cyprus, 1974-2000
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Ακ. Ποζοζηό
Διαζεσκηικόηηηας

Αίγςπηορ
Ακαθάριζηο Ποζοζηό
Λιβύε
Διαζεσκηικόηηηας ζε διάθορες τώρες
Ιοπδανία
Ιζπαήλ
5
Τοςπκία
4
Σςπία
Ιηαλία
3
Ιζπανία
2
Ελλάδα
Κύππορ
1
Ην. Βαζίλειο
0
Γαλλία
1
Γεπμανία
Χώρες
Σοςεδία
Φιλανδία
ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ππνινγίζηεθε φηη γηα ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θάζε έηνο πνπ
πεξλνχζε, πεξηζζφηεξα απφ έλα εθαηνκκχξην παηδηά είραλ ηελ εκπεηξία
ηνπ δηαδπγίνπ ζηελ
Ην. Πολιηείερ

νηθνγέλεηα πξνέιεπζήο ηνπο. Δθηηκάηαη φηη ν αξηζκφο απηφο ζ’ απμεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ
αξρή ηνπ αηψλα πνπ ήδε δηαλχνπκε (Βehcman R.E., 1994).
Οη επηπηψζεηο ηνπ δηαδπγίνπ ζηελ νκαιή ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή ησλ
παηδηψλ ησλ δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ, έρνπλ δηεξεπλεζεί ζπζηεκαηηθά ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία
ρξφληα, ιφγσ ηεο έθηαζεο πνπ έρεη πάξεη ην θνηλσληθφ απηφ θαηλφκελν, ηδηαίηεξα ζηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο, αιιά θαη ζε άιιεο δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο. (Lunderg O., 1993, Krause N., 1993, Bolgar
et al , 1995, Kurtz L., 1994, Rabin P.L. et al , 1981, Hatzichristou C., 1993, Aro H., 1988).

Από ηελ έξεπλα απηή πξνθύπηεη όηη:
Σα παηδηά ησλ δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ, ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα δχν έηε πνπ αθνινπζνχλ ην
δηαδχγην, παξνπζηάδνληαη:
 κ’ απμεκέλν άγρνο
 επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά
 παξαηεηλφκελε θαηάζιηςε
 κείσζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο θαη
 ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ απνδίδνληαη ζπλνιηθά σο κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή
δπζθνιία ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ζηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα.
(Jonsson F.H. et al. 2000, Richards M. et al., 1997, Brodzinsky D. et al., 1993, Tousignant M. et al., 1993,
Spruit E. and Goede M., 1997, Kelly J.B., 2000)

Παξάιιεια κε ηηο πνηθίιεο ςπρνπαζνινγηθέο επηπηψζεηο, άιινη εξεπλεηέο εζηηάδνπλ ηελ έξεπλά
ηνπο ζηε ζρέζε δηαδπγίνπ ή ρσξηζκνύ ησλ γνλέσλ θαη ζπλαθφινπζεο εθδήισζεο
παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα παηδηά ηνπο, ή/θαη ηε ρξήζε ηνμηθώλ νπζηώλ. (Wells, et al
1986, Van Voorhis et al, 1988, Rankin, 1983, Miller P. 1997, Brook J.S. et al., 1999, Hoffmann J.P., 1995,
Pabon E., 1998, Peiser N.C. and Heaven P.C.L., 1996, Johnson V. and Pandina R.J., 1991).

Δηδηθφηεξα θαη αλαθνξηθά κε ηε κειέηε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθήβσλ, εθηφο απφ
ην δηαδχγην ή ην ρσξηζκφ ησλ γνλέσλ ηνπο, πνπ ζπρλά επηζεκαίλεηαη σο έλαο αξλεηηθφο
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παξάγνληαο, πνιινί άιινη, δεκνγξαθηθνχ ή ςπρνθνηλσληθνχ ραξαθηήξα παξάγνληεο έρνπλ
δηεξεπλεζεί θαη ζπζρεηηζζεί κε ηελ εθδήισζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Οη δηάθνξνη απηνί παξάγνληεο ζπλνςίδνληαη ζε ηξεηο επδηάθξηηεο θαηεγνξίεο, δειαδή ζε:
 Αηνκηθνχο
 Οηθνγελεηαθνχο
 Πεξηβαιινληηθνχο
Αηνκηθνί Παξάγνληεο
 ειηθία
 θχιν
 ραξαθηήξαο
 θνηλσληθή ηάμε
 εξγαζία
 επίπεδν ζξεζθεπηηθφηεηαο η’ αηφκνπ θαη
 επίπεδν εθπαίδεπζεο
Lahey B.B. et al., 1999, Tibbetts G. & Piquero A.R., 1999, Elliott D.S., 1994, Johnson J.G. et al., 2000, Hammer T., 1993, Ploeger
M., 1997, Jarjoura G.R. & Triplett R., 1997, Carmichael F. & Ward R., 2000, Badger K. et al., 1998, Fergusson D.M. & Horwood
L.J., 1995, Benda B.B. & Corwyn R.F., 1997, Cochran J.K., et al, 1994).

Οηθνγελεηαθνί Παξάγνληεο
 ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα
 ε ηεξαξρηθή ζέζε ηνπ παηδηνχ ζηελ νηθνγέλεηα
 ε πνηφηεηα ζρέζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα
 ε επηζεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ γνλέσλ
 ε απνθιίλνπζα ή εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ ή ησλ αδειθψλ
 ε επίβιεςε ησλ γνληψλ θαη ε θαθνπνίεζε ή παξακέιεζε απφ ηνπο γνλείο
(Tygart C.E., 1991, Slomkowski C. et al., 2001, Coughlin C. & Vuchinich S., 1996, Heck C. & Walsh A., 2000, Rankin J.H. & Kern
R., 1994, Sokol-Katz J. et al., 1997, Fleener F.T., 1999, Gorman-Smith D. et al., 1998, Klein K. et al, 1997, Clark R.D. & Shields G.,
1997, Scholte E.M., 1999, Petersen W., 1994, Paetsch J.J. & Bertrand L.D., 1999,).

Πεξηβαιινληηθνί Παξάγνληεο
 ην ζρνιείν
 ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο
 ε θαηνηθία ζ’ αζηηθή ή αγξνηηθή πεξηνρή
 ε επίδξαζε ησλ ζπλνκειίθσλ
 ε ζρέζε κε ηνμηθέο νπζίεο
 ε ρξήζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ
 νη θνηλσληθέο αμίεο
(Vitaro F. et al., 2000, Lahey B.B. et al., 1999, Brook J.S. et al., 1996, Zahner G.E.P. et al. 1993, Miller P., 1997, Huon G.F. &
Sankey M., 1999, Wong S.K., 1999, Romero et al., 2001, Saner H, & Ellickson P., 1996, Dawkins M.P., 1997).

Η ΔΡΔΤΝΑ ΠΟΤ ΔΓΙΝΔ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ
ΚΟΠΟΙ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ:
Απνζθνπεί ζηε κειέηε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ςπρνπαζνινγηθψλ
εθδειψζεσλ ησλ αξξέλσλ Κππξίσλ εθήβσλ ειηθίαο 17 θαη 18 εηψλ (ηέινο εθεβηθήο ειηθίαο),
σο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο εκπεηξίαο πνπ έδεζαλ νη έθεβνη ζε ζρέζε κε ην δηαδχγην ή ηνλ
ρσξηζκφ ησλ γνληψλ ηνπο.
Οη παξάκεηξνη πνπ κειεηνχληαη, ζπγθξίλνληαη κεηαμχ δπν νκάδσλ, κίαο νκάδαο κειέηεο, πνπ
ηελ απνηεινχλ νη άξξελεο έθεβνη ειηθίαο 17 θαη 18 εηψλ, νη νπνίνη έδεζαλ ηελ εκπεηξία
δηαδπγίνπ ή ρσξηζκνχ ησλ γνλέσλ ηνπο θαη κηαο άιιεο νκάδαο, ηεο νκάδαο ειέγρνπ, πνπ ηελ
απνηεινχλ νη άξξελεο έθεβνη ειηθίαο 17 θαη 18 εηψλ, νη νπνίνη δελ έδεζαλ ηελ εκπεηξία
δηαδπγίνπ ή ρσξηζκνχ ησλ γνληψλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο.
Δπίζεο, εθηφο απφ ην δηαδχγην ή ην ρσξηζκφ ησλ γνλέσλ ηνπο, δηάθνξεο δεκνγξαθηθέο θαη
άιιεο κεηαβιεηέο δηεξεπλψληαη γηα λα δηαπηζησζεί ηπρφλ αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηελ
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εθδήισζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ή/θαη εθδειψζεσλ ςπρνπαζνινγίαο απφ ηνπο εθήβνπο
ηνπ επηιερζέληνο δείγκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα επειέγεζαλ νη αθφινπζνη παξάγνληεο:
 ε πξνέιεπζε απφ εθηνπηζζείζα νηθνγέλεηα
 ε θαηαγσγή απφ αζηηθή ή αγξνηηθή πεξηνρή
 ε ζρέζε κε ηελ ζξεζθεία
 ε ηεξαξρηθή ζέζε ηνπ εθήβνπ ζηελ νηθνγέλεηα
 ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα
 ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο
 ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ εθήβνπ θαη
 ην επίπεδν επηζεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαηά ην ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο
έξεπλαο.
ΤΠΟΘΔΔΙ:

1. Οη έθεβνη νη νπνίνη έρνπλ δήζεη ηελ εκπεηξία δηαδπγίνπ ή ρσξηζκνχ ησλ γνλέσλ ηνπο,
ζπγθξηλφκελνη κε ηνπο εθήβνπο πνπ δελ έρνπλ δήζεη ηελ εκπεηξία δηαδπγίνπ ή ρσξηζκνχ
ησλ γνλέσλ ηνπο, αληηκεησπίδνπλ απμεκέλεο δπζθνιίεο εθδεισλφκελεο ηφζν ππφ ηελ
κνξθή ςπρνπαζνινγηθψλ ζπκπησκάησλ φζν θαη ππφ ηελ κνξθή παξαβαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο.

2. Γεκνγξαθηθέο θαη άιιεο ςπρνθνηλσληθέο κεηαβιεηέο επηδξνχλ αξλεηηθά είηε ζηελ ςπρηθή
πγεία είηε θαη ηε γεληθή ζπκπεξηθνξά ησλ Κππξίσλ εθήβσλ, ειηθίαο 17 θαη 18 εηψλ. Οη
κεηαβιεηέο απηέο είλαη:
α) ν κεγάινο αξηζκφο ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα
β) ε ρακειή ηεξαξρηθή ζέζε ηνπ εθήβνπ ζηελ νηθνγέλεηα
γ) ε δηακνλή ζ’ αζηηθή αληί αγξνηηθή πεξηνρή
δ) ε πξνέιεπζή ηνπ εθήβνπ απφ εθηνπηζζείζα νηθνγέλεηα
ε) ην ςειφ επίπεδν επηζεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ γνλέσλ ηνπ θαηά ην ηειεπηαίν έηνο
ζη) ην ρακειφ επίπεδν ζξεζθεπηηθφηεηαο ηνπ εθήβνπ
ε) ην ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ εθήβνπ θαη ηέινο
ζ) ην ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ εθήβνπ.
ΜΔΘΟΓΟ:
Γείγκα
TABLE 1: JUVENILE DELINQUENCY IN CYPRUS (1994-1998)
Year

Total % of
Males Fem Male
Urban Rural Intact
Divorced
Females Area Area Families Families
cases change to
Ratio
previous
year

1994

289

……

441

13

34/1

282

172

344

110

1995

274

-0,47%

316

14

23/1

208

122

267

63

1996

362

+24,31%

468

32

15/1

363

135

382

116

1997

409

+11,49%

575

11

51/1

420

156

401

175

1998

374

- 9,36%

624

19

33/1

550

93

513

130

Statistical Department,
Police Headquarters,
July 1999.
Τπνινγίδεηαη
φηη κεηαμχ ησλ εηψλ 1994 θαη 1998 ε κέζε ηηκή ηεο αλαινγίαο παξαβαηηθψλ
αξξέλσλ / ζειέσλ ήηαλ 27/1.
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Σν αξρηθφ καο δείγκα απνηέιεζαλ άξξελεο έθεβνη πνπ θαηεηάγεζαλ ζηελ θππξηαθή Δζληθή
Φξνπξά ζε δχν θάζεηο θαηάηαμεο, δειαδή εθείλε ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 1998 θαη εθείλε ηνπ
Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1999.
πιιέρηεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο ζηηο αλαθεξφκελεο δχν απηέο
ρξνληθέο πεξηφδνπο 1591 θαη 344 εξσηεκαηνιφγηα αληίζηνηρα, δειαδή ζπλνιηθά 2067
εξσηεκαηνιφγηα.
Απφ ην ζχλνιν απηφ, 1935 έγθπξα εξσηεκαηνιφγηα απαληήζεθαλ απφ εθήβνπο ειηθίαο 17
ή 18 εηψλ, νη νπνίνη απεηέιεζαλ θαη ην ηειηθφ καο δείγκα.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθήβσλ ζηελ έξεπλα απηή ήηαλ εζεινληηθή θαη αλψλπκε.
Ζ ζπκκεηνρή ππνινγίζηεθε λα θζάλεη ζην επίπεδν ηνπ 99% ησλ ελεκεξσζέλησλ.
Δπίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ην γεληθά παξαδεθηφ, γηα ηέηνηνπ ηχπνπ
έξεπλεο, επίπεδν ηνπ 0.05.

Δξσηεκαηνιόγηα :
1. Σν Δξσηεκαηνιφγην Γεληθήο Τγείαο (ΔΓΤ)- General Health Questionnaire (GHQ):
 απνηειείηαη απφ 28 εξσηήζεηο
 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαγξαθή ζε δείγκα γεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο χπαξμεο ή φρη,
επξέσο θάζκαηνο ςπρνπαζνινγηθψλ ππνθεηκεληθψλ ζπκπησκάησλ (Goldberg, 1972).
 Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξχηαηα ζε επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο
δηεζλψο θαη
 επηπξφζζεηα έρεη κεηαθξαζηεί θαη ζηαζκηζηεί γηα ρξήζε θαη ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ,
φπνπ επίζεο έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί ζ’ αξθεηέο έξεπλεο (Μνπηδνχθεο θ.α., 1990)

2. Σν Απηνβαζκνινγνχκελν Δξσηεκαηνιφγην Παξαβαηηθήο πκπεξηθνξάο (ΑΒΔΠ)
 θαηαζθεπάζηεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο
 απνηειείηαη απφ 46 εξσηήζεηο
 απηφ έρεη δνκεζεί θαηά παξφκνην ηξφπν κε ην γλσζηφ General Delinquency Scale πνχ
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο Ζ.Π.Α.( Elliot et al, 1983 ).

3. Μέξνο ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ θαηάγξαςε κεηαβιεηέο, ζρεηηδφκελεο κε ην άηνκν ηνπ
έθεβνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ:
3.1 Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγέλεηα φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα:
α) επίπεδν επηζεηηθφηεηαο κεηαμχ γνληψλ θαηά ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 12
κελψλ.
β) εθηνπηζζείζα νηθνγέλεηα ή φρη.
γ) πνίνο ν αξρεγφο ηεο νηθνγέλεηαο
δ) εθπαηδεπηηθφ επίπεδν αξρεγνχ ηεο νηθνγέλεηαο
ε) ν αξρεγφο ηεο νηθνγέλεηαο ζπλήζσο εξγάδεηαη
ζη) επάγγεικα ηνπ αξρεγνχ ηεο νηθνγέλεηαο
δ) επαγγεικαηηθή ππφζηαζε ηνπ αξρεγνχ ηεο νηθνγέλεηαο
3.1.2 Μέξνο ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ θαηαγξάθεη επίζεο δηάθνξεο δεκνγξαθηθέο
κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θάζε έθεβν, φπσο:
α) ειηθία
β) ζχλζεζε νηθνγέλεηαο
γ) έηε ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο
δ) ζρέζε κε ηελ ζξεζθεία.
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Σν Απηνβαζκνινγνχκελν Δξσηεκαηνιφγην Παξαβαηηθήο πκπεξηθνξάο (ΑΒΔΠ)
 θαηαζθεπάζηεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο
 απνηειείηαη απφ 46 εξσηήζεηο
 απηφ έρεη δνκεζεί θαηά παξφκνην ηξφπν κε ην γλσζηφ General Delinquency Scale πνχ
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο Ζ.Π.Α.( Elliot et al, 1983 ).
Αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα Απην-Βαζκνινγνύκελνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Παξαβαηηθόηεηαο
(ΑΒΔΠ):
1. Αμηνπηζηία (inter-item reliability): Ζ αμηνπηζηία ηνπ ΑΒΔΠ ειέγρζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ
ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Cronbach a (Cronbach’s a reliability coefficient). ην ζχλνιν ησλ 1935
εθήβσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο (Cronbach’s a reliability
coefficient) ππνινγίζηεθε ζε 0.9244, ν νπνίνο δείρλεη έλα εμαηξεηηθά πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο.
2. Δγθπξφηεηα (construct validity):
Ζ εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ΑΒΔΠ ειέγρζεθε κε ην δηαρσξηζκφ ησλ εθήβσλ ζε δχν
νκάδεο. Δθείλνπο νη νπνίνη δελ αλέθεξαλ νπνηαδήπνηε ζχιιεςε ή πξνεηδνπνίεζή ηνπο απφ
ηελ Αζηπλνκία κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο (νκάδα Α) θαη ηνπο ππφινηπνπο
νη νπνίνη αλέθεξαλ είηε ζχιιεςή ηνπο είηε πξνεηδνπνίεζή ηνπο απφ ηελ Αζηπλνκία ζην ίδην
ρξνληθφ δηάζηεκα (νκάδα Β). 1377 έθεβνη αλήθαλ ζηελ νκάδα Α θαη άιινη 558 έθεβνη αλήθαλ
ζηελ νκάδα Β. Ζ εθαξκνγή ηεο δνθηκαζίαο Student t-test έδεημε φηη ε δηαθνξά ησλ απαληήζεσλ
ησλ δχν νκάδσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t=-23.548, p*<0.000). Σν εχξεκα απηφ ππνδειεί
πςεινχ βαζκνχ εγθπξφηεηα ζην ΑΒΔΠ.
Αμηνπηζηία ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Γεληθήο Τγείαο (GHQ: 28-item version):
H αμηνπηζηία ηνπ ΔΓΤ ειέγρζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζπληειεζηή ζπζρεηίζεσο (Cronbach’s a
reliability coefficient). ην ζχλνιν ησλ 1935 εθήβσλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ΔΓΤ ν
ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο ππνινγίζζεθε ζε 0.8924, ν νπνίνο δείρλεη έλα εμαηξεηηθά πςειφ βαζκφ
αμηνπηζηίαο.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
πρλόηεηα απην-νκνινγνύκελεο παξαβαηηθήο πξάμεο (ηειεπηαίνπο 12 κήλεο):
Παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ε ζπρλφηεηα απην-νκνινγνχκελεο επηηέιεζεο παξαβαηηθήο πξάμεο
απφ ηνπο έθεβνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 12
κελψλ πξηλ απφ ηελ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ καο, ζχκθσλα θαη κε ηηο απαληήζεηο ησλ
εθήβσλ ζην ΑΒΔΠ. ηελ ηειεπηαία ζηήιε ζεκεηψλεηαη, γηα θάζε εξψηεζε, ν κέζνο φξνο (Μ.
Ο.) ησλ απαληήζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ απαληήζεσλ ζε θάζε
θαηεγνξία απαληήζεσλ (1= πνηέ, 2= 1-2 θνξέο, 3 = 3-9 θνξέο θαη 4 = 10 θνξέο θαη
πεξηζζφηεξν). Απηφο ν κέζνο φξνο, ππνδειψλεη πφζν θνληά ή πφζν καθξηά απφ ηα δχν άθξα
ηνπ θάζκαηνο ησλ απαληήζεσλ ησλ εθήβσλ, δειαδή κεηαμχ ηνπ 1 (= πνηέ) θαη ηνπ 4 ( = 10
θνξέο θαη πεξηζζφηεξν ) βξίζθεηαη ε θεληξηθή ηάζε ησλ απαληήζεσλ.
Αλ επηρεηξεζεί ε ηεξάξρεζε ησλ αλαθεξφκελσλ παξαβαηηθψλ πξάμεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην
ΑΒΔΠ, κε βάζε ηε ζπρλφηεηα ησλ απην-νκνινγνχκελσλ πξάμεσλ απφ ηνπ ίδηνπο ηνπο
έθεβνπο, ζα πξνέθππηε ε αθφινπζε ζεηξά παξαβαηηθψλ πξάμεσλ, κε πξψηε ηε ζπρλφηεξε
παξαβαηηθή πξάμε θαη ηειεπηαία ηε ιηγφηεξν ζπρλή:
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Αξ.
εξώηεζεο
42
41
36
10
43
11
7
16
1

34

13
20

44

9
28

229
652
1126

1-2
θνξέο
510
643
196

3-9
θνξέο
436
321
110

10+
θνξέο
39
292
483

Δελ
Δήισζαλ
21
27
20

972

564

168

219

12

1.81

973

544

197

197

24

1.80

1158

454

159

151

13

1.64

1127

474

127

98

9

1.53

1283

425

101

119

7

1.51

1246

422

139

123

5

1.50

1317

415

90

94

19

1.49

1543

224

87

85

6

1.48

1376

387

90

75

7

1.41

1378

409

71

61

16

1.38

1442

318

87

80

8

1.38

1369

438

77

43

8

1.37

Τνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο

Πνηέ

Είπεο ςέκαηα;
Μέζπζεο;
Κάπληζεο ηνπιάρηζηνλ 10 ηζηγάξα ηελ εκέξα;
Ήζνπλ ζνξπβώδεο, ηαξαμίαο θαη πξνθιεηηθόο
ζε δεκόζην ρώξν;
Απνβιήζεθεο από ην ζρνιείν ή ζε έδησμαλ από
ηελ εξγαζία ζνπ;
Ελεπιάθεο ζε νκαδηθό θαβγά όπνπ
θηλδύλεπζεο;
Πξνθάιεζεο ζθόπηκα ζεκαληηθή δεκηά ή
θαηέζηξεςεο πεξηνπζία πνπ αλήθε ζην ζρνιείν
ή ζηελ εξγαζία ζνπ;
Πέηαμεο αληηθείκελα ζε απηνθίλεηα ή
αλζξώπνπο (π.ρ. πέηξεο, κπνπθάιηα)
Οδεγνύζεο απηνθίλεην ή κνηνπνδήιαην ελόζσ
ήζνπλα κεζπζκέλνο ή ζρεδόλ κεζπζκέλνο;
Έθαλεο ελνριεηηθά ηειεθσλήκαηα, όπσο λα
θαιείο
θάπνην πξόζσπν θαη λα ιεο
πβξηζηηθά ιόγηα ή λα
κελ κηιάο θαζόινπ ;
Μεηέθεξεο έλα όπιν (όπσο κεγάιν καραίξη,
αιπζίδα,
ινζηό ή άιιν) ;
Απείιεζεο λα θηππήζεηο έλα θαζεγεηή ζην
ζρνιείν ή
(ηνλ) πξντζηάκελν ζηελ εξγαζία
ζνπ ;
Σε ζπλέιαβε ε Αζηπλνκία γηα αλάθξηζε γηα
νπνηνδήπνηε ιόγν θαη ζηε ζπλέρεηα ζε άθεζε
ειεύζεξν ;
Έγξαςεο θξάζεηο αηζρξνύ πεξηερνκέλνπ ζε
δεκόζην
ρώξν, όπσο ζ’ έλα ηνίρν ζρνιείνπ
ή θηηξίνπ
Έθιεςεο ή πξνζπάζεζεο λα θιέςεηο
αληηθείκελα αμίαο 5 ιηξώλ ή ιηγόηεξν ;

Μ.Ο.
2.88
2.13
1.97

Σεκ.: Αθνινπζνύλ πνιιέο άιιεο εξσηήζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα πεξηιεθζνύλ ζηελ παξνύζα έθδνζε

Σν είδνο ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, παξνπζηάδεηαη θαηά
ζεηξά εδψ ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπρλφηεηα ηνπ, αξρίδνληαο απφ ηε ζπρλφηεξε θαη
θαηαιήγνληαο ζην ιηγφηεξν ζπρλφ είδνο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζπρλφηεηα απηή
πξνθχπηεη δηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ κέζνπ φξνπ φισλ ησλ εξσηήζεσλ, νη νπνίεο καδί
ζπλαπνηεινχλ ηελ νκάδα ησλ εξσηήζεσλ θάζε ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο παξαβαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο. Έηζη, πξνθχπηεη ε αθφινπζε ζεηξά, κε βάζε απηή ηε ζπρλφηεηα, θάζε
ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο:
1. Απάηε
(1.31)
2. Πξφθιεζε Θνξχβνπ
(1.51)
3. Καηάρξεζε Οπζηψλ
(1.42)
4. Αλάξκνζηε Γεληθή πκπεξηθνξά
(1.35)
5. πκπινθή
(1.25)
6. Αραιίλσηε εμνπαιηθή πκπεξηθνξά
(1.25)
7. Πξνβιεκαηηθή ρέζε κε Ορήκαηα
(1.22)
8. Κινπή
(1.18)
Γεληθφο Μέζνο ξνο:

(1.31)
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Έιεγρνο επί κέξνπο αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηεο ςπρνπαζνινγίαο ή ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο
1. Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα:
[δελ έδσζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (F=0.553, p=0.736)].
2. Ηεξαξρηθή ζέζε ηνπ έθεβνπ ζηελ νηθνγέλεηα:
[δελ έδσζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (F=0.687, p=0.601, F=0.1256, p=0.285,
αληίζηνηρα)].
3. Απαζρφιεζε:_______________________________________________________
Πίλαθαο ΗΗ.12:
πρλφηεηα θαηαλνκήο εθήβσλ ζε ζπνπδαζηέο ή κή, κέζε ηηκή, ζηαζεξή
απφθιηζε θαη ζηαζεξφ ιάζνο.
------------------------------------------------------------------------------------------------------πνπδαζηήο πρλφηεηα
Μέζε ηηκή
.Α. .Λ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ναη
1630
9.01
7.65 .19.
ρη
302
12.01
9.43 .54.
------------------------------------------------------------------------------------------------------(t=-6.014, p*<0.000).
4. Αζηηθή/Αγξνηηθή πεξηνρή:
πρλφηεηα θαηαλνκήο ζπκκεηερφλησλ θαηά αζηηθή/αγξνηηθή πεξηνρή, κέζε ηηκή,
ζηαζεξή απφθιηζε θαη ζηαζεξφ ιάζνο
-------------------------------------------------------------------------------------Πεξηνρή
πρλφηεηα
Μέζε ηηκή
.Α.
.Λ.
-------------------------------------------------------------------------------------Αζηηθή
1247
9.60
8.12
.23
Αγξνηηθή
670
9.29
7.86
.30
-------------------------------------------------------------------------------------(t=0.829, p=0.407 )
5. Δπίπεδν επηζεηηθφηεηαο γνλέσλ:
H κεηαβιεηή ηνπ επηπέδνπ επηζεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12-κήλεο
θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηφζν ηε βαζκνινγία πνπ δίδεηαη απφ ηνπο έθεβνπο ζην ΑΒΔΠ
(F=50.253, p*<0.000), φζν θαη εθείλε ζην Δξσηεκαηνιφγην Γεληθήο Τγείαο (ΔΓΤ) (F=35.333,
p*<0.000), ην νπνίν θαηαγξάθεη ηελ ςπρνπαζνινγία ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Ζ δνθηκαζία θαηά Scheffe πνπ αθνινχζεζε, έδεημε φηη ε δηαθνξά απηή εληνπίδεηαη κεηαμχ φισλ
ησλ επηπέδσλ επηζεηηθφηεηαο, δειαδή ςεινχ, κέηξηνπ θαη ρακεινχ. Σα επξήκαηα απηά
ππνδειψλνπλ φηη φζν αλεβαίλεη ην επίπεδν επηζεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ γνλέσλ, ηφζν
πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε εθδήισζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, φζν θαη ε εθδήισζε
ςπρνπαζνινγίαο απφ ηνπο έθεβνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα καο.
6. Δθηνπηζζείζα νηθνγέλεηα:
Ζ κεηαβιεηή ηεο εθηνπηζζείζαο νηθνγέλεηαο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηφζν ηε βαζκνινγία ζην
ΔΓΤ, φζν θαη εθείλε ζην ΑΒΔΠ, φπσο πξνέθπςε κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δνθηκαζίαο
Student, δηπιήο δηεπζχλζεσο (t=0.418, p=0.676, t=0.707, p=0.480, αληίζηνηρα).
7. ρέζε κε ηε ζξεζθεία:
Ζ κεηαβιεηή ηεο ζρέζεο κε ηε ζξεζθεία θαίλεηαη επίζεο λα επεξεάδεη ηφζν ηελ ςπρηθή πγεία
(F=10.927, p*<0.000) φζν θαη ηελ εθδήισζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (F=11.833, p*<0.000).
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8. Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν:
Γελ πξνθχπηεη νπνηαδήπνηε επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο απηήο κεηαβιεηήο επί ηεο κεηαβιεηήο
ηεο ςπρνπαζνινγίαο, θαζφηη ν έιεγρνο απηφο δελ έδσζε νπνηαδήπνηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
δηαθνξά (F=1.729, p=0.178) κεηαμχ θαη ησλ ηξηψλ επηπέδσλ εθπαίδεπζεο πνπ κειεηήζεθαλ
(δεκνηηθφ, γπκλάζην, ιχθεην).
Αληίζεηα, ε δηαθνξά ζηε βαζκνινγία ησλ εθήβσλ ζην ΑΒΔΠ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
(F=11.540, p*<0.000), ελψ δηα πεξαηηέξσ ειέγρνπ δηα ηεο δνθηκαζίαο θαηά Scheffe
δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απηή δηαθνξά εληνπίδεηαη ζηε βαζκνινγία πνπ δφζεθε
ζην ΑΒΔΠ κεηαμχ εθήβσλ γπκλαζηαθνχ θαη ιπθεηαθνχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο.
9. Κνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν:
Αλαθνξηθά κε ηηο δνζείζεο απαληήζεηο ησλ εθήβσλ ζην ΔΓΤ πξνθχπηεη φηη ππάξρεη δηαθνξά
ζηηο απαληήζεηο απηέο κεηαμχ ησλ εθήβσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο ηνπ θαηψηαηνπ
θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, ζπγθξηλφκελνη κε ηνπο έθεβνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην
αλψηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ε δηαθνξά απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη
εληνπίδεηαη ζηνλ παξάγνληα Β ηνπ ΔΓΤ, ν νπνίνο θαηαγξάθεη ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη αυπλίαο
(F=3.206, p*<0.012).
Καηά παξφκνην ηξφπν, σο αλσηέξσ, πξνθχπηεη φηη ε κέζε ηηκή ηνπ ζπλφινπ ησλ απαληήζεσλ
ησλ εθήβσλ ηνπ θαηψηαηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, ζπγθξηλφκελνη κε φιεο ηηο
ππφινηπεο νκάδεο εθήβσλ, είλαη ε ςειφηεξε, ππνδειψλνληαο φηη νη έθεβνη απηνί
παξνπζηάδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο εθδειψζεηο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
10. Δκπεηξία δηαδπγίνπ ή ρσξηζκνχ ησλ γνλέσλ:
Ο έιεγρνο ηεο δηαθνξάο ησλ απαληήζεσλ ηνπο ζηα εξσηεκαηνιφγηα ΔΓΤ θαη ΑΒΔΠ, δηα ηεο
δνθηκαζίαο Student δχν δηεπζχλζεσλ, έδεημε φηη ε πθηζηάκελε δηαθνξά είλαη ζε επίπεδν
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ (t=3.459, p*<0.001, t=3.939, p*<0.000 αληίζηνηρα).
11. Ζ δνκή ηεο νηθνγέλεηαο:
Σα επξήκαηα ππνδειψλνπλ ηα αθφινπζα:
1. Οη έθεβνη πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηα κ’ έλα ζεηφ γνληφ, δειαδή έρνπλ παηξηφ ή
κεηξηά,
παξνπζηάδνπλ
πεξηζζφηεξεο
εθδειψζεηο
παξαβαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο
ζπγθξηλφκελνη κε ηνπο έθεβνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ άζηθηε νηθνγέλεηα ή απφ νηθνγέλεηα
κ’ έλα ρήξν/α γνληφ.
2. Οη έθεβνη πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηα κ’ έλα δηαδεπγκέλν ή ζεηφ γνληφ παξνπζηάδνπλ
πεξηζζφηεξεο εθδειψζεηο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζπγθξηλφκελνη κε ηνπο έθεβνπο
πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηα κ’ έλα ρήξν/α γνληφ.
3. Οη έθεβνη πνπ πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηα κ’ έλα ζεηφ γνληφ παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξεο
ςπρνπαζνινγηθέο εθδειψζεηο, ηδηαίηεξα ππφ ηελ κνξθή ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ζνβαξήο
θαηάζιηςεο, ζπγθξηλφκελνη κε ηνπο έθεβνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ άζηθηε νηθνγέλεηα.
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Π Ρ Ο Σ Α 

















Δ Ι 

Πξνηείλεηαη ε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλά ηξηεηία ή πεληαεηία, δηεμαγσγή
παξόκνηαο έξεπλαο.
Πξνηείλεηαη όπσο κειεηεζεί ζνβαξά θαη πάιηλ από ην Υπνπξγείν Δηθαηνζύλεο ε
δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ζηελ Κύπξν, ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, ηνπ ζεζκνύ ησλ
δηθαζηεξίσλ αλειίθσλ
Πξνηείλεηαη ε δηεμνδηθόηεξε έξεπλα ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ αληηκεησπίδνπλ νη λένη καο,
εηδηθόηεξα εθείλσλ νη νπνίνη επξίζθνληαη ζην θάζκα ησλ ειηθηώλ κεηαμύ 21-24 εηώλ.
Τν εύξεκά καο, όηη ε ηζρπξή ζρέζε κε ηελ ζξεζθεία ησλ εθήβσλ καο απνηειεί έλα
πξνζηαηεπηηθό παξάγνληα, ηόζν ζηελ εθδήισζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, όζν θαη
εθδήισζεο ςπρηθώλ πξνβιεκάησλ, αμίδεη λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα, ηόζν από ηελ
επξύηεξε θνηλσλία, όζν θαη από ηελ ίδηα ηελ Εθθιεζία καο.
Τν εύξεκά καο όηη νη έθεβνη, νη νπνίνη έρνπλ εγθαηαιείςεη ηε ζρνιηθή ηνπο θνίηεζε,
βξίζθνληαη ζε κεγαιύηεξν θίλδπλν εθδήισζεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο νθείιεη,
πηζηεύνπκε, λα πξνβιεκαηίζεη μαλά ηα Υπνπξγεία Παηδείαο θαη Εξγαζίαο.
Τν εύξεκά καο όηη νη έθεβνη πνπ πξνέξρνληαη από ην ρακειόηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθό
ζηξώκα ηεο θνηλσλίαο καο βξίζθνληαη ζε ςειόηεξν θίλδπλν εθδήισζεο παξαβαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο, επίζεο ζα πξέπεη λα πξνζερζεί από ηνπο ιεηηνπξγνύο ηνπ Τκήκαηνο
Κνηλσληθήο Επεκεξίαο.
Τν εύξεκά καο όηη νη έθεβνη πνπ πξνέξρνληαη από νηθνγέλεηα κε ζεηό γνληό, θαηά θύξην
ιόγν, θαη από νηθνγέλεηα κε δηαδεπγκέλν γνληό, θαηά δεύηεξν ιόγν, βξίζθνληαη ζε
κεγαιύηεξν θίλδπλν εθδήισζεο ηόζν πξνβιεκάησλ παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, όζν
θαη ςπρνινγηθώλ πξνβιεκάησλ ζα πξέπεη, πηζηεύνπκε, επίζεο λα πξνβιεκαηίζεη
έληνλα.
Πξνηείλεηαη, ζε πεξηπηώζεηο εθήβσλ νη νπνίνη δηαπξάηηνπλ ζνβαξά αδηθήκαηα ή
αδηθήκαηα θαη’ εμαθνινύζεζε, όπσο ηξνπνπνηεζεί αλάινγα ε ππάξρνπζα λνκνζεζία,
έηζη ώζηε λα ζπκπεξηιάβεη πξόλνηεο ππνρξεσηηθήο εκπινθήο θαη ησλ δύν γνληώλ ηνπο,
αλεμάξηεηα αλ απηνί ζπλερίδνπλ λα ζπκβηώλνπλ ή έρνπλ ρσξίζεη, ζ’ νπνηαδήπνηε
ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ήζειε απνθαζίζεη ην δηθαζηήξην θαηά ηελ εθδίθαζε ηεο
ππόζεζεο.
Κεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο ζα ήηαλ θαη ε θαηά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα δόκεζε ηνπηθώλ
Μνλάδσλ Θεξαπείαο Οηθνγέλεηα, γηα ηελ πξνζθνξά ζπκβνπιεπηηθήο εξγαζίαο ή/θαη
ζεξαπείαο νηθνγέλεηαο θαη δεύγνπο. Οη Μνλάδεο απηέο ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάινπλ ηα
κέγηζηα, θαηαξρήλ ζηελ πξόιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ δηαδπγίνπ ή άιισλ θαηλνκέλσλ
δπζιεηηνπξγίαο ηεο νηθνγέλεηαο θαη θαηά δεύηεξν ιόγν, ζηελ επηηπρή πεξηζηνιή ησλ
αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηνπο.
Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο επηηειηθήο θξαηηθήο ππεξεζίαο (Κξαηηθό Σπκβνύιην
Σηήξημεο ηεο Οηθνγέλεηαο θαη ηνπ Παηδηνύ), ε νπνία ζα όθεηιε λα ζρεδηάδεη, πινπνηεί θαη
ζπληνλίδεη ηελ έξεπλα ζηνλ επαίζζεην ρώξν πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ζπλαθή ζέκαηα,
δειαδή ην δηαδύγην, ηε βία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ηε παξαβαηηθόηεηα αλειίθσλ, ηελ
ρξήζε ηνμηθώλ νπζηώλ, ηελ παξακέιεζε ή θαθνπνίεζε ηνπ παηδηνύ θαη γεληθά νηηδήπνηε
αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δνκή ηεο ζύγρξνλεο θππξηαθήο νηθνγέλεηαο.

Ζ έξεπλα απηή πεξηέρεηαη ζην βηβιίν: «Κχπξηνη Έθεβνη: Ζ Παξαβαηηθφηεηα Καη Σα Φπρηθά Σνπο Πξνβιήκαηα», πνπ
κπνξεί λα πξνκεζεπηεί φπνηνο ελδηαθέξεηαη απφ ηα αθφινπζα βηβιηνπσιεία:
«ΔΛΛΑ», Λεπθσζία
«Ησαλλίδεο», Λεκεζφο
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«πγθξηηηθή κειέηε ηεο ρξήζεο ηνμηθώλ νπζηώλ από άξξελεο έθεβνπο ζηελ Κύπξν,
ειηθίαο 17 θαη 18 εηώλ κεηαμύ 1998 – 2003, θαζώο θαη ησλ παξαγόλησλ πνπ ηελ
επεξεάδνπλ. Πνξίζκαηα από δύν δηαδνρηθέο παγθύπξηεο αληηπξνζσπεπηηθέο έξεπλεο.»
Βαζίιεο Υαηδεβαζίιεο, MD, PhD
Φπρίαηξνο – Κνηλσληνιφγνο
Δπηθεθαιήο Μνλάδαο Έξεπλαο
Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο θαη Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεκεζνχ
Υξήζηνο Παλαγησηφπνπινο, B.Sc, M.Sc, PhD
Φπρηαηξηθφο Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο – χκβνπινο Θεξαπεπηήο
Λέθηνξαο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζην Frederic Institute of Technology
(Ζ εξγαζία απηή έρεη απνζπάζεη ην πξψην βξαβείν Παγθχπξηνπ δηαγσληζκνχ πνπ πξνθήξπμε ν Ηαηξηθφο χιινγνο
Λεκεζνχ γηα ηελ θαιχηεξε εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπ 2003-2004)

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ:
ΥΡΖΖ ΣΟΞΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ ΜΔΣΑΞΤ 1998 – 2003:
«ΑΤΞΖΖ ΥΡΖΖ» : 1998 – 2003 (t = 4.549, p* = 0.000)
ΠΑΡΑΒΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΞΤ 1998 – 2003:
«ΑΤΞΖΖ ΠΑΡΑΒΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» (t = 5.016, p* = 0.000)

ΠΟΡΙΜΑΣΑ:
Α)

Γηαπηζηψλεηαη κία αχμεζε ζηελ ρξήζε ηνμηθψλ νπζηψλ απφ έθεβνπο ειηθίαο 17 θαη 18
εηψλ ζηελ Κχπξν κεηαμχ ησλ εηψλ 1998 θαη 2003.

Β)

Ζ δηαπηζηνχκελε απηή αχμεζε, κεηά απφ ηνλ αλαγθαίν ζηαηηζηηθφ έιεγρν, αλαδεηθλχεηαη
ζε κηα δηαθνξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.

Γ)

Ζ αχμεζε πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηελ ρξήζε ηνμηθψλ νπζηψλ αθνξά θπξίσο ζηελ ρξήζε
νηλνπλεύκαηνο, κε κία πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ηάμεο ηνπ 6%, κεηαμχ ησλ δχν ππφ
κειέηε ρξνληθψλ πεξηφδσλ [64.89% (1998) θαη 70.5% (2003)].

Γ)

Απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ εξεπλήζεθαλ, θαίλεηαη φηη νη αθφινπζεο επεξεάδνπλ ηελ
ρξήζε ηνμηθψλ νπζηψλ απφ άξξελεο, έθεβνπο, Διιελνθχπξηνπο, ειηθίαο 17 θαη 18 εηψλ:
1.

ε απαζρφιεζε ηνπ έθεβνπ

2.

ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ έθεβνπ

3.

ην επίπεδν ζξεζθεπηηθφηεηαο ηνπ έθεβνπ

4.

ην επίπεδν επηζεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ γνλέσλ

5.

ε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο.
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«Ο ξόινο θαη ην έξγν ηνπ πκβνύινπ Καζεγεηή»
Οκηιία από ηνλ θ. Βάζν Βαζηιείνπ, εθπξόζσπν ηεο πκβνπιεπηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ
Κχξηνη ζθνπνί θαη ζηφρνη ηνπ πκβνχινπ Καζεγεηή είλαη:
Ζ ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ γηα:
 Να γλσξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη αλ ηνλ απνδερηνχλ (λα εληνπίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ
ηα αηνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά:ηθαλφηεηεο, θιίζεηο, αμίεο θαη θηινδνμίεο)
 Να αμηνπνηήζνπλ ηηο θιίζεηο, ηηο αμίεο θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπο
 Να πξνρσξήζνπλ ζ’ ειεχζεξεο θαη
αβίαζηεο πξνζσπηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο επηινγέο.
 Να αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά πξνζσπηθά, εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά
πξνβιήκαηα
Οη ηξφπνη επίηεπμεο ζθνπψλ θαη ζηφρσλ είλαη:
 Αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο γηα πξνζσπηθά θαη επαγγεικαηηθά ζέκαηα γηα ηα νπνία ηεξείηαη
απφιπηε ερεκχζεηα.
 Παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ εμεχξεζε θαη αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
πιεξνθνξηψλ.
 Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεξγαζία γνληψλ θαη ζπκβνχισλ θαζεγεηψλ γηαηί απηνί
γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηα παηδηά ηνπο θαη είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξψζνπλ ζσζηά ην ζχκβνπιν
θαζεγεηή γηα ηνλ ηξφπν δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαζψο θαη γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο.
Ο χκβνπινο θαζεγεηήο ππεξεηεί ζηα Κεληξηθά γξαθεία ηεο ΤΔΑ ή ζε ζρνιεία Μέζεο Γεληθήο
θαη Σερληθήο εθπαίδεπζεο.
Χο εθ ηνχηνπ είλαη θαλεξφ φηη κηα νπζηαζηηθή πηπρή ηνπ έξγνπ ηνπ πκβνχινπ Καζεγεηή είλαη ε
θαζεκεξηλή επαθή ηνπ κε ηνλ έθεβν καζεηή γηα λα ηνλ αθνχζεη θαη λα ηνλ βνεζήζεη ζηα
θαζεκεξηλά ηνπ πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο. Δπίζεο λα βνεζήζεη ηνλ έθεβν λα γλσξίζεη ηνλ
εαπηφ ηνπ (θιίζεηο, ελδηαθέξνληα, ηθαλφηεηεο), ηνλ θφζκν ησλ επαγγεικάησλ θαη ηεο εξγαζίαο,
ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην ξφιν ηνπ επαγγέικαηνο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη λα εμνπιηζηεί κε
ηα απαηηνχκελα εθφδηα γηα θάζε αλάγθε πξνζαξκνγήο.
Ο χκβνπινο θαζεγεηήο ελεξγψληαο πάληα ζηα πιαίζηα ηεο αξρήο γηα ακνηβαία απνδνρή, ζπλπξνβιεκαηίδεηαη κε ηνλ έθεβν ζε κηα πξνζπάζεηα απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ
πνπ αλαθχνληαη θαζεκεξηλά. Με απηφ ηνλ άμνλα επηθνηλσλίαο, ν χκβνπινο θαζεγεηήο δέρεηαη
ηνλ έθεβν φπσο είλαη θαη φρη φπσο θαηά ηελ άπνςε ησλ άιισλ ζα έπξεπε λα είλαη.
Γηαιέγεηαη κε ηνλ καζεηή ελεκεξψλνληαο ηνλ αληηθεηκεληθά θαη πιήξσο γηα έλα ζέκα, δεκηνπξγεί
ζηνλ καζεηή εξσηεκαηηθά γχξσ απφ απηφ θαη επηζεκαίλεη ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά κηαο ηπρφλ
απφθαζεο ηνπ. Ζ ηειηθή απφθαζε αλήθεη ζ’ απηφλ, θέξνληαο θαη ηελ επζχλε ησλ απνθάζεσλ
ηνπ.
Απιά επηζεκαίλνπκε πσο ν ξφινο ηνπ πκβνχινπ Καζεγεηή δελ είλαη λα πείζεη ηνλ καζεηή ή λα
ηνλ θαηεπζχλεη ζηε ιήςε εθπαηδεπηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ ή άιισλ ζνβαξψλ απνθάζεσλ.
Βξίζθεηαη θνληά ηνπ φκσο ζε ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο ηεο δσήο ηνπ πξνζθέξνληαο ηνπ ηελ
απαηηνχκελε ελζάξξπλζε θαη ηα θίλεηξα γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ επηδηψμεσλ ηνπ.
Σα ζέκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλήζσο απαζρνινχλ ηνπο εθήβνπο καο είλαη: Πξνβιήκαηα
πξνζαξκνγήο, πκπεξηθνξάο, Δπίδνζεο, Οηθνγελεηαθά, Φπρνινγηθά, Κνηλσληθά, Τγείαο,
Οηθνλνκηθά, ρέζεσλ κε ην άιιν θχιν θαη Δπαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο
Γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, ν χκβνπινο θαζεγεηήο βνεζά ηνπο καζεηέο: λα γλσξίζνπλ ηνλ
εαπηφ ηνπο, λα απνδερηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, λα κάζνπλ ηξφπνπο εμεχξεζεο πιεξνθνξηψλ, λα
απνθηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πιεξνθνξίεο, λα αμηνπνηήζνπλ
ηα ελδηαθέξνληα, ηα ηαιέληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, λα πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν ζρνιηθφ θαη
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θνηλσληθφ αξγφηεξα πεξηβάιινλ, λα κάζνπλ ηξφπνπο πξνζαξκνγήο θαη ιήςεο απνθάζεσλ θαη
λα απνθηήζνπλ επαγγεικαηηθή σξηκφηεηα.
Με βάζε ηα πην πάλσ ζα ήηαλ ιάζνο λα ζεσξεζεί ν χκβνπινο Καζεγεηήο σο ν εηδηθφο πνπ ζα
ππνδείμεη ζηνλ έθεβν ηη πξέπεη λα θάλεη ή λα απνθαζίζεη γηα ηε δσή ηνπ.
Γηα επίηεπμε ησλ πην πάλσ ν χκβνπινο θαζεγεηήο:
1. Γέρεηαη ζε πξνζσπηθέο νη νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο καζεηέο θαη γνλείο, ζχκθσλα κε ην
σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείν ζην νπνίν ππεξεηεί ή ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΤΔΑ
θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηα Τπεξεζίαο
2. Παξέρεη εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πιεξνθνξίεο ζε καζεηέο γνλείο θαη απνθνίηνπο.
3. Οξγαλψλεη ελεκεξσηηθέο δηαιέμεηο απφ εηδηθνχο γηα ζέκαηα εθπαηδεπηηθά θαη
επαγγεικαηηθά, ηδηαίηεξα γηα ηεο Γ΄ γπκλαζίνπ θαη Α΄ Δληαίνπ Λπθείνπ.
4. Γηδάζθεη ην κάζεκα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο ζηε Γ΄ γπκλαζίνπ.
5. Δπηζθέπηεηαη ηηο ηάμεηο γηα λα ελεκεξψζεη θαη λα επεμεγήζεη ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο πιεξνθνξίεο ή γηα ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο εθήβνπο.
6. ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο, ηε δηεχζπλζε, ηδηαίηεξα ηνπο ππεπζχλνπο
ηκεκάησλ ή/θαη άιινπο θαζεγεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ςπρνιφγνπο, ηνπο θιηληθνχο
ςπρνιφγνπο, ηε ζρνιηαηξηθή ππεξεζία, ην Γξαθείν Δπεκεξίαο, ηελ αζηπλνκία θαη άιινπο
εηδηθνχο γηα ην ρεηξηζκφ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ
7. Βνεζά ηνπο καζεηέο ζηελ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ππνηξνθίεο , εμαζθάιηζεο ζέζεο ζε ΑΑΔΗ
ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Διιάδνο άιια θαη άιισλ ρσξψλ.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεξγαζία γνληψλ θαη ζπκβνχισλ θαζεγεηψλ γηαηί απηνί γλσξίδνπλ
θαιχηεξα ηα παηδηά ηνπο θαη είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξψζνπλ ζσζηά ην ζχκβνπιν θαζεγεηή γηα
ηνλ ηξφπν δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαζψο θαη γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο.
ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΤΔΑ θαηά ηε ζρνιηθή
ρξφληα 2002-2003. ηνηρεία ηα νπνία επηβεβαηψλνπλ ηελ πιεζψξα ησλ ζεκάησλ πνπ θαινχληαη
νη χκβνπινη λα βνεζήζνπλ θαη ηηο πνιιέο πεξηπηψζεηο καζεηψλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή.
ΒΑΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Πξνζσπηθό:
α) ρνιεία:
92 Καζεγεηέο πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο
β) Κεληξηθά Γξαθεία:
7 Καζεγεηέο πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο
γ) Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην:
1 Καζεγήηξηα πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο κε κεξηθή απαζρφιεζε
Καηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2002-2003 παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο:
 Οη χκβνπινη-Καζεγεηέο ησλ ζρνιείσλ βνήζεζαλ κε αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο 37,790 καζεηέο
πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 68,15% ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ.
 ηα γξαθεία .Δ.Α ησλ ζρνιείσλ βνεζήζεθαλ 1,562 πνιίηεο.
 ηα Κεληξηθά Γξαθεία ηεο Τ..Δ.Α. εμππεξεηήζεθαλ κε αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο 2,734 άηνκα ,
απφ ηα νπνία 2,030 ήηαλ πνιίηεο θαη 704 ήηαλ καζεηέο.
 Ζ αλαινγία ηνπ αξηζκνχ ησλ πκβνχισλ-Καζεγεηψλ ησλ ζρνιείσλ Μέζεο Γεληθήο θαη
Σερληθήο Δθπαίδεπζεο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ απηψλ ησλ ζρνιείσλ είλαη 1:600.
 Ζ αλαινγία ηνπ αξηζκνχ ησλ πκβνχισλ-Καζεγεηψλ πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ησλ
πην πάλσ ζρνιείσλ πνπ βνεζήζεθαλ απφ ηνπο πκβνχινπο-Καζεγεηέο ησλ ζρνιείσλ ηνπο
είλαη 1:413.
χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο ΤΔΑ γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2002-2003 ηα πξνβιήκαηα ησλ
καζεηψλ αληηκεησπίζηεθαλ ζε επίπεδν πξνζσπηθήο αιιά θαη νκαδηθήο ζπκβνπιεπηηθήο.
ην πξψην ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη φηη απφ ηνπο 28,887 καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ βνεζήζεθαλ νη
17,528 πνζνζηφ 60,67. (%) . ην Λχθεην / Σερληθή ρνιή απφ ηνπο 26851 βνεζήζεθαλ νη
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20462 Πνζνζηφ 76,20(%). ην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ινηπφλ ρξεηάζηεθε ηηο
ππεξεζίεο ηεο ΔΑ ην 68,15(%)
Αξηζκόο
καζεηώλ
28887

ρνιείν

Μαζεηέο πνπ
βνεζήζεθαλ
17528

Γπκλάζην
Λχθεην / Σερληθή
26851
20462
ρνιή
ύλνιν
55738
37990
* Πνπ είραλ κία ηνπιάρηζην αηνκηθή ζπλέληεπμε καδί ηνπο.

Πνζνζηό (%) πνπ
βνεζήζεθαλ
60,67
76,20
68,15

ην δεχηεξν ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη ζπγθξηηηθά ελ ζρέζε κε ην 2001-2002 κηα αχμεζε ζηα
πνζνζηά ησλ καζεηψλ πνπ βνεζήζεθαλ.
ρνιηθή Υξνληά

Γπκλάζην

Λύθεην / Σερληθή
ρνιή

ύλνιν

2001-2002
2002-2003

54,6
60,67

74,3
76,20

64,45
68,15

ην ηξίην ζρεδηάγξακκα θαίλνληαη ηα άηνκα θαηά θαηεγνξία ηα νπνία βνεζήζεθαλ απφ ηνπο
χκβνπινπο θαζεγεηέο ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΤΔΑ
Απόθνηηνη
Μέζεο
Δθπαίδεπζεο

Δπίπεδν
Δθπαίδεπζεο

Μαζεηέο

ρνιηθή
Υξνληά

Αξηζκόο

Πνζνζ
ηό
%

Αξηζκόο

Πνζνζηό
%

2002-2003

704

25,74

856

31,30

Απόθνηηνη
Μεηαιπθεηαθήο
Δθπαίδεπζεο

πνπδαζηέο/
Φνηηεηέο
Αξηζκόο

Πνζνζ
ηό
%

Αξηζκόο

Πνζνζ
ηό
%

720

26.33

454

16,60

ύλν
ιν

2,
734

ρεδηάγξακκα 4 θαη 5
Βάζεη ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ζην γπκλάζην 704 πεξηπηψζεηο είραλ λα θάλνπλ κε ην
θάπληζκα 2 κε ην αιθνφι ελψ άιιεο 2 πεξηπηψζεηο είραλ λα θάλνπλ κε εκπινθή παηδηψλ κε ηα
λαξθσηηθά.
Ζ αληίζηνηρε ηψξα εηθφλα ζην Λχθεην έρεη λα παξνπζηάζεη πεξηζζφηεξεο δπζηπρψο πεξηπηψζεηο
1133 πεξηπηψζεηο θαηέθπγαλ ζηνπο θαζεγεηέο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ην θάπληζκα, 43 γηα ην
αιθνφι θαη 59 ιφγσ ρξήζεο λαξθσηηθψλ.
Γηα ζέκαηα άζθεζεο ζσκαηηθήο βίαο ελαληίνλ καζεηή, θαηεγξάθεζαλ 93 ππνζέζεηο ζην
γπκλάζην θαη άιιεο 135 ζην ιχθεην. Οη πεξηπηψζεηο ςπρνινγηθήο βίαο ήηαλ πεξίπνπ νη
δηπιάζηεο, κε 168 ζην γπκλαζηαθφ θχθιν θαη 249 ζην ιπθεηαθφ, ελψ 35 παηδηά πξνζέγγηζαλ ην
ζχκβνπιν θαζεγεηή ηνπο γηα ζέκαηα άζθεζεο ζεμνπαιηθήο βίαο ελαληίνλ ηνπο.
Ηδηαίηεξα ςειά είλαη ηα λνχκεξα πνπ αθνξνχλ νηθνγελεηαθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα ή
πξνβιήκαηα, κε 6.970 θαη 5,055 πεξηπηψζεηο αληίζηνηρα. Άιινη 2.879 ζπδήηεζαλ ζέκαηα πνπ
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αθνξνχλ ηελ πγεία ηνπο , ελψ 4,4412 παξαπέκθζεθαλ ζηνλ χκβνπιν γηα δεηήκαηα απεηζαξρία
ζην ζρνιείν.
Αμηνζεκείσην θαη ην γεγνλφο φηη 27, 500 καζεηέο, απεπζχλζεθαλ δεηψληαο ζπκβνπιέο θαη
θαζνδήγεζε θαη πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα ζηαδηνδξνκίαο θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
επηινγψλ. Απφ απηφ θαίλεηαη θαη ε κεγάιε αλάγθε ησλ εθήβσλ γηα ελεκέξσζε πάλσ ζε
θιέγνληα γηα απηνχο ζέκαηα.
πσο είλαη αλακελφκελν, ε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, 19.081 αθνξά καζεηέο ηνπ Λπθείνπ
αθνχ ζηελ α΄ ηάμε θάλνπλ ηηο επηινγέο ηνπο γηα ηα καζήκαηα θαηεχζπλζεο, ελψ ζηελ γ΄ ηάμε
δηαιέγνπλ θιάδνπο ζπνπδψλ γηα ηα ΑΑΔΗ Κχπξνπ θαη Διιάδαο.
ε πςειά επίπεδα ήηαλ θαη ηα πνζνζηά ησλ καζεηψλ πνπ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ρακειήο
επίδνζεο.
πλνιηθά θαηαγξάθεθαλ 8,184 πεξηπηψζεηο απφ ηηο νπνίεο νη 4,728 απφ παηδηά γπκλαζίνπ θαη
νη ππφινηπεο 3,456 απφ παηδηά ηνπ ιπθείνπ.
ζν γηα ζέκαηα παξαβάζεσλ ηνπ λφκνπ εθηφο ηνπ ζρνιείνπ νη ζχκβνπινη αληηκεηψπηζαλ 257
πεξηπηψζεηο 118 ζην γπκλάζην θαη 139 ζην ιχθεην.
Δπίζεο κεγάινο ν αξηζκφο αηηήζεσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ησλ
ζρνιείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ κέζσ ησλ πκβνχισλ Καζεγεηψλ θαηά ζέκα θαη θαηά ηάμε
Λπθείνπ ή Σερληθήο ρνιήο.
Δπίπεδν εθπαίδεπζεο /
Σάμε Λπθείνπ/Σ. ρ.
Θέκα ηεο αίηεζεο

Λύθεην /
Σερλ. ρνιή
Α΄

πκκεηνρή ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ηα
0
Α.Α.Δ.Η. ηεο Κχπξνπ θαη Διιάδαο

ύλνιν

Β΄

Γ΄

0

6149

6149

ρεδηάγξακκα 6
Σέινο, λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
απαζρνινχλ ηνπο εθήβνπο, νη θαζεγεηέο ζπκβνπιεπηηθήο ζπλεξγάζηεθαλ φπνπ απηφ ήηαλ
αλαγθαίν κε
1= Παηέξαο 2= Μεηέξα
3= Άιινο ζπγγελήο
4= Δθπαηδεπηηθφο Φπρνιφγνο
5= Κιηληθφο Φπρνιφγνο
6= Φπρίαηξνο
7= Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο
8= ρνιηαηξηθή Δπηζθέπηξηα
9= Αζηπλνκηθφο
10= Άιιν άηνκν
11= Καζεγεηήο, Βνεζφο Γηεπζπληήο, Γηεπζπληήο
Απψηεξνο ζθνπφο ησλ ιεηηνπξγψλ απηψλ ήηαλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ θαη λα
απνδεθηνχ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ζεηηθή εηθφλα γηα ηνπο ίδηνπο θαη λα απνθηήζνπλ
ηα θαηάιιεια εθφδηα ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηα νπνηαδήπνηε πξνζσπηθά, νηθνγελεηαθά θαη
εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνβιήκαηα
Κιείλνληαο ζέινπκε λα ηνλίζνπκε ηελ αλάγθε πνπ αηζζάλνληαη νη έθεβνη θαη απηφ δηαθαίλεηαη
πνιχ έληνλα πηζηεχσ απφ ηνπο ελδεηθηηθνχο αξηζκνχο πνπ δείμακε φηη, νη έθεβνη ζέινπλ λα
ηνπο αθνχζνπλ θαη κηιήζνπλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ θαζεκεξηλά βξίζθνληαο νη ίδηνη
ζηγά-ζηγά ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο ιχζεηο.
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«Πνιηηηθέο θαη Πξαθηηθέο Πξόιεςεο θαη Καζνδήγεζεο»
Οκηιία από ηνλ θ. Σάθε Κνλή, Πξόεδξν ηεο ΠΔΠΔΠ

Δίλαη θνηλή πεπνίζεζε θαη πξνζθηιήο δηαθήξπμε ησλ πάλησλ πσο, ε πξφιεςε ησλ θνηλσληθψλ
πξνβιεκάησλ είλαη πην νηθνλνκηθή, πην αλζξψπηλε θαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ ζεξαπεία.
Δίλαη φκσο θαη θνηλή δηαπίζησζε φηη, νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε πεπνίζεζε απηή βξίζθεη
αληίθξηζκα ζηελ ζπλεπή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε, είλαη ζεκαδηαθά
ζπάληεο.
πγθπξίεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζπληέιεζαλ ψζηε λα
έρνπκε πξάγκαηη ζηελ Κχπξν ηνπ ηέινπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 κηα πξσηνθαλή θαη
πξσηνπνξηαθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο πξαθηηθήο, ζε εζληθφ επίπεδν, ζηνλ ηνκέα ησλ
ππεξεζηψλ πξνο ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
Δζεινληηθέο πξσηνβνπιίεο:
Παξάιιεια, θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ κνλαδηθή θαη πξσηνπνξηαθή πξφνδν ζηελ θξαηηθή πξφλνηα,
θαη ίζσο ιφγσ ησλ ίδησλ ζπγθπξηψλ, παξαηεξήζεθε ζηελ ίδηα δεθαεηία κηα πξσηνθαλήο
δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ εζεινληηθνχ ηνκέα.
ήκεξα, πνπ νη αλάγθεο είλαη κεγαιχηεξεο, φιεο απηέο νη πξνζπάζεηεο ηεο εζεινληηθήο
πξφλνηαο έρνπλ αδξαλήζεη.
Παξφκνηα ππνβάζκηζε θαη αδξάλεηα παξαηεξείηαη θαη ζηελ θξαηηθή θνηλσληθή πξφλνηα.
Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ηνπ Σκήκαηνο κφιηο πνπ πξνιαβαίλνπλ λα ρεηξίδνληαη ηηο πεξηπηψζεηο
βίαο θαη άιισλ θξίζηκσλ θαη επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζεκεξηλέο
νηθνγέλεηεο.
Μηιήζακε, θαη κίιεζαλ θαη άιινη αληηθεηκεληθά γηα καο, φηη πεηχρακε έλα «νηθνλνκηθφ ζαχκα» κηα απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ νπνίνπ ήηαλ θαη ε πξσηηά πνπ καο δφζεθε ζηελ πνξεία γηα έληαμε
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Μήπσο αθνύζαηε θαη γηα θαλέλα «Κνηλσληθό Θαύκα»;
Η νπηαζία ελόο ηέηνηνπ ζαύκαηνο παξνπζηάζηεθε πξόζθαηα θαη ηελ αθήζακε λα ραζεί!
Γηαζέζακε:
80 εθαηνκκχξηα γηα ηελ αχμεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ εηζνδήκαηνο
118 εθαηνκκχξηα γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ γηα ηελ άκπλα
6 εθαηνκκχξηα γηα θαηάξγεζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ θφξνπ
15 εθαηνκκχξηα γηα απμήζεηο ζηηο ζπληάμεηο γήξαηνο
4 εθαηνκκχξηα γηα δηπιαζηαζκφ ηνπ επηδφκαηνο εζλνθξνπξνχ
Δκείο επηθξίλακε δεκφζηα απηήλ ηελ αιφγηζηε δαπάλε ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε ελζπλείδεηα
ζρεδηαζκέλεο θαη δηαθεξπγκέλεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ζ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΠΔΠΔΠ
πξνρψξεζε κάιηζηα θαη ζηελ ππνβνιή ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ γηα κέηξα πνπ ζα
σθεινχζαλ ηα παηδηά θαη πνπ ζα θφζηηδαλ κφλν κεξηθέο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ιίξεο - ςίρνπια
κπξνζηά ζηα πην πάλσ δεθάδεο εθαηνκκχξηα!!
Οη επηθξίζεηο καο δελ ιήθζεθαλ ππφςε απφ θαλέλα, θαη νη πξνηάζεηο καο αγλνήζεθαλ απφ ηελ
θπβέξλεζε θαη ηελ αληηπνιίηεπζε.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηεο εθεβηθήο ειηθίαο είλαη κηα ζπλέρεηα θαη
κηα ζπλέπεηα ηεο πξνεγνχκελεο ζπκπεξηθνξάο θαη απνηέιεζκα ησλ εκπεηξηψλ θαη βησκάησλ
ηνπ ζε φια ηα ρξφληα κέρξη ηελ εθεβεία.
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ηελ εθεβηθή ειηθία, ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ. Σν παηδί καο έρεη ηψξα ηηο θνηλσληθέο επθαηξίεο, ηηο
πλεπκαηηθέο θαη ςπρηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ ζσκαηηθή δχλακε λα αληηπαξαηαρζεί ζηνπο
κεγάινπο.
Καη αληηπαξαηάζζεηαη!
ηνλ βαζκφ πνπ ήηαλ έληνλε θαη νδπλεξή ε θαηαπίεζε θαη πεξηθξφλεζε πνπ βίσζε ζηελ
παηδηθή ειηθία, ην ίδην έληνλε, θαη ίζσο βίαηε, ζα είλαη θαη ε αληηπαξάζεζε ζηνπο κεγάινπο ηψξα
πνπ ηελ κπνξεί.
Να δνχκε ην παηδί ζαλ νινθιεξσκέλε νληφηεηα κε φιεο ηηο θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο θαη θπζηθέο
ηνπ αλάγθεο, θαη λα δνχκε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν
θαζνξίδεη ηε αλάπηπμή ηνπ αιιά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ .... θαιή ε θαθή

ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
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Απαηηείηαη:



Άκεζε δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ γηα ηε δηεμαγσγή επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ, πνπ
λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ πνπ αλαπαξάγεη ηα πξνβιήκαηα ηεο
εθεβείαο

θαη,



Με βάζε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα λα ζρεδηαζηεί εληαία θαη νινθιεξσκέλε θνηλσληθή
πνιηηηθή πνπ λα πξνλνεί ζπληνληζκέλεο παξεκβάζεηο ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα επίπεδα
απηνχ ηνπ πεξίγπξνπ, κε επίθεληξν ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ.

Αθνινπζνχλ, ζπλνπηηθά θαη ζρεκαηηθά, νη πξνηάζεηο καο γηα άκεζε δξάζε:
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ
ΤΣΖΜΑ






ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ
ΤΠΖΡΔΗΔ

ΦΟΡΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ
ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ



Κνηλσληθφ ρνιείν
πληνληζηηθφο Μεραληζκφο:
Δθπαηδεπηηθνί Φπρνιφγνη,
Καζεγεηέο, χκβνπινη
Κνηλσληθή Αγσγή
(ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα)
Γεμηφηεηεο Αληίζηαζεο






πληνληζηηθφο Φνξέαο
(επίπεδν Τπνπξγηθνχ )
Δπηηξνπή γηα ηελ Οηθνγέλεηα
Δπίηξνπνο Γηθαησκάησλ
Παηδηνχ











Κιάδνο Πξνιεπηηθήο Τπεξεζίαο
(ΣΤΚΔ)
Γίθηπν Δπηζήκαλζεο:
Σειεθσληθή Γξακκή
πλνηθηαθφο Λεηηνπξγφο
Έγθαηξε παξέκβαζε
Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο
Γνλέσλ θαη Δθήβσλ
Οκάδεο Απηνβνήζεηαο
«Μεγάινο Αδειθφο»
Τπεξεζία Φπραγσγίαο

ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ - ΑΦΤΠΝΙΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΒΟΤΛΗΗ
(ΑΦΤΠΝΗΖ)







ΚΟΜΜΑΣΑ
Με Κπβεξλεηηθέο
Οξγαλψζεηο
ΒΟΤΛΖ
ΑΣΟΜΑ
ΚΤΒΔΡΝΖΖ

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ
ΑΝΑΚΑΜΦΗ
(ΑΦΤΠΝΗΖ)





ΟΜΑΓΔ ΑΤΣΟΒΟΖΘΔΗΑ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ
ΥΟΛΖ ΓΟΝΔΧΝ

ΔΦΗΒΙΚΗ
ΠΑΡΔΜΒΑΗ
(ΑΦΤΠΝΗΖ)






ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ
ΔΒΑΜΟ
ΠΑΗΓΟΒΟΤΛΖ
(Απηελέξγεηα)
ΔΤΘΤΝΖ

Μ.Μ.Ε.

30

«Νεαληθή Παξαβαηηθόηεηα θαη Κνηλσλία»
Οκηιία από ηνλ Γξα Παλαγηώηε Νηθνιαΐδε, Αλώηεξν Τπαζηπλόκν, Δγθιεκαηνιόγν –
Κνηλσληνιόγν, Σκήκα Μειεηώλ & Αλάπηπμεο Αξρεγείνπ Αζηπλνκίαο
Καη’ αξράο, επηηξέςηε κνπ λα κεηαθέξσ ηνπο ραηξεηηζκνχο ηνπ Αξρεγνχ Αζηπλνκίαο θαη ηηο
επρέο ηνπ γηα επφδσζε ησλ Δξγαζηψλ ηνπ πλεδξίνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ ηνπ,
ζηνλ κέγηζην δπλαηφλ βαζκφ.
Ζ Νεαληθή Παξαβαηηθφηεηα είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζηνλ θφζκν θαη ηδηαίηεξα νη Γπηηθέο. Δίλαη γη’ απηφ ην
ιφγν πνπ πνιιέο θπβεξλήζεηο ιακβάλνπλ δηάθνξα πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
θαηλνκέλνπ απηνχ. Σν θνηλσληθφ απηφ πξφβιεκα απαηηεί ζπιινγηθή αληηκεηψπηζε απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο, φπσο ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ηελ εθθιεζία θηι. Ζ
Αζηπλνκία είλαη πάληνηε πξφζπκε λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο αλαθεξφκελνπο θνηλσληθνχο
ζεζκνχο.
Δπηπρψο ζηελ Κχπξν, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη Ακεξηθή, ην πξφβιεκα ηεο
Νεαληθήο Παξαβαηηθφηεηαο παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα. Παξά ηαχηα, ε Αζηπλνκία ιακβάλεη
φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά, γηα αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ
απηνχ πξνβιήκαηνο. Αλάκεζα ζε άιια, ζπκκεηέρεη ζε πκβνχιηα θαη Δπηηξνπέο, Κπβεξλεηηθέο
θαη κε, φπσο ην Αληηλαξθσηηθφ πκβνχιην, ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε θαη
Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα, ηελ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο θαη Δπεκεξίαο
ηνπ Παηδηνχ Λεπθσζίαο, ηελ Δζληθή Δπηηξνπή θαηά ηεο Βίαο ζηα Γήπεδα θ.α., νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη άκεζα κε πξνβιήκαηα λεαξψλ θαη εθήβσλ, κε απψηεξν ζηφρν θαη ζθνπφ ηελ
πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηε ζσζηή επεκεξία αιιά θαη αζθάιεηα ησλ λέσλ.
Παξάιιεια, ε Αζηπλνκία βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία ηφζν κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνχ φζν θαη κε ηελ Παγθχπξηα πλνκνζπνλδία πλδέζκνπ Γνλέσλ Μέζεο
Δθπαίδεπζεο. Γηαηεξεί δε ζε πνιχ θαιφ επίπεδν επαθέο θαη ζρέζεηο κε ην θνηλφ, ηδηαίηεξα ζηηο
Κνηλφηεηεο, ηα Κέληξα Νεφηεηαο θαζψο θαη ζηνπο Γήκνπο, φπνπ κέιε ηεο, θπξίσο ηεο ΤΚΑΝ θαη
ηεο Σξνραίαο, επηζθέπηνληαη νξγαλσκέλα ζχλνια θαη ζρνιεία, παξέρνληαο δηαιέμεηο γηα ζέκαηα
λαξθσηηθψλ, νδηθήο αζθάιεηαο θιπ, πνπ απεπζχλνληαη θπξίσο πξνο λεαξά άηνκα. Σαπηφρξνλα,
ε Αζηπλνκία, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο γηα ην θνηλφ φπνπ
παξνπζηάδνληαη ηα δηάθνξα Σκήκαηα θαη Τπεξεζίεο ηεο.
Έλαο άιινο ζεζκφο ν νπνίνο εθαξκφδεηαη ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο ειεχζεξεο Κχπξνπ θαη έρεη
άκεζε ζρέζε κε ην Κνηλφ είλαη απηφο ηεο Κνηλνηηθήο Αζηπλφκεπζεο - Αζηπλνκηθφο ηεο γεηηνληάο,
φπνπ παξέρεηαη ε επθαηξία ζηνλ πνιίηε λα βξίζθεηαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε κέιε ηεο
Αζηπλνκίαο. Δπειπηζηνχκε φηη ζχληνκα ν ζεζκφο ηεο Κνηλνηηθήο Αζηπλφκεπζεο ζα εθαξκνζηεί
ζε φιεο ηηο ειεχζεξεο πφιεηο ηεο Κχπξνπ.
εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε Αζηπλνκία πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία (2002) Γξαθείνπ Υεηξηζκνχ
Θεκάησλ Πξφιεςεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα θαη Καθνπνίεζεο Αλειίθσλ.
Μέζα ζ’ απηά ηα πιαίζηα, κέιε ηεο Αζηπλνκίαο ζπλερψο εθπαηδεχνληαη, ηφζν ζηελ Κχπξν φζν
θαη ζην εμσηεξηθφ γηα ζέκαηα βίαο ζηελ νηθνγέλεηα, θπξίσο ζε ηξφπνπο ρεηξηζκνχ ησλ ζπκάησλ.
Σνλίδεηαη φηη έρεη νξγαλσζεί εθπαηδεπηηθφ εμεηδηθεπκέλν ζεκηλάξην (2003) γηα ηε ιήςε
νπηηθνγξαθεκέλσλ θαηαζέζεσλ ησλ ζπκάησλ, ην νπνίν παξαθνινχζεζαλ 14 κέιε ηεο
Αζηπλνκίαο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Κχπξνπ παξέρεη εθπαηδεπηηθά εκηλάξηαΓηαιέμεηο ζε ζέκαηα εκπνξίαο πξνζψπσλ θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο αλειίθσλ. Δπίζεο,
πξνγξακκαηίδεη ηε ζπκπεξίιεςε ζηα πξνγξάκκαηα ησλ ζπνπδαζηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ,
εμεηδηθεπκέλσλ δηαιέμεσλ γηα ηε χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ (20 Ννεκβξίνπ 1989)
Κπξσηηθφο Νφκνο 243 ηνπ 1990. Δπηπξφζζεηα, ε Αζηπλνκία δηαζέηεη ηειεθσληθή γξακκή
άκεζεο επηθνηλσλίαο επί 24ψξνπ βάζεσο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ ή βνήζεηαο ζε ρξήζηεο
λαξθσηηθψλ (1498) ελψ παξάιιεια, δηαζέηεη θαη γξακκή επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε (1460).
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ζνλ αθνξά ηα θαηαζηαιηηθά κέηξα, ε Αζηπλνκία εθαξκφδεη απζηεξά ηηο δηάθνξεο λνκνζεζίεο
νη νπνίεο Παξέρνπλ πξνζηαζία ζε λεαξά άηνκα (Ο Πεξί Παίδσλ Νφκνο, Κεθ. 352, Ο Πεξί
Πσιήζεσο Οηλνπλεπκαησδψλ Πνηψλ Νφκνο, Κεθ. 144, 0 Πεξί Κέληξσλ Αλαςπρήο Νφκνο,
Ν.29/85, θ.α.). Σνλίδεηαη φηη ε Αζηπλνκία ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απζηεξή
ηήξεζε ησλ σξαξίσλ ησλ θέληξσλ αλαςπρήο θαη ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ σξαξίσλ,
φπσο απηά πξνλννχληαη απφ ηνλ πην πάλσ Νφκν, ε Αζηπλνκία δηψθεη πνηληθά ηνλ
Δπηρεηξεκαηία ή Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ. Παξάιιεια, ε Αζηπλνκία πξνβαίλεη ζε ζπρλέο
λπθηεξηλέο πεξηπνιίεο ζε λπθηεξηλά θέληξα πνπ ζπρλάδνπλ λεαξά άηνκα γηα απνηξνπή
νπνηνλδήπνηε επεηζνδίσλ.
Ζ Αζηπλνκία είλαη πξφζπκε λα ζπλερίζεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο
θνξείο γηα ηελ Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ Κνηλσληθνχ Πξνβιήκαηνο ηεο Νεαληθήο
Παξαβαηηθφηεηαο. Απψηεξνο ζθνπφο φισλ καο ζα πξέπεη λα είλαη ε απνηξνπή ηνπ αηφκνπ θαη
θπξίσο ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ, απφ ηε δηάπξαμε παξαβαηηθψλ ελεξγεηψλ αιιά θαη ε
πξνζηαζία, επεκεξία θαη αζθάιεηα ησλ λέσλ.
Δμππαθνχεηαη φηη ε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ,
πεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηνχ ηεο Νεαληθήο Παξαβαηηθφηεηαο, απαηηεί ηε ζπιινγηθή αληίθξηζε
θαη αληηκεηψπηζή ηνπ απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.
αο επραξηζηψ.
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«ΘΔΡΑΠΔΙΑ: Αλακόξθσζε ή Καηαζηνιή; - Πνιηηηθή θαη Πξνγξάκκαηα γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ»
Οκηιία από ηελ θ. Αλίηα Κνλή – Σκήκα Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο
Η θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο ζήκεξα
Ζ δηθή κνπ εηζήγεζε ζθνπφ έρεη λα ζαο ελεκεξψζεη γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνληαη απφ
ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο γηα ηελ ζεξαπεία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζήκεξα
αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά.
Πξνηνχ πεξηγξάςσ ηα Πξνγξάκκαηα, ζεψξεζα ζθφπηκν λα δψζσ κηα εηθφλα ηνπ πιαηζίνπ
κέζα ζην νπνίν θηλείηαη ε θππξηαθή νηθνγέλεηα θαη θπζηνινγηθά ην παηδί σο κέινο ηεο
νηθνγέλεηαο αιιά θαη σο μερσξηζηφ άηνκν.
Τπάξρεη πιένλ ην δεδνκέλν φηη ε δνκή ηεο ζεκεξηλήο νηθνγέλεηαο άιιαμε θαη αιιάδεη κε
απμαλφκελνπο ξπζκνχο ελψ ηαπηφρξνλα ζπληειείηαη θαη κηα δηαδηθαζία πνηνηηθήο θαη
ιεηηνπξγηθήο αιινίσζεο ηνπ ζεζκνχ. Γηακνξθψλνληαη θαηλνχξγηεο αληηιήςεηο θαη λννηξνπίεο ζε
φηη αθνξά ηνλ Θεζκφ γεληθά θαη ηελ νηθνγέλεηα εηδηθφηεξα. Πξσηαξρηθή ζέζε ζε απηέο ηηο
ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο θαηέρεη ε κεηαηξνπή ηνπ ξφινπ ηεο γπλαίθαο ζε ηζφηηκν κέινο ηεο
νηθνγέλεηαο κε δηθφ ηεο εηζφδεκα απφ απαζρφιεζε εθηφο ζπηηηνχ θαη επνκέλσο δηθφ ηεο δίθηπν
εμσνηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ.
Θα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε επίζεο ηελ αιιαγή πνπ αθνξά ηελ δεκνθξαηηθφηεξε
ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ επνρή ηεο πιήξνπο ππνηαγήο θαη ππαθνήο ησλ παηδηψλ έρεη
παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Οη γεληθφηεξεο αληηιήςεηο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ηα
δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ έρνπλ ζπληειέζεη ζε
απηή ηελ αιιαγή. Τπάξρεη φκσο επηθχιαμε θαηά πφζν ε δεκνθξαηηθφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο ,ν
απμεκέλνο αηνκηθηζκφο θξαηηέηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζσζηήο νηθνγελεηαθήο νξγάλσζεο ε
κήπσο έρεη κεηαπεδήζεη ζηελ απφιπηε ειεπζεξία θαη ζηελ απνπζία θαζνδήγεζεο θαη ζεηηθνχ
ειέγρνπ.
Δλψ ζπληεινχληαη απηέο νη ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη ε νηθνγέλεηα απνδπλακσκέλε θαη κφλε ηεο
πξνζπαζεί λα επηλνήζεη κεραληζκνχο γηα λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηηο παξαδνζηαθέο
ππνρξεψζεηο πξνο ηα κέιε ηεο, δηαπηζηψλνπκε ηελ ζηξνθή ηεο θνηλσλίαο ζην ζεζκφ ηεο
νηθνγέλεηαο αιιά κε κεγαιχηεξεο θαη πςειφηεξεο πξνζδνθίεο απφ ην γνληθφ ξφιν πνπ ζπρλά
δελ είλαη ζπκβαηέο θαη ζπγθξνχνληαη κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.
Οη ζεκεξηλέο πξνζδνθίεο απφ ην γνληθφ ξφιν θαη ηελ νηθνγέλεηα ρσξίο ην παξάιιειν
ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν κπνξεί λα ζεσξεζνχλ θαη σο πεγέο πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηα παηδηά
Η Καηάζηαζε ησλ παηδηώλ ζηελ ζεκεξηλή νηθνγέλεηα
Παηδηά κε ρσξηζκέλνπο γνλείο
Ζ απμεηηθή ηάζε ησλ επηζήκσλ δηαδπγίσλ πξνθαιεί έληνλεο αλεζπρίεο ζηελ Κππξηαθή
Κνηλσλία. Σν 1987 ην ζχλνιν ησλ δηαδπγίσλ ήηαλ 326 ελψ ην 2002 1320. Σν δηαδχγην απφ κφλν
ηνπ ίζσο λα κε καο απαζρνινχζε εάλ δελ ππήξραλ παηδηά πνπ βηψλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ
ρσξηζκνχ ρσξίο νπζηαζηηθή βνήζεηα. πάληεο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ην δηαδχγην
απνθαζίδεηαη απφ θνηλνχ ζε θιίκα ινγηθήο θαη εξεκίαο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηνπ
δηαδπγίνπ πξνεγείηαη κηα καθξά πεξίνδνο θξίζεο κε ζπγθξνχζεηο, αληηπαξαζέζεηο, έιιεηςε
επηθνηλσλίαο, αληαγσληζκφ, αιιεινθαηεγνξίεο, δπζπηζηία. Σα παηδηά δελ πξνζηαηεχνληαη απφ
ηε ζπγθξνπζηαθή δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ γνληψλ αιιά θαη απφ ην ίδην ην ζχζηεκα, ην νπνίν δελ
κεξηκλά γηα ην πψο ζα βηψζνπλ ην ρσξηζκφ ησλ γνληψλ ηνπο.
Μεηά ην ρσξηζκφ, φπνπ ππάξρεη δηάζηαζε κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ θαη αληηδηθία σο πξνο ηε
θξνληίδα θαη επηκέιεηα ησλ παηδηψλ ηνπο, αθνινπζεί δηθαζηηθή κάρε.
Με απφθαζε δηθαζηεξίνπ, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ε επηθνηλσλία γνληνχ — παηδηνχ,
πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ παξνπζία Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ (ειεγρφκελε επηθνηλσλία κε
επηηήξεζε).
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Παηδηά ζε κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο
Μηα λέα κνξθή νηθνγέλεηαο πνπ πξνήιζε απφ ηηο αιιαγέο ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ
απέλαληη ζην γάκν είλαη ε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα πνπ είλαη απνηέιεζκα δηαδπγίνπ ή ρσξηζκνχ.
Ζ κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα είλαη απφ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ, ε νπνία είλαη επάισηε ζηνλ
Κνηλσληθφ Απνθιεηζκφ. Σα πνιιαπιά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ είλαη ηα
άκεζα, αιιά θαη καθξνπξφζεζκα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ επηθέξνπλ κείσζε ηεο πνηφηεηαο
δσήο, ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη αλάγθε απφθηεζεο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. Ζ
απνπζία επαξθνχο θαη θζελνχ ζπζηήκαηνο δηεκεξεχνπζαο πξνζηαζίαο παηδηψλ, ε απνκφλσζε
θαη έιιεηςε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη δηθηπψζεσλ, ηάζε απηναπνκφλσζεο πξνο απνθπγή
βηψζεσο θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ.
Παηδηά ζε αλαζπζηαζείζεο νηθνγέλεηεο
Μηα άιιε κνξθή νηθνγέλεηαο πνπ αθνινπζεί ην δηαδχγην θαη ζηηο νπνίεο ππάξρεη απμεηηθή ηάζε,
είλαη ζη νηθνγέλεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ γάκνπο αλάκεζα ζε ελήιηθνπο, νη νπνίνη έρνπλ
παηδηά απφ πξνεγνχκελεο ζρέζεηο.
Οη αλαζπγθξνηεκέλεο νηθνγέλεηεο κε δεχηεξν ή ηξίην γάκν κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ
πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο γνληψλ - παηδηψλ θαη παηδηψλ κεηαμχ ηνπο.
Σα παηδηά ζπλήζσο έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ δχν γνλείο, έλα βηνινγηθφ γνληφ πνπ κέλεη αιινχ
θαη πεξηζζφηεξνπο απφ ηέζζεξηο παππνχδεο θαη γηαγηάδεο. Σα παηδηά αλήθνπλ πνιιέο θνξέο
ζε δχν λνηθνθπξηά. Απηφ ζεκαίλεη φηη φρη κφλν ηα παηδηά, αιιά θαη ηα ελήιηθα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα λνηάδνληαη ν έλαο γηα ηνλ άιιν. Αλ ππάξρεη
βηνινγηθφο γνληφο πνπ κέλεη αιινχ, ηφηε θαη νη δχν βηνινγηθνί γνληνί πξέπεη λα κνηξάδνληαη ζε
θάπνην βαζκφ ηηο επζχλεο (ζπλαηζζεκαηηθέο, νηθνλνκηθέο, αλαηξνθή παηδηψλ). Ο ζεηφο γνληφο
δελ έρεη ππνρξεψζεηο ή δηθαηψκαηα θαζψο δελ ππάξρνπλ νη λφκηκεο ζρέζεηο αλάκεζα ζην ζεηφ
παηδί θαη ην ζεηφ γνληφ. Ο ξφινο ηνπ ζεηνχ γνληνχ δελ είλαη πάληνηε θνηλσληθά
πξνζδηνξηζκέλνο.
Παηδηά ζε δηαπνιηηηζκηθή νηθνγέλεηα
Με ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο κεηαθίλεζεο θαη εγθαηάζηαζεο πνιηηψλ γηα εμεχξεζε εξγαζίαο,
θνηηεηψλ πνπ ζπνπδάδνπλ εθηφο ηεο ρψξαο ηνπο, πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ πνπ κεηαθέξνπλ ην
πξνζσπηθφ ηνπο ζε άιιεο ρψξεο, πξφζθπγεο πνπ δεηνχλ πνιηηηθφ άζπιν, αλχπαληξνη
κεηαλάζηεο δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ, κπνξεί λα είλαη θαηαλνεηφο ν νινέλα απμαλφκελνο
ξπζκφο ησλ κεηθηψλ γάκσλ ή δηαπνιηηηζκηθψλ γάκσλ θαη ε παξνπζία δηαπνιηηηζκηθψλ
νηθνγελεηψλ. Πνιινί απφ απηνχο ηνπο γάκνπο δηαιχνληαη ή δπζιεηηνπξγνχλ κε δξακαηηθέο
ζπλέπεηεο ζηα παηδηά. Κάπνηε ε δηάζπαζε θαηαιήγεη ζε απαγσγή ησλ παηδηψλ απφ ηνλ έλα
γνληφ θαη κεηαθνξά ηνπ ζε άιιε ρψξα, φπνπ ε επηθνηλσλία κε ηνλ άιιν γνληφ γίλεηαη ζπνξαδηθά
ή είλαη αλχπαξθηε.
Παηδηά ζε Οηθνγέλεηεο κε Πνιιαπιά Πξνβιήκαηα
Οηθνγέλεηεο πνπ ιφγσ πνιιαπιψλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ
βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη άκεζνπ πςεινχ θηλδχλνπ κε αιπζηδσηέο
αληηδξάζεηο γηα φινπο, ηδηαίηεξα φκσο ηα παηδηά.
Ση γίλεηαη φηαλ νη γνλείο δπζθνιεχνληαη λα εθηειέζνπλ ηηο γνληθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ
ππάξρνπλ άιια άηνκα ζην ζπγγεληθφ ηνπο πεξηβάιινλ πνπ λα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ην ξφιν
ηνπ γνληνχ ή ηνπ θεδεκφλα; Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ;










Ζ άζθεζε βίαο ελάληηα ζηα παηδηά
Ζ παξακέιεζε ησλ βαζηθψλ ζσκαηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ
Ζ ζρνιηθή απνηπρία
Ζ δηαξξνή απφ ην ζρνιείν αθφκα θαη πξηλ ην 15 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο αθφκα θαη απφ ην
δεκνηηθφ
Ζ θπγή απφ ην ζπίηη
Ζ ρξήζε αιθνφι
Ζ ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ
Οη πξνβιεκαηηθέο ζρέζεηο κε ην άιιν θχιν είηε ιφγσ άγλνηαο γχξσ απφ ηελ αζθαιή
ζεμνπαιηθή δσή είηε ιφγσ αλεμέιεγθησλ ζρέζεσλ.
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Σν μελχρηη ζε club κέρξη ηηο πξσηλέο ψξεο αθφκα θαη απφ παηδηά θάησ ησλ 16 ρξφλσλ
Ζ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά πνπ παξνπζηάδεηαη κε ηελ κνξθή ηεο έιιεηςεο ζεβαζκνχ
ζηνπο αλζξψπνπο, ζηνπο ζεζκνχο
Ζ εκπινθή ζε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη ε δηάπξαμε αδηθεκάησλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο άζθεζεο βίαο είηε ζσκαηηθήο είηε ζεμνπαιηθήο ελάληηα ζε
αιιά παηδηά
Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ πνπ είλαη επάισηα είηε ζεμνπαιηθά είηε εξγαζηαθά είηε κε
νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν πνπ δελ ζπλάδεη κε ηελ ειηθία ηνπο ή ηηο αλάγθεο ηνπο

Πνηα είλαη ηα Πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνπλ νη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο γηα
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ;
ΣΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ
Πξνιεπηηθέο Τπεξεζίεο πξνο ηελ νηθνγέλεηα:
Οη πξνιεπηηθέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε θαη ζηήξημε ηεο
νηθνγέλεηαο, ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο, ηε δηεκεξεχνπζα θξνληίδα παηδηψλ ζε αλάδνρεο
νηθνγέλεηεο, επί πιεξσκή, ή ζε ηδξχκαηα ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, θαζψο θαη ηελ
πξνζθνξά Καη’ Οίθνλ θξνληίδαο ζε νηθνγέλεηεο πνπ δπζθνιεχνληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε
βαζηθέο νηθηαθέο θαη νηθνγελεηαθέο θξνληίδεο. κσο, ηειηθά, νη πξνιεπηηθέο ππεξεζίεο
θαηαιήγνπλ λα είλαη ππεξεζίεο αλαθνχθηζεο.
Κέληξν Οηθνγελεηαθήο Καζνδήγεζεο
Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ ζηφρνπ γηα ελδπλάκσζε θαη ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο
ιεηηνπξγεί ζηε Λεπθσζία Κέληξν Οηθνγελεηαθήο Καζνδήγεζεο. ην Κέληξν Οηθνγελεηαθήο
Καζνδήγεζεο παξέρεηαη εληαηηθή βξαρππξφζεζκε παξέκβαζε ζε νηθνγέλεηεο ζε αηνκηθφ θαη
νκαδηθφ πιαίζην απφ νκάδα επαγγεικαηηψλ (Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ, Φπρνιφγνπ θαη άιισλ
εηδηθνηήησλ).
ην Κέληξν κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο φπσο π.ρ.
ζρέζεηο γάκνπ, ρεηξηζκνχ παηδηψλ θαη εθήβσλ.
Γνληθή Μέξηκλα
Έλα άιιν πξφγξακκα πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ είλαη απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη δηάζηαζε κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ θαη αληηδηθία σο πξνο ηε
θξνληίδα θαη επηκέιεηα ησλ παηδηψλ ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο
Δπεκεξίαο, πέξαλ απφ ηνλ αξρηθφ κεζνιαβεηηθφ ηνπο ξφιν, εηνηκάδνπλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο
εθζέζεηο γηα λα ππνβνεζήζνπλ ην Γηθαζηήξην ζηε ιήςε απφθαζεο, κε γλψκνλα πάληα ην
ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ.
εκαληηθή είλαη ε άπνςε ηνπ παηδηνχ ε νπνία θαηαγξάθεηαη ζηελ έθζεζε.
Αληηκεηψπηζε ηεο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα
Ο Πεξί Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα (Πξφιεςε θαη Πξνζηαζία Θπκάησλ) Νφκνο ςεθίζηεθε ην 1994
απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη επαλαζεζπίζηεθε ην 2000. Ο Νφκνο απηφο θαζηζηά ηελ
θππξηαθή θνηλσλία πξσηνπφξα ζε φηη αθνξά ηε λνκηθή πηπρή ηνπ ζέκαηνο γηαηί ε βία πνπ
δηαπξάηηεηαη απφ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζε βάξνο άιινπ κέινπο ζεσξείηαη αδίθεκα θαη είλαη
κηα θαηάθσξε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ.
ηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε Βία ζηελ Οηθνγέλεηα, κε βάζε ην άξζξν 3, ηνπ Νφκνπ 119(1)2000, ν
νπνίνο πξνλνεί γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα θαη γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Θπκάησλ
ελλννχκε:
Οπνηαδήπνηε παξάλνκε πξάμε, παξάιεηςε ή ζπκπεξηθνξά κε ηελ νπνία πξνθαιείηαη
άκεζα ζσκαηηθή, ζεμνπαιηθή ή ςπρηθή βιάβε ζε νπνηνδήπνηε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο από
άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη πεξηιακβάλεη θαη ηε βία πνπ αζθείηαη κε ζθνπό ηελ
επίηεπμε ζεμνπαιηθήο επαθήο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζύκαηνο, θαζώο επίζεο θαη ηνλ
πεξηνξηζκό ηεο ειεπζεξίαο ηνπ.
Με βάζε ηελ λνκνζεζία ν Τπνπξγφο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ έρεη δηνξίζεη
Λεηηνπξγνχο Δπεκεξίαο απφ ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο σο Οηθνγελεηαθνχο
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πκβνχινπο, ζη αξκνδηφηεηεο ησλ νπνίσλ είλαη λα επηιακβάλνληαη θαη λα ρεηξίδνληαη άκεζα ηηο
αλαθνξέο βίαο.
Οη Οηθνγελεηαθνί χκβνπινη δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ. Σα θαζήθνληά ηνπο
είλαη:










Γέρνληαη παξάπνλα ζρεηηθά κε πηζαλή άζθεζε βίαο θαη δηεμάγνπλ ηηο αλαγθαίεο έξεπλεο.
πκβνπιεχνπλ, θαζνδεγνχλ θαη κεζνιαβνχλ γηα ηελ απάκβιπλζε πξνβιεκάησλ ηεο
νηθνγέλεηαο, πνπ πηζαλφλ λα νδήγεζαλ ή δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζηελ άζθεζε βίαο.
Πξνβαίλνπλ ζε δηεπζεηήζεηο γηα ηελ άκεζε ηαηξηθή εμέηαζε ηνπ παξαπνλνχκελνπ.
Πξνβαίλνπλ ζε θαηαγγειία ζηελ Αζηπλνκία γηα ηε δηεξεχλεζε ηπρφλ δηάπξαμεο πνηληθνχ
αδηθήκαηνο.
Γηεμάγνπλ θαηφπηλ νδεγηψλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ έξεπλεο, ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
ηεο νηθνγέλεηαο γεληθά θαη ηνπ δξάζε εηδηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ελδέρεηαη λα εθδνζεί
δηάηαγκα απνθιεηζκνχ.
Γηεμάγνπλ έξεπλεο θαη πξνβαίλνπλ ζε δηεπζεηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηακνλή ηνπ
θαηεγνξνχκελνπ ή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ζε πεξίπησζε έθδνζεο δηαηάγκαηνο απνθιεηζκνχ
Πξνβαίλνπλ άκεζα ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηεπζεηήζεηο γηα ηαηξηθή ή άιιε εμέηαζε
παηδηνχ, αλαθνξηθά κε ην νπνίν ππάξρεη εχινγε ππφλνηα θαθνπνίεζεο ηνπ απφ κέινο ηεο
νηθνγέλεηαο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν.
Αζθνχλ νπνηαδήπνηε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ ν Τπνπξγφο αλαζέηεη ζε απηνχο.

Με βάζε ηνλ ίδην λφκν, δηνξίζηεθε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ην 1996 πκβνπιεπηηθή
Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα κε θχξηα απνζηνιή ηελ
πιήξε εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηνπ Νφκνπ.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ εκεξνκελίαο 16.5.2002 εγθξίζεθε ε εθαξκνγή ηνπ
Δγρεηξηδίνπ Γηαηκεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ γηα ην ρεηξηζκφ πεξηζηαηηθψλ βίαο ζηελ νηθνγέλεηα, ην
νπνίν ζπληάρζεθε απφ ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ηεο Βίαο θαη ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο
δηαδηθαζίεο, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κέζα απφ ηηο νπνίεο φιεο νη Τπεξεζίεο θαη νη
επαγγεικαηίεο ζπκθσλνχλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα εξγάδνληαη καδί.
Με βάζε εγθχθιην ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα, ηνλ Ηνχλην 1998, νη Λεηηνπξγνί ησλ Τπεξεζηψλ
Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ηεο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
θαη Πνιηηηζκνχ έρνπλ ππνρξέσζε λα απνζηέιινπλ ζην Γεληθφ Δηζαγγειέα αλαθνξέο ή
θαηαγγειίεο γηα πεξηπηψζεηο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα κέζα ζε 7 κέξεο αθφηνπ ππνπέζνπλ ζηελ
αληίιεςή ηνπο (Mandatory Reporting)
Πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ
’ εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη γνλείο ηα εγθαηαιείπνπλ ή δελ είλαη ζε ζέζε λα
εθηειέζνπλ ηηο γνληθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ ππάξρνπλ άιια άηνκα ζην ζπγγεληθφ
πεξηβάιινλ πνπ λα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ γνληνχ ή θεδεκφλα .ε λνκνζεζία γηα ηα
παηδηά δίλεη ην δηθαίσκα ζην Γηεπζπληή ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο λα αλαιακβάλεη
ηε θξνληίδα θαη πξνζηαζία παηδηψλ, Ζ αλάιεςε ηεο θξνληίδαο ελφο παηδηνχ απφ ην Γηεπζπληή
ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, εμππαθνχεη ηε κεηαθίλεζή ηνπ απφ ην πεξηβάιινλ ζην
νπνίν δεη θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα επί πιεξσκή ή ζε ίδξπκα ησλ
Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο. Ζ κεηαθίλεζε ηνπ παηδηνχ ζεσξείηαη πάληα πξνζσξηλή. Ο
απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε επαλέλσζή ηνπ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, αθνχ
πξψηα βνεζεζνχλ νη γνλείο λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο ηνπο θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο
πεξηβάιινλ, ζε βαζκφ πνπ λα επηηξέπεη ζην παηδί λα αλαπηπρζεί θπζηνινγηθά θαη νκαιά.
Αλάδνρεο νηθνγέλεηεο είλαη απηέο πνπ έρνπλ ελδηαθεξζεί θαη εγθξηζεί γηα λα πξνζθέξνπλ
ππνθαηάζηαηε νηθνγελεηαθή θξνληίδα ζε παηδηά πνπ κεηαθηλνχληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο
πεξηβάιινλ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα έλαληη ρξεκαηηθήο ακνηβήο.
Οκάδα Παηδηψλ ζε Αλάδνρε Οηθνγέλεηα: Ζ αλάδνρε νηθνγέλεηα γηα νκάδα παηδηψλ πξνζθέξεη
λέεο κνξθέο εμππεξέηεζεο ζε παηδηά ππφ ηε θξνληίδα ηνπ Γηεπζπληή Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο
Δπεκεξίαο, επηπξφζζεηα απφ ηε θξνληίδα πνπ Πξνζθέξεηαη ζηηο ζπλεζηζκέλεο αλάδνρεο
νηθνγέλεηεο θαη ζηα ηδξχκαηα ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο.
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ηελ αλάδνρε νηθνγέλεηα γηα νκάδα παηδηψλ, εμππεξεηνχληαη 4-6 παηδηά, αδέιθηα ή φρη, πνπ
παξνπζηάδνπλ εηδηθά πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα αληηκεησπηζηνχλ
απνηειεζκαηηθά κέζσ άιισλ κνξθψλ θξνληίδαο.
Παηδηά ηνπνζεηεκέλα ζε ηδξχκαηα παηδηθήο Πξνζηαζίαο: Παηδηά ηνπνζεηνχληαη ζε ηδξχκαηα
ηφζν ζε 24-σξε βάζε φζν θαη ζε δηεκεξεχνπζα βάζε γηα ηε ζηέγαζε, πξνζηαζία θαη θξνληίδα
παηδηψλ. Σα ηδξχκαηα απηά είλαη:






Οη ηέζζεξηο παηδηθέο ζηέγεο γηα παηδηά ειηθίαο 5-14 ρξφλσλ
Ο εθεβηθφο μελψλαο γηα αγφξηα ειηθίαο 13-18 ρξφλσλ ζηε Λεπθσζία
Σν εμεηδηθεπκέλν ζπίηη γηα παηδηά ειηθίαο 13-18 ρξφλσλ κε ζνβαξή παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξά ζηε Λάξλαθα
Ο μελψλαο λεαλίδσλ γηα θνξίηζηα 13-18 ρξφλσλ

Παξαβαηηθόηεηα
Ζ παξαβαηηθφηεηα αλειίθσλ παξνπζηάδεη κηα ζπλερή αχμεζε. ήκεξα νη πεξηπηψζεηο θινπψλ
ζηηο νπνίεο ελέρνληαη αλήιηθνη είλαη πηα ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν θαη ζπλερψο θαη πην λεαξά
άηνκα εκπιέθνληαη ζε ζνβαξά αδηθήκαηα. Οη αλήιηθνη θάησ ησλ 16 ρξφλσλ πνπ ελέρνληαη ζε
δηάπξαμε αδηθεκάησλ, παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε. Σν ζχλνιν ησλ αλειίθσλ θάησ ησλ 16
ρξφλσλ πνπ παξαπέκθζεθαλ ζηηο Τπεξεζίεο καο θαη ελέρνληαλ ζε δηάπξαμε αδηθεκάησλ ην
2001 ήηαλ 348 ελψ ην 2002 ήηαλ 392.
Μεηαρείξηζε Αλήιηθσλ Παξαβαηψλ εθηφο Γηθαζηεξίσλ
Με βάζε ζρεηηθή δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζηελ απνπνηληθνπνίεζε ηεο κεηαρείξηζεο αλήιηθσλ
παξαβαηψλ, παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 14 ρξφλσλ πνπ δελ ελέρνληαη ζε ζνβαξφ αδίθεκα δελ
παξνπζηάδνληαη ζην Γηθαζηήξην, αιιά, αλάινγα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ,
ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ απφ ηηο Τπεξεζίεο. ιεο νη πεξηπηψζεηο παξαβαηψλ ειηθίαο 14-16
ρξνλψλ ζπδεηνχληαη απφ εηδηθή επηηξνπή, πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Δπαξρηαθφ Λεηηνπξγφ
Δπεκεξίαο θαη ηνλ Αζηπλνκηθφ Γηεπζπληή ηεο θάζε επαξρίαο, ε νπνία ππνβάιιεη εηζεγήζεηο ζην
Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, φζνλ αθνξά ηελ πνηληθή ηνπο δίσμε ή άιια κέηξα.
Κεδεκνλία Αλειίθσλ γηα παηδηά πνπ εκθαλίδνληαη ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ
Λεηηνπξγνί ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ελεξγνχλ επίζεο σο Κεδεκνλεπηηθνί
Λεηηνπξγνί, νη νπνίνη, κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, επηηεξνχλ αλήιηθα άηνκα γηα ηα νπνία
έρνπλ εθδνζεί θεδεκνλεπηηθά δηαηάγκαηα απφ ην Γηθαζηήξην γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.
Με ηελ εθαξκνγή ηνπ θεδεκνλεπηηθνχ δηαηάγκαηνο, δίλεηαη ε επθαηξία ζε άηνκα κε παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξά λα βνεζεζνχλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνλ Κεδεκνλεπηηθφ Λεηηνπξγφ.
Δπζχλε ηνπ Κεδεκνλεπηηθνχ Λεηηνπξγνχ είλαη λα παξέρεη θάζε δπλαηή βνήζεηα θαη ζηήξημε πξνο
ηνλ θεδεκνλεπφκελν, λα βεβαηψλεηαη φηη ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηνπ θεδεκνλεπηηθνχ
δηαηάγκαηνο θαη λα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Γηθαζηήξην γηα ηελ πξφνδφ ηνπ.
Δθζέζεηο γηα ηα Γηθαζηήξηα: Οη ιεηηνπξγνί ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο εηνηκάδνπλ θαη
ππνβάιινπλ ζην Γηθαζηήξην θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο εθζέζεηο, γηα πξφζσπα πνπ έρνπλ
δηαπξάμεη αδίθεκα, κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ζηελ απφθαζε γηα ηελ θαηαιιειφηεξε επηβνιή
πνηλήο.
πκπέξαζκα:
Πνιιά κπνξνχλ θαη πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ ζεξαπεία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ
άκεζα ηα παηδηά. ίγνπξα φκσο απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη κφλν απφ ην θξάηνο . Υξεηάδεηαη ε
ζπκβνιή θαη ε εκπινθή φισλ - θξάηνπο, Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, ησλ γνληψλ αιιά
ηδηαίηεξα ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ. Ήδε έρεη αξρίζεη απηή ε ζπλεηαηξηζηηθή ζρέζε κε ηελ
ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα
ηνπ παηδηνχ. ηφρνο είλαη ε θνηλή πξνζπάζεηα θαη ε επνηθνδνκεηηθνί αληαιιαγή απφςεσλ γηα
ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ.
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«Οη Πνιηηηθέο θαη νη Δκπεηξίεο ζηελ Αληηκεηώπηζε ησλ Πξνβιεκάησλ ηεο Δθεβίαο ζηελ
ππόινηπε Δπξώπε»
Οκηιία από ηνλ θ. Αληώλε Αλησλίνπ, πκβνπιεπηηθό Φπρνιόγν, ύκβνπιν Νέσλ ζηελ
Οξγάλσζε «ΑΡΙ», Διιάδα
Α. Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο γηα ηελ Τπνζηήξημε ησλ Νέσλ: νη Νένη ζηελ Πξώηε Γξακκή
Λήςεο Απνθάζεσλ
ηελ Δπξψπε, ηα ζέκαηα ησλ λέσλ θαη ηεο λεφηεηαο παίξλνπλ φιν θαη ζεκαληηθφηεξε ζέζε ζηηο
αηδέληεο ζπλαληήζεσλ θαη είλαη αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη παίδνπλ φιν θαη πην
ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ.
Τπνινγίδεηαη φηη ζήκεξα δνπλ ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 75 εθαηνκκχξηα λένη,
ειηθίαο απφ 15 κέρξη 25 ρξφλσλ (ειηθία πνπ νξίδεηαη σο «λεφηεηα» απφ ηελ Δπξσβνπιή θαη ην
πκβνχιην ηεο Δπξψπεο). Οη λένη ηηο Δπξψπεο, παξ’ φιεο ηηο δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ
αλάκεζά ηνπο ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ ή/θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν, θαίλεηαη λα εμαθνινπζνχλ λα
κνηξάδνληαη θνηλέο αμίεο, θηινδνμίεο θαη αξρέο, αιιά θαη δπζθνιίεο.
Αλ θαη δνπλ ζε έλα φιν θαη πην ζχλζεην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν θαίλεηαη
λα δέρεηαη ξαγδαίεο αιιαγέο κέζα ζην ρξφλν, νη λένη θαίλεηαη λα απνδεηθλχνπλ ζπλερψο φηη είλαη
θαηάιιεια εθνδηαζκέλνη γηα ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο.
Σν ζηνίρεκα γηα ην κέιινλ ηεο ελσκέλεο Δπξψπεο είλαη πηα ζε κηα ζηαζεξή πνξεία. Έλα άλεπ
πξνεγνπκέλνπ θχκα δηεχξπλζεο έξρεηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη εμ νινθιήξνπ θαηλνχξηεο ζπλζήθεο
θαη πξννπηηθέο. Σν κήλπκα, πνπ πξνβάιιεη μεθάζαξα ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Δπξψπεο ηα
ηειεπηαία ρξφληα είλαη φηη ε ΔΔ ζα πξέπεη λα πάξεη ην ζρήκα ηεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο λένπο
αλζξψπνπο, ζηνπο νπνίνπο αλήθεη ην κέιινλ.
Δίλαη ζεκαληηθφ ζηηο δηαβνπιεχζεηο γχξσ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ αλάπηπμεο ηεο Δ.Δ. θαη ηνλ ηξφπν
δηαθπβέξλεζήο ηεο λα ιακβάλνπλ κέξνο θαη νη λένη άλζξψπνη. Ζ ίδηα ε έλσζε είλαη έλα λέν
εγρείξεκα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε ζηελ εθεβεία ηνπ, ην νπνίν αθφκα ζρεκαηίδεηαη θαη
ακθηζβεηείηαη θαη, αλ έρεη ζαλ ζηφρν ηελ πξφνδν, ρξεηάδεηαη θηινδνμία θαη ελζνπζηαζκφ, θαζψο
θαη δέζκεπζε, απφ κέξνπο ησλ λέσλ, ζηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο, ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη.
Οη βαζηθέο αξρέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηέπνπλ κία ηέηνηα πξνζπάζεηα αλαλέσζεο ηνπ
επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο δεκφζηαο δξάζεο, κέζα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ, είλαη:
 Δπξχηεηα αληηιήςεσλ θαη απνδνρή, κέζα απφ ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο θαη επθαηξίαο γηα
ελεξγφ επηθνηλσλία ζε φινπο ηνπο λένπο, κέζα απφ κελχκαηα, ηα νπνία δίλνληαη ζηε δηθή
ηνπο γιψζζα, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ νη λένη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν
ιεηηνπξγεί ε Δπξψπε θαη ην πψο δηακνξθψλνληαη θαη πινπνηνχληαη κέζα ζε απηήλ
πνιηηηθέο, νη νπνίεο ηνπο αθνξνχλ.



πκκεηνρηθφηεηα, κε ηε δηαζθάιηζε ηεο εκπινθήο ησλ λέσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ
ηνπο αθνξνχλ θαη, γεληθφηεξα, ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο.



Αμηνπηζηία, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο δνκήο ζπλεξγαζηψλ
αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε θαη ηνπο θνξείο θαη ηηο νξγαλψζεηο πνπ δνπιεχνπλ κε λένπο, έηζη
ψζηε λα βξεζνχλ ηξφπνη πινπνίεζεο ησλ ηδεψλ θαη θηινδνμηψλ ησλ λέσλ, κε έλα
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αμηνπηζηίαο, εθαξκνζηκφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο.



Απνηειεζκαηηθφηεηα, δειαδή αμηνπνίεζε ζηελ πξάμε, ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ, απηψλ
πνπ νη λένη έρνπλ λα πξνζθέξνπλ, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο, λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ ηνπο
αθνξνχλ θαη λα βνεζήζνπλ ζην θηίζηκν ηεο κειινληηθήο Δπξψπεο.



πλνρή, κε ηελ αλάπηπμε ελφο ηξφπνπ ζπλεπνχο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ
δηαθφξσλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο λένπο θαη ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ, ζηα νπνία είλαη
απαξαίηεηε ε παξέκβαζε.
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Με βάζε ηηο αξρέο απηέο, έγηλε, ηελ πεξίνδν Μάηνο 200- Μάξηηνο 2001, κία κεγάινπ εχξνπο
«Άζθεζε Γλσκνδφηεζεο» (Consultation Exercise), ε νπνία ελέπιεθε λένπο απφ πνιιά
θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα, νξγαλψζεηο λέσλ, πνιηηηθνχο θαη
δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο.
Δίρε ζαλ ζηφρν λα ιεθζεί κία εηθφλα ζε ζρέζε κε ηα βαζηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο
λένπο ζηελ Δπξψπε ζήκεξα θαη ήηαλ θαηλνηφκα ζε επίπεδν δηάξθεηαο, εχξνπο θαη πνηθηιίαο ησλ
αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ, φπσο θαη πινχηνπ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ δηαθνκίζηεθαλ.
Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηελ άζθεζε απηή ήηαλ νη εμήο:



Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 17 εζληθά ζπλέδξηα απφ θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. ηα ζπλέδξηα απηά
ζπκκεηείραλ αξθεηέο ρηιηάδεο λένη θαη ζαλ απνηέιεζκα εμήρζεζαλ 440 εηζεγήζεηοπξνηάζεηο.



Ζ επξσπατθή ζπγθέληξσζε λέσλ ζην Παξίζη, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000, ππφ γαιιηθή
πξνεδξία, έθαλε κία επηζθφπεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εζληθψλ
ζπλεδξίσλ, κε βάζε κία πην επξσπατθή πξννπηηθή. 450 λένη αληηπξφζσπνη απφ 31 ρψξεο
ζπκθψλεζαλ ζε 80 πεξίπνπ πξνηάζεηο.



Πεξηζζφηεξεο απφ 60 νξγαλψζεηο έιαβαλ κέξνο ζε αθξνάζεηο κε ηελ Οηθνλνκηθή θαη
Κνηλσληθή επηηξνπή ζηηο Βξπμέιεο, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2001.



Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, εθπξνζσπνχκελε απφ δψδεθα πεξίπνπ εξεπλεηέο απφ δηάθνξα
πεδία, πξνζθαιέζηεθε λα ζρνιηάζεη πηζαλέο κειινληηθέο εμειίμεηο.



Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο ζε φιεο ηηο επξσπατθέο πξσηεχνπζεο κε πνιηηηθνχο θαη
ζπληνληζηέο απνθάζεσλ, θαζψο θαη κε ηα εζληθά πκβνχιηα Νεφηεηαο, ελψ νξγαλψζεθαλ
δχν ζπλαληήζεηο ησλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ, νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη γηα ζέκαηα λεφηεηαο (ε
1ε γηα λα γίλεη ε έλαξμε ησλ ζπλαληήζεσλ απηψλ θαη ε 2ε γηα αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ- ζπκπεξαζκάησλ).



ε ζπλάληεζε ζηε νπεδία, ην Μάξηην ηνπ 2001, λένη, νξγαλψζεηο λέσλ, εξεπλεηέο θαη
δεκφζηεο αξρέο φξηζαλ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο γηα πνιηηηθή δξάζε.



Μία κέξα ζπδεηήζεσλ νξγαλψζεθε ζηελ Δπξσβνπιή ζηηο 24 Απξηιίνπ 2001. ε απηήλ
έιαβαλ κέξνο 300 άηνκα, θπξίσο λένη.

Ζ άζθεζε γλσκνδφηεζεο ηνπ 2000-2001, επηβεβαίσζε
πξνζαλαηνιηζκνχο, φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο ζε ζέκαηα λεφηεηαο.

ηελ

αλάγθε

γηα

λένπο

Πέληε πεξηνρέο- θιεηδηά επηζεκάλζεθαλ κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ζπλαληήζεσλ:
 πκκεηνρή:
«Γελ ππάξρεη Γεκνθξαηία ρσξίο ζπκκεηνρή», αθνχζηεθε λα ιέλε αξθεηνί λένη. Δίλαη
μεθάζαξε ε απαίηεζε ησλ λέσλ γηα ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ πινπνίεζε
δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο (νηθνγέλεηα, ζρνιείν θαη
εθπαίδεπζε, εξγαζία θ.η.ι.). Σν ελδηαθέξνλ ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ηνπηθά δεηήκαηα.
Αθνξά ηελ επξχηεξε πεξηνρή, ζηελ νπνία δνπλ, ηε ρψξα ηνπο, ηελ Δπξψπε, ηνλ θφζκν.
Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηε δεκφζηα δσή είλαη έλα ζηνίρεκα, ην νπνίν εκπιέθεη ζε
κεγάιν βαζκφ δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, κε έκθαζε ζηελ θηλεηνπνίεζε
ησλ λέσλ γηα αλάιεςε έξγνπ αιιά θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ απηνχο ηεο επζχλεο πνπ
ζπλεπάγεηαη απηή ε ελεξγνπνίεζε, έηζη ψζηε ε ζπκκεηνρή λα πεξάζεη απφ έλα ζπκβνιηθφ
θαη αθεξεκέλν ζε έλα πξαγκαηηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, κε ρεηξνπηαζηά απνηειέζκαηα.
ζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο ή ηνπο φξνπο γηα ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο, νη λένη
ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη λα αξρίζεη απφ κεηαηξνπέο ζην λνκηθφ πιαίζην, έηζη ψζηε λα
εληζρπζνχλ θαη λα ελζαξξπλζνχλ νη ίδηνη νη λένη αιιά θαη ήδε ππάξρνπζεο ή θαη θαηλνχξηεο
δνκέο θαη νξγαλψζεηο, νη νπνίεο δνπιεχνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δδψ κπαίλεη, πην
ζπγθεθξηκέλα, θαη ε κεγάιε ζπδήηεζε γηα ηε κείσζε ηνπ ειηθηαθνχ νξίνπ γηα ηελ ςήθν θαζψο
θαη ην δήηεκα δηεχξπλζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ θαη ζε άιινπο πιεζπζκνχο (π.ρ.
κεηαλάζηεο).
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Άιιν έλα ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη απηφ ηεο πξνζθνξάο επαξθνχο θαη θαηάιιειεο
πιεξνθφξεζεο ζηνπο λένπο, θαζψο θαη ε αλάγθε γηα εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα ελεξγνχο
ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε.
Ζ ίδηα απηή ε Άζθεζε Γλσκνδφηεζεο απνηειεί έλα παξάδεηγκα ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηε
ιήςε απφθαζεο ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ.
Ξ ζπκκεηνρή δελ είλαη κία εχθνιε ππφζεζε, θαζψο εκπιέθνληαη έληνλα ζέκαηα, επζχλεο,
νξίσλ, αμηψλ θαη ζσζηψλ ζρεδηαζκψλ. Σφζν ε ζπγθεθξηκέλε άζθεζε φζν θαη ε θαζεκεξηλή
πξαθηηθή θαη εκπεηξία επηβεβαηψλνπλ φηη ε ελεξγφο θαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηε
ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ ζε θάζε επίπεδν απνηειεί κία ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ην
κέιινλ.



Δθπαίδεπζε
Οη λένη πεξλνχλ κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη δηαδηθαζίεο. Ζ
εθπαίδεπζε, ηππηθή ή άηππε, είλαη βαζηθφ κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο θαη γηα ην ιφγν
απηφ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε θξνληίδα.
Αξθεηά είλαη ηα πξνγξάκκαηα ζηελ Δ.Δ., ηα νπνία ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε δηαδηθαζία ηεο
εθπαίδεπζεο. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη «νηθνγέλεηεο» πξνγξακκάησλ SOCRATES θαη
LEONARDO. Σα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ ζαλ νδεγφ ηνπο ηνχο ηξεηο βαζηθνχο,
νηθνπκεληθνχο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο: ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηελ
θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο.
αλ θχξηα ζέκαηα κέζα απφ ηελ άζθεζε γλσκνδφηεζεο, ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε,
παξνπζηάδνληαη:
- ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπζηεκάησλ,
- ε αχμεζε θαη ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε γηα
ηνπο λένπο,
- ε αλαλέσζε ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ κεζνδνινγηψλ εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο,
- ε πνηθηιία ζηα είδε γλψζεο θαη δεμηνηήησλ πνπ παξαδίδνληαη,
- ε βειηίσζε ηνπ βαζκνχ θαη ηνπ ηξφπνπ αλαγλψξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο
θαη ηεο γλψζεο θαη
- ν αιιεινζπκπιεξσκαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο.



Απαζρόιεζε, επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, θνηλσληθή ελζσκάησζε
Δίλαη γλσζηά ζε φινπο ηα πνιιά θαη ζνβαξά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έληαμε ησλ λέσλ
ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πέξα απφ ηηο νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο (επηδξάζεηο
ηεο αλεξγίαο ζε εζληθά νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα), ε αλεξγία έρεη ηνλ αληίθηππφ ηεο θαη ζε άιιεο,
θνηλσληθέο πηπρέο ηεο δσήο ησλ ηδίσλ ησλ λέσλ αιιά θαη ησλ θξαηψλ.
Ζ εξγαζία είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο λένπο λα βξνπλ
ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία, λα επηηχρνπλ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ
ηηο πξνζσπηθέο ηνπο θηινδνμίεο. Μία θνηλσλία, πνπ δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη επαξθείο
επθαηξίεο εξγνδφηεζεο ζηνπο λένπο, θηλδπλεχεη λα κπεη ζε έλα θαχιν θχθιν αλεξγίαο,
πεξηζσξηνπνίεζεο θαη θνηλσληθήο αηαμίαο, κε επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ
επεκεξία.
Ζ πξφζβαζε ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη πξνεηνηκαζία, θαη ε παξνρή
πιεξνθφξεζεο θαη θαζνδήγεζεο θαζηζηνχλ ηηο βαζηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο, έηζη ψζηε ν λένο
φρη απιά λα βξεη κηα δνπιεηά, αιιά λα βξεη θαη κηα δνπιεηά πνπ λα ηνλ ηθαλνπνηεί θαη λα
παξακείλεη ζε απηήλ.
Αθφκα φκσο θαη απηά ηα βήκαηα δελ αξθνχλ γηα λα βξεζνχλ ιχζεηο ζε έλα ηφζν ζχλζεην θαη
πνιππξφζσπν δήηεκα. χκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ Αζθήζεσλ Γλσκνδφηεζεο, ζεζκηθέο
αιιαγέο ζε ζέκαηα πγείαο θαη πξφλνηαο, θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, δηαθξίζεσλ θ.η.ι. ζα
πξέπεη λα εληζρχζνπλ ηελ πξνζπάζεηα γηα θαιχηεξε εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ
λέσλ.
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Δπεκεξία, απηνλνκία, πνιηηηζκόο
Καηά ηελ Άζθεζε Γλσκνδφηεζεο, θαηέζηε ζαθέο φηη ππάξρεη έλα επξχ πεδίν ζχλζεησλ
ζεκάησλ, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ επεκεξία θαη ηελ απηνλνκία ησλ λέσλ. εκαληηθά
δεηήκαηα, φπσο ην πεξηβάιινλ, ε κεηαλάζηεπζε, ε θνηλσληθή ελζσκάησζε, ηα ΜΜΔ, ην
λνκηθφ ζχζηεκα, ε πγεία, ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ε ζεμνπαιηθφηεηα, ν αζιεηηζκφο, ε
πξνζσπηθή αζθάιεηα θ.η.ι., αλαθέξνληαη κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ζε παξάγνληεο, νη
νπνίνη επεξεάδνπλ ηε δσή ησλ λέσλ θαη έρνπλ επίδξαζε ζην βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν εκπινθήο
ηνπο ζηα θνηλά, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εχξεζε εξγαζίαο. Ζ άκεζε ή έκκεζε αιιειεπίδξαζε
απηψλ ησλ παξαγφλησλ θαη ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν νη ελήιηθεο ηνπο αληηκεησπίδνπλ θαη ηνπο
ρεηξίδνληαη επηδξνχλ ζηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη λένη γηα ηελ θνηλσλία θαη ηηο επθαηξίεο πνπ
ηνπο πξνζθέξεη. Μία θνηλσλία πνπ δελ αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα απηά ή πνπ αζρνιείηαη
δίλνληαο κφλν αφξηζηεο θαη ξεηνξηθέο ιχζεηο δελ ελζαξξχλεη ηνπο λένπο λα γίλνπλ ελεξγνί
πνιίηεο.
εκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ είλαη θαη ην ζέκα ησλ επθαηξηψλ γηα πνιηηηζηηθή έθθξαζε. Οη λένη
ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ φιεο νη κνξθέο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο θαη δξαζηεξηφηεηαο
γηα ηελ επεκεξία θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε. εκαληηθφ ξφιν παίδεη επίζεο ε
δηαηήξεζε ηεο «λεαληθήο θνπιηνχξαο», κέζα απφ εθδειψζεηο, κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε γηα
έθθξαζε ησλ μερσξηζηψλ πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ λέσλ.



Δπξσπατθέο αμίεο, ζπζρέηηζε κε ηνλ ππόινηπν θόζκν, θηλεηηθόηεηα θαη αληαιιαγέο
λέσλ.
Γηα έλα λέν 15-25 ρξφλσλ, ε Δπξψπε κπνξεί λα έρεη πνιιά πξφζσπα. Μπνξεί λα ηελ
βιέπεη, απφ ηε κία, ζαλ έλαλ «πχξγν ηεο Βαβέι», ζαλ έλα «ηέξαο γξαθεηνθξαηίαο», ζαλ κία
«κεραλή νηθνλνκηθνχ θέξδνπο» αιιά θαη, απφ ηε άιιε, ζαλ «έλα κέξνο, ζην νπνίν κπνξεί
θαλείο λα ζπλαληεζεί κε άιινπο αλζξψπνπο θαη λα αληαιιάμεη ηδέεο θαη απφςεηο», ή ζαλ
«έλαλ θήπν, ζηνλ νπνίν αλζνχλ νη αμίεο ηεο Γεκνθξαηίαο» (θξάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ
ηνπο ίδηνπο ηνπο λένο, θαηά ηελ άζθεζε).
Ζ Δπξψπε, ζχκθσλα κε ηνπο λένπο, ζα πξέπεη, κε βάζε ηα ηδεψδε ηεο εηξήλεο, ηεο
επεκεξίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο, λα θηλεζεί πέξα απφ ηηο νηθνλνκηθέο ή θαη επεθηαηηθέο ηεο
βιέςεηο (ηηο νπνίεο είρε παιαηφηεξα ζηελ ηζηνξία), θαηεπζπλφκελε πξνο έλα άλνηγκα πξνο
ηνλ ππφινηπν θφζκν θαη πξνο ηελ αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηεο σο έλα ζηαπξνδξφκη πνιηηηζκψλ
Γχζεο θαη Αλαηνιήο.
Βαζηθφ ζέκα ζηελ πνξεία απηή είλαη ε άξζε ησλ δηαθξίζεσλ, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ζηελ
πξάμε ηνπ Άξζξνπ 13 ηεο ζπλζήθεο ηνπ Amsterdam, κε βάζε ην νπνίν νη επξσπατθέο
νξγαλψζεηο εμνπζηνδνηνχληαη λα ιάβνπλ κέηξα θαηά ησλ δηαθξίζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζην
θχιν, ηελ εζληθφηεηα, ηε ζξεζθεία ή ηα πηζηεχσ, ην βαζκφ αλαπεξίαο, ηελ ειηθία ή ην
ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αηφκνπ. Απηφ ζα έρεη ζαλ επαθφινπζν ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ, θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνχ απέλαληη ζηα δηθαηψκαηα
ησλ λέσλ.
Ζ κεηαθίλεζε ησλ λέσλ ζηα πιαίζηα ηεο Δπξψπεο είλαη άιιν έλα βαζηθφ ζεκείν. Ζ
αληαιιαγή λέσλ θαη ε γλσξηκία ηνπο κε άιιεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο
ζεσξείηαη θιεηδί γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζή
ηνπο, φπσο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ηνπο.
Παξ’ φια ηα πξνθαλή νθέιε απφ ηηο κεηαθηλήζεηο λέσλ απφ ρψξα ζε ρψξα ή απφ πεξηνρή
ζε πεξηνρή (αγξνηηθή- αζηηθή), αξθεηέο είλαη νη δπζθνιίεο πνπ παξακέλνπλ. Απηέο έρνπλ λα
θάλνπλ κε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν, φπσο είλαη νη ζηεξενηππηθέο
αληηιήςεηο, θαζψο θαη ζε πξαθηηθφ- ηερληθφ επίπεδν, φπσο ε έιιεηςε θαηάιιεισλ εγγξάθσλ
(visa) γηα είζνδν ζε θάπνηεο ρψξεο, ε κε ηππηθή αλαγλψξηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
εκπεηξίαο πνπ απνθηάηαη κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο αληαιιαγήο θαη, θπζηθά, ζέκαηα
γιψζζαο.
Πάλησο, ε κεηαθηλήζεηο θαη αληαιιαγέο λέσλ γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απνδεθηέο απφ
θνξείο ζηελ Δπξψπε ζαλ έλα πνιχηηκν εξγαιείν εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνληαη εδψ ηα πξνγξάκκαηα YOUTH, κέζα απφ ηα νπνία λένη θαη εζεινληέο έρνπλ,
κεηαμχ άιισλ, ηελ επθαηξία γηα απφθηεζε εκπεηξίαο ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη βαζηθνί απηνί άμνλεο πνιηηηθήο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη σο
βαζηθφηεξνη απφ νκάδεο λέσλ παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο πνιχ πςειέο θαη ζεκαληηθέο
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αιιειεμαξηήζεηο θαη αιιειεπηθαιχςεηο. Οη αληαιιαγέο λέσλ, γηα παξάδεηγκα, απνηεινχλ
εξγαιείν εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ
απνθάζεσλ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πξνάγεη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ
πηνζέηεζε ηεο αμίαο ηεο δεκνθξαηίαο, ελψ ε απαζρφιεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ζέκαηα
πνιηηηζκνχ θαη απηνλφκεζεο.
Κακία απφ ηηο αξρέο απηέο δελ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα δψζεη απαληήζεηο, ελψ φιεο καδί ζε
έλα πνιπδηάζηαην, αλνηθηφ κνληέιν πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δξάζεο κε ζπλνρή θαη
εζηηαζκέλε πνξεία, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηε δσή ησλ λέσλ.
ηελ πξνζπάζεηα απηή πξνζέγγηζεο ηεο λεφηεηαο, ζπκκεηνρήο ηεο ζηα θνηλά θαη βειηίσζεο ηεο
ζέζεο ηεο ζηηο θνηλσληθέο πξαγκαηηθφηεηεο ηεο ΔΔ, είλαη θπζηθφ λα εγείξνληαη αξθεηέο
δπζθνιίεο θαη πξνθιήζεηο. Απφ απηέο, σο ζεκαληηθφηεξεο ζεκεηψλνληαη:
 Οη δεκνγξαθηθέο (θχκαηα κεηαλάζηεπζεο, πξφζθπγεο, κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ) θαη
θνηλσληθέο (αιιαγή ηνπ ξφινπ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ σο ζπζηήκαηα
θνηλσληθνπνίεζεο, πνιχ-πνιηηηζκηθφηεηα, κεηαβνιή αμηψλ) αιιαγέο, νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηηο
ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο γεληέο αθφκα πην ζχλζεηεο.



Σν δηεπξπλφκελν ράζκα αλάκεζα ζηνπο λένπο θαη ηελ θνηλνηηθή θαη θνηλσληθή δσή, ην νπνίν
παξαηεξείηαη ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, κε θίλδπλν ηελ απνκάθξπλζε ησλ
λέσλ απφ ηελ νπζηαζηηθή θαη ζπγθεθξηκέλε θαη φρη ζπκβνιηθή θαη αθεξεκέλε ζπκκεηνρή
ηνπο ζηα θνηλά σο ελεξγνί πνιίηεο. Απηφ έξρεηαη, πξνθαλψο, ζε αληίζεζε κε ηελ
πνιπζπδεηεκέλε «αξρή ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο».



Ζ παγθνζκηνπνίεζε, ζαλ έλα θαηλνχξην θαη πνιχ κεγάιν ζέκα ζε θνηλσληθφ, πνιηηηθφ,
νηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ επίπεδν, πνπ θαίλεηαη λα δηράδεη ηνπο λένπο. Απφ ηε κία είλαη
αλνηθηνί ζην θαηλνχξην θαη ην «παγθφζκην» ζε φξνπο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, δηεχξπλζεο
θαη αλάπηπμεο, ελψ, απφ ηελ άιιε δηζηάδνπλ θαη είλαη επηθπιαθηηθνί απέλαληη ζην άλνηγκα
πξνο ηελ Δπξψπε θαη ηνλ θφζκν θαη ηελ αλάπηπμε κίαο ζπλείδεζεο επξσπαίνπ πνιίηε,
θνβνχκελνη ηελ «ηζνπέδσζε» θαη ην νπζηαζηηθά αδηάθνξν (ζε επίπεδν λεαληθψλ
θνηλσληθψλ ζεκάησλ) θαη δχζθνια πξνζεγγίζηκν πξφζσπν ησλ πνιπεζληθψλ νξγαληζκψλ.



Ζ έιιεηςε βαζηθψλ ζπλζεθψλ (φξην θηψρεηαο, έιιεηςε ζηέγεο, θαηαπάηεζε αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ θ.η.ι.) ή/θαη δεμηνηήησλ (αιθαβεηηζκφο, καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο
ζπλδηαιιαγήο θαη δηαπξαγκάηεπζεο). Ζ έιιεηςε απηή παξαηεξείηαη ζε κεγάινπο
πιεζπζκνχο λέσλ πνπ αλήθνπλ ζε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά κεηνλεθηνχζεο νκάδεο, θαη
ζηέθεη εκπφδην ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο.

Β. Πνιηηηθή ζηελ Πξάμε: Η Γνπιεηά ηεο ΑΡΙ κε Βάζε ηηο Αξρέο ησλ Δπξσπαίσλ
Δθήβσλ
Πεξλψληαο ζε έλα επίπεδν δξάζεο θαη θαζεκεξηλήο εθαξκνγήο θαη πξαθηηθήο, παξνπζηάδεηαη
αθνινχζσο ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε ΑΡΗ, κία Με Κπβεξλεηηθή Κνηλσληθή
Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ, ε νπνία ελεξγνπνηείηαη κε θέληξα ζηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε,
ην Βφιν, θαη πφιεηο ηεο Θεζζαιίαο. Ζ παξνπζίαζε δίλεηαη ζαλ έλα δσληαλφ παξάδεηγκα
πινπνίεζεο, κε βάζε ηηο πξναλαθεξζείζεο αξρέο- άμνλεο πνιηηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, νη νπνίεο
εμήρζεζαλ κέζα απφ κία ηφζν επξείαο θιίκαθαο έξεπλα απφ θαη γηα ηνπο λένπο.
 πκκεηνρή:
Οη λένη ηεο ΑΡΗ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ νξγάλσζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε
Δξγαζηεξίσλ Διεχζεξνπ Υξφλνπ (εξγαζηήξηα Graffiti, Ενγθιέξ), κέζα απφ ηα νπνία δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θαη έθθξαζε, θνηλσληθνπνίεζε θαη ιεηηνπξγία κέζα
ζε νκάδεο θαη γλσξηκία κε ηηο αξρέο δνπιεηάο ηεο νξγάλσζεο. Αθφκα, νη λένη ζπκκεηέρνπλ
ζηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη εθδξνκψλ, ηφζν ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ φζν θαη κε
δηθή ηνπο πξσηνβνπιία.
Δπηπιένλ, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ελζαξξχλεηαη θαη παίξλεη ζάξθα θαη νζηά κέζα
απφ ηελ ελεξγνπνίεζε, ζε πνιιά επίπεδα, ηνπ εζεινληηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΑΡΗ, ην νπνίν
απνηειείηαη απφ επαηζζεηνπνηεκέλνπο θαη δξαζηεξηνπνηεκέλνπο πνιίηεο, κε ηελ πιαηζίσζε
φισλ ησλ δξάζεσλ ππνζηήξημεο ηεο νξγάλσζεο.
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Δθπαίδεπζε:
ηελ ΑΡΗ ιεηηνπξγνχλ καζήκαηα αιθαβεηηζκνχ (εθκάζεζε ειιεληθψλ), ελψ ε νξγάλσζε
πινπνηεί θαη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, επηθνηλσλίαο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ζε
ρψξνπο εγθιεηζκνχ (καζήκαηα ΖΤ ζην Δηδηθφ Καηάζηεκα Κξάηεζεο Νέσλ Απιψλα,
καζήκαηα αιθαβεηηζκνχ ζηηο Αληξηθέο Φπιαθέο Κνξπδαιινχ). ε έλα επίπεδν έκκεζεο
παξέκβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ νξγάλσζε παξεκβάζεηο ζε
ζρνιεία (νκάδεο βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα
ησλ λέσλ) θαζψο θαη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ.



Απαζρόιεζε, επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, θνηλσληθή έληαμε:
Σν γξαθείν εξγαζίαο ηεο ΑΡΗ έρεη ζαλ βαζηθφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε λέσλ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο. Έλα βαζηθφ εξγαιείν πξνο ην ζηφρν απηφ απνηεινχλ ηα εξγαιεία ΚΤΠΔ (Κχθινη
Πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε- αλνηθηή θνηλφηεηα) θαη ΚΤΠΑ (Κχθινη Πξνεηνηκαζίαο γηα
ηελ Απνθπιάθηζε- θιεηζηή θνηλφηεηα), ηα νπνία απνηεινχλ ζχλνια απφ νκαδηθέο βησκαηηθέο
αζθήζεηο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηελ επηηπρή έληαμή ηνπο ζην εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ. Αθφκα, ε ΑΡΗ ζπκκεηέρεη ζε εζληθά θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ
πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ.



Δπεκεξία, απηνλνκία, πνιηηηζκόο:
ηελ ΑΡΗ πξαγκαηνπνηνχληαη νκαδηθέο θαη αηνκηθέο ζπλεδξίεο αηνκηθήο θαη Οκαδηθήο Φ/Κ
πκβνπιεπηηθήο, ελψ γίλεηαη κε ηνπο λένπο δνπιεηά πξνο ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη
σξίκαλζή ηνπο. Αθφκα, πινπνηνχληαη, πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, δεκηνπξγηθά εξγαζηήξηα
ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηφζν ζηελ αλνηθηή φζν θαη ζηελ θιεηζηή θνηλφηεηα.



Δπξσπατθέο αμίεο, θηλεηηθόηεηα θαη αληαιιαγέο λέσλ, ζπζρέηηζε κε ηνλ ππόινηπν
θόζκν:
Ζ ΑΡΗ ζπκκεηέρεη ζε επξσπατθά δίθηπα θαη πξνγξάκκαηα, κέζα απφ ηα νπνία γίλεηαη
κνίξαζκα ηδεψλ, πνιηηηθψλ, κεζνδνινγίαο θαη πξνβιεκαηηζκψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ. Αθφκα, κέζα απφ ηέηνηα πξνγξάκκαηα, ζπκκεηέρεη ζε
αληαιιαγέο λέσλ θαη εζεινληψλ, δνπιεχνληαο κε βάζε ηηο επξσπατθέο αμίεο ηεο απνδνρήο,
ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο.

Δπηπιένλ, ε ΑΡΗ δνπιεχεη ζε πνιηηηθφ επίπεδν, γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ
λέσλ. Αζθεί πηέζεηο γηα αιιαγέο λνκνζεζηψλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηνπο λένπο, κε πην πξφζθαην
παξάδεηγκα ηελ αιιαγή ηνπ Νφκνπ γηα ηνπο Νένπο Παξαβάηεο, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο
ΑΡΗ, σο ζπληνλίζηξηα γηα ην 2003, ζην Γίθηπν πλεξγαζίαο γηα ηελ Τπνζηήξημε ησλ Νέσλ
(ΓΗΤΝ).
Πνιηηηθή είλαη ε θαζεκεξηλή πξάμε.
Αλ νη ίδηνη νη λένη ζηέιλνπλ ζήκεξα έλα κήλπκα, είλαη φηη ζέινπλ ε θσλή ηνπο λα αθνπζηεί θαη λα
ζπκκεηέρνπλ δξαζηηθά θαη απνθαζηζηηθά ζηε δηεξγαζία δεκηνπξγίαο κίαο θαηλνχξηαο
πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ Δπξψπε θαη ηνλ θφζκν. Θέινπλ λα παίμνπλ ην ξφιν ηνπο ζην θηίζηκν ηεο
Δπξψπεο. Να ιάβνπλ κέξνο θαη λα επεξεάζνπλ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμή
ηεο. Δίλαη ψξα λα δνχκε ηε λεφηεηα, ηελ εθεβεία ζαλ κία ζεηηθή δχλακε θαη φρη ζαλ έλα
πξφβιεκα πνπ ρξεηάδεηαη ιχζε. Ζ λεφηεηα ρξεηάδεηαη ρψξν γηα λα εθθξάζεη ηηο ηδέεο ηεο θαη λα
δνθηκαζηεί απέλαληη ζε αληίζηνηρεο ηδέεο άιισλ νκάδσλ ζε απηφ ην παηρλίδη απνθάζεσλ θαη
θηλήζεσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, κε ηειηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ρηιηάδσλ λέσλ
ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε.
Βαζηθέο Αλαθνξέο θαη ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο:
www.youthforum.org
www.europa.eu.int/youth
www.arsis.gr
www.neagenia.gr
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ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ «Α»: Δπηθνηλσλία, Γηαπξαγκάηεπζε θαη Αδηέμνδα ζηηο ζρέζεηο
εθήβσλ-γνλέσλ
Δηζήγεζε ηεο Δπαξρηαθήο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο Λεκεζνχ ηεο Κππξηαθήο Παηδνβνπιήο
Πξψηα λα πνχκε πσο επηιέμακε ην ζέκα απηφ — κέζα απφ πέληε ζπλνιηθά ζέκαηα πνπ καο
πξνηάζεθαλ απφ ηελ ΠΔΠΔΠ, γηαηί αλαγλσξίζακε ζρεδφλ φινη φηη καο αθνξνχζε πην άκεζα
θαη μέξακε ήδε ηη λα πνχκε θαη ηη λα πξνηείλνπκε.
πδεηψληαο κεηαμχ καο, θαηαιάβακε πσο είρακε ίδηεο εκπεηξίεο θαη ίδηεο απφςεηο — κε
κηθξνδηαθνξέο πνπ βαζηθά εμαξηψληαη απφ ην φηη βιέπνπκε ν θαζέλαο καο δηαθνξεηηθά ηελ
έθηαζε ησλ πξνβιεκάησλ καο κέζα ζηελ νηθνγέλεηά καο. Καη αο κελ μερλάκε πσο έρνπκε
δηαθνξεηηθνχο γνλείο!!!
Αθνχ είπακε πνιιά θαη δηάθνξα - θαη ληψζακε θαιά απφ ην γεγνλφο πσο ζπκθσλνχζακε, πσο
καο απαζρνινχζαλ ηα ίδηα δεηήκαηα θαη πσο είρακε φινη ηνπο ίδηνπο πξνβιεκαηηζκνχο,
θαηαιήμακε ζε κεξηθά ζεκεία ζηα νπνία ζα ζέιακε λα επεθηαζνχκε ζηελ ζπδήηεζε πνπ ζα γίλεη
ζηελ Οινκέιεηα ηεο Παηδνβνπιήο ην εξρφκελν άββαην. κσο, ζα ήηαλ ρξήζηκν γηα ηε
ζεκεξηλή ζπδήηεζε, λα ζαο ηα αλαθέξνπκε θαη λα ζαο παξαθαιέζνπκε λα ηα ζπδεηήζεηε θαη
εζείο απφ ηε δηθηά ζαο ζθνπηά. Απηφ ζα καο βνεζήζεη θαη ίζσο δηαθνξνπνηήζεη θαη ηηο δηθέο καο
απφςεηο.
Σν πξψην πξφβιεκα πνπ αλαγλσξίζακε είλαη ε έιιεηςε πξαγκαηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ καο.
Οη γνλείο καο εξγάδνληαη θαη δελ δηαζέηνπλ πνιχ ρξφλν γηα καο - εμ’ άιινπ ζπρλά αθνχκε πσο
είκαζηε πηα κεγάινη θαη δελ ηνπο έρνπκε θαη ηφζε αλάγθε πηα. Οη ζπδεηήζεηο ζην ζπίηη
πεξηνξίδνληαη ζπλήζσο ζηα δηθά ηνπο «ζέισ», δειαδή: λα δηαβάδεηο, λα ζπγπξίδεηο ην δσκάηηφ
ζνπ, λα βνεζάο ζηηο δνπιεηέο ζην ζπίηη, λα είζαη ηνχην θαη ην άιιν, θαη βέβαηα, ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο, θαηαιήγνπλ ζε θαβγά, γηαηί δηαθσλνχκε θαη πξαγκαηηθά βαξηφκαζηε λα αθνχκε ηα ίδηα
θαη ηα ίδηα. Αθφκα, φηαλ εκείο ζπδεηάκε ζην ηειέθσλν κε ηνπο θίινπο καο, απηνί ζπκψλνπλ θαη
ζεσξνχλ πσο ζπαηαιάκε πνιχ ρξφλν — εκείο ζα πξνηηκνχζακε λα ζπδεηνχκε θαη κε ηνπο
γνλείο καο, αιιά γηα ηα δηθά καο «ζέισ», ηνπο δηθνχο καο πξνβιεκαηηζκνχο, ηηο δηθέο καο
αλεζπρίεο. Καη πξέπεη λα πνχκε πσο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηα δηθά καο πξνβιήκαηα ζπλήζσο
αθνχκε φηη «απηά δελ είλαη πξνβιήκαηα παηδί κνπ! Κάηζε λα κεγαιψζεηο θαη ζα δεηο ηη ζα πεη
πξφβιεκα!» ή φηη: «εγψ ζηελ ειηθία ζνπ δελ είρα ηέηνηα πξνβιήκαηα — εκείο είκαζηε εληειψο
δηαθνξεηηθνί ηφηε — πψο γίλαηε έηζη εζείο;» Μαο θαίλεηαη πσο μερλνχλ φηη δνχκε ζε άιιε
επνρή, πσο ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ θαη δελ κπνξεί λα απαηηνχλ απφ καο λα δνχκε 30 θαη 40
ρξφληα πίζσ απφ ηελ επνρή καο.
Σν δεχηεξν πξφβιεκα πνπ αλαγλσξίζακε είλαη φηη αλεζπρνχλ ππεξβνιηθά γηα καο θαη ζέινπλ
λα καο ειέγρνπλ θάζε ψξα θαη θάζε ζηηγκή. Ξέξνπκε πσο πνιιέο θνξέο θαη εκείο ην
παξαθάλνπκε! Πηέδνπκε πνιχ κέρξη λα γίλεη ην δηθφ καο, αιιά, αλ νη γνλείο καο, καο εμεγνχζαλ
ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη ήμεξαλ πψο λα δηαπξαγκαηεπηνχλ καδί καο, είκαζηε ζίγνπξνη πσο ζα
βξίζθακε ηε ιχζε πνπ λα ηθαλνπνηεί θαη ηνπο δπν. Δμ’ άιινπ, δελ κπνξεί γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπο
λα είκαζηε «αξθεηά κεγάινη» αιιά γηα λα αλαιάβνπκε ηηο επζχλεο καο λα είκαζηε αθφκα κσξά!
Καη μέξεηε πφηε ζπδεηνχλ καδί καο; Μφλν φηαλ μέξνπλ πσο έρνπλ εθείλνη δίθην — πνηέ φηαλ
μέξνπλ πσο έρνπκε ην δίθην κε ην κέξνο καο — ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο καο ιέλε πσο «απηφ
είλαη — δελ ζπδεηνχκε καδί ζαο!».
Σν ηξίην πξφβιεκα είλαη πσο καο πηέδνπλ πάξα πνιχ γηα ηελ επίδνζή καο ζην ζρνιείν θαη
ζέινπλ λα γίλνπκε φ,ηη εθείλνη δελ θαηάθεξαλ. Σξέρνπκε απφ θξνληηζηήξην ζε θξνληηζηήξην,
βάδνπκε ζηφρνπο πνπ δελ είλαη δηθνί καο θαη ηειηθά, δελ απνδίδνπκε φζν κπνξνχκε γηαηί
ληψζνπκε λα πληγφκαζηε. Κη φκσο, δνπιεχνπκε 12 θαη 14 ψξεο ηελ εκέξα θαη δελ καο ην
αλαγλσξίδνπλ. Παξά κφλν φηαλ ζέινπκε λα μεζθάζνπκε ιίγν, ζπκψλνπλ θαη καο ιέλε πσο κφλν
λα δηαζθεδάδνπκε μέξνπκε θαη πσο ην έρνπκε παξαθάλεη.
Με ιίγα ιφγηα:
ηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο γνλείο καο ιείπεη ε Δπηθνηλσλία, ε Δκπηζηνζχλε, ε πλελλφεζε, ε
πλεξγαζία θαη ν ακνηβαίνο εβαζκφο.
Ννκίδνπκε πσο ππάξρεη θαηαπίεζε θαη απηαξρηζκφο θαη πσο ηα «ζέισ» ησλ γνληψλ καο είλαη
πάληα ππεξάλσ ησλ δηθψλ καο «ζέισ» θαη ησλ δηθψλ καο «κπνξψ».
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Δηζήγεζε ηεο Δπαξρηαθήο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο Πάθνπ ηεο Κππξηαθήο Παηδνβνπιήο
Δθεβεία είλαη πεξίνδνο ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ παηδηθή ζηελ ψξηκε ειηθία θαη έρεη γηα θέληξν
ηεο ηελ ήβε, δειαδή ηελ πεξίνδν ηεο έλαξμεο αλαπαξαγσγήο νξκνλψλ. Ζ εθεβεία είλαη ζαλ
κηα δεχηεξε γέλλεζε πνπ γίλεηαη πξννδεπηηθά. Πξέπεη λα αθήζνπκε ζηγά-ζηγά ηελ νηθνγελεηαθή
πξνζηαζία, φπσο αθήζακε θάπνηε ηνλ πξνζηαηεπηηθφ πιαθνχληα. Σν λα απνρσξηζηνχκε ηελ
παηδηθή ειηθία είλαη κηα κεηαιιαγή. Μεξηθέο θνξέο έρνπκε ηελ εληχπσζε φηη πεζαίλνπκε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο παξαηεξνχληαη ζσκαηηθέο θαη βηνινγηθέο αιιαγέο φπσο
πλεπκαηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο. Ο άλζξσπνο ηελ πεξίνδν απηή αξρίδεη λα
αλαθαιχπηεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη αλαδεηά ηελ ίδηα ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Νηψζνπκε φηη γιηζηξάκε ζε
έλαλ θαηήθνξν, ρσξίο λα κπνξνχκε λα ζηακαηήζνπκε. Υάλνπκε ηνπο ηξφπνπο πνπ έρνπκε λα
ακπλφκαζηε, ηα ζπλεζηζκέλα κέζα επηθνηλσλίαο. Τπάξρεη έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, θαη κηα
δηάρπηε αλαζθάιεηα. Έηζη ρξεηαδφκαζηε ηελ βνήζεηα ησλ κεγάισλ αιιά παξάιιεια θαη ηελ
ειεπζεξία καο. Γηα λα πεηχρεη φκσο ζπλεξγαζία εθήβσλ θαη γνληψλ θαη γεληθά κε κεγαιχηεξνπο,
ζεκαληηθή πξνυπφζεζε είλαη ε επηθνηλσλία.
Ζ Δπηθνηλσλία είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο,
ηελ νηθεηφηεηα, ηε ζπλελλφεζε, αθνχ επηθνηλσλία είλαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα
ζπλελλννχληαη κεηαμχ ηνπο. Κάζε άηνκν επηθνηλσλεί είηε ιεθηηθά είηε ρξεζηκνπνηψληαο ηε
«γιψζζα ηνπ ζψκαηνο». ια εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα γηα επηθνηλσλία.
Κάζε επηθνηλσλία καζαίλεηαη θαη θαηαιαβαίλνληαο ην απηφ, γλσξίδνπκε φηη κπνξνχκε λα ηελ
αιιάμνπκε.
Α: ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ
Πψο φκσο λα ππάξμεη επηθνηλσλία αθνχ εθηνμεχνληαη θαηεγνξίεο κεηαμχ γελεψλ,· Οη
κεγαιχηεξνη ζπλερψο θαηεγνξνχλ ηνπο έθεβνπο πσο είλαη αλαηδείο, απφηνκνη, απζάδεηο θαη
ραξαθηεξίδνληαη απφ αλεπζπλφηεηα ζηηο ζθέςεηο θαη ζηηο πξάμεηο ηνπο. Οη «κεγάινη»
θαηεγνξνχλ ηνπο λένπο γηα αζπδνζία, αλεπζπλφηεηα, επίδεημε. φηη νη έθεβνη είλαη πεξηζζφηεξν
ηδεαιηζηέο θαη ηδηνηειείο, φηη δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηηο κηθξέο ή κεγαιχηεξεο ζπζίεο, ηηο
νπνίεο πξέπεη λα θάλνπλ ζηε δσή. Τπνηηκνχλ ζπλερψο ηηο δπλάκεηο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο.
Αληίζεηα, νη λένη θαη νη έθεβνη θαηεγνξνχλ ηνπο κεγαιχηεξνπο γηα ππνθξηζία, αζπλέπεηα ιφγσλ
θαη πξάμεσλ. ππεξβνιηθή θαη κνλνκεξή ελαζρφιεζε κε ηα πιηθά αγαζά θαη ρξήκαηα.
Τπνθέξνπλ πνιιέο θνξέο απφ ηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο. ζπκπαξάζηαζεο, βνήζεηαο, απφ ηελ
εμνλησηηθή θξηηηθή πνπ πθίζηαληαη απφ ηνπο πξεζβχηεξνπο. Αηζζάλνληαη κφλνη ηνπο,
απνξξίπηνπλ ηνπο γνλείο θαη κεγαιχηεξνπο σο πξφηππα θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηε ζέζε
ηνπο ζηελ θνηλσλία. Εψληαο θαη βιέπνληαο νη λένη ηελ θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ, ηελ έιιεηςε εζηθψλ αμίσλ θαη παξαθνινπζψληαο ηα πξφηππά ηνπο λα
θαηαξξένπλ, θινλίδνληαη. Γηαπηζηψλνπλ ηελ ππνθξηζία θαη ηελ ςεπηηά ησλ κεγαιχηεξσλ ζε
αληίζεζε κε ηε δηθή ηνπο εηιηθξίλεηα. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα ράζκα ην νπνίν πξέπεη λα
γεθπξσζεί πξηλ θηάζνπλ ζε αδηέμνδα θαη νη έθεβνη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη
έπεηηα κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο θαη λα επηθνηλσλήζνπλ.
Β:ΠΡΟΛΖΦΖ
Καηαξρήλ, πξέπεη ν έθεβνο λα ζέβεηαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ θαη λα απνθηήζεη απηνπεπνίζεζε
θαη απηνεθηίκεζε. Έηζη ζα κπνξέζεη ζηελ ζπλέρεηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα
ηνλ αλαθαιχςεη. Μφλν ηφηε ζα θαηαθέξεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο γνλείο ηνπ, ηνπο
ζπλνκήιηθνπο ηνπ θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία.
Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθήβσλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο επηηπγράλεηαη πην εχθνια γηαηί
έρνπλ ηηο ίδηεο ζθέςεηο, ηδέεο, πξνβιήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο. Δίλαη πην εχθνιν έλαο έθεβνο
λα κνηξαζηεί ηα πξνβιήκαηα ηνπ κε έλα ζπλνκήιηθφ ηνπ γηαηί ληψζεη πεξηζζφηεξε αζθάιεηα. Οη
λένη αγαπνχλ ηνπο θίινπο ηνπο θαη ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο πην πνιχ παξά φζνη βξίζθνληαη ζε
κεγαιχηεξε ειηθία, θαη απηφ επεηδή ληψζνπλ κεγάιε επραξίζηεζε λα δνπλ καδί κε ηνπο άιινπο
θαη αθφκα δελ έρνπλ αξρίζεη λα ζρεκαηίδνπλ θξίζεηο κε βάζε ην ζπκθέξνλ ηνπο. Αγαπνχλ
ππεξβνιηθά, κηζνχλ ππεξβνιηθά θαη ην ίδην ζπκβαίλεη γηα φιεο ηηο πξάμεηο ηνπο. Κξίλνπλ ηνπο
άιινπο κε ηε δηθή ηνπο αζσφηεηα θαη γη’ απηφ πηζηεχνπλ φηη θάηη πνπ παζαίλεη θάπνηνο άιινο,
δελ αμίδεη λα ην πάζεη.
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κσο, φπσο αλαθέξακε ν έθεβνο ζηελ θξίζηκε απηή ειηθία ράλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη
ηνπ είλαη δχζθνιν λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο γχξσ ηνπ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη θαη ην ράζκα κεηαμχ
ησλ εθήβσλ θαη ησλ κεγαιχηεξσλ θαη ε έιιεηςε ηεο επηθνηλσλίαο. Γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηε
γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο πξέπεη νη κεγαιχηεξνη λα απνβάινπλ ηνλ ππεξβνιηθφ ζπληεξεηηζκφ
θαη λα απαιιαρηνχλ απφ ηε απζεληία. Να απνθχγνπλ ηελ επηβνιή απφςεσλ θαη λα έρνπλ
εκπηζηνζχλε ζηνπο έθεβνπο θαη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Έπεηηα λα γίλεη επηκφξθσζε ησλ γνληψλ
ζε ζέκαηα ηεο εθεβείαο γηα ηελ θαηάιιειε πξνζέγγηζε ηνπο ψζηε λα κελ ηνπο απμάλνπλ ηα
πξνβιήκαηα ηνπο. Οη γνλείο θαη γεληθά νη κεγαιχηεξνη λα πιεζηάζνπλ ηνπο εθήβνπο θαη λα ηνπο
βνεζήζνπλ θαηάιιεια γηαηί είλαη κηα θξίζηκε πεξίνδνο γη’ απηνχο. Οη έθεβνη, απφ ηελ πιεπξά
ηνπο, λα ζέβνληαη θαη λα εκπηζηεχνληαη ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη λα είλαη πξφζπκνη λα
αμηνπνηήζνπλ ηελ πείξα ηνπο. Δπίζεο λα απνβάινπλ ηελ πξνθαηάιεςε θαη ακθηζβήηεζε.
Γεληθά, εθ κέξνπο θαη ησλ δχν λα πεξηνξηζηεί ην πείζκα θαη ν εγσηζκφο πνπ ηνπο θπξηαξρεί θαη
λα απνθεχγνπλ ηπρφλ αληηπαξαζέζεηο. Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε θαη
αιιειναπνδνρή θαη λα ππάξρεη ακνηβαία δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία. Δίλαη θαηξφο λα πάςνπλ θαη
ηα δπν κέξε λα είλαη θαηεγνξεκαηηθνί θαη απφιπηνη ζηηο απφςεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη λα
κείλνπλ αδέζκεπηνη απφ πξνθαηαιήςεηο γηα ηελ άιιε κεξηά. Οη κεγαιχηεξνη λα θεξδίζνπλ ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ λέσλ θαη ηελ εηιηθξίλεηά ηνπο, γηαηί νη λένη απνζηξέθνληαη ηελ ππνθξηζία θαη ην
ςέκα ζρεηηθά κε ηη δηθή ηνπο αγλή θαη αγαζή λεφηεηα. Απαηηείηαη θαηαλφεζε ζηα πξνβιήκαηα
εθήβσλ θαη ελδηαθέξνλ γηα δηαθψηηζε απφ ηελ πιεπξά ησλ πξεζβπηέξσλ. Αθφκα θξνληίδα γηα
πξαγκαηηθή κφξθσζε γηα εμαζθάιηζε εξγαζίαο, ειεπζεξίαο θαη δεκνθξαηίαο. Σέινο, νη
κεγαιχηεξνη, αληί λα ππνηηκνχλ ηνπο λένπο, θαιφ ζα ήηαλ λα ηνπο έθαλαλ θνηλσλνχο ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπο. Να ηνπο νκνινγνχζαλ ηα δηθά ηνπο θελά θαη εξσηήκαηα γχξσ απφ ηα
κεγάια πξνβιήκαηα ηεο αιήζεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ειεπζεξίαο. Σφηε νη λένη ζα ηνπο
εθηηκνχζαλ πεξηζζφηεξν, ζα ηνπο έλησζαλ θαη ζα γίλνληαλ νη θαιχηεξνη ζπλεξγάηεο ηνπο. Μφλν
έηζη ζα κπνξέζνπλ λα θεξδίζνπλ ηα ληάηα.
Σν ηζρπξφηεξν, φκσο, φπιν γηα επηθνηλσλία είλαη ζαθψο ν δηάινγνο. Ο δηάινγνο είλαη ην πην
ζεκαληηθφ κέζν επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Μφλν κέζα απφ έλα επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν κπνξνχλ
λα γλσξίζνπλ ν θαζέλαο μερσξηζηά θαη φινη καδί ηα πξνβιήκαηα πνπ βαζαλίδνπλ ηνλ άιιν,
αιιά θαη ηηο ηδέεο ηνπ πνπ παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηεο. Έηζη θαιιηεξγείηαη ε αιιεινθαηαλφεζε
θαη ν αιιεινζεβαζκφο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο.
αθψο φηαλ δελ επηηεπρζεί ε επηθνηλσλία ηφηε θαηαιήγνπλ ζε αδηέμνδα. πδεηνχλ έληνλα θαη
ακθηζβεηνχληαη θαη απνξξίπηνληαη ηα ηδαληθά θαη νη αμίεο. Ο έθεβνο θεχγεη απφ ηελ νηθνγέλεηα
θαη αξρίδεη ηφηε ν αλαξρηζκφο θαη ε βία. Ο έθεβνο αξρίδεη λα ζπκπεξηθέξεηαη αληηθνηλσληθά θαη
γλσξίδεη ηελ εγθιεκαηηθφηεηα. Σέινο θαηαθεχγεη ζηε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη ηειηθφ
απνθνξχθσκα είλαη ν ζάλαηνο.
Άξα φια μεθηλνχλ απφ ηελ νηθνγέλεηα. Αλ ζηελ νηθνγέλεηα νη γνληνί επηθνηλσλνχλ κε ηα παηδηά
ηνπο, είλαη ζην πιεπξφ ηνπο φηαλ αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξφβιεκα θαη έρνπλ θαιέο ζρέζεηο
κεηαμχ ηνπο ηφηε θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ ζηελ επξχηεξε θνηλσλία ζα είλαη αλάινγε.
Δπίζεο έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ λένπ είλαη ε θαηάζηαζε
ζην ζπίηη. Αλ ζηελ νηθνγέλεηα φια θπινχλ νκαιά ηφηε θαη έμσ απφ ην ζπίηη φια ζα θπινχλ
νκαιά. Άξα, πξσηαξρηθφ ξφιν γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ έρεη ε νηθνγέλεηα.
ΔΗΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΟΛΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ:
1. Ζ νηθνγέλεηα πξέπεη λα είλαη ζην πιεπξφ φισλ ησλ εθήβσλ γηαηί είλαη ε θξίζηκε θαη
θπξηφηεξε θάζε ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζε ησλ
γνληψλ ηνπ. Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε θαηαλφεζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ γνληψλ θαη εθήβσλ.
Δπίζεο, νη γνλείο λα αθηεξψλνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηα παηδηά
ηνπο. Γη’ απηφ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ θέληξα ελεκέξσζεο ησλ γνληψλ ζε ζέκαηα εθεβείαο θαη
ζε ζέκαηα θαιήο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ ηνπο.
2. Να γίλνπλ θέληξα ελεκέξσζεο ησλ εθήβσλ γηα θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο γχξσ ηνπο.
3. Να εληαρζεί λέν ππνρξεσηηθφ κάζεκα «Καιφο Γνληφο», φπνπ ηα παηδηά λα καζαίλνπλ απφ
κηθξή ειηθία γηα ηελ θαιή αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, γηα ηελ επηθνηλσλία γνληνχ — εθήβνπ θαη
γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο εθεβείαο. Έηζη ζα είλαη έηνηκνη αξγφηεξα λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα
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κεγαιψζνπλ θαηάιιεια ην παηδί ηνπο θαη λα αληηκεησπίδνπλ θάπνηεο θαηαζηάζεηο ηεο
κεηέπεηηα δσήο.
4. Σν κάζεκα θάπνηεο πεξηφδνπο λα δηαπξαγκαηεχεηαη κέζσ νκαδνπνίεζεο ησλ καζεηψλ γηα
λα κάζνπλ έκπξαθηα λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη.
5. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη επηκφξθσζε έηζη ψζηε λα γίλνπλ βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ζην ζρνιεία κέζσ ησλ νπνίσλ νη λένη λα κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα επηθνηλσλνχλ θαη λα
απνδέρνληαη ν έλαο ηνλ άιιν. Δηιηθξηλήο πξνζέγγηζε θαη ζηήξημε κνλαρηθψλ αλζξψπσλ
απφ ζπκβνχινπο νηθνγελεηαθήο αγσγήο γηα θνηλσληθνπνίεζε ηνπο θαη έληαμε ηνπο ζην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Άξα είλαη θαηξφο γηα έληαμε
ζχκβνπισλ νηθνγελεηαθήο αγσγήο ζηα ζρνιεία.
6. Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο λα πξνβάιινπλ πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα θαιήο
επηθνηλσλίαο θαη ζε ζέκαηα εθεβείαο.
7. Να παξέρεηαη απφ ην θξάηνο ε θαηάιιειε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο κε παηδηά εθήβνπο ψζηε
δηακέζνπ ηεο επηθνηλσλίαο θαη δηαπξαγκάηεπζεο λα απνθεχγνληαη ηα αδηέμνδα ζηηο κεηαμχ
ηνπο ζρέζεηο.
8. Να παξέρεηαη ε θαηάιιειε ςπρνθνηλσληθή ζεξαπεία απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηδξχκαηα
(Σκήκα Δπεκεξίαο, ςπρνινγηθέο ππεξεζίεο) ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχληαη.
9. Παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά λα εληάζζνληαη ζε θαηάιιεια
Κέληξα γηα επαλέληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία.
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ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ «Β»: Ο Διεύζεξνο Υξόλνο ησλ Παηδηώλ θαη ε Φπραγσγία ηνπο
Δηζήγεζε ηεο Δπαξρηαθήο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο Λεπθσζίαο/Κεξχλεηαο ηεο Κππξηαθήο
Παηδνβνπιήο
Δκείο, ηα κέιε ηεο Δπαξρηαθήο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο Λεπθσζίαο — Κεξχλεηαο ηεο
Κππξηαθήο Παηδνβνπιήο, αθνχ κειεηήζακε ηε γεληθή θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ζηνλ ειεχζεξν
ρξφλν ησλ παηδηψλ θαη ζηνπο ηξφπνπο ςπραγσγίαο ηνπο, θαηαιήμακε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:
Γηαπηζηψζακε φηη ν ειεχζεξνο ρξφλνο ελφο εθήβνπ, είλαη πεξηνξηζκέλνο. Θα ζρνιάζεη ζηε 1:30
κ.κ. θαη κέρξη ηηο 3:00 κ.κ. ζα πξέπεη λα πάεη ζην ζπίηη ηνπ, πνπ είλαη θαη καθξηά νξηζκέλεο
θνξέο, λα θάεη θαη λα μαλαθχγεη γηα ηα απνγεπκαηηλά θξνληηζηήξηα ηνπ πνπ παίξλνπλ σο κέζν
φξν 2-3 ψξεο θαζεκεξηλά. ηαλ ζα επηζηξέςεη ζηηο 5-6 ην απφγεπκα ζα πξέπεη λα αξρίζεη λα
πξνεηνηκάδεηαη γηα ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ γηα πεξίπνπ 2 ψξεο. Παξακέλνπλ θάπνπ 2
ψξεο γηα λα κηιήζνπκε κε ηνπο γνλείο καο, λα αλαπηχμνπκε θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηνπο θίινπο
καο, λα παίμνπκε, λα δηαζθεδάζνπκε, λα αθνχζνπκε κνπζηθή, λα ελεκεξσζνχκε γηα ηηο
εηδήζεηο, λα δηαβάζνπκε θάπνην βηβιίν, λα αζρνιεζνχκε κε ηα θνηλά θαη ηνλ πνιηηηζκφ θαη λα
απηνζπγθεληξσζνχκε ιίγν ή αθφκα θαη λα εξσηεπηνχκε. Αλ θαη θαίλνληαη αθξαία ηα πην πάλσ,
εληνχηνηο είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ρξφλνπ ελφο παηδηνχ ηεο ειηθίαο καο ζε ζρέζε κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηνπ.
Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ καο κεηά ην ζρνιείν, αλαιψλεηαη ζηελ δπζηπρψο αλαγθαία
παξαπαηδεία. Θα πξέπεη φκσο λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηα θξνληηζηήξηα πνπ
γίλνληαη γηαηί καο ηα επηβάιιεη ε αδπλακία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ή ν ηξφπνο
εηζαγσγήο ζηα παλεπηζηήκηα θαη αλάκεζα ζηα θξνληηζηήξηα πνπ γίλνληαη κε δηθή καο επηινγή.
Έλα παηδί ζπλήζσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ειεχζεξφ ηνπ ρξφλν γηα λα δεη ηειεφξαζε, λα
αθνχζεη κνπζηθή, λα αζρνιεζεί κε ηνλ ππνινγηζηή θαη λα κηιήζεη ζην ηειέθσλν, έλα είδνο φκσο
παζεηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ ρξφλνπ καο. Τπάξρνπλ παηδηά πνπ πξνζπαζνχλ λα
αμηνπνηήζνπλ ελεξγεηηθά ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν κε καζήκαηα θαιιηηερληθά ή αζιεηηθά. Άιινη
απφ καο ζα αζρνιεζνχκε κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηνλ πξνζθνπηζκφ — νδεγηζκφ θαη
θαηερεηηθφ, κηα κηθξή κεξίδα ζα αζρνιεζεί κε εζεινληηθέο εξγαζίεο — νδηθνχο εξάλνπο,
εξπζξφο ζηαπξφο, επαλαπξνζεγγηζηηθνχο ζπλδέζκνπο θιπ. Μεξηθνί απφ εκάο φκσο
αλαγθάδνληαη ιφγσ ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ θαηαζηάζεσλ λα βγαίλνπλ ζηε
βηνπάιε λσξίο θαη λα θαηαθεχγνπλ ζηελ εξγαζία ρσξίο θπζηθά λα έρνπλ θαζφινπ ειεχζεξν
ρξφλν. Παηδηά απφ ρσξηά ζπλήζσο γίλνληαη έλα κέξνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ελψ ηελ
ίδηα ζηηγκή ζα κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε θάηη άιιν.
Σα αββαηνθχξηαθα θπζηθά ν ειεχζεξνο ρξφλνο είλαη απμεκέλνο. Μεηά απφ κηα κηθξή έξεπλα
πνπ θάλακε, δηαπηζηψζακε πσο ηα παηδηά θαηά ηηο ψξεο ηνπ αββάηνπ ζα θάλνπλ αηνκηθά
ςψληα, ζα θνηκεζνχλ πεξηζζφηεξεο ψξεο απφ ην θαζεκεξηλφ σξάξην, ζα πάλε θηλεκαηνγξάθν ή
Θέαηξν θαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο εμφδνπο ζα δηαζθεδάζνπλ, θάηη πνπ απνηειεί θνηλφ ζηνηρείν γηα
ηνπο πεξηζζφηεξνπο. Ζ λπθηεξηλή δηαζθέδαζε πεξηιακβάλεη ηηο ψξεο απφ ηηο 12 ην βξάδπ κέρξη
ηηο 4 πξσί.
Ζ ςπραγσγία καο ινηπφλ εμειίζζεηαη θπξίσο ζηα Κέληξα δηαζθέδαζε ο ή club ηα νπνία πξέπεη
λα νκνινγήζνπκε πσο δελ είλαη θαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο δηαζθέδαζεο. Δίλαη ρψξνη πνπ δελ
πξνζθέξνληαη γηα δηάινγν, αλζπγηεηλνί, επηθίλδπλνη, κε πνιινχο επηηήδεηνπο έηνηκνπο λα καο
πξνζεγγίζνπλ. ινη γλσξίδνπκε φηη νη ρψξνη απηνί γίλνληαη θάπνηε ρψξνη εκπνξίνπ
λαξθσηηθψλ ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ θαη λέσλ. Κάπνηα παηδηά, ιφγσ ειηθίαο, ή
ιφγσ αλσξηκφηεηαο, πέθηνπλ εχθνια ζχκαηα θαη παξεθηξέπνληαη. Γελ καο αξέζεη απηφ, αιιά
δπζηπρψο εμαθνινπζνχκε λα επηιέγνπκε ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ςπραγσγίαο γηαηί δελ ζέινπκε
λα μερσξίζνπκε απφ ηελ παξέα καο, είλαη θάηη πνπ ην θάλνπλ φινη αιιά θαη γηαηί δελ ππάξρεη
κηα ειθπζηηθή ελαιιαθηηθή πξφηαζε. Γηα ην ζέκα απηφ, πνιιέο θνξέο εξρφκαζηε ζε ζχγθξνπζε
θαη κε ηνπο γνλείο καο, νη νπνίνη κέζα απφ ηελ αγάπε θαη ηελ αγσλία ηνπο, αληηδξνχλ ζηνλ
ηξφπν θαη ζην σξάξην ηεο ςπραγσγίαο καο. Έρνπλ δίθαην, αιιά θη εκείο κνηξαία αθνινπζνχκε
ηελ θνηλσλία πνπ καο εηνίκαζαλ θαη πηζηεχνπκε πσο είλαη ηειηθά ζέκα εκπηζηνζχλεο θαη
ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ.
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Έρνπλ βέβαηα δεκηνπξγεζεί θαη Κέληξα Νεφηεηαο. Δθηφο απφ κεξηθά ρσξηά ζηα νπνία ηα
ζπγθεθξηκέλα θέληξα θαίλεηαη λα ιεηηνπξγνχλ θαιά κε άξηην εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ θαη λα
απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα ηνπο λένπο ηεο πεξηνρήο, κε ιχπε καο δηαπηζηψλνπκε φηη ζηηο
πφιεηο, ηα Κέληξα απηά δελ ιεηηνπξγνχλ ή δελ θαηάθεξαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν ηνπο.
Κάπνηα θαηαιήγνπλ ζαλ θαθελεία θαη άιια ζαλ ζηέθηα αληηθνηλσληθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο.
Έρνληαο ππφςε καο ηελ θαηάζηαζε φπσο αλαιχζεθε πην πάλσ θαη ζέινληαο λα βνεζήζνπκε
ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο, ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ςπραγσγίαο καο,
εηζεγνχκαζηε ηα πην θάησ:
1. Σε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ αζιεηηθψλ θέληξσλ, ηα νπνία φκσο λα είλαη εμνπιηζκέλα
θαηάιιεια θαη λα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζε παηδηά πφιεσλ ή ρσξηψλ λα ηα
ρξεζηκνπνηήζνπλ.
2. Σε δεκηνπξγία ζσζηψλ θέληξσλ λεφηεηαο ζηα νπνία ηα παηδηά λα ςπραγσγνχληαη, λα
ελεκεξψλνληαη θαη λα βνεζνχληαη ζε πξνζσπηθά πξνβιήκαηα κε ςπρνιφγνπο, γηαηξνχο,
εθπαηδεπηηθνχο, θιπ
3. Σε δεκηνπξγία θαιιηηερληθψλ ή ζεαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ ζηα νπνία λα παξέρεηαη δσξεάλ
ζηα παηδηά πφιεσλ θαη ρσξηψλ ε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηαιέληα ηνπο θαη λα
αλαπηχμνπλ ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο. Θα πξέπεη επίζεο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ
λα θξνληίζεη ψζηε ηα παηδηά ηεο επαξρίαο λα απνιακβάλνπλ ηεο δπλαηφηεηαο Θεαηξηθψλ ή
κνπζηθψλ παξαζηάζεσλ, ηε δεκηνπξγία βηβιηνζεθψλ θιπ
4. Σνλ θαιχηεξν αζηπλνκηθφ έιεγρν ησλ λπθηεξηλψλ Κέληξσλ δηαζθέδαζεο κε ζπρλνχο
ειέγρνπο γηα λα εμεηάδνληαη ηα ζέκαηα θαηαιιειφηεηαο ή φρη ηνπ ρψξνπ, ηεο παξνπζίαο
αλειίθσλ ζηα θιακπ αιιά θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ παηδηψλ ζε ηηκέο, εηζφδνπ, πνηά θιπ.
5. Σελ αιιαγή ζην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ λπθηεξηλψλ Κέληξσλ έηζη ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη
λα επηζηξέθνπκε ζην ζπίηη καο ραξάκαηα. Πξνηείλνπκε ελδεηθηηθά, ηα θιακπ λα αλνίγνπλ
ζηηο ην βξάδπ θαη λα θιείλνπλ ζη ην πξσί.
6. Σελ νπζηαζηηθφηεξε παξνπζία ηνπ Οξγαληζκνχ Νενιαίαο κε πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο
ςπραγσγίαο πνπ λα θηάλνπλ ζην θάζε παηδί, λα είλαη πνηθίιεο θαη ελδηαθέξνληεο, λα
παξέρνληαη δσξεάλ θαη λα θαιιηεξγνχλ πνιηηηζκφ θαη ήζνο. Θα επηζπκνχζακε κηα
ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ηνπ Οξγαληζκνχ Νενιαίαο κε ηελ Παηδνβνπιή.
7. Σνλ έιεγρν απφ ην θξάηνο ησλ εξγνδνηψλ πνπ δίλνπλ εξγαζία ζε παηδηά αλαθνξηθά κε ηηο
ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο γίλεηαη απηφ, ηελ ηθαλνπνηεηηθή κηζζνδνζία ηνπο θαη ηελ
πεξίπησζε ην Κξάηνο λα βνεζά ηέηνηεο νηθνγέλεηεο ψζηε ηα παηδηά λα κελ αλαγθάδνληαη λα
εξγάδνληαη.
Καηαλννχκε φηη φια απηά πνπ πξνηείλνπκε θαιχπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα ελεξγεηψλ πνπ
ρξεηάδνληαη καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ κε πνιιέο δαπάλεο. Δίλαη φκσο απηά πνπ
νξακαηηδφκαζηε. Δληνχηνηο, πξνηείλνπκε γηα ιήςε άκεζεο απφθαζεο, γηαηί εκείο ηα ζεσξνχκε
εθηθηά ζην άκεζν κέιινλ, ηα πην θάησ ηξία κέηξα:
1. Σν θξάηνο λα ζπκπεξηιάβεη ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνλδχιη γηα ην ζρεδηαζκφ
πνιηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ ςπραγσγίαο ησλ παηδηψλ ζε ζπλεξγαζία κε
καζεηηθνχο θνξείο θαη ηελ Παηδνβνπιή.
2. Σελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Παηδνβνπιή, αιιά θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο εκπνξηθήο ςπραγσγίαο γηα ηε ιήςε
κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ αλειίθσλ.
3. Σε κεηαηξνπή ηνπ αζηηθνχ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηα ζέκαηα ςπραγσγίαο ησλ παηδηψλ κέζα
απφ ηηο εηζεγήζεηο πνπ πξνηείλνπκε.
Ο ειεχζεξνο καο ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο. Πξνζπαζνχκε φκσο λα ηνλ αμηνπνηνχκε φζν πην
θαιά κπνξνχκε. Μέζα ζηα δηαιείκκαηα ηνπ έληνλνπ σξαξίνπ καο πξνζπαζνχκε λα βξίζθνπκε
ρξφλν γηα θνηλσληθνπνίεζε, λα κηιάκε κε ηα αγαπεκέλα καο πξφζσπα θαη λα αλαπηχζζνπκε
δηάινγν. Απηφ φκσο είλαη πάληα απνζπαζκαηηθφ θαη φηαλ έρνπκε λα ιχζνπκε ζνβαξά
πξνβιήκαηα. Ζ ςπραγσγία καο δελ δηαθξίλεηαη γηα ηελ πνηφηεηα ή ηελ πνηθηιία ηεο. Γηλφκαζηε
ζχκαηα ησλ θαηξψλ θαη κε ηελ ςπρνινγία ηεο κάδα αθνινπζνχκε ζρεδφλ πάληα απηά πνπ θάλεη
ε πιεηνςεθία. Θα ζέιακε φκσο λα κπνξνχζακε λα απνξξίςνπκε πνιιά θαη λα θάλνπκε θάηη
άιιν. Απηφ ην άιιν είλαη πνπ ςάρλνπκε ηψξα καδί.
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Δηζήγεζε ηεο
Παηδνβνπιήο

Δπαξρηαθήο

Κνηλνβνπιεπηηθήο

Οκάδαο

Ακκνρψζηνπ

ηεο

Κππξηαθήο

Ο άλζξσπνο δελ είλαη κεραλάθη! Δθηφο απφ βηνινγηθέο αλάγθεο έρεη θαη αλάγθεο θνηλσληθέο,
ζπλαηζζεκαηηθέο, πλεπκαηηθέο...
Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ, ζη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν,
αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα πνπ έρεη ν θαζέλαο, είλαη αλάγθε λα έρεη
ρξφλν δηαζέζηκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, έλαλ πξνζσπηθφ ρξφλν, ηνλ νπνίν λα κπνξεί λα
δηαρεηξίδεηαη ειεχζεξα, φπσο εθείλνο επηζπκεί. Ο ρξφλνο απηφο είλαη γλσζηφο κε ηνλ φξν:
ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ!
Απηφο ν ρξφλνο είλαη πεξηζζφηεξν αλαγθαίνο ζε εκάο ηνπο λένπο, δεδνκέλνπ φηη είκαζηε ζε
πεξίνδν αλάπηπμεο θαη είλαη ζεκαληηθφ λα ηθαλνπνηνχληαη νη βηνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη
ζπλαηζζεκαηηθέο καο αλάγθεο, γηα λα αλαπηπρζνχκε θαη λα σξηκάζνπκε ζσζηά!
Ηδηαίηεξα ζήκεξα ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ θηλδχλσλ πνπ καο πεξηηξηγπξίδνπλ, φπσο ην θάπληζκα,
ην αιθνφι θαη ηα λαξθσηηθά. αιιά θαη ιφγσ ηνπ εληαηηθνχ ξπζκνχ απαζρφιεζήο καο ζην
ζρνιείν θαη ζηα θξνληηζηήξηα , είλαη πεξηζζφηεξν αλαγθαία ε χπαξμε θαη ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ
ειεχζεξνπ καο ρξφλνπ.
Αλ θξίλνπκε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ θαη θπξίσο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο απ’
απηήλ ηελ άπνςε, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη δελ είλαη θαη ηφζν ειεχζεξνο ν ρξφλνο καο φζν ιέγεηαη
ή θαίλεηαη.
«Ο καζεηήο ζηηο κέξεο καο είλαη ην πηφλη πνπ θαηεπζχλεηαη κε θιεηζηά κάηηα απφ ηνπο
παξάγνληεο πξνο ηνλ δξφκν πνπ ηνπο επηβάιινπλ».
Δκείο ζην ζρνιείν πεξλνχκε πνιιέο ψξεο ηεο εκέξαο ράλνληαο έηζη ηελ επθαηξία γηα νιηγφσξε
μεθνχξαζε αθνχ ην ζρνιείν μεθηλά απφ λσξίο ην πξσί κέρξη αξγά ην κεζεκέξη. κσο ην
πξφβιεκα δελ βξίζθεηαη εδψ. Σν πξφβιεκα μεθηλά απφ ηε ζηηγκή πνπ εκείο νη καζεηέο
θεχγνπκε απφ ην ζρνιείν.
ην ζπίηη πξέπεη λα εηνηκάζνπκε ηα καζήκαηα ηεο επφκελεο κέξαο θαζψο θαη λα κειεηήζνπκε
ην κάζεκα.
Ζ ππέξνγθε δηδαθηέα χιε είλαη ε αηηία γηα ηελ νπνία ε παξαπαηδεία είλαη έλαο αλαζηαιηηθφο
παξάγνληαο πνπ απνξξνθά ηνλ πεξηζζφηεξν απφ ηνλ απνγεπκαηηλφ ρξφλν ησλ καζεηψλ. Οη
καζεηέο αλαγθάδνληαη λα θαηαθεχγνπλ ζε ηδησηηθά ή θξαηηθά θξνληηζηήξηα γηα λα θαιχςνπλ ηα
θελά.
Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη κε ηέηνην ηξφπν δηακνξθσκέλν πνπ δελ καο αθήλεη πεξηζψξηα
γηα ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ καο ρξφλν ςπραγσγία, γη’ απηφ θαη ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ην
αξραίν ξεηφ «ην κε ρείξνλ, βέιηηζηνλ». Γειαδή, νδεγνχκαζηε ζε κνξθέο εθηφλσζεο θαη
πξφρεηξεο δηαζθέδαζεο θαη φρη ζε πνηνηηθή ςπραγσγία.
Πνιινί απφ εκάο πεξλνχλ ηνλ ειεχζεξν ηνπο ρξφλν κπξνζηά απφ κηα νζφλε, είηε ηνπ
Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή είηε ηεο ηειεφξαζεο. Άξαγε είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο πνπ ππάξρεη
γηα λα αμηνπνηήζνπκε ηνλ ειεχζεξν καο ρξφλν;
Τπάξρνπλ πνιιέο κνξθέο ςπραγσγίαο νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηνλ
ςπρνπλεπκαηηθφ καο θφζκν. Φπραγσγία είλαη ν εμεπγεληζκφο ηεο ςπρήο θαη ε δηακφξθσζε ηεο
νξζήο πξνζσπηθφηεηαο (ςπρή + άγσ) θαη είλαη απαξαίηεηε ζηε δσή ηνπ θαζελφο. Έηζη γίλεηαη ε
δσή καο πην επράξηζηε θαη ιηγφηεξν κνλφηνλε θαη πιεθηηθή. Δκείο νη λένη έρνπκε ηελ αλάγθε
απφ ςπραγσγία θαη δεηνχκε απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία, δηάθνξσλ
ρψξσλ πνπ λα εμππεξεηνχλ θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο καο.
Ζ λέα γεληά έρεη νξκή θαη δχλακε θαη ζέιεζε γηα ηελ απηνδεκηνπξγία ηεο. Σα ληάηα γηα λα
κπνξνχλ λα έρνπλ αξκνλία κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ε απφδνζε ηνπο λα είλαη πξαγκαηηθά
δεκηνπξγηθή, δελ πξέπεη λα θαηαπηέδνληαη απφ δηάθνξνπο εμσγελείο παξάγνληεο. Αληί απηψλ
φκσο, ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζην παηδί κηα ςπρή πεξηηπιηγκέλε ζαλ ηηο κνχκηεο ζε ρίιηνπο
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παιιατθνχο παπχξνπο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε αληίθαζε κε ηε ζχγρξνλε ζθέςε θαη δσή θαη
δεκηνπξγεί έλα ζρνιείν ζεαηξηληζκνχ θαη ππνθξηζίαο.
Καη εδψ έγθεηηαη ε «κεγαιχηεξε ηξαγσδία» ηεο ζεκεξηλήο εθπαίδεπζήο καο. Γπζηπρψο, ν
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα ιεηηνπξγεί, δελ είλαη ν θαηάιιεινο. Αλ
εμαηξέζνπκε ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο θαηαπηέδνληαη απφ ηελ ππέξνγθε χιε, φπσο θαζνξίδεηαη
απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, παξαηεξνχκε φηη ζηα ζρνιεία ππάξρεη έιιεηςε ηθαλνχ
πξνζσπηθνχ. Γηα παξάδεηγκα είλαη αλεπίηξεπην λα δεηάο βνήζεηα απφ ηνλ θαζεγεηή ζνπ θαη
απηφο επαλεηιεκκέλα λα ζε αγλνεί. Φπζηθά ππάξρνπλ θαη νη εμαηξέζεηο. Δίλαη θαλεξφ φηη ν
άλζξσπνο απηφο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπκπεξηθέξεηαη έηζη, ιφγσ ηεο πίεζεο πνπ πθίζηαηαη
απφ ην ζχζηεκα.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ θαη νη γνλείο, νη νπνίνη πηέδνπλ ηα παηδηά νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν. Πψο κπνξεί ινηπφλ έλαο καζεηήο, ν νπνίνο δηςά γηα κάζεζε θαη γλψζε, λα
πξνρσξήζεη κε απηή ηελ θαηάζηαζε; Ζ δσή καο πιένλ, αξρίδεη λα γίλεηαη αλππφθνξε. Γηα
παξάδεηγκα, δελ είλαη δπλαηφλ έλα παηδί δεθαέμη κφιηο ρξφλσλ, λα δεη θαζεκεξηλά θάησ απφ ηελ
πίεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. ε θάπνηα ζηηγκή ζα μεζπάζεη. Σν γεγνλφο φηη νη
καζεηέο, ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο πίεζεο ησλ καζεκάησλ θαη ηεο χιεο γεληθφηεξα, αλαγθάδνληαη
λα θαηαθεχγνπλ ζε θξνληηζηήξηα. είλαη απνηέιεζκα ηεο αλεπζπλφηεηαο ησλ κεγάισλ.
Απνηέιεζκα ηεο φιεο απηήο θαηάζηαζεο είλαη ε κε χπαξμε ειεχζεξνπ ρξφλνπ, αθνχ εκείο νη
καζεηέο ιφγσ ηεο φιεο πίεζεο, αλαγθαδφκαζηε λα μεκεξνβξαδηαδφκαζηε ζην δηάβαζκα γηα λα
πεηχρνπκε κηα ζέζε ζηα αλψηεξα θαη αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.
Θα επηρεηξήζνπκε λα δψζνπκε θάπνηεο ιχζεηο γη’ απηφ ην πξφβιεκα ηεο κε χπαξμεο ειεχζεξνπ
ρξφλνπ θαη ηεο θαθήο ηνπ δηαρείξηζεο.



Δηζεγνχκαζηε λα δεκηνπξγεζνχλ αζιεηηθά θέληξα, ζηα νπνία λα ππάξρνπλ εηδηθέο ηηκέο γηα
ηνπο λένπο, έηζη ψζηε φινη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ.



Έλα άιιν κέηξν γηα ηελ πνηνηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ είλαη ε δεκηνπξγία
θνιπκβεηεξίσλ ηα νπνία λα είλαη αλαβαζκηζκέλα θαη πιήξσο εμνπιηζκέλα.



Δπίζεο ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηα ζρνιεία αίζνπζεο σο θαθεηέξηεο ή
αλαγλσζηήξηα ζε ψξεο εθηφο ζρνιείνπ. Ή αθφκα θαη σο κπνπάη κε κνπζηθή πνπ αξέζεη
ζηνπο λένπο ή ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ζα γίλνληαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ή ζεαηξηθά
εξγαζηήξηα.



ε θάζε πφιε ή ρσξηφ, λα ηδξπζνχλ αίζνπζεο Bowling ή αίζνπζεο εηδηθά δηακνξθσκέλεο γηα
ηελ παξνπζίαζε πνηνηηθψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ.



Να ιεηηνπξγνχλ βηβιηνζήθεο εληφο ή εθηφο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, νη νπνίεο λα είλαη
θαηάιιεια εμνπιηζκέλεο, λα έρνπλ πξφζβαζε κε ην δηαδίθηπν, θαη κε θαηαξηηζκέλν
πξνζσπηθφ, γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή καο.



ινη νη πην πάλσ ρψξνη ή κεξηθνί απφ απηνχο, ζα ήηαλ θαιφ λα ππάξρνπλ θαη εληφο ηνπ
ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη λα αμηνπνηνχληαη φρη κφλν γηα ζρνιηθνχο ζθνπνχο, αιιά θαη γηα
δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ζρνιείνπ ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ κέξνο φινη νη λένη.



ηα αζιεηηθά γήπεδα ζα ήηαλ θαιφ λα ππάξρνπλ ππεχζπλνη θχιαθεο, έηζη ψζηε λα
κπνξνχλ νη λένη λα αζινχληαη, ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα. Απηφ ην δηθαίσκα, ζα
πξέπεη λα Ηζρχεη γηα φινπο ηνπο λένπο, θαη φρη κφλν γηα απηνχο πνπ πξνπνλνχληαη κε
αζιεηηθέο νκάδεο ζηα γήπεδα.

ινη νη αξκφδηνη θνξείο πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα ιάβνπλ ζχληνκα ηα απαξαίηεηα
κέηξα, ζρεδηάδνληαο ή ελεξγνπνηψληαο πξνγξάκκαηα δηάζεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ καο αιιά θαη γηα ηελ ςπραγσγία καο.
Παξφιν πνπ απφ ην Μάην ηνπ 2004 είκαζηε θαη επηζήκσο εληαγκέλνη ζηε κεγάιε επξσπατθή
νηθνγέλεηα, εληνχηνηο πξέπεη λα γίλνπλ αθφκα πνιιά πξάγκαηα ζην ζέκα ζσζηήο αμηνπνίεζεο
ηνπ ειεχζεξνπ καο ρξφλνπ αιιά θαη ηεο πνηνηηθήο καο ςπραγσγίαο.
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ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ «Γ»: Δθεβηθή Παξαβαηηθόηεηα – Αληηκεηώπηζε από ηελ Πνιηηεία θαη
ηελ Οηθνγέλεηα
Έθζεζε ηεο Δπαξρηαθήο Κνηλνβνπιεπηηθήο Οκάδαο Λάξλαθαο ηεο Κππξηαθήο Παηδνβνπιήο
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ππθλψζεη ζη αλαθνξέο γηα θαηλφκελα εθεβηθήο παξαβαηηθφηεηαο, ηα
νπνία βξίζθνπλ έθθξαζε κέζσ αηφκσλ ή νκάδσλ ζην ζρνιηθφ ρψξν αιιά θαη αιινχ. ε θάζε
αλάινγε πεξίπησζε φπνπ παξνπζηάδνληαη ηέηνηα θαηλφκελα, ε θνηλσληθή αληίδξαζε παίξλεη
κνξθή έληνλεο αλεζπρίαο, γηα ην «πνχ πάεη ε λενιαία καο», «έρεη ραιάζεη ε ζεκεξηλή
λενιαία», γίλεηαη αλαθνξά γηα λεαξνχο ρνχιηγθαλ θαη αιήηεο. ίγνπξα φινη έρνπκε αθνχζεη πσο
«απηά ηα ράιηα είλαη ιφγσ ηεο πνιιήο ειεπζεξίαο» πνπ έρεη ζήκεξα απηή ε κεξίδα ηεο
θνηλσλίαο καο. Οη έθεβνη, ε λενιαία καο είλαη ζην επίθεληξν. Ζ παξαβαηηθφηεηα, ε νπνία
αλαθέξεηαη θαη σο «αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά» ή «απφθιηζε απφ ην θνηλσληθφ πξφηππν»,
είλαη ζηελ νπζία ε ζπκπεξηθνξά πνπ παξαβηάδεη ηνπο θαλφλεο κα θαη ηηο πξνζδνθίεο κίαο
θνηλσλίαο φπνπ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε πεξηζηάζεηο, απαγνξεχεηαη, πεξηζσξηνπνηείηαη,
ηηκσξείηαη, ζηηγκαηίδεηαη ή πεξηθξνλείηαη.
Κξνχζκαηα παξαβαηηθφηεηαο είλαη πνιιέο θνξέο θαη πξσηνζέιηδα ζηα έληππα ΜΜΔ αιιά θαη
ζηα ειεθηξνληθά φπσο π.ρ. ε ρξήζε θαη ε εκπνξία λαξθσηηθψλ, ε ρξήζε βίαο αλάκεζα ζε
λένπο ή απφ λένπο έλαληη αηφκσλ άιιεο ειηθίαο, θαηαζηξνθή μέλεο πεξηνπζίαο, θινπέο θαη
άιιεο παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο. ηηο ζθιεξέο αλαθνξέο γηα ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά
ησλ λέσλ ζα έπξεπε θαηά ηελ άπνςή καο ζέζε λα είρε ε πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία ελφο
θιίκαηνο δηαιφγνπ θαη, ίζσο, εκπηζηνζχλεο.
Με ιχπε δηαπηζηψζακε ζηελ έξεπλα πνπ θάλακε φηη ππάξρεη έιιεηςε ζεζκνπνηεκέλσλ
κεραληζκψλ γηα ζπλερή παξαθνινχζεζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ. Γπζηπρψο δελ κπνξέζακε λα
εμαζθαιίζνπκε νινθιεξσκέλα ζηνηρεία πνπ λα ζπλζέηνπλ ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ
απηνχ κέρξη ζήκεξα. Πιεξνθνξίεο πήξακε απφ άξζξα εθεκεξίδσλ ησλ ηειεπηαίσλ 5-6 ρξφλσλ,
απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Γξαθείνπ Δπεκεξίαο, απφ κειέηε ζην ζέκα απηφ ησλ Μ.
Παπαδφπνπινπ (εθπαηδεπηηθνχ Φπρνιφγνπ), Ν. Πεξηζηηάλε (θνηλσληνιφγνπ) θαη Π. Πξνδξφκνπ
(βνπιεπηή) ηνπ 1994 φπσο θαη απφ έξεπλα ηνπ ΚΔΝΘΔΑ κε ηνλ Οξγαληζκφ Νενιαίαο ηνπ 1999.
Σψξα, ζπγθξίλνληαο ηελ Κχπξν κε ηηο πιένλ αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο, ν ηφπνο καο είλαη
πνιχ καθξηά απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθνληαη ηα πνζνζηά ησλ ρσξψλ απηψλ. Απηφ δελ πξέπεη λα
καο θαζεζπράδεη, γηαηί κπνξεί ηα επίπεδα απηά ζηνλ ηφπν καο λα είλαη κελ ρακειφηεξα, απφ
ηελ άιιε δε ηξνπνπνηνχληαη ζε έληαζε θαη κνξθή (ην γξαηζνχληζκα κε έλα θιεηδί ζ’ έλα φρεκα
έγηλε απεηιή κε καραίξη ζην πξφζσπν άιινπ αηφκνπ).
Οη επηπηψζεηο ηνπνζεηνχληαη ζε δχν επίπεδα: ην πξψην, νπνχ ηα άηνκα ζπξψρλνληαη ζε
επηινγέο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζην δεχηεξν, ζ’ φηη αθνξά ηηο επηπηψζεηο ζην
θνηλσληθφ ζχλνιν. Θχκα ησλ ίδησλ ησλ πξάμεσλ ηνπο νη λένη νδεγνχληαη ζηνλ ζηηγκαηηζκφ θαη
ηε πεξηζσξηνπνίεζε, ζηνλ θνηλσληθφ αιιά αθφκα θαη ζηνλ θπζηθφ ζάλαηφ ηνπο. Σψξα ζε ζρέζε
κε ηελ θνηλσλία, λα αλαθέξνπκε φηη δεκηνπξγεί ε θαηάζηαζε απηή αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη
εδψ λα αλαθέξνπκε φηη ζνβαξφηεξν ήηαλ ην πξφβιεκα απηφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ
παξαβαηηθφηεηα ζε λεαξή ειηθία είλαη ε απαξρή ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ηα επφκελα ρξφληα. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ηνπ ΚΔΝΘΔΑ (1999) θαίλεηαη φηη 3 ζηνπο 10 θξαηνχκελνπο
θαηαδηθάζηεθαλ ζηελ εθεβεία θαη ην 22,6% θαηαδηθάζηεθαλ ζε θπιάθηζε ζηελ ειηθία ησλ 12-16
ρξφλσλ, παξνπζηάδνληαο παξάιιεια πξφδξνκα ζπκπηψκαηα φπσο θαηαζηξνθηθφηεηα,
επηζεηηθφηεηα, κηθξνθινπέο, θπγή απφ ην ζρνιείν ή ην ζπίηη.
ίγνπξα φια απηά απφ θάπνπ αξρίδνπλ. Καιιηεξγνχληαη ζηνπο λένπο νη αμίεο: Γηθαηνζχλε,
αλζξσπηά, ηζφηεηα, αδειθνζχλε, ειεπζεξία, αιιειεγγχε. Αξθεηά απ’ απηά θάζε άιιν παξά ηα
βηψλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. ηαλ κάιηζηα ζηα πεξηζζφηεξα ζπίηηα ε ξαηζηζηηθή
αληηκεηψπηζε, γηαηί φρη θαη ε δνπιεία, ησλ μέλσλ εξγαηψλ είλαη θνκκάηη ηεο δσήο. Δπίζεο ν
εμνλησηηθφο ξπζκφο ηεο δσήο πνπ ππνρξεψλνληαη λα δήζνπλ απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο
ηνπο κε ηα πινχζηα πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ θαη θξνληηζηεξίσλ έηζη ψζηε λα είλαη έηνηκνη
λα αληεπεμέιζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ, απηά ιεηηνπξγνχλ σο αηηία γηα λεαληθή αληίδξαζε θαη άξα
παξαβαηηθφηεηα.
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Ζ κε χπαξμε ειεχζεξνπ ρξφλνπ, δελ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο λένπο λα αζρνιεζνχλ κε πγηή
απαζρφιεζε θαη ςπραγσγία θαη άξα πεξηνξίδεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά. εκαληηθφ
αξθεηά ξφιν ζ’ φια απηά παίδνπλ θαη ηα ΜΜΔ κε ηα αξλεηηθά πξφηππα θαη ηνπο αξξσζηεκέλνπο
ήξσεο πνπ πιαζάξνπλ. Ζ θνηλσλία θαη νη ζεζκνί πνπ ηελ ζπλαπνηεινχλ, εηδηθφηεξα δε ε
νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ηα ΜΜΔ, νη θνξείο δειαδή κέζα απφ ηνπο νπνίνπο ν λένο
θνηλσληθνπνηείηαη, δελ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά. Γελ ιεηηνπξγνχλ πάληα σο ηα
πγηή πξφηππα.
Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα: Πξφζθαηα γίλακε φινη κάξηπξεο ησλ πξάμεσλ καζεηψλ ζε ζρνιεία,
πνπ ιίγν πνιχ ζχκηδαλ γθαγθζηεξηθέο ακεξηθαληθέο ηαηλίεο. Μηιψληαο θαη πάιη κε βάζε ηα
ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηνπ 1999 ηνπ ΚΔΝΘΔΑ, ε ζρεηηθή αδπλακία αληηκεηψπηζεο ηεο ζρνιηθήο
απνηπρίαο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε πνπ ζπλήζσο αθνινπζεί είλαη ε αξρή γηα ηνλ θνηλσληθφ
απνθιεηζκφ ηνπ λένπ.
Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο: Ζ ρσξίο κέηξν αλεμέιεγθηε παξαθνινχζεζε ησλ ηειενπηηθψλ
πξνγξακκάησλ, ε βία θαηά αηφκσλ ή ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ αηφκσλ θαη ε πξνβνιή ηεο
αιιεινεμφλησζεο πξνθαινχλ έλα είδνο εζηζκνχ ζηνλ ηειεζεαηή νδεγψληαο ζε παζεηηθή
αθνκνίσζε ηδεψλ, ζέζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο, κπινθάξνληαο ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη
θαηάγνληαο ηηο φπνηεο αμίεο έηπρε λα θαιιηεξγεζνχλ ζην λεαξφ άηνκν. Δδψ λα αλαθέξνπκε φηη
νχηε νη ελήιηθεο κέλνπλ άηξσηνη ζηηο επηδξάζεηο ηεο ηειεφξαζεο. Γφμα ηνλ Θεφ, ηα θππξηαθά
θαλάιηα θαηαθιχδνληαη απφ απηνχ ηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα. Ο χλδεζκνο «Φπρηθή πγεία γηα
φινπο» αλαθέξεη φηη πξνβάιινληαη πάλσ απφ 10.000 ζθελέο βίαο ην ρξφλν.
Ζ βία ζηα γήπεδα, εθηφο ησλ έλζεξκσλ θηιάζισλ πνπ ηελ πξνθαινχλ, αξθεηέο θνξέο δελ κέλεη
κφλν εθεί. Ίζσο ζα ήηαλ θαιχηεξα αλ ιέγακε πσο δελ αξρίδεη απ’ εθεί αθνχ πξψηνη ζηνπο
δηαπιεθηηζκνχο είλαη πνιιέο θνξέο νη ίδηνη ζη ιεγφκελνη «παξάγνληεο» ησλ αζιεηηθψλ
ζσκαηείσλ
Οηθνγέλεηα: Καη ζην ζεκείν απηφ κε βάζε ηελ έξεπλα ηνπ ΚΔΝΘΔΑ, λα πνχκε πσο παηδηά ησλ
αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ είλαη πην επηξξεπή ζηελ παξαβαηηθφηεηα. Ζ νηθνγέλεηα
απνηπγράλεη λα κεηαδψζεη αμίεο, ιφγσ ηεο ραιάξσζεο ησλ δεζκψλ κέζα ζηα άηνκα πνπ ηελ
απνηεινχλ θαη ηελ απνμέλσζε.
Γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ Πξνβιήκαηνο εηζεγνύκαζηε:
1. Ίδξπζε κφληκεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ απνπζία ζπζηεκαηηθήο
έξεπλαο γχξσ απφ ην ζέκα θαη ε κε θαηαγξαθή δηαπηζηψζεσλ αιιά θαη θαηάζεζεο
εηζεγήζεσλ δεκηνπξγεί ζνβαξφ θελφ. Μέιε ηεο επηηξνπήο λα είλαη ε Βνπιή ησλ
Αληηπξνζψπσλ κε εθπξνζψπνπο ηεο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, αιιά θαη νξγαλσκέλα
ζχλνια ηεο λενιαίαο θαη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ηεο θπβέξλεζεο.
2. ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα επηβάιιεηαη ε ιήςε κέηξσλ πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηελ δεκηνπξγία
επαξθέζηεξσλ κεραληζκψλ ζηήξημεο πξνο ηνπο καζεηέο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ηελ
ζρνιηθή απνηπρία.
3. πλερείο ελίζρπζε θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ γηα ζηήξημε ησλ γνληψλ αιιά θαη ησλ παηδηψλ.
Γεκηνπξγία αιιά θαη ιεηηνπξγία ζπκβνπιεπηηθψλ ζηαζκψλ αιιά θαη νκάδσλ απηνβνήζεηαο.
4. Γεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. ’ απηφ, πνιχηηκνη ζπλεξγάηεο είλαη πάιη νη
νξγαλψζεηο λενιαίαο, νη ηνπηθέο αξρέο θαη ν Οξγαληζκφο Νενιαίαο.
5. Θεζκνζέηεζε πιαηζίνπ θαλφλσλ δενληνινγίαο γηα ηα ΜΜΔ.
6. Παξνρή ζηνπο λένπο ησλ γλψζεσλ γηα απνζηαζηνπνίεζε απφ ηελ ηειεφξαζε θαη
ηθαλφηεηαο δηάθξηζεο πνηνηηθψλ θαη κε εθπνκπψλ. Ο θψδηθαο ησλ εθπνκπψλ γηα ηελ
θαηαιιειφηεηα ε φρη ελφο πξνγξάκκαηνο δελ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ζσζηά, φηαλ, ελψ
αλαθέξνπλ πσο ην πξφγξακκα πνπ αθνινπζεί είλαη π.ρ. θαηάιιειν γηα άηνκα άλσ ησλ 18
ρξφλσλ, εληνχηνηο απηφ πξνβάιιεηαη ζε ψξα πςειήο ηειεζέαζεο απφ κηθξφηεξεο ειηθίεο.
7. Απνηειεζκαηηθή επαλέληαμε πξψελ θξαηνπκέλσλ. Αλ ππάξμεη θαη απνηειεζκαηηθή
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζίγνπξα ε επαλέληαμε ζα είλαη πην νκαιή, αθνχ ην λεαξφ άηνκν
ζα είλαη ζε ζέζε λα αζρνιεζεί κε θάηη ακέζσο, ρσξίο λα κέλνπλ θελά δηαζηήκαηα.
8. Πξνγξάκκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο ζηήξημεο λέσλ κε πξνεγνχκελν
παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πξνζθέξνπλ πάξα πνιιά.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ
άββαην 13 Ννεκβξίνπ
09.30 – 10.00 Σειεηή Έλαξμεο
 Καισζφξηζκα απφ ηε Γξακκαηέα ηεο ΠΔΠΔΠ θ. θεχε Κνπθνπκά
 Υαηξεηηζκφο απφ ηνλ Κνηλνηάξρε Πιαηξψλ θ. Υάξε ηφθθν
 Κήξπμε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεδξίνπ απφ Σελ θ. Υιφε Κνξνκία, Γηεπζχληξηα Τπεξεζηψλ
Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θ. Υξίζηνπ
Σαιηαδψξνπ
 Δηζαγσγηθή Οκηιία: Νηλέηηα Καδαληδή, Γξακκαηέαο Γηεζλψλ ρέζεσλ ηεο ΠΔΠΔΠ
10.30 – 13.00 Οινκέιεηα Α
Αλαγλώξηζε θαη Γηαπίζησζε Πξνβιεκάησλ
πληνληζηήο: πχξνο πχξνπ, Πξφεδξνο Κέληξνπ Δξεπλψλ γηα ηελ Παηδηθή θαη Δθεβηθή Ζιηθία
 Κχξηα Οκηιία: Ζ δηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ Κχπξν ζήκεξα, Γξ. Βαζίιεο Υ’’Βαζίιεο
 Παξνπζίαζε Γεδνκέλσλ απφ:
- Βάζν Βαζηιείνπ, Δθπξφζσπν ηεο πκβνπιεπηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνχ
- ηέιην ηπιηαλνχ, Κνηλσληνιφγν
- νχια Παππνπηή, εθπξφζσπν ηνπ Οξγαληζκνχ Νενιαίαο αλαθνξηθά κε ην «ΠξφγξακκαΠξφηαζε»
 πδήηεζε
15.00 – 17.00 Οινκέιεηα Β
Πξόιεςε θαη Καζνδήγεζε
πληνληζηήο: Υιφε Παλαγηψηνπ, Αληηπξφεδξνο ΠΔΠΔΠ
 Κχξηα Οκηιία: Πξνγξάκκαηα Πξφιεςεο ζηνλ ηνκέα ηεο Παηδηθήο Δπεκεξίαο, Σάθεο Κνλήο, Πξφεδξνο
ΠΔΠΔΠ
 Σνπνζεηήζεηο απφ Γνλείο θαη Δθήβνπο
 πδήηεζε
17.30 – 19.00
Οινκέιεηα Γ
Θεξαπεία: Αλακόξθσζε ή Καηαζηνιή;
πληνληζηήο: άββαο Καξαηζήο, Γηθαζηήο Οηθνγελεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ
 Κχξηα Οκηιία: Πνιηηηθή θαη Πξνγξάκκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, Αλίηα Κνλή,
Δθπξφζσπνο ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο
 πδήηεζε
Κπξηαθή 14 Ννεκβξίνπ
09.00 – 10.30 Οινκέιεηα Γ
πληνληζηήο: Νηλέηηα Καδαληδή
 Κχξηα Οκηιία: Οη Πνιηηηθέο θαη νη Δκπεηξίεο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο εθεβείαο
ζηελ ππόινηπε Δπξώπε, Αληψλεο Αλησλίνπ, πκβνπιεπηηθφο Φπρνιφγνο, χκβνπινο Νέσλ ζηελ
Οξγάλσζε «ΑΡΗ», Διιάδα
 πδήηεζε
10.30 – 12.30 Θεκαηηθέο Οκάδεο
(κε ζπκκεηνρή ησλ Παηδνβνπιεπηψλ θαη ησλ πληνληζηψλ ησλ Κνηλνβνπιεπηηθψλ Οκάδσλ ηεο Κππξηαθήο
Παηδνβνπιήο)
Α. Ζ Αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο
Β. Ζ Πξφιεςε
Γ. Ζ Θεξαπεία
12.30 – 14.30 Οινκέιεηα Δ
 Αλαθνξέο απφ ηηο Θεκαηηθέο Οκάδεο
 Γεληθή πδήηεζε θαη Πνξίζκαηα
 Λήμε
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Καηάινγνο πλέδξσλ
Αξ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Ολνκαηεπώλπκν
Γθιφξηα ηαθαιιή
Δπάλζεο ηαθαιιήο
Νίθε Μηραειίδνπ
Αξγπξνχια Αξγπξνχ
Γφλα Δπαγγέινπ
Μαξνχιια Βαζηιείνπ
θεχε Διηζζαίνπ
Νίθνο ηκηιιίδεο
Καίηε Μηραειίδνπ
Έιελα Κπξηάθνπ
Έθε Αλδξένπ
Καηεξίλα Σνχθηθ
Φσηεηλή πκενχ
Άληξηα πκενχ
Μαξία Φαξά
Νηλέηηα Καδαληδή
άββαο Καξαηζήο
Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ
Δξκήο Μηραήι
Αλδξέαο Λαξδήο
Ρέλνο Δπζπκίνπ
νθηαλφο Ρεο
Μάξηνο Μάξθνπ
Μηράιεο Γξεγνξίνπ
Σάθεο Κνλήο
Αλλίηα Κνλή
Μαξία Μηραειίδνπ
Ξέληα Δπακεηλψλδα
Μαξίλα Κνχθνπ
Κψζηαο Κνχθνο
Γέζπσ Αρηιιέσο
Νίθε Μαληίδνπ
Φξφζσ Απνζηνιίδνπ
Κφξε Φξφζσο
Μαξία Κπξαηδή
Νάζσ Θεκηζηνθιένπο
πχξνο πχξνπ
Κα πχξνπ
Παλαγηψηεο Νηθνιαΐδεο
Αλδξνχια Υ’’Γψγθνπ
Δπαλζία Παπαζάββα
Μαξία Σζαξηζάιε
νχια Παπνπηή
Μάξσ Αλησλίνπ
Υξηζηίλα Κνληνχ
Νίθε Οδπζζέσο
Γεσξγία Αλησλίνπ
Άληξε Αζαλαζηάδνπ
ηέθε Υξπζνζηφκνπ
Γηνχιε Υαληδάθε
Μαξία Πήηεξ

Δπαξρία
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεκεζφο
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία

Αξ.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ολνκαηεπώλπκν
Δπαξρία
Εήλα Μαξθνπιίδνπ
Λεπθσζία
Απγή Μαξθνπιίδνπ
Λεπθσζία
Μειίλα Πεξηθιένπο
Λεπθσζία
θεχε Κνπθνπκά
Λάξλαθα
Αληψλεο Κνπθνπκάο
Λάξλαθα
Υξχζσ Παιιαξή
Λάξλαθα
Νεφθπηνο Νενθχηνπ
Λάξλαθα
Λίλα Γηάλλαξνπ
Λάξλαθα
Κνο Γηάλλαξνο
Λάξλαθα
ηέιια Υξίζηνπ
Λάξλαθα
Νίηζα Έιιελα
Λάξλαθα
Υιφε Παλαγηψηνπ
Πάθνο
Μαξνχια Μεραληθνχ
Πάθνο
ηακαηία Γηαλλίθνπ
Πάθνο
Κνχια Βξπσλίδνπ
Πάθνο
ΚΔ Γεξνζθήπνπ
Πάθνο
ΚΔ Γεξνζθήπνπ
Πάθνο
Διέλε Καηζηάκε
Πάθνο
Κνο Καηζηάκεο
Πάθνο
Γψξα Εάγθνπινπ
Πάθνο
Κνο Εάγθνπινο
Πάθνο
Μάγδα Παπαινπθά
Ακκφρσζηνο
ηαχξνο Παπαινπθάο
Ακκφρσζηνο
Μηράιεο Μηραήι
Ακκφρσζηνο
Διέλε Αηηηπά-Μηραήι
Ακκφρσζηνο
Γψξα Παπαιενληίνπ
Ακκφρσζηνο
Παξαζθεπή Κατκαθάκε
Ακκφρσζηνο
Άληξε Υαξαιάκπνπο
Ακκφρσζηνο
ηέιηνο Βαξδάθεο
Ακκφρσζηνο
ΠΑΙΓΟΒΟΤΛΔΤΣΔ
Αθξνδίηε Δπαγγέινπ
Λεκεζφο
Μφληθα Πνηακίηνπ
Λεκεζφο
Πφπε Ολεζηθφξνπ
Λεκεζφο
Νηθφι Πνράλε
Λεκεζφο
Καξνιίλα Αλησληάδνπ
Λεκεζφο
Πάλνο Γεσξγίνπ
Λεκεζφο
Βίθησξ Μεθάξε
Λεκεζφο
Αιέμαλδξνο Μεθάξε
Λεκεζφο
Φάλεο Εεξδειίδεο
Λεκεζφο
Νηθφιαο Κιαππήο
Λεκεζφο
Γεκήηξεο Αλαζηαζηάδεο Λεκεζφο
Κφληθθνο Παλαγηψηεο
Λεκεζφο
ηέθαλνο Αλδξνλίθνπ
Λεκεζφο
Γηψξγνο Νενθιένπο
Λεκεζφο
Παλαγηψηεο Κανπξήο
Λεκεζφο
ηακαηία Νηθνιάνπ
Λεκεζφο
Ίαλ Μπξνπθο
Λεκεζφο
Μάθεο Μηάξεο
Λεπθσζία
Γηψξγνο ππξήο
Λεπθσζία
Μάξηνο Παπαγηάλλεο
Λεπθσζία
Κπξηάθνο Κππξηαλνχ
Λεπθσζία
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Άγγεινο Υ’’Αληψλεο
Ραθαήι Ρσηφο
Λεπθή Λάκπξνπ
Υξπζηαιιέλε Αδάκνπ
Ησάλλα Καλλανπξίδνπ
Γεσξγία νθνθιένπο
Έθε Σξηαληαθπιιίδνπ
Καηεξίλα Κνλή
Γεκήηξεο Παπαγηάλλεο
ηέθαλνο Σηκνζένπ
Πνιπάλα Σζαξηζάιε
Υξηζηίλα Καθαξίδνπ
Αλζή Κπξηάθνπ
Μαξηιέλα Διεπζεξίνπ
Διέλε Νηθνιάνπ
νθία Καηζακπά
Θέθια Λνΐδνπ
Δπαλζία Γηψξθα
Έιελα Κσλζηαληίλνπ
Γηψξγνο Παπαγεσξγίνπ
Άιινο
Αληξέαο Κνληνληθφιαο
Γηψξγνο ηαχξνπ
Νηθφιαο Γηνκήδνπο
Άληξε Πφππνπ
Νηθνιέηηα Αρηιιέσο
Ναηαιία Αξγπξίδνπ
Έιηζα Θενδψξνπ
Υξηζηίλα Υξηζηνδνχινπ
Δπάγγεινο Φηαθάο
Θεφδνπινο Υαξαιάκπνπο
Θαλάζεο Αζαλαζίνπ
Άλλα Κνχξηα
Κπξηαθή Υαξαιάκπνπο
Άλλα Μπφηζαξε

Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λεπθσζία
Λάξλαθα
Λάξλαθα
Λάξλαθα
Λάξλαθα
Λάξλαθα
Λάξλαθα
Λάξλαθα
Λάξλαθα
Λάξλαθα
Πάθνο
Πάθνο
Πάθνο
Πάθνο
Ακκφρσζηνο
Ακκφρσζηνο
Ακκφρσζηνο
Ακκφρσζηνο
Ακκφρσζηνο
Ακκφρσζηνο

ύλνιν Δγγεγξακκέλσλ πλέδξσλ: 136
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