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ΠΔΡΗΛΖΨΖ 

 

Η δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο έρεη αλαηεζεί απφ ην Γξαθείν ηεο 

Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ ζην EDEX (Educational 

Excellence Corporation), κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη ην Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, ηε 

δηεθπεξαίσζε έξεπλαο κε ζέκα ηα επίπεδα ελεκεξφηεηαο θαη απφςεηο ηεο θππξηαθήο 

θνηλσλίαο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ κε ηε δηαδηθαζία πξνζθνξψλ. 

 Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξαθνχλ: α) Οη 

ηάζεηο θαη ηα επίπεδα ελεκεξφηεηαο ηεο Κππξηαθήο θνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ην 

πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, β) Οη Απφςεηο 

ηεο θνηλσλίαο σο πξνο ην βαζκφ δηαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ απφ ην θξάηνο 

θαη γ) Οη δξάζεηο πνπ ζεσξεί ε Κππξηαθή θνηλσλία φηη ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ γηα 

λα βειηησζεί ε πξνάζπηζε ησλ παηδηψλ ζηε ρψξα καο. 

Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο έρνπλ ζπιιέγεη απφ ηξεηο πιεζπζκνχο Παγθχπξηα, 

α) παηδηά δεκνηηθνχ, ειηθίαο 9-13 εηψλ, β) παηδηά γπκλαζίνπ/ιπθείνπ, θαη γ) θνηηεηέο 

θαη ελήιηθεο ειηθίαο 18 ρξφλσλ θαη άλσ.  ην ζχλνιφ ηνπ ην δείγκα πεξηιάκβαλε 

1435 άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα κέζσ ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη 

εξσηεκαηνινγίσλ, θαζψο θαη 18 άηνκα (ελήιηθεο) κέζσ εκηδνκεκέλσλ νκάδσλ 

εζηίαζεο θαη πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ. Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ ηνλ 

Μάην θαη ηνλ Ινχλην ηνπ 2009. 

Ο πξψηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηεζνχλ νη ζηάζεηο θαη ηα επίπεδα 

ελεκεξφηεηαο ηεο Κππξηαθήο θνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο 

ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, ηα παηδηά δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ/ιπθείνπ εκθαλίδνληαη λα γλσξίδνπλ 

γεληθφηεξα φηη ηα παηδηά έρνπλ δηθαηψκαηα. Χζηφζν, αληηιήςεηο φπσο «ηα παηδηά 
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είλαη ηδηνθηεζία ησλ γνληψλ ηνπο» θαη «νη γνλείο έρνπλ δηθαίσκα λα ρηππνχλ ηα 

παηδηά ηνπο» γίλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απνδερηέο αλάκεζα ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

πιεζπζκνχ. Σέηνηεο αληηιήςεηο  έξρνληαη ζε θάζεηε ζχγθξνπζε κε ηε λέα ζεψξεζε 

ηνπ παηδηνχ, σο δηαθξηηήο θαη απηφλνκεο πξνζσπηθφηεηαο κε εγγελή δηθαηψκαηα θαη 

αμηνπξέπεηα, ηελ νπνία εηζάγεη ε χκβαζε  γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ.  

Όζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ, ελψ γλψξηδαλ ην δηθαίσκα 

ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο, ην νπνίν ζεσξνχζαλ θαη σο ζεκαληηθφ δηθαίσκα γηα 

απηνχο, δελ θάλεθε λα έρνπλ ηφζν έληνλεο απφςεηο φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ειεχζεξεο έθθξαζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα  νη καζεηέο δελ 

ήηαλ ηφζν έληνλνη γηα ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα απηνχο ην δηθαίσκα ζηε 

ζπκκεηνρή  ζηε  ιήςε απνθάζεσλ ζην ζρνιείν θαη ζηελ νηθνγέλεηα (π.ρ. κε πνην 

γνληφ πξνηηκνχλ λα κείλνπλ ζε πεξίπησζε δηαδπγίνπ). Με άιια ιφγηα νη καζεηέο 

πζηεξνχζαλ ζε φηη αθνξά ζηελ εκπέδσζε ελφο απφ ηνπο ηξεηο Ππιψλεο ηεο 

χκβαζεο, απηφλ ηεο πκκεηνρήο. Σν εχξεκα απηφ ελδερνκέλσο λα  αληαλαθιά κηα 

εθινγίθεπζε θαη εζσηεξίθεπζε απφ κέξνπο ησλ παηδηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ  πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζε φηη αθνξά ζηελ εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ ζπκκεηνρήο ζε 

θαζεκεξηλέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη φηη νη καζεηέο πζηεξνχζαλ 

θαη ζηηο γλψζεηο ηνπο πεξί ηεο χπαξμεο ηνπ Θεζκνχ ηνπ Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, αθνχ ειάρηζηνη καζεηέο γλψξηδαλ θαιά γηα ηελ χπαξμή 

ηνπ.  

Απφ πιεπξάο ησλ ελειίθσλ, θάλεθε φηη γλψξηδαλ πνιιά απφ ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ θαη ηδηαίηεξα φζα εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ππιψλα ησλ Παξνρψλ 

(π.ρ. εθπαίδεπζεο, ςπραγσγίαο). Χζηφζν, πνιχ ιίγνη ελήιηθεο ήηαλ ελεκεξσκέλνη γηα 

ην Θεζκφ ηνπ Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, θαη πνιχ πην 

ιίγνη ήηαλ γλψξηδαλ  ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ. Δπηπξφζζεηα, θάλεθε φηη δελ 
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είλαη μεθάζαξεο ζηελ θνηλσλία νη αξκνδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ (π.ρ. Γξαθείν Δπεκεξίαο, Δπίηξνπνο 

Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, Αζηπλνκία) θαη ππάξρεη ζχγρπζε 

αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο γηα ηηο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε ζεζκνχ. 

Ο δεχηεξνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο εμέηαδε ηηο απφςεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν πηζηεχεη φηη δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ ζηελ 

Κχπξν.  Οη καζεηέο δελ θάλεθαλ πνιχ αηζηφδνμνη γηα ην επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ 

παηδηψλ ζηελ Κχπξν, θαη ζεσξνχζαλ φηη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ πξνζηαηεχνληαη 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ ππφινηπε Δπξψπε απφ φηη ζηελ Κχπξν. Σαπηφζεκα ήηαλ 

θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ελειίθσλ. 

Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ εχξεκα απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη κεγάιν κέξνο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα πίζηεπαλ φηη ηα δηθαηψκαηά ηνπο είραλ παξαβηαζηεί 

ελφζσ ήηαλ παηδηά. Αθφκε ζεκαληηθφηεξν ήηαλ ην γεγνλφο φηη ειάρηζηα άηνκα 

δήισζαλ φηη είραλ απνηαζεί ζε θάπνηα ππεξεζία γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο πνπ είραλ παξαβηαζηεί.  Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

θαηαγγέιινληαη ηέηνηα πεξηζηαηηθά πεξηιακβάλνπλ α) ην θφβν, β) ηελ ακθηβνιία ηνπ 

θαηά πφζν ππάξρεη πξάγκαηη αλσλπκία ζηηο πεξηπηψζεηο ηέηνησλ θαηαγγειηψλ, θαη γ) 

ε ακθηβνιία ηνπ θαηά πφζν ε πνιηηεία επεκβαίλεη απνηειεζκαηηθά ζε πεξηπηψζεηο 

θαηαγγειηψλ, δ) ηα αλαπνηειεζκαηηθά σξάξηα ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, θαη ε) ε κε 

ζσζηή ελεκέξσζε γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ αλάινγσλ ππεξεζηψλ. 

Ο ηξίηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηεζνχλ νη Γξάζεηο πνπ ε Κππξηαθή 

θνηλσλία ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ γηα λα βειηησζεί ε ππεξάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ ζηελ Κχπξν. Όζνλ αθνξά ζηηο πεγέο ελεκέξσζεο νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δήισζαλ φηη πξνηηκνχλ λα ελεκεξψλνληαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ ηειεφξαζε θαη κέζα απφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηα 
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ζρνιεία.  Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο δφζεθαλ επηπιένλ εηζεγήζεηο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα γηα κεζφδνπο κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

πξνσζεζνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, θαη πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ 

πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ απφ δηαζεκφηεηεο, ηε δεκηνπξγία 

ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο ζηε Βνπιή γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ηε δεκηνπξγία 

αλεμάξηεηνπ ζψκαηνο πνπ ζα κπνξεί απηεπάγγειηα λα ρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηαπάηεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη 

γνλείο.   
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ΔΠΗΠΔΓΑ ΔΝΖΜΔΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΠΟΨΔΗ ΣΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

ΚΟΗΝΩΝΗΑ Ω ΠΡΟ ΣΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ 

 

1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

Οη πξνζπάζεηεο γηα εδξαίσζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ έρνπλ εληαζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Σέηνηεο πξσηνβνπιίεο εληζρχζεθαλ 

θαη απφ ηε χκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Η 

χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, είλαη ε επξχηεξα απνδεθηή ζπκθσλία 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηνλ θφζκν. Πεξηγξάθεη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη ην 

πψο απηά πξέπεη λα ηεξνχληαη. Γηα πνιινχο απηή ε ζχκβαζε απνηειεί νξφζεκν ζηελ 

πνξεία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Η χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ είλαη ν πξψηνο παγθφζκηνο, λνκηθά δεζκεπηηθφο θψδηθαο, 

γηα ηα δηθαηψκαηα πνπ φια ηα παηδηά πξέπεη λα απνιακβάλνπλ. Θέηεη ζηνηρεηψδεηο 

αξρέο γηα ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα εμέιημήο ηνπο θαη 

απνηειείηαη απφ 54 άξζξα. Η χκβαζε πηνζεηήζεθε νκφθσλα απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1989 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ην 

1990. Η χκβαζε έρεη θπξσζεί απφ φιεο ηηο ρψξεο κέιε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ 

(εθηφο ησλ ΗΠΑ θαη ηεο νκαιίαο). Η χκβαζε δεκηνπξγεί κηα λέα ζεψξεζε θαη έλα 

λέν φξακα γηα ην παηδί ζεκαηνδνηψληαο ηελ απαξρή κηαο λέαο επνρήο γηα ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ παηδηψλ. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ είλαη κηα 

δηεζλήο ζπλζήθε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ ζέηεη ζην επίθεληξν ην παηδί θαη 

δηαθεξχζζεη φηη φια ηα παηδηά γελληνχληαη κε βαζηθέο ειεπζεξίεο θαη δηθαηψκαηα. 

Οπζηαζηηθά απνηειεί κηα ζπκθσλία κεηαμχ αλζξψπσλ ή θαη θξαηψλ φπνπ φινη 

ζπκθσλνχλ λα ππαθνχνπλ ζηνλ ίδην λφκν. Η χκβαζε θαζνξίδεη ην εχξνο ησλ 
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δηθαησκάησλ ηα νπνία νθείινπλ λα απνιακβάλνπλ ηα παηδηά νπνπδήπνηε θαη αλ 

βξίζθνληαη. Η χκβαζε ππνρξεψλεη νπζηαζηηθά ηα θξάηε πνπ ηελ πηνζεηνχλ λα 

θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο αλαπξνζαξκνγέο ζηα λνκνζεηηθά ηνπο ζπζηήκαηα, ψζηε λα 

πξνζηαηεχνπλ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ζε φια ηα επίπεδα.  

Οη ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ αλαιχνληαη ζην Γεληθφ ρφιην Τπ. Αξ. 5 ηεο Δπηηξνπήο 

ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (GRC / C/ GC/ 5/ 2003)  ην 

νπνίν εμεγεί ηα δηνηθεηηθά, λνκνζεηηθά θαη άιια κέηξα πνπ ηα θξάηε πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ.  

Σα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ δελ ηεξαξρνχληαη αιιά φια ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθά, δελ είλαη πιένλ επηινγή αιιά ππνρξέσζε, πνπ φια ηα θξάηε πνπ έρνπλ 

θπξψζεη ηε χκβαζε νθείινπλ λα πξναζπίδνληαη θαη λα ζέβνληαη. Σα θξάηε 

δεζκεχνληαη λα πηνζεηήζνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. Η επηθχξσζε ηεο χκβαζεο δεζκεχεη ηηο 

θπβεξλήζεηο λα δηαζθαιίδνπλ φηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα κεγαιψλνπλ ζε αζθαιείο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο ζπλζήθεο κε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε ηαηξηθή πεξίζαιςε 

πςειήο πνηφηεηαο θαη θαιέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Τπνγξάθνληαο ηε χκβαζε, νη 

θπβεξλήζεηο ζπκθσλνχλ λα πξνζηαηεχνπλ ηα παηδηά απφ δηαθξίζεηο, ζεμνπαιηθή θαη 

εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε θαη βία θαη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα νξθαλά θαη 

ηνπο λεαξνχο πξφζθπγεο.  

Η χκβαζε παξέρεη έλα κέηξν ζχγθξηζεο έλαληη ηνπ νπνίνπ νη πξνζπάζεηεο 

θάζε θπβέξλεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ παηδηψλ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ. 

Κάζε πέληε ρξφληα, νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηελ πξφνδν ηνπο ζηελ 

Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ηνπ ΟΗΔ, πνπ είλαη ην φξγαλν ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλψλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

χκβαζεο ζε θάζε θξάηνο κέινο. Η Δπηηξνπή ζπλαληάηαη κε εθπξνζψπνπο ησλ 
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θπβεξλήζεσλ θαη αθνχεη ηηο απφςεηο κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, πξηλ πξνβεί ζε 

ζπζηάζεηο γηα πεξαηηέξσ βήκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεη θάζε ρψξα γηα λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Η χκβαζε είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν πνπ θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ θαη πεξηιακβάλεη πνιηηεηαθά, πνιηηηθά, 

νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά θαη πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα ρσξίο θακία δηάθξηζε θπιήο, 

ρξψκαηνο, θχινπ, γιψζζαο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, θξαηηθήο, 

εζληθήο ή θνηλσληθήο θαηαγσγήο, πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, αληθαλφηεηαο, γέλλεζεο 

ή νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηάζηαζεο ηνπ ηδίνπ ή ησλ γνλέσλ ηνπ ή ησλ λφκηκσλ 

θεδεκφλσλ ηνπ. Όιεο νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ παηδί πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

πξσηίζησο ππφςε ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Οη πξφλνηεο ηεο χκβαζεο θαιχπηνπλ 

ηξεηο Ππιψλεο:  

 Παποσέρ, πνπ δηαζθαιίδνπλ δηθαίσκα ζηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

θνηλσληθή αζθάιηζε, ηε θπζηθή αγσγή, ην παηρλίδη, ηε ςπραγσγία, ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο παξνρέο γηα έλα επαξθέο βηνηηθφ 

επίπεδν.  

 Πποζηαζία, πνπ θαιχπηεη θάζε κνξθή θαθνπνίεζεο, δηάθξηζεο, 

εθκεηάιιεπζεο, θαηάρξεζε νπζηψλ, αδηθία, παηδηθή εξγαζία, δηακάρε θαη 

ζχξξαμε.  

 ςμμεηοσή, πνπ αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζην λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε γλψκε ηνπ θαη λα έρεη πιεξνθφξεζε γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ην 

αθνξνχλ, ζηελ ειεπζεξία δηακφξθσζεο θαη έθθξαζεο απφςεσλ. 
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 Η Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ έρεη θαζνξίζεη 4 βαζηθέο αξρέο 

πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε σο θαζνδεγεηηθέο γηα ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 

ππνινίπσλ Άξζξσλ ηεο χκβαζεο μερσξηζηά:   

 Ζ Απσή ηος Γικαιώμαηορ ζηη Ευή, ζηην Δπιβίυζη και ζηην Ανάπηςξη: 

Σν δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηε δσή θαη ηελ αλάπηπμε είλαη έλα απφ ηα 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηά ηνπ. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ ην εγγελέο 

δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηε δσή.  

 Ζ Απσή ηηρ Γιαζθάλιζηρ ηος ςμθέπονηορ ηος Παιδιού: χκθσλα κε ηελ 

αξρή απηή, θάζε ελέξγεηα πνπ ιακβάλεηαη κε ζεκείν αλαθνξάο ην παηδί ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη πξψηα θαη πάλσ απφ φια ππφςε ην ζπκθέξνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

παηδηνχ.  

 Ζ Απσή ηηρ ςμμεηοσήρ: Με βάζε ηελ αξρή απηή, θάζε παηδί έρεη δηθαίσκα 

λα ιακβάλεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε φ,ηη ην αθνξά αιιά θαη λα ηνπ 

παξέρνληαη φιεο εθείλεο νη επθαηξίεο πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα δηακνξθψζεη 

ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα απηά. Σν παηδί ζα πξέπεη λα έρεη 

ηελ επθαηξία φρη κφλν λα εθθέξεη ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπ αιιά απηέο λα 

αθνχγνληαη θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε, αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην βαζκφ 

ηεο σξηκφηεηάο ηνπ, ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεσο απνθάζεσλ.  

 Απσή ηηρ Μη Γιάκπιζηρ: χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, θάζε παηδί έρεη 

δηθαίσκα λα απνιακβάλεη ρσξίο θακηά δηάθξηζε φια ηα δηθαηψκαηα πνπ 

θαηνρπξψλνληαη απφ ηε χκβαζε θαη ηα Κξάηε έρνπλ ππνρξέσζε λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη φια ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ηα απνιαχζνπλ. 
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Δπηπξφζζεηα, ε Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ δεκνζηεχεη θαηά 

δηαζηήκαηα ‘Γεληθά ρφιηα’ (General Comments) γηα ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ κε ηα νπνία παξέρεη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο, εξκελείεο αλάιπζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ θξαηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο χκβαζεο. Έρνπλ 

δεκνζηεπηεί κέρξη ζήκεξα 12 ‘Γεληθά ρφιηα’ κεηαμχ ησλ νπνίσλ απηφ γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο (GRC / C/ GC/ 9/ 2006), γηα ηα δηθαηψκαηα 

ησλ παηδηψλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία (GRC / C/ GC/ 7/ 2005), γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ηζαγελψλ παηδηψλ (GRC / C/ GC/ 11/ 2009), θαζψο θαη ην δηθαίσκα λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε άπνςε ησλ παηδηψλ (GRC / C/ GC/ 12/ 2009).  

ε δηεζλέο επίπεδν έρεη γίλεη κηα ζεηξά εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ 

παηδηψλ γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο (π.ρ. Wrightsman, 1975, Margolin, 1982, 

Eurobarometer, 2008). Έρνπλ δηεθπεξαησζεί επίζεο ζπγθξηηηθέο κειέηεο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ γηα ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνληψλ 

γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ (Casas et al., 2006), θαζψο θαη ζπγθξηηηθέο κειέηεο 

απφ δηαθνξεηηθέο θπιέο γηα ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο 

(Khoury-Kassabri & Ben-Arieh, 2009) θαη κειέηεο πνπ κειεηνχλ ηηο απφςεηο ησλ 

θνηηεηψλ παλεπηζηεκίσλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ (Karaman-Kepenekci, 

2006). Οη πην πξφζθαηεο έξεπλεο αζρνινχληαη ζπγθεθξηκέλα κε ηα δηθαηψκαηα ησλ 

παηδηψλ φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε λέσλ ηξφπσλ παξέκβαζεο ζε ζέκαηα πξνψζεζεο ηεο γλψζεο, 

αλαγλψξηζεο θαη εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν θαη ηελ 

θνηλσλία γεληθφηεξα.  

Πξφζθαηα έγηλε γηα ην  Δπξνβαξφκεηξν κηα έξεπλα (Eurobarometer, 2008) 

ζηηο 27 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζθνπφ είρε λα θαζνξίζεη πφζα ήμεξαλ ηα 

λεαξά άηνκα (ειηθίαο 15-18 ρξφλσλ) γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 
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απηά ηα δηθαηψκαηα πξνζηαηεχνληαλ θαη πνηεο δξάζεηο έπξεπε λα αλαπηπρζνχλ γηα 

λα βειηηψζνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ ζε Δζληθφ θαη 

Δπξσπατθφ επίπεδν. Απηή ε έξεπλα εμέηαζε ηηο γλψζεηο ησλ λεαξψλ αηφκσλ γχξσ 

απφ ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα, ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην πψο απηά ηα δηθαηψκαηα 

πξνζηαηεχνληαλ, ηηο εκπεηξίεο ηνπο φηαλ δεηνχζαλ βνήζεηα γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο, ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηηο βαζηθέο πξφλνηεο ησλ λνκνζεζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαλ καδί ηνπο, ηηο απφςεηο ηνπο γηα Δζληθέο θαη Δπξσπατθέο δξάζεηο πνπ 

πξέπεη λα αλαιεθζνχλ θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνπο επθνιφηεξνπο ηξφπνπο γηα λα 

βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Σα θπξηφηεξα επξήκαηα απηήο 

ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη νη λένη ήμεξαλ φηη έρνπλ ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα αιιά 

ζεψξεζαλ σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ γηα 

απηφ ην ζέκα θαη απηή ε παξνρή λα πξνζθέξεηαη κέζα απφ ην δηαδίθηπν. Δπίζεο, νη 

λένη ζεψξεζαλ γεληθά φηη ηα δηθαηψκαηα ηνπο πξνζηαηεχνληαη ζηηο ρψξεο ηνπο θαη 

ηφληζαλ φηη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λένη είλαη ε βία 

απέλαληη ζηα παηδηά, ε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ θαη ηα λαξθσηηθά.  

ε ζπγθξηηηθή έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Ιζπαλία θαη Ιηαιία γηα ηηο απφςεηο ησλ 

παηδηψλ, ησλ γνληψλ ηνπο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 

θάλεθε λα ππάξρεη κηα νκνηνγέλεηα φζνλ αθνξά ζε πξαθηηθά ζέκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ (Casas et al., 2006). 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζε απηή ηελ έξεπλα απφ Ιζπαλία θαη Ιηαιία είραλ παξφκνηεο 

απφςεηο ζε πνιιά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ. Γηα παξάδεηγκα, 

ππάξρνπλ θνηλέο ζεηηθέο απφςεηο γηα ηελ έληαμε ζηα ζρνιεία παηδηψλ κε αλαπεξίεο ή 

παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ μέλεο ρψξεο.  ε κηα άιιε ζπγθξηηηθή έξεπλα πνπ έγηλε 

ζην Ιζξαήι (Khoury-Kassabri & Ben-Arieh, 2009) ζπγθξίζεθαλ νη απφςεηο ησλ 

Δβξαίσλ θαη Αξάβσλ λέσλ (12-14 ρξφλσλ) γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ. Απηή ε 
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έξεπλα κπνξεί λα ζεσξεζεί πξσηφηππε γηαηί είλαη ε κνλαδηθή ζην είδνο ηεο, πνπ 

εμεηάδεη ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο ζε κηα κε δπηηθή θαη κε 

Υξηζηηαληθή θνπιηνχξα. Απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη νη Δβξαίνη λένη 

ππνζηήξηδαλ εληνλφηεξα ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε 

κε ηνπο Άξαβεο λένπο. Οη ζπγγξαθείο εξκήλεπζαλ απηφ ην γεγνλφο φηη ήηαλ ζπλέπεηα 

ηεο παηξηαξρηθήο νηθνγέλεηαο κέζα ζηελ νπνία κεγαιψλνπλ νη Άξαβεο ζε ζρέζε κε 

ηηο πην δεκνθξαηηθέο νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο κεγαιψλνπλ νη Δβξαίνη.  

ε κηα άιιε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Σνπξθία (Karaman-Kepenekci, 2006), 

κειεηήζεθαλ νη απφςεηο ησλ θνηηεηψλ παλεπηζηεκίσλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

παηδηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη γπλαίθεο θνηηήηξηεο, νη θνηηεηέο 

ησλ παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ, θαζψο θαη νη θνηηεηέο πνπ είραλ πάξεη καζήκαηα 

ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είραλ πην ζεηηθέο ζηάζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα 

ησλ παηδηψλ. πκπεξαζκαηηθά, ε ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη φηη ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα πξέπεη λα πξνσζήζνπλ ηε γλψζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, θαη φηη 

αλ ζέινπκε λα εθηηκψληαη θαη λα πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, ζα 

πξέπεη ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα απηά ηα δηθαηψκαηα. 

 Η χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ έρεη επηθπξσζεί θαη απφ ηελ 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία έλα γεγνλφο πνπ έζεζε ηηο βάζεηο γηα αιιαγέο ζηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ. Παξά ην 

γεγνλφο φηη απηφ έγηλε πξηλ απφ είθνζη ζρεδφλ ρξφληα, κφιηο πξφζθαηα 

ζεζκνζεηήζεθε ν Θεζκφο ηνπ Δπηηξφπνπ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Παηδηνχ σο έλαο κεραληζκφο πξνάζπηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ. Ο 

ξφινο ησλ αλεμάξηεησλ ζεζκψλ ζηα δηάθνξα θξάηε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ θαζνξίδεηαη απφ ην ‘Γεληθφ ρφιην Νν 2’ (General 

Comment, No 2) (GRC / C/ GC/ 2/ 2002) ζην νπνίν ηνλίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα 
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απηψλ ησλ ζεζκψλ σο κεραληζκψλ πξνψζεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

παηδηψλ. Δπηπιένλ, δηάθνξα δεκνζηεχκαηα ζηνλ εκεξήζην Κππξηαθφ ηχπν (π.ρ. 

Κπξηαθίδνπ, 2009, Καζηλίδνπ, 2009, Υαηδεβαζίιεο, 2009, Παλαγή, 2009α, 2009β) 

θαζψο θαη πξφζθαηεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηελ Κχπξν απφ κέιε ηεο νκάδαο ηνπ 

έξγνπ (π.ρ. Angelides & Michaelidou, 2009α, 2009β, Angelides, Charalambous & 

Vrasidas, 2004, Angelides, 2004, βιέπε επίζεο, Messiou, 2006) ππνδεηθλχνπλ φηη 

ζεκεηψλνληαη παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ ζηελ Κχπξν. χκθσλα κε 

δεκνζηεχκαηα ζηνλ εκεξήζην ηχπν, ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

θαη βξίζθνληαη ζε ηδξχκαηα θαηαπαηνχληαη (Καζηλίδνπ, 2009), παηδηά θαθνπνηνχληαη 

(Παλαγή, 2009α, Κπξηαθίδνπ, 2009), παηδηά κε αλαπεξίεο απνκνλψλνληαη (Παλαγή, 

2009β), θ.ιπ. Δπηπιένλ, πνιιά παηδηά πεξηζσξηνπνηνχληαη ζηα ζρνιεία ιφγσ 

ρξψκαηνο, ζξεζθείαο, θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, εηδηθψλ αλαγθψλ, θ.ιπ. 

Με άιια ιφγηα έλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαδχεηαη απφ ηα πην πάλσ 

δεκνζηεχκαηα θαη έξεπλεο, πάληα ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ, είλαη φηη ηα ζρνιεία ζηελ Κχπξν θαη ίζσο ε θνηλσλία γεληθφηεξα 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ έιιεηκκα ζε φηη αθνξά ζηελ ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. Χζηφζν, δελ ππάξρεη 

θάπνηα επξείαο θιίκαθαο, εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα ζηελ Κχπξν ε νπνία λα 

αλαδεηθλχεη ηα επίπεδα πιεξνθφξεζεο ηφζν ησλ παηδηψλ φζν θαη ησλ ελειίθσλ γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ησλ Παηδηψλ αιιά θαη πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ πθίζηαληαη σο πξνο ηε 

δηαζθάιηζή ηνπο. ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα ζπλεηζθέξεη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. 

Ο  γεληθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαγξαθνχλ 

ιεπηνκεξψο ηα αθφινπζα: 



 15 

α) Οη ηάζειρ θαη ηα επίπεδα ελεκεξφηεηαο ηεο Κππξηαθήο θνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ην 

πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, 

β) Οη Απότειρ ηεο θνηλσλίαο σο πξνο ην βαζκφ δηαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ 

απφ ην θξάηνο θαη   

γ) Οη Δπάζειρ πνπ ζεσξεί ε Κππξηαθή θνηλσλία φηη ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ γηα λα 

βειηησζεί ε πξνάζπηζε ησλ παηδηψλ ζηε ρψξα καο. 

Οη Δπηκέξνπο ηφρνη ηεο ‘Έξεπλαο, φπσο θαζνξίζηεθαλ ζην Έγγξαθν ηεο 

Πξνζθνξάο, ήηαλ λα δηαπηζησζνχλ: 

(i)             Σα επίπεδα ελεκεξφηεηαο ηεο θνηλσλίαο γηα ηε χκβαζε Γηθαησκάησλ 

ηνπ Παηδηνχ (ζε πνην βαζκφ είλαη ελεκεξσκέλα ηα παηδηά, νη έθεβνη 

θαη νη ελήιηθεο γηα ηελ χπαξμε χκβαζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο). 

(ii)             Η γλψζε γηα ηελ χπαξμε ηνπ Θεζκνχ ηνπ Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ θαη αμηνιφγεζή ηνπ (θαηά πφζνλ γλψξηδαλ 

ηελ χπαξμε ηνπ ζεζκνχ θαη ηηο θχξηεο αξκνδηφηεηέο ηνπ, θαη ζην 

βαζκφ πνπ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην κέρξη ζήκεξα ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ).  

(iii)           Σα Δπίπεδα πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ ζηελ Κχπξν 

(ζε πνην βαζκφ ζεσξεί ε θππξηαθή θνηλσλία φηη πξνζηαηεχνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ζηελ Κχπξν).  

(iv)            Οη απφςεηο σο πξνο ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο ηνπ ΟΗΔ 

(πψο ηα Γηθαηψκαηα ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη απφ ηελ Πνιηηεία). 

(v)            Οη πξνεγνχκελεο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ (θαηά πφζν 

είραλ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ή γλσξίδνπλ πεξηζηαηηθφ παξαβίαζεο). 
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(vi)             Σα εκπφδηα ή πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ ζηηο πεξηπηψζεηο 

εθείλεο φπνπ ρξεηάζηεθε λα απνηαζνχλ ζε κηα Τπεξεζία γηα λα 

ππεξαζπηζηνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηφζν ηα ίδηα ηα παηδηά φζν θαη νη 

ελήιηθεο (π.ρ. δελ γλψξηδαλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο, νη δηαδηθαζίεο ήηαλ 

πνιχπινθεο θαη ρξνλνβφξεο, νη Αξκφδηεο Αξρέο δελ απαληνχζαλ 

έγθαηξα, δελ γλψξηδαλ ζε πνηνλ ή πνχ λα απνηαζνχλ θ.ά.). 

(vii) Οη ηξφπνη ρεηξηζκνχ πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

παηδηψλ απφ ηελ Πνιηηεία (ζεσξνχλ φηη είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ν ηξφπνο 

πνπ ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ ηα δηάθνξα πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο). 

(viii) Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Κππξηαθή θνηλσλία ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ζηελ Κχπξν (πνηα ζεσξνχλ φηη είλαη ηα 

θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία π.ρ. ε ρξήζε 

εζηζηηθψλ νπζηψλ, ε ειεπζεξία έθθξαζεο, ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ε βία ζηελ νηθνγέλεηα, 

δηαδχγηα, δηαθξίζεηο θαη ξαηζηζκφο, θηψρεηα θαη θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο θ.ά.). 

(ix)            Οη Τπεξεζίεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε απφ ηελ 

Κπβέξλεζε θαη ζηηο νπνίεο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα δηθαηψκαηα ησλ 

παηδηψλ (εθπαίδεπζε, ππεξεζίεο πγείαο, ππεξεζίεο θνηλσληθήο 

επεκεξίαο, δηθαηνζχλε). 

(x)             Οη πξνηεξαηφηεηεο δξάζεσλ σο πξνο ηελ πξνψζεζε θαη πξνζηαζία 

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ (πνηεο είλαη νη δξάζεηο πνπ ζεσξνχλ φηη 

απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ην Θεζκφ ηνπ Δπηηξφπνπ π.ρ. ρεηξηζκφο 

παξαπφλσλ, θαιχηεξε ελεκέξσζε, εθζηξαηείεο δηαθψηηζεο, 

επηκφξθσζε επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα παηδηά, 
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δηεμαγσγή εξεπλψλ, ελίζρπζε νξγαληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ θ.ά.). 

(xi)             Σα θαλάιηα – πεγέο ελεκέξσζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ (πνηεο 

πεγέο ελεκέξσζεο ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα εληζρπζνχλ π.ρ. ελεκέξσζε 

κέζσ δηαδηθηχνπ, ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ 

ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηα ζρνιεία, θ.ά.). 

(xii) Οη ζηάζεηο θαη απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα 

δηθαηψκαηα (δηθαίσκα ειεχζεξεο έθθξαζεο, ζπκκεηνρή ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην ζρνιείν, ίζε κεηαρείξηζε ζηελ 

εθπαίδεπζε, θ.ά.). 

(xiii) Σα επίπεδα δηαζθάιηζεο δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ πνπ αλήθνπλ ζε 

εηδηθέο νκάδεο (παηδηά κε ζσκαηηθέο ή λνεηηθέο αλαπεξίεο, παηδηά 

κεηαλαζηψλ, παηδηά κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, θ.ά.). 
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2.  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο έρνπλ ζπιιέγεη απφ ηξεηο πιεζπζκνχο παγθχπξηα, 

α) καζεηέο δεκνηηθνχ, ειηθίαο 9-13 ρξφλσλ, β) καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ, θαη γ) 

θνηηεηέο θαη ελήιηθεο ειηθίαο 18 ρξφλσλ θαη άλσ.  ην ζχλνιφ ηνπ ην δείγκα 

πεξηιάκβαλε 1435 άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα κέζσ ηειεθσληθψλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη εξσηεκαηνινγίσλ, θαζψο θαη 18 άηνκα (ελήιηθεο) κέζσ 

εκηδνκεκέλσλ νκάδσλ εζηίαζεο θαη πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ. Σα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο ζπιιέρζεθαλ ην Μάην θαη ηνλ Ινχλην ηνπ 2009. 

2.1. Μαθηηέρ δημοηικού 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ηα παηδηά 9-13 ρξφλσλ 

απνηεινχζαλ ηνλ πιεζπζκφ ησλ παηδηψλ πνπ ήηαλ ζηε Γ’, Δ’, θαη η’ δεκνηηθνχ. Η 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ επηηεχρζεθε κε ηε ζπκπιεγκαηηθή δεηγκαηνιεςία απφ φιεο 

ηηο επαξρίεο ηεο Κχπξνπ. πγθεθξηκέλα, ζε πξψην ζηάδην είραλ ρσξηζηεί ηα δεκνηηθά 

ζρνιεία ηεο ειεχζεξεο Κχπξνπ αλά επαξρία θαη αλά αγξνηηθή/αζηηθή πεξηνρή. ε 

δεχηεξν ζηάδην, επηιέγεθε ηπραία έλα ζρνιείν απφ θάζε αγξνηηθή πεξηνρή θαη έλα 

ζρνιείν απφ θάζε αζηηθή πεξηνρή. ε κεηέπεηηα ζηάδην είρε επηιεγεί ηπραία κηα Γ’ 

ηάμε, κηα Δ’ θαη κηα η’ ηάμε απφ θάζε επηιεγκέλν ζρνιείν. Απφ θάζε ηάμε, 

επηιέγεθαλ ηπραία παηδηά γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα κε βάζε ηνλ θαηάινγν 

ησλ καζεηψλ ηεο θάζε ηάμεο. Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ήηαλ ε 

παξνρή άδεηαο απφ ην Γηεπζπληή Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ψζηε λα δνζνχλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ζηα ζρνιεία, ε έγθξηζε απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, ε 

έγθξηζε απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ε ζέιεζε ησλ παηδηψλ λα ιάβνπλ 

κέξνο ζηελ έξεπλα.  
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Σα πνζνζηά ησλ καζεηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα αλά επαξρία 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Σν ηειηθφ δείγκα ησλ καζεηψλ δεκνηηθνχ 

πεξηιάκβαλε 195 καζεηέο ηεο Γ’, Δ’ θαη η’ ηάμεο. Ο κέζνο φξνο ηεο ειηθίαο ησλ 

καζεηψλ ήηαλ 10.69 (sd=0.92), ελψ ην 49.00% ηνπ δείγκαηνο απνηεινχζαλ ηα 

αγφξηα. 

 

Πίλαθαο 1. Μέγεζνο δείγκαηνο αλά πιεζπζκφ 

Δπαπσία Μαθηηέρ δημοηικού Έθηβοι 

γςμναζίος/λςκείος 

Δνήλικερ 

 N % N % N % 

Λεπθσζία 58 30.05 127 30.98 424 51.46 

Ακκφρσζηνο 40 20.73 52 12.68 39 4.73 

Λάξλαθα 49 25.39 62 15.12 119 14.44 

Λεκεζφο 29 15.03 112 27.32 186 22.57 

Πάθνο 17 8.81 57 13.90 56 6.80 

       

Άξξελεο  49.0  48.0  49.09%* 

*Δεν πεπιλαμβάνει ηοςρ θοιηηηέρ 

 

2.2. Μαθηηέρ γςμναζίος/λςκείος 

Ο δεχηεξνο πιεζπζκφο πνπ κειέηεζε ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πεξηιάκβαλε 

καζεηέο 13-18 ρξφλσλ πνπ θνηηνχζαλ ζε γπκλάζηα θαη ιχθεηα ηεο ειεχζεξεο 

Κχπξνπ.  Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ επηηεχρζεθε κε ηε ζπκπιεγκαηηθή 

δεηγκαηνιεςία απφ φιεο ηηο επαξρίεο ηεο Κχπξνπ. πγθεθξηκέλα, ζε πξψην ζηάδην 

είραλ ρσξηζηεί ηα γπκλάζηα θαη ηα ιχθεηα ηεο ειεχζεξεο Κχπξνπ αλά επαξρία θαη 

αλά αγξνηηθή/αζηηθή πεξηνρή. ε δεχηεξν ζηάδην, επηιέγεθε ηπραία έλα ζρνιείν απφ 

θάζε αγξνηηθή πεξηνρή θαη έλα ζρνιείν απφ θάζε αζηηθή πεξηνρή. Γηα ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο πεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα θαη Διιελφθσλα 

ηδησηηθά ζρνιεία απφ αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ. ε κεηέπεηηα ζηάδην είρε επηιεγεί 

ηπραία έλα ηκήκα απφ θάζε ηάμε ηνπ θάζε ζρνιείνπ. Απφ θάζε ηάμε επηιέγεθαλ 

ηπραία παηδηά γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα κε βάζε ηνλ θαηάινγν ησλ καζεηψλ 

ηεο θάζε ηάμεο. Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ήηαλ ε παξνρή άδεηαο 
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απφ ην Γηεπζπληή Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ψζηε λα δνζνχλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηα 

ζρνιεία, ε έγθξηζε απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, ε έγθξηζε απφ ηνπο γνλείο ησλ 

παηδηψλ, θαζψο θαη ε ζέιεζε ησλ παηδηψλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα.  

Σα πνζνζηά ησλ καζεηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβαλ κέξνο 

ζηελ έξεπλα αλά επαξρία παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Σν δείγκα ησλ καζεηψλ 

γπκλαζίνπ/ιπθείνπ πεξηιάκβαλε 414 καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ γπκλαζίνπ θαη 

ηνπ ιπθείνπ. Ο κέζνο φξνο ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ ήηαλ 15.00 (sd=1.64), ελψ ην 

48.0% ηνπ δείγκαηνο απνηειείην απφ αγφξηα.   

 

2.3. Δνήλικερ και Φοιηηηέρ 

Σν δείγκα ησλ ελειίθσλ πεξηιάκβαλε ζην ζχλνιφ ηνπ 826 άηνκα. Σα 195 

άηνκα ηνπ δείγκαηνο ήηαλ θνηηεηέο θαη ηα 631 ελήιηθεο γεληθφηεξα.  Η 

δεηγκαηνιεςία ησλ θνηηεηψλ επηηεχρζεθε κε ηελ ζπκπιεγκαηηθή κέζνδν φπνπ 

επηιέρζεθαλ ηπραία νιφθιεξα ηκήκαηα πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ απφ ηνπο θιάδνπο 

ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη ηεο ςπρνινγίαο. Η πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο ησλ θνηηεηψλ απνηειείην απφ γπλαίθεο (87.69%), πνζνζηφ 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θνηηεηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ, γηα ην 

ιφγν φηη ζηνπο θιάδνπο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο, είλαη 

κηθξφ ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ πνπ θνηηνχλ ζε απηνχο. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γηα 

ηνπο ππφινηπνπο ελήιηθεο ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ηε ρξήζε αλαινγηθήο 

δεηγκαηνιεςίαο, ψζηε λα επηηεπρζεί θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ απφ φιεο ηηο επαξρίεο 

ηεο ειεχζεξεο Κχπξνπ. Οη γπλαίθεο αληηπξνζψπεπαλ ην 50.01% ηνπ δείγκαηνο. Σα 

πνζνζηά ησλ ελειίθσλ απφ θάζε επαξρία παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.  



 21 

 

2.3.1. ςνενηεύξειρ και ομάδερ εζηίαζηρ (focus-groups) από ενήλικερ 

Λφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ λα ζπιιέμνπλ εηο βάζνο 

δεδνκέλα, έγηλαλ ζπλεληεχμεηο θαη δεκηνπξγήζεθε κηα νκάδα εζηίαζεο (focus-group) 

σο κέξνο απηήο ηεο έξεπλαο. ε αξρηθφ ζηάδην δηελεξγήζεθε κηα νκάδα εζηίαζεο 

ζηελ νπνία πξνζθιήζεθαλ άηνκα θιεηδηά κε βάζε ην βαζκφ εκπινθήο ηνπο ζε 

ζέκαηα ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ (π.ρ. θνηηεηέο, εθπαηδεπηηθνί, ςπρνιφγνη, 

γνλείο, αθαδεκατθνί θαη ιεηηνπξγνί ηνπ δεκνζίνπ), θαζψο θαη άιια άηνκα απφ 

δηάθνξα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο ρσξίο παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε (π.ρ. 

δεζκνθχιαθεο, αηζζεηηθνί).  ηελ πξάμε φκσο παξεπξέζεθαλ ζηε ζπλάληεζε κφλν 

άηνκα (11) αλψηεξνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

δηελεξγήζεθαλ θαη επηπιένλ άιιεο 7 πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο απφ άηνκα ρσξίο 

παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε. 
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

3.1. Αποηελέζμαηα μαθηηών δημοηικού (ηλικίαρ 9-13 σπόνυν) 

 

Λφγσ ηεο λεαξήο ειηθίαο ησλ καζεηψλ δεκνηηθνχ, ην εξσηεκαηνιφγην γηα 

απηφ ηνλ πιεζπζκφ πεξηιάκβαλε κφλν 21 εξσηήζεηο, πνπ αθνξνχζαλ δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία θαζψο θαη εξσηήζεηο γηα ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο 

ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Tα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ππνδεηθλχνπλ φηη νη καζεηέο δεκνηηθνχ δελ ήηαλ ελήκεξνη γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ 

‘παηδί’, αθνχ κφλν 26.2% ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο γλψξηδαλ φηη ‘παηδί’ νξίδνπκε 

ηα άηνκα 0-18 ρξφλσλ. Η πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ (48.2%) ζεσξνχζε φηη ‘παηδί’ 

νξίδνπκε ηα άηνκα 0-12 ρξφλσλ, ελψ 25.2% ησλ παηδηψλ ζεσξνχζε φηη ‘παηδί’ 

νξίδνπκε ηα άηνκα ειηθίαο 1-14 ρξφλσλ (Πίλαθαο 2). 

  

Πίλαθαο 2. Γλψζεηο παηδηψλ γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ παηδηνχ 

Οπιζμόρ παιδιών Γημοηικό 

% 

Γςμνάζιο/Λύκειο 

% 
ύνολο μαθηηών  

% 

0-12 σπόνυν 48.2 49.1 48.8 

0-18 σπόνυν 26.2 21.2 22.8 

1-14 σπόνυν 25.7 29.7 28.4 

 

 

ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην απφ πφηε αξρίδνπλ λα έρνπλ ηα παηδηά δηθαηψκαηα, 

ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ (68.9%) γλψξηδε φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ αξρίδνπλ 

απφ ηε γέλλεζή ηνπο. Τπήξμαλ φκσο παηδηά (13.5%) πνπ πίζηεπαλ φηη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ παηδηψλ αξρίδνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ αξρίδνπλ ηα παηδηά λα κηινχλ, ελψ 17.6% 

ησλ παηδηψλ πίζηεπαλ φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ αξρίδνπλ απφ ηελ ειηθία ησλ 13 

ρξφλσλ.  
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Οη καζεηέο είραλ εξσηεζεί γηα ην πψο ζα αληηδξνχζαλ αλ ηνπο απνθάιππηε ν 

θαιχηεξνο ηνπο θίινο φηη θαθνπνηείηαη ηαθηηθά απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ (Πίλαθαο 3). 

Η πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ δεκνηηθνχ (84.0%) επέιεμε φηη ζα απαληνχζε, «Θα 

πξέπεη λα κηιήζεηο γη’ απηφ ζην δάζθαιφ ζνπ! Δάλ δελ έρεηο ην ζάξξνο, κπνξψ λα 

έξζσ καδί ζνπ». Όκσο 1.3% ησλ παηδηψλ ζα απαληνχζε, «ηακάηα! Γελ κνπ αξέζνπλ 

νη ιππεηεξέο ηζηνξίεο», θαη 14.7% ησλ παηδηψλ ζα ζπκβνχιεπαλ ηνπο θίινπο ηνπο λα 

κε κηιήζνπλ γηα απηφ ζε θαλέλαλ άιιν. 

 

Πίλαθαο 3. Αληηδξάζεηο παηδηψλ ζε πεξίπησζε πνπ θίινο ηνπο, ηνπο απνθάιππηε φηη 

θαθνπνηείηαη 

Ανηιδπάζειρ παιδιών Γημοηικό 

% 

Γςμνάζιο/Λύκειο 

% 
ύνολο 

μαθηηών 

% 

ηακάηα! Γελ κνπ αξέζνπλ νη 

ιππεηεξέο ηζηνξίεο 

1.3 2.2 2.0 

ε θακία πεξίπησζε κε κηιήζεηο 

γη’ απηφ ζε θαλέλαλ άιινλ! 

14.7 11.4 12.4 

Θα πξέπεη λα κηιήζεηο γη’ απηφ 

ζην δάζθαιφ ζνπ! Δάλ δελ έρεηο 

ην ζάξξνο, κπνξψ λα έξζσ καδί 

ζνπ  

84.0 86.4 85.5 

 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ είρε δνζεί ζηνπο καζεηέο δεκνηηθνχ εμέηαδε θαη θαηά 

πφζν γλψξηδαλ νη καζεηέο θάπνηα απφ ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε χκβαζε 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. ε γεληθέο γξακκέο ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ 

δεκνηηθνχ ήηαλ ελήκεξνη γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, παξφιν πνπ ππήξραλ παηδηά πνπ 

δελ γλψξηδαλ θάπνηα απφ απηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, δφζεθαλ 17 δειψζεηο ζρεηηθά κε 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ζηηο νπνίεο ηα παηδηά έπξεπε λα απαληήζνπλ αλ ήηαλ 

ζσζηέο, ιαλζαζκέλεο, ή αλ δελ ήμεξαλ ηε ζσζηή απάληεζε. Καηά κέζν φξν νη 

καζεηέο γλψξηδαλ 12.2 απφ ηηο δειψζεηο (sd=2.4). Γελ ππήξμε θαλέλαο καζεηήο πνπ 
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λα γλσξίδεη ηηο απαληήζεηο ζε φιεο ηηο δειψζεηο, ελψ 3.1% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε 

ζε 16 απφ ηηο 17 δειψζεηο ζσζηά (Πίλαθαο 4). Πξέπεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, φηη 

11.3% ηνπ δείγκαηνο γλψξηδε ιηγφηεξεο απφ 9 δειψζεηο απφ ηηο 17 πνπ είραλ 

δηαηππσζεί.  

 

Πίλαθαο 4. πλνιηθφο αξηζκφο δειψζεσλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ πνπ 

γλψξηδαλ ζσζηά νη καζεηέο  

Αξηζκφο ζσζηψλ 

απαληήζεσλ 

Μαζεηέο 

δεκνηηθνχ 

% 

Μαζεηέο 

γπκλαζίνπ/ιπθείνπ 

% 

χλνιν καζεηψλ 

% 

0 1.0 0.7 0.8 

1 0.0 0.2 0.2 

3 0.0 0.5 0.3 

5 1.0 0.2 0.5 

6 0.0 1.2 0.8 

7 1.5 0.7 1.0 

8 3.6 3.1 3.3 

9 4.1 2.4 3.0 

10 6.7 5.6 5.9 

11 10.8 8.5 9.2 

12 21.5 15.7 17.6 

13 19.5 18.4 18.7 

14 17.4 25.6 23.0 

15 9.7 14.0 12.6 

16 3.1 3.1 3.1 

 

 

Η εξψηεζε ηελ νπνία απάληεζαλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ιαλζαζκέλα, ήηαλ: 

«ηα παηδηά είλαη ηδηνθηεζία (αλήθνπλ) ησλ γνληψλ ηνπο». ε απηή ηελ εξψηεζε 44.6% 

δήισζαλ φηη απηή ε δήισζε ήηαλ ζσζηή, ελψ 17.6% ησλ παηδηψλ δελ ήμεξαλ ηελ 

απάληεζε. Δπίζεο, 28.5% ησλ παηδηψλ πίζηεπαλ φηη «ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη 

γνλείο δηθαηνχληαη λα ρηππνχλ ηα παηδηά ηνπο». Τπήξμε θαη έλα 13.5% ησλ παηδηψλ 

δεκνηηθνχ πνπ ζεσξνχζαλ φηη «νη γνλείο κπνξνχλ λα αλαγθάζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα 

εξγάδνληαη γηα λα θέξλνπλ ρξήκαηα ζην ζπίηη». Λφγσ ηνπ φηη δελ είραλ παξζεί 
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ζηνηρεία γηα ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ, δελ είλαη μεθάζαξν αλ ηα 

παηδηά πνπ δελ γλψξηδαλ απηφ ηνπο ην δηθαίσκα είλαη παηδηά απφ ηα ρακειφηεξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα, ή θαη παηδηά κεηαλαζηψλ. Σα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ 

καζεηψλ δεκνηηθνχ γηα ην πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

 

Πίλαθαο 5. Γλψζεηο παηδηψλ δεκνηηθνχ γηα ην πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ  

 υζηό 

% 

Λάθορ 

% 

Γεν ξέπυ 

% 

7. Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αθνξνχλ κφλν ηνπο 

Δπξσπαίνπο. 
2.6% 92.2% 5.2% 

8. ε πεξίπησζε ρσξηζκνχ ησλ γνλέσλ, ην παηδί 

έρεη δηθαίσκα λα πεη ηελ άπνςή ηνπ σο πξνο ην κε 

πνην γνληφ ζα κέλεη. 

80.1% 10.5% 9.4% 

9. Σα αγφξηα έρνπλ πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα απφ 

ηα θνξίηζηα. 
6.8% 85.9% 7.3% 

10. Οη γνλείο κπνξνχλ λα αλαγθάζνπλ ηα παηδηά 

ηνπο λα εξγάδνληαη γηα λα θέξλνπλ ρξήκαηα ζην 

ζπίηη. 

10.4% 86.5% 3.1% 

11. Οη γνλείο έρνπλ ππνρξέσζε λα ζηέιλνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν. 
89.1% 6.2% 4.7% 

12. Σα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα κε ηα άιια παηδηά. 
87.5% 7.3% 5.2% 

13. Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα έρνπλ ρξφλν γηα 

λα παίδνπλ. 
95.3% 3.1% 1.6% 

14. Σα παηδηά είλαη ηδηνθηεζία (αλήθνπλ) ησλ 

γνληψλ ηνπο. 
44.6% 37.8% 17.6% 

15. Σα παηδηά ζε φιεο ηηο ρψξεο πξέπεη λα έρνπλ ηα 

ίδηα δηθαηψκαηα. 
85.4% 6.8% 7.8% 

16. Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα ιέλε ηελ άπνςή 

ηνπο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηα αθνξά. 
92.7% 2.6% 4.7% 

17. Σν θξάηνο έρεη ππνρξέσζε λα θξνληίδεη ψζηε 

φινη θη φιεο λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ. 

83.4% 4.7% 11.9% 

18. Σα παηδηά φισλ ησλ κεηαλαζηψλ έρνπλ 

δηθαίσκα λα θνηηνχλ ζε ζρνιεία. 
87.6% 3.6% 8.8% 

19. Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα  έρνπλ ρξφλν γηα 

λα αζρνινχληαη κε πξάγκαηα πνπ ηα ελδηαθέξνπλ. 
92.7% 4.1% 3.1% 

20. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη γνλείο δηθαηνχληαη 

λα ρηππνχλ ηα παηδηά ηνπο. 
28.5% 62.7% 8.8% 

21. Σα θνξίηζηα έρνπλ πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα 

απφ ηα αγφξηα. 
2.0% 95.0% 3.0% 
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 Μηα πην νιηζηηθή εμέηαζε ηνπ Πίλαθα 5, δείρλεη φηη γηα θάζε δηθαίσκα, 

ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ  5-10% ησλ παηδηψλ πνπ δελ ην γλσξίδεη. Γηα παξάδεηγκα, 

14.1% ησλ καζεηψλ δεκνηηθνχ δελ γλψξηδε φηη ηα αγφξηα πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα κε ηα θνξίηζηα. Αθφκα 7.2% δελ γλψξηδε φηη ηα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα 

λα έρνπλ ρξφλν λα αζρνινχληαη κε πξάγκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, θαη 4.7% δελ 

γλψξηδαλ φηη ηα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα παίδνπλ. Δλψ απηά ηα πνζνζηά κπνξεί λα 

θαίλνληαη κηθξά, ζηελ νπζία είλαη πξνβιεκαηηθά, θαη κπνξεί λα ππνδεηθλχνπλ θαη φηη 

ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ απηψλ θαηαπαηνχληαη ηε ζηηγκή πνπ ηα ίδηα δελ 

γλσξίδνπλ απηά ηνπο ηα δηθαηψκαηα . 

 

3.2. Αποηελέζμαηα μαθηηών γςμναζίος/λςκείος (ηλικίαρ 13-18 σπόνυν) 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζε καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ ήηαλ πην 

κεγάιν απφ απηφ ηνπ δεκνηηθνχ θαη πεξηιάκβαλε 37 εξσηήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 

πξψηεο 21 ήηαλ ηαπηφζεκεο κε απηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ δεκνηηθνχ. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν επηηεχρζεθε ε άκεζε ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν ππνπιεζπζκψλ 

(δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ/ιπθείνπ). Οη εξσηήζεηο ζε απηφ ην εξσηεκαηνιφγην 

θάιππηαλ ελ κέξε θαη ηνπο ηξεηο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, νη νπνίνη ήηαλ 

α) νη ηάζειρ θαη ηα επίπεδα ελεκεξφηεηαο ηεο Κππξηαθήο θνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ην 

πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ,β) νη Απότειρ 

ηεο θνηλσλίαο σο πξνο ην βαζκφ δηαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ απφ ην θξάηνο 

θαη  γ) νη Δπάζειρ πνπ ζεσξεί ε Κππξηαθή θνηλσλία φηη ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ γηα 

λα βειηησζεί ε πξνάζπηζε ησλ παηδηψλ ζηε ρψξα καο. 
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3.2.1. ηάζειρ και επίπεδα ενημεπόηηηαρ για ηο πεπιεσόμενο ηηρ ύμβαζηρ για 

ηα Γικαιώμαηα ηος Παιδιού 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο πεξηιάκβαλε ηελ εμέηαζε ηνπ βαζκνχ 

ζηνλ νπνίν ήηαλ ελεκεξσκέλνη νη καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ γηα ην πεξηερφκελν ηεο 

χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έρεη 

δηαθαλεί φηη νη καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ δελ ήηαλ ελήκεξνη γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ 

φξνπ ‘παηδί’, αθνχ κφλν 21.2% ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο γλψξηδαλ φηη ‘παηδί’ 

νξίδνπκε ηα άηνκα 0-18 ρξφλσλ. Η πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ (49.1%) ζεσξνχζε φηη 

‘παηδί’ νξίδνπκε ηα άηνκα 0-12 ρξφλσλ, ελψ 29.7% ησλ παηδηψλ ζεσξνχζε φηη ν φξνο 

‘παηδί’ αλαθέξεηαη ζε άηνκα ειηθίαο 1-14 ρξφλσλ. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη πνιχ 

παξφκνηα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ.  

ηελ εξψηεζε ‘απφ πφηε αξρίδνπλ λα έρνπλ ηα παηδηά δηθαηψκαηα;’, ε 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ γπκλαζίνπ/ιπθείνπ (67.7%) γλψξηδε φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

παηδηψλ αξρίδνπλ απφ ηε γέλλεζή ηνπο ζε πνζνζηφ αληίζηνηρν κε ην πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ δεκνηηθνχ. Τπήξμαλ φκσο καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ (9.2%) πνπ 

πίζηεπαλ φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ αξρίδνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ αξρίδνπλ ηα 

παηδηά λα κηινχλ, ελψ 23.1% ησλ εθήβσλ πίζηεπαλ φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 

αξρίδνπλ απφ ηελ ειηθία ησλ 13 ρξφλσλ.  

Οη καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ είραλ εξσηεζεί γηα ην πψο ζα αληηδξνχζαλ αλ 

ηνπο απνθάιππηε ν θαιχηεξνο ηνπο θίινο φηη θαθνπνηείηαη ηαθηηθά απφ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. Η πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ (86.4%) επέιεμε φηη ζα απαληνχζε, «Θα 

πξέπεη λα κηιήζεηο γη’ απηφ ζην δάζθαιν ζνπ! Δάλ δελ έρεηο ην ζάξξνο, κπνξψ λα 

έξζσ καδί ζνπ». Όκσο, 2.2% ησλ εθήβσλ ζα απαληνχζε, «ηακάηα! Γελ κνπ 

αξέζνπλ νη ιππεηεξέο ηζηνξίεο», θαη 11.4% ησλ παηδηψλ ζα ζπκβνχιεπαλ ηνπο 

θίινπο ηνπο λα κε κηιήζνπλ γηα απηφ ζε θαλέλαλ άιιν. 
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Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ είρε δνζεί ζηνπο καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ εμέηαδε 

θαη θαηά πφζν γλψξηδαλ νη καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ θάπνηα απφ ηα ζέκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. ε γεληθέο γξακκέο ε 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ γπκλαζίνπ/ιπθείνπ ήηαλ ελήκεξνη γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, 

παξφιν πνπ ππήξμε κηθξφο αξηζκφο καζεηψλ πνπ δελ γλψξηδαλ θάπνηα απφ απηά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δφζεθαλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο 17 δειψζεηο ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ζηηο νπνίεο έπξεπε λα απαληήζνπλ αλ ήηαλ ζσζηέο, 

ιαλζαζκέλεο, ή αλ δελ ήμεξαλ ηε ζσζηή απάληεζε. Καηά κέζν φξν νη καζεηέο 

γλψξηδαλ 12.6 απφ ηηο δειψζεηο (sd=2.54), πνπ ήηαλ ειάρηζηα πην ςειφο απφ ην κέζν 

φξν ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ. Γελ ππήξμε θαλέλαο 

καζεηήο πνπ λα γλσξίδεη ηηο απαληήζεηο ζε φιεο ηηο δειψζεηο, ελψ 3.1% ηνπ 

δείγκαηνο έθαλε 16 απφ ηηο 17 δειψζεηο ζσζηέο (Πίλαθαο 4). Πξέπεη λα ζεκεησζεί 

επίζεο φηη 6.8% ηνπ δείγκαηνο γλψξηδε ιηγφηεξεο απφ 9 δειψζεηο απφ ηηο 17 πνπ 

είραλ δνζεί.  

Η εξψηεζε ηελ νπνία απάληεζαλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ιαλζαζκέλα, ήηαλ: 

«ηα παηδηά είλαη ηδηνθηεζία (αλήθνπλ) ησλ γνληψλ ηνπο». ε απηή ηελ εξψηεζε 44.6% 

δήισζαλ φηη απηή ε δήισζε ήηαλ ζσζηή, ελψ 17.6% ησλ παηδηψλ δελ ήμεξαλ ηελ 

νξζή απάληεζε. Δπίζεο, 28.5% ησλ καζεηψλ γπκλαζίνπ/ιπθείνπ πίζηεπαλ φηη «ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη γνλείο δηθαηνχληαη λα ρηππνχλ ηα παηδηά ηνπο», ελψ 12.2% 

ηνπ ηδίνπ δείγκαηνο δελ γλψξηδαλ αλ απηή ε δήισζε ήηαλ ζσζηή ή ιαλζαζκέλε. 

Σέινο, 9.7% ησλ καζεηψλ ζεσξνχζαλ φηη «νη γνλείο κπνξνχλ λα αλαγθάζνπλ ηα 

παηδηά ηνπο λα εξγάδνληαη γηα λα θέξλνπλ ρξήκαηα ζην ζπίηη». Σα πνζνζηά ησλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ γπκλαζίνπ/ιπθείνπ γηα ην πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.  
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 Πίλαθαο 6. Γλψζεηο καζεηψλ γπκλαζίνπ/ιπθείνπ γηα ην πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο 

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ 

 υζηό 

% 

Λάθορ 

% 

Γεν 

ξέπυ 

% 

7. Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αθνξνχλ κφλν ηνπο 

Δπξσπαίνπο. 
4.9% 92.0% 3.2% 

8. ε πεξίπησζε ρσξηζκνχ ησλ γνλέσλ, ην παηδί 

έρεη δηθαίσκα λα πεη ηελ άπνςή ηνπ σο πξνο ην κε 

πνην γνληφ ζα κέλεη. 

81.1% 10.0% 9.0% 

9. Σα αγφξηα έρνπλ πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα απφ 

ηα θνξίηζηα. 

9.5% 84.4% 6.1% 

10. Οη γνλείο κπνξνχλ λα αλαγθάζνπλ ηα παηδηά 

ηνπο λα εξγάδνληαη γηα λα θέξλνπλ ρξήκαηα ζην 

ζπίηη. 

9.7% 83.5% 6.8% 

11. Οη γνλείο έρνπλ ππνρξέσζε λα ζηέιλνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν. 
88.6% 6.8% 4.6% 

12. Σα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα κε ηα άιια παηδηά. 
86.7% 9.5% 3.9% 

13. Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα έρνπλ ρξφλν γηα 

λα παίδνπλ. 
94.7% 3.2% 2.2% 

14. Σα παηδηά είλαη ηδηνθηεζία (αλήθνπλ) ησλ 

γνληψλ ηνπο. 

32.0% 55.6% 12.4% 

15. Σα παηδηά ζε φιεο ηηο ρψξεο πξέπεη λα έρνπλ ηα 

ίδηα δηθαηψκαηα. 
93.2% 4.6% 2.2% 

16. Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα ιέλε ηελ άπνςή 

ηνπο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηα αθνξά. 
92.5% 3.6% 3.9% 

17. Σν θξάηνο έρεη ππνρξέσζε λα θξνληίδεη ψζηε 

φινη θη φιεο λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ. 

89.5% 3.2% 7.3% 

18. Σα παηδηά φισλ ησλ κεηαλαζηψλ έρνπλ 

δηθαίσκα λα θνηηνχλ ζε ζρνιεία. 
85.5% 5.6% 8.8% 

19. Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα  έρνπλ ρξφλν γηα 

λα αζρνινχληαη κε πξάγκαηα πνπ ηα ελδηαθέξνπλ. 
94.9% 2.4% 2.7% 

20. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη γνλείο δηθαηνχληαη 

λα ρηππνχλ ηα παηδηά ηνπο. 

23.4% 64.5% 12.2% 

21. Σα θνξίηζηα έρνπλ πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα 

απφ ηα αγφξηα. 

4.1% 87.8% 8.1% 

 

Ο δεχηεξνο επηκέξνπο ζηφρνο ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε 

χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ εμέηαδε ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ  γηα ηελ 

χπαξμε ηνπ Θεζκνχ ηνπ Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην 40.6% ησλ καζεηψλ γπκλαζίνπ/ιπθείνπ 
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δήισζαλ φηη δε γλψξηδαλ θαζφινπ γηα ην Θεζκφ ηνπ Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, 27.2% γλψξηδαλ γηα ην Θεζκφ ζε ιίγν βαζκφ, ελψ κφλν ην 

13.4% ησλ καζεηψλ γπκλαζίνπ/ιπθείνπ γλψξηδαλ γηα απηφ ην Θεζκφ θαιά σο πνιχ 

θαιά. 

ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα πνπ ζεσξνχζαλ νη καζεηέο 

γπκλαζίνπ/ιπθείνπ σο πην ζεκαληηθά, (Πίλαθαο 7) θάλεθε φηη πην ζεκαληηθφ 

ζεσξνχζαλ α) ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο ( x =4.33, sd=0.92) θαη β) ην 

δηθαίσκα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηελ εθπαίδεπζε ( x =4.13, sd=1.01). Πέξαλ ησλ 

κηζψλ καζεηψλ γπκλαζίνπ/ιπθείνπ ζεψξεζαλ ηα δχν απηά δηθαηψκαηα σο πνιχ 

ζεκαληηθά.  Όζνλ αθνξά ζην δηθαίσκα γηα ιήςε απνθάζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα 

( x =3.86, sd=1.03)  κφλν 33.7% ησλ εθήβσλ ην ζεψξεζαλ σο πνιχ ζεκαληηθφ. Σν 

δηθαίσκα ιήςεο απνθάζεσλ ζην ζρνιείν ήηαλ ην δηθαίσκα ην νπνίν νη καζεηέο 

γπκλαζίνπ/ιπθείνπ ζεψξεζαλ σο ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ( x =3.54, sd=1.11) ζε 

ζχγθξηζε κε ηα άιια ηξία δηθαηψκαηα.  

 

Πίλαθαο 7. εκαληηθφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ γηα ηνπο καζεηέο 

γπκλαζίνπ/ιπθείνπ 

 Καθόλος Λίγο Απκεηά Πολύ Πάπα 

πολύ 

Μέζορ 

όπορ 

Σςπική 

απόκλιζη 

(sd) 

Γηθαίσκα ειεχζεξεο 

έθθξαζεο 

1.1% 4.1% 12.2% 25.4% 57.2% 4.33 0.92 

πκκεηνρή ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζηελ 

νηθνγέλεηα 

2.8% 5.2% 29.0% 29.3% 33.7% 3.86 1.03 

πκκεηνρή ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζην 

ζρνιείν 

4.4% 12.8% 30.3% 29.2% 23.3% 3.54 1.11 

Ίζε κεηαρείξηζε ζηελ 

εθπαίδεπζε 

3.9% 4.4% 16.6% 24.7% 50.4% 4.13 1.09 
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3.2.2. Απότειρ ηηρ κοινυνίαρ για ηο βαθμό διαζθάλιζηρ ηυν δικαιυμάηυν ηος 

παιδιού  

Ο δεχηεξνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο εμέηαδε ηηο απφςεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ην 

βαζκφ δηαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, νη 

καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ είραλ εξσηεζεί γηα ην πνηα ζεσξνχλ σο ηα πην ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη γηα ηνπο καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ, ηα 

ηξία πην ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία είλαη α) ηα λαξθσηηθά 

(56.28%), β) ε θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ εθηφο νηθνγέλεηαο (49.28%)  (π.ρ. ζσκαηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή) θαη γ) ην θάπληζκα (44.20%). Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

(παξεκπφδηζε νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ θνηλσλία) 

ήηαλ ην πξφβιεκα ην νπνίν νη καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ ζεψξεζαλ σο ην ιηγφηεξν 

ζεκαληηθφ, αθνχ κφλν 13.29% ησλ καζεηψλ ην επέιεμαλ σο ζεκαληηθφ πξφβιεκα. 

Σν Γξάθεκα 1 παξνπζηάδεη ηε δηαβάζκηζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ πξνβιεκάησλ 

φπσο ηελ είδαλ νη καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ.  

 

49.28%

44.20%

24.64%

23.19%

20.05%

19.08%

18.84%

13.29%

56.28%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Χρήζε λαρθφηηθώλ

Καθοποίεζε εθηός οηθογέλεηας (π.τ.

ζφκαηηθή, ζσλαηζζεκαηηθή)

Κάπληζκα

Δηαδύγηα

Καθοποίεζε κέζα ζηελ οηθογέλεηα (π.τ.

ζφκαηηθή, ζσλαηζζεκαηηθή)

Δηαθρίζεης (προθαηάιευε εης βάρος αηόκφλ

ή θοηλφληθώλ οκάδφλ, π.τ. ραηζηζκός)

Φηώτεηα

Περηορηζκέλε ειεσζερία έθθραζες

Κοηλφληθός αποθιεηζκός (παρεκπόδηζε

ορηζκέλφλ θοηλφληθώλ οκάδφλ λα

 

Γξάθεκα 1. Πνζνζηφ καζεηψλ γπκλαζίνπ/ιπθείνπ πνπ έθξηλε δηάθνξα πξνβιήκαηα 

σο ζεκαληηθά 
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Οη καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ είραλ εξσηεζεί γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

πηζηεχνπλ φηη δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ παηδηψλ ζηελ 

Κχπξν. Οη καζεηέο δήισζαλ φηη δηαζθαιίδνληαη πεξηζζφηεξν ηα δηθαηψκαηα ησλ 

παηδηψλ κε φισλ ησλ κνξθψλ αλαπεξίεο ( x =3.62, sd=1.24) θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ παηδηψλ ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ ( x =3.61, sd=1.11). ε ιίγν πην ρακειφ 

βαζκφ πηζηεχνπλ φηη δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ 

( x =3.20, sd=1.18). Πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη νη καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ 

ζεσξνχλ φηη δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ 

Δπξψπε ζε ζχγθξηζε κε ηελ Κχπξν. Ο Πίλαθαο 8 παξνπζηάδεη ηα πνζνζηά ησλ 

καζεηψλ πνπ επέιεμαλ ηελ θάζε απάληεζε θαζψο θαη ην κέζν φξν ηεο θάζε 

απάληεζεο.  

 

Πίλαθαο 8. Αληηιήςεηο καζεηψλ γπκλαζίνπ/ιπθείνπ γηα ηα επίπεδα δηαζθάιηζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ  

 Καθόλος Λίγο Απκεηά Πολύ Πάπα 

πολύ 

Μέζορ 

όπορ 

Σςπική 

απόκλιζη  

Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα 

επίπεδα δηαζθάιηζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ: 

       

- παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ 7.6% 21.8% 31.1% 21.8% 17.6% 3.20 1.19 

- παηδηψλ κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 
4.0% 12.7% 26.6% 31.7% 24.9% 3.61 1.11 

- παηδηψλ κε φισλ ησλ 

κνξθψλ αλαπεξίεο 
5.6% 14.6% 25.5% 21.3% 33.1% 3.62 1.24 

Πφζν ελήκεξνη είζηε γηα ην 

Θεζκφ ηνπ Δπηηξφπνπ 

Πξνζηαζίαο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ; 

40.6% 27.2% 18.9% 7.8% 5.6% 2.11 1.18 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη 

πξνζηαηεχνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

ζηελ Κχπξν; 

11.1% 29.0% 34.0% 20.1% 5.8% 2.81 1.07 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη 

πξνζηαηεχνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 

ζηελ Δπξψπε; 

5.6% 18.2% 31.0% 30.2% 15.1% 3.31 1.10 
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 Οη καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ είραλ εξσηεζεί θαη θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη 

έρνπλ θαηαπαηεζεί ηα δηθά ηνπο δηθαηψκαηα. Έλα πνιχ αλεζπρεηηθφ απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλαο έδεημε φηη 53.5% ησλ καζεηψλ απηψλ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ παξαβηαζηεί ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο σο παηδηά, ελψ 60.9% δήισζαλ φηη έρνπλ θίινπο ησλ νπνίσλ ηα 

δηθαηψκαηα έρνπλ παξαβηαζηεί (Πίλαθαο 9). Απφ ηνπο καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ 

κφλν 7.2% δήισζαλ φηη σο παηδηά είραλ απνηαζεί ζε Τπεξεζία γηα ηελ ππεξάζπηζε 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, παξφιν πνπ δελ ηνπο δεηήζεθε λα δηεπθξηλίζνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. Απηφ ην γεγνλφο δείρλεη φηη νη καζεηέο είλαη 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνη ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο, μέξνπλ φηη θάηη δελ έπξεπε λα 

γίλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε αιιά ζπάληα θαηαγγέιινπλ ηηο παξαβηάζεηο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.   

 

Πίλαθαο 9. Πνζνζηά παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ καζεηψλ γπκλαζίνπ/ιπθείνπ 

 Ναι Όσι Γεν ξέπυ 

Πηζηεχεηο φηη έρνπλ παξαβηαζηεί πνηέ ηα 

δηθαηψκαηα ζνπ σο παηδί; 

53.0% 46.7% 0.3% 

Έρεηο θίινπο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα 

πηζηεχεηο φηη έρνπλ παξαβηαζηεί; 
60.9% 39.1%  

Έρεηο απνηαζεί πνηέ ζε Τπεξεζία γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ζνπ σο παηδί; 

7.2% 92.8%  

 

 

3.2.3. Γπάζειρ πποώθηζηρ 

Οη καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ είραλ εξσηεζεί θαη γηα ην πνηεο πεγέο 

ελεκέξσζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζεσξνχλ ζεκαληηθφ λα εληζρπζνχλ. Η πην 

ζπρλή επηινγή απφ ηνπο εθήβνπο ήηαλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηα ζρνιεία (59.2%), 

θαζψο θαη ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα (52.4%). Μφλν 35.0% ησλ εθήβσλ επέιεμαλ 
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ηελ ελεκέξσζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 17.4% ηηο πιεξνθνξίεο θαη ην πιηθφ απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

 

3.3. ςνολικά αποηελέζμαηα μαθηηών 

  πλνιηθά δφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε 609 καζεηέο δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ 

θαη ιπθείνπ, θαη ζηα νπνία ππήξραλ 18 θνηλέο εξσηήζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ππνδεηθλχνπλ φηη νη καζεηέο δελ ήηαλ ελήκεξνη γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ 

‘παηδί’, αθνχ κφλν 22.8% ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο γλψξηδαλ φηη ‘παηδί’ νξίδνπκε 

ηα άηνκα 0-18 ρξφλσλ. Η πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ (48.8%) ζεσξνχζε φηη ‘παηδί’ 

νξίδνπκε ηα άηνκα 0-12 ρξφλσλ, ελψ 28.4% ησλ παηδηψλ ζεσξνχζε φηη ‘παηδί’ 

νξίδνπκε ηα άηνκα ειηθίαο 1-14 ρξφλσλ (Πίλαθαο 2).  

ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην απφ πφηε αξρίδνπλ λα έρνπλ ηα παηδηά δηθαηψκαηα, 

ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (68.1%) γλψξηδε φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ αξρίδνπλ 

απφ ηε γέλλεζή ηνπο. Τπήξμαλ φκσο καζεηέο (10.6%) πνπ πίζηεπαλ φηη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ αξρίδνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ αξρίδνπλ ηα παηδηά λα κηινχλ, 

ελψ 21.3% ησλ παηδηψλ πίζηεπαλ φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ αξρίδνπλ απφ ηελ 

ειηθία ησλ 13 ρξφλσλ.   

Οη καζεηέο είραλ εξσηεζεί γηα ην πψο ζα αληηδξνχζαλ αλ ηνπο απνθάιππηε ν 

θαιχηεξνο ηνπο θίινο φηη θαθνπνηείηαη ηαθηηθά απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ (Πίλαθαο 3). 

Η πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (85.5%) επέιεμε φηη ζα απαληνχζε, «Θα πξέπεη λα 

κηιήζεηο γη’ απηφ ζην δάζθαιφ ζνπ! Δάλ δελ έρεηο ην ζάξξνο, κπνξψ λα έξζσ καδί 

ζνπ». Όκσο 2.0% ησλ παηδηψλ ζα απαληνχζε, «ηακάηα! Γελ κνπ αξέζνπλ νη 

ιππεηεξέο ηζηνξίεο», θαη 12.4% ησλ παηδηψλ ζα ζπκβνχιεπαλ ηνπο θίινπο ηνπο λα κε 

κηιήζνπλ γηα απηφ ζε θαλέλαλ άιιν.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ είρε δνζεί ζηνπο καζεηέο εμέηαδε θαη θαηά πφζν 

γλψξηδαλ νη καζεηέο θάπνηα απφ ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε χκβαζε γηα 
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ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. ε γεληθέο γξακκέο ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ  ήηαλ 

ελήκεξνη γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, παξφιν πνπ ππήξραλ παηδηά πνπ δελ γλψξηδαλ 

θάπνηα απφ απηά. Καηά κέζν φξν νη καζεηέο γλψξηδαλ 12.4 απφ ηηο δειψζεηο 

(sd=2.5). Γελ ππήξμε θαλέλαο καζεηήο πνπ λα γλσξίδεη ηηο απαληήζεηο ζε φιεο ηηο 

δειψζεηο, ελψ 3.1% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε ζε 16 απφ ηηο 17 δειψζεηο ζσζηά 

(Πίλαθαο 4). Πξέπεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, φηη 6.9% ηνπ δείγκαηνο γλψξηδε ιηγφηεξεο 

απφ 9 δειψζεηο απφ ηηο 17 πνπ είραλ δηαηππσζεί.   

Η εξψηεζε ηελ νπνία απάληεζαλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ιαλζαζκέλα, ήηαλ: 

«ηα παηδηά είλαη ηδηνθηεζία (αλήθνπλ) ησλ γνληψλ ηνπο». ε απηή ηελ εξψηεζε 49.9% 

δήισζαλ φηη απηή ε δήισζε ήηαλ ζσζηή, ελψ 14.0% ησλ παηδηψλ δελ ήμεξαλ ηελ 

απάληεζε. Δπίζεο, 25.0% ησλ παηδηψλ πίζηεπαλ φηη «ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη 

γνλείο δηθαηνχληαη λα ρηππνχλ ηα παηδηά ηνπο». Τπήξμε θαη έλα 10.0% ησλ παηδηψλ  

πνπ ζεσξνχζαλ φηη «νη γνλείο κπνξνχλ λα αλαγθάζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα εξγάδνληαη 

γηα λα θέξλνπλ ρξήκαηα ζην ζπίηη». Σα ζπλνιηθά πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ 

καζεηψλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.  

Μηα πην νιηζηηθή εμέηαζε ηνπ Πίλαθα 10, δείρλεη φηη γηα θάζε δηθαίσκα, 

ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ  5-10% ησλ παηδηψλ πνπ δελ ην γλσξίδεη. Γηα παξάδεηγκα, 

15.6% ησλ καζεηψλ  δελ γλψξηδε φηη ηα αγφξηα πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα 

κε ηα θνξίηζηα. Αθφκα 5.8% δελ γλψξηδε φηη ηα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα έρνπλ 

ρξφλν λα αζρνινχληαη κε πξάγκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, θαη 5.1% δελ γλψξηδαλ 

φηη ηα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα παίδνπλ. Δλψ απηά ηα πνζνζηά κπνξεί λα θαίλνληαη 

κηθξά, ζηελ νπζία είλαη πξνβιεκαηηθά, θαη κπνξεί λα ππνδεηθλχνπλ θαη φηη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ απηψλ θαηαπαηνχληαη ηε ζηηγκή πνπ ηα ίδηα δελ γλσξίδνπλ 

απηά ηνπο ηα δηθαηψκαηα . 
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Πίλαθαο 10. Γλψζεηο παηδηψλ  γηα ην πεξηερφκελν ηεο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Παηδηνχ  

 υζηό 

% 

Λάθορ 

% 

Γεν ξέπυ 

% 

7. Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αθνξνχλ κφλν ηνπο 

Δπξσπαίνπο. 
4.10% 92.10% 3.80% 

8. ε πεξίπησζε ρσξηζκνχ ησλ γνλέσλ, ην παηδί 

έρεη δηθαίσκα λα πεη ηελ άπνςή ηνπ σο πξνο ην κε 

πνην γνληφ ζα κέλεη. 

80.80% 10.10% 9.10% 

9. Σα αγφξηα έρνπλ πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα απφ 

ηα θνξίηζηα. 
8.70% 84.90% 6.50% 

10. Οη γνλείο κπνξνχλ λα αλαγθάζνπλ ηα παηδηά 

ηνπο λα εξγάδνληαη γηα λα θέξλνπλ ρξήκαηα ζην 

ζπίηη. 

10.00% 84.40% 5.60% 

11. Οη γνλείο έρνπλ ππνρξέσζε λα ζηέιλνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν. 
88.70% 6.60% 4.60% 

12. Σα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα κε ηα άιια παηδηά. 
86.90% 8.80% 4.30% 

13. Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα έρνπλ ρξφλν γηα 

λα παίδνπλ. 
94.90% 3.10% 2.00% 

14. Σα παηδηά είλαη ηδηνθηεζία (αλήθνπλ) ησλ 

γνληψλ ηνπο. 
36.00% 49.90% 14.00% 

15. Σα παηδηά ζε φιεο ηηο ρψξεο πξέπεη λα έρνπλ ηα 

ίδηα δηθαηψκαηα. 
90.70% 5.30% 4.00% 

16. Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα ιέλε ηελ άπνςή 

ηνπο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηα αθνξά. 
92.50% 3.30% 4.10% 

17. Σν θξάηνο έρεη ππνρξέσζε λα θξνληίδεη ψζηε 

φινη θη φιεο λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ. 

87.60% 3.60% 8.80% 

18. Σα παηδηά φισλ ησλ κεηαλαζηψλ έρνπλ 

δηθαίσκα λα θνηηνχλ ζε ζρνιεία. 
86.20% 5.00% 8.80% 

19. Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα  έρνπλ ρξφλν γηα 

λα αζρνινχληαη κε πξάγκαηα πνπ ηα ελδηαθέξνπλ. 
94.20% 3.00% 2.80% 

20. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη γνλείο δηθαηνχληαη 

λα ρηππνχλ ηα παηδηά ηνπο. 
25.00% 63.90% 11.10% 

21. Σα θνξίηζηα έρνπλ πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα 

απφ ηα αγφξηα. 
3.50% 89.80% 6.70% 

 

 

3.4. Αποηελέζμαηα θοιηηηών και ενηλίκυν 

 Σα εξσηεκαηνιφγηα ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ ελειίθσλ ήηαλ θάπσο 

δηαθνξνπνηεκέλα κεηαμχ ηνπο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο κνξθήο ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ (4 εξσηήζεηο ήηαλ δηαθνξνπνηεκέλεο ζηα 2 εξσηεκαηνιφγηα). Γηα λα 
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κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ελειίθσλ/θνηηεηψλ θαη ησλ καζεηψλ 

ππήξραλ 14 θνηλέο εξσηήζεηο κεηαμχ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Απφ ηνπο ελήιηθεο φκσο 

αληιήζεθαλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη εηο βάζνο δεδνκέλα κέζα απφ 

εκηδνκεκέλεο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θαη απφ κηα νκάδα εζηίαζεο. 

 

3.4.1. ηάζειρ και επίπεδα ενημεπόηηηαρ για ηο πεπιεσόμενο ηηρ ύμβαζηρ για 

ηα Γικαιώμαηα ηος Παιδιού 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο, κε εξψηεζε πνιιαπιήο 

επηινγήο, είρε δεηεζεί απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο ελήιηθεο λα θαζνξίζνπλ ηηο ειηθίεο 

κε ηηο νπνίεο νξίδεηαη ην ‘παηδί’. ην ζχλνιν ηνπο, κφλν 28.1% ησλ ελειίθσλ θαη 

42.6% ησλ θνηηεηψλ γλψξηδαλ φηη ‘παηδί’ νξίδνπκε ηα άηνκα 0-18 ρξφλσλ (Πίλαθαο 

8). Απφ πιεπξάο ησλ θνηηεηψλ, ν θιάδνο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο ήηαλ απηφο ζηνλ 

νπνίν πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο γλψξηδαλ ην ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ (45.2%) ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο άιινπο θιάδνπο (Πίλαθαο 11). ε αληίζεζε, νη θνηηεηέο ηεο ςπρνινγίαο ήηαλ 

απηνί πνπ γλψξηδαλ ηνλ νξηζκφ ζην κηθξφηεξν βαζκφ (36.7%).  Δίλαη ζίγνπξα 

απνζαξξπληηθφ φηη ιηγφηεξν απφ ηα κηζά άηνκα ηνπ δείγκαηνο ησλ θνηηεηψλ δελ 

γλψξηδαλ πνην εχξνο ειηθηψλ θαιχπηεη ν φξνο παηδί. Σνπιάρηζην απηφ ην πνζνζηφ 

ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ/ιπθείνπ 

πνπ γλψξηδαλ ην ζσζηφ νξηζκφ.  

Πίλαθαο 11. Γλψζεηο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ παηδηνχ 

Οπιζμόρ 

παιδιών 

Γημοηικό Γςμνάζιο

/Λύκειο 

Φοιηηηέρ 

Δκπαίδεςζηρ 

% 

Φοιηηηέρ 

Κοινυνική 

επγαζίαρ 

% 

Φοιηηηέρ 

Ψςσολογίαρ 

% 

ύνολο 

Φοιηηηών 

% 

ύνολο 

Δνηλίκυν 

% 

0-12 

σπόνυν 

48.2 49.1 30.8 41.9 30.6 32.4 44.6 

0-18 

σπόνυν 

26.2 21.2 43.9 45.2 36.7 42.6 31.4 

1-14 

σπόνυν 

25.7 29.7 25.2 12.9 32.7 25.0 23.9 
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Οη θνηηεηέο θαη νη ελήιηθεο είραλ εξσηεζεί: «απφ πνηα ειηθία έρνπλ ηα παηδηά 

δηθαηψκαηα;» ην ζχλνιν ηνπο, 58.0% ησλ θνηηεηψλ θαη 59.2% ησλ ππφινηπσλ 

ελήιηθσλ γλψξηδαλ φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ αξρίδνπλ απφ ηε γέλλεζή ηνπο 

(Πίλαθαο 12). Πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη φηη 16.1% ησλ θνηηεηψλ ζεσξνχζαλ φηη ηα 

παηδηά απνθηνχλ δηθαηψκαηα φηαλ γίλνπλ 1 ρξφλνπ, ελψ 14.5% ζεσξνχζαλ φηη ηα 

παηδηά απνθηνχλ δηθαηψκαηα φηαλ γίλνπλ 18 ρξφλσλ.  ε απηή ηελ εξψηεζε νη 

πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο (66.4%) πνπ γλψξηδαλ φηη ηα παηδηά απνθηνχλ δηθαηψκαηα απφ 

ηε γέλλεζή ηνπο (απφ 0 ρξφλσλ) πξνέξρνληαλ απφ ηνλ θιάδν ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ νη 

θνηηεηέο απφ ηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο είραλ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ γλψζεο ηεο 

ζσζηήο απάληεζεο (45.1%).  

 

Πίλαθαο 12. Γλψζεηο θνηηεηψλ θαη ελειίθσλ γηα ηελ ειηθία ζηελ νπνία αξρίδνπλ ηα 

παηδηά λα έρνπλ δηθαηψκαηα 
Ζλικίερ Φοιηηηέρ 

εκπαίδεςζηρ 
 

Φοιηηηέρ 
κοινυνικήρ 

επγαζίαρ 

Φοιηηηέρ 
τςσολογίαρ 

 

ύνολο 
θοιηηηών 

ύνολο  
ενηλίκυν 

0 66.4 48.4 45.1 58.0 59.0 

1 9.1 25.8 25.5 16.1 4.4 

2   2 0.5 1.6 

3   3.9 1.0 1.1 

4 0.9   0.5 0.6 

5 0.9  2 1.0 3.9 

6 0.9   0.5 9.8 

7   2 0.5 0.6 

8     0.2 

9     0.7 

10 0.9 6.5 2 2.1 3.1 

11     0.6 

12 0.9  3.9 1.6 5.3 

13 0.9   0.5 0.5 

14     0.1 

15     0.6 

16 0.9  2 1.0 0.7 

17  12.9  2.1 0.9 

18+ 18.2 6.5 11.8 14.5 6.1 

 

 

ηηο ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο πνπ έγηλαλ κε ελήιηθεο, απηνί είραλ εξσηεζεί 

πνηα απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ γλψξηδαλ. Σα δηθαηψκαηα ηα νπνία γλψξηδαλ νη 

πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο ήηαλ ην δηθαίσκα γηα επίπεδν δσήο (π.ρ. θαγεηφ, ξνχρα, 
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αλάπηπμε), ε εθπαίδεπζε θαζψο θαη ε πγεία θαη ε θξνληίδα. Η ιίζηα ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ πνπ αλέθεξαλ νη ελήιηθεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 13 

καδί κε ην πνζνζηφ ησλ ελειίθσλ πνπ αλέθεξαλ ην θάζε δηθαίσκα.  

 

Πίλαθαο 13α. Αλαθνξέο ελειίθσλ ζηα δηθαηψκαηα πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ 

Γικαίυμα Πποζηαζίαρ 

 

% 

αναθοπάρ 

Γηαθξίζεηο (θχινπ, ζξεζθείαο, θπιήο, εζληθφηεηαο, πεξηνπζίαο, θιπ) 2.11 

Οη ελήιηθεο πξέπεη λα βιέπνπλ ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ 0.11 

Η πνιηηεία πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 1.50 

Η νηθνγέλεηα λα εμαζθαιίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 1.39 

Γηθαίσκα ζηε δσή 6.21 

Να κέλεη κε ηνπο γνλείο εθηφο αλ είλαη αληίζεηα πξνο ην ζπκθέξνλ 

ηνπ 0.11 

Πξνζηαζία απφ βία, παξακέιεζε ή εθκεηάιιεπζε 0.55 

Παηδηθή εξγαζία, νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε 1.11 

Ναξθσηηθά 2.11 

εμνπαιηθή βία θαη εθκεηάιιεπζε 3.83 

Άιιεο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο 4.83 

Βαζαληζηήξηα θαη ζηέξεζε ειεπζεξίαο (απαγσγή) 0.22 

Διεπζεξία απφ ηνλ πφιεκν θαη ζπκκεηνρή ζε ερζξνπξαμίεο 0.17 

Δπαλεμέηαζε παηδηνχ-ζχκαηνο 0.11 

Δπαλεμέηαζε αλαδνρήο 0.44 

Γηθαηνζχλε 1.00 

Νφκνη ηεο ρψξαο ζε πξνζηαηεχνπλ 0.28 

Δλαιιαθηηθή επηκέιεηα (φηαλ δελ κπνξνχλ νη γνλείο) 7.99 

Τηνζεζία 0.11 

Δηδηθή θξνληίδα γηα πξφζθπγεο 0.17 

Πξνζηαζία απφ απαγσγή 0.17 

Δπζχλε θαη ππνζηήξημε απφ γνλείο 0.39 

Οηθνγελεηαθή επαλέλσζε 0.28 

Δθαξκνγή θαη έιεγρνο δηθαησκάησλ 0.22 

  

ύνολο 35.39% 
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Πίλαθαο 13β. Αλαθνξέο ελειίθσλ ζηα δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ 

Γικαίυμα ςμμεηοσήρ 

 

% 

αναθοπάρ 

Όλνκα θαη ηζαγέλεηα 0.44 

Γηαηήξεζε ηαπηφηεηαο, ηζαγέλεηαο  0.39 

Μεηνλφηεηεο: δηθαίσκα εμάζθεζεο γιψζζαο, παξαδφζεσλ θιπ 0.94 

Διεπζεξία γλψκεο 0.06 

Διεπζεξία έθθξαζεο 7.10 

Διεπζεξία ζξεζθείαο 6.43 

Γηθαίσκα επηινγήο θίισλ 3.44 

Γηθαίσκα πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο 2.44 

εβαζκφο ηεο ηδησηηθήο δσήο 0.78 

Γλσζηνπνίεζε δηθαησκάησλ 0.17 

  

ύνολο 22.19% 

 

 

Πίλαθαο 13γ. Αλαθνξέο ελειίθσλ ζηα δηθαηψκαηα παξνρψλ γηα ηα παηδηά 

Γικαίυμα Παποσών 

 

% 

αναθοπάρ 

Δηδηθή εθπαίδεπζε 0.61 

Τγεία, θξνληίδα 11.43 

Κνηλσληθή πξφλνηα 0.83 

Δπίπεδν δσήο: θαγεηφ, ξνχρα, αλάπηπμε 12.15 

Δθπαίδεπζε 11.59 

Δθπαίδεπζε: αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, πξνζσπηθφηεηαο, ζεβαζκνχ γηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

2.00 

Διεχζεξνο ρξφλνο θαη ςπραγσγία 3.55 

  

ύνολο 42.19 % 

 

 Μέζα απφ ηνπο Πίλαθεο 13α-13γ δηαθαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ αλαθνξψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 

εζηηάζηεθαλ ζε δηθαηψκαηα παξνρψλ (π.ρ. παξνρήο εθπαίδεπζεο, πγείαο, θαγεηνχ 

θ.ιπ.) θαη πξνζηαζίαο (π.ρ. απφ εθκεηάιιεπζε, βία θ.ιπ.). πγθεθξηκέλα, 42.19% ησλ 

αλαθνξψλ εζηηάζηεθαλ ζηα 7 δηθαηψκαηα παξνρψλ, θαη 35.39% ζηα δηθαηψκαηα 

πξνζηαζίαο. ε αληίζεζε, ιηγφηεξε αλαθνξά έγηλε ζηα δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ησλ 

παηδηψλ (π.ρ. ζηα δηθαηψκαηα άπνςεο, πιεξνθφξεζεο), αθνχ κφλν 22.19% ησλ 
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αλαθνξψλ έγηλαλ ζε απηά ηα δηθαηψκαηα. Απηφ επηβεβαηψλεη ην φηη ελψ ε Κππξηαθή 

θνηλσλία θξνληίδεη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο, πξνζηαζίαο θαη 

θξνληίδαο ζηα παηδηά , νη Κχπξηνη δίλνπλ ιηγφηεξε ζεκαζία ζην δηθαίσκα ησλ 

παηδηψλ λα έρνπλ άπνςε θαη λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο.  Παξφκνηα 

απνηειέζκαηα δηαθάλεθαλ θαη κέζα απφ ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θαη ηελ νκάδα 

εζηίαζεο ελψ φζα άηνκα είραλ παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε κπνξνχζαλ λα αλαθέξνπλ 

πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα θαη λα έρνπλ έληνλε άπνςε γη’ απηά.  

Πνιινί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπδήηεζαλ ηδηαίηεξα ην ζέκα ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο, ηεο δηαηχπσζεο ηεο άπνςεο ησλ παηδηψλ θαη 

ηεο ππνρξέσζεο ησλ ελειίθσλ λα ηελ αθνχζνπλ. Κάπνηνη είπαλ φηη απηφ ην δηθαίσκα 

ζπρλά θαηαπαηείηαη απφ ηνπο ελήιηθεο γηαηί ζεσξνχλ φηη ηα παηδηά δελ έρνπλ ηελ 

απαξαίηεηε σξηκφηεηα θαη ηηο γλψζεηο γηα λα ηνπνζεηεζνχλ επί θάπνησλ δεηεκάησλ 

(π.ρ. ιήςε απνθάζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην ζρνιείν, θαζνξηζκφο σξνινγίνπ θαη 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηα ζρνιεία θηι). ε αληίζεζε, θάπνηνη άιινη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είπαλ φηη ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο είλαη έλα 

δηθαίσκα πνπ ην εθκεηαιιεχνληαη ηα παηδηά γηα λα ‘θαηαπηέδνπλ’ ηνπο ελήιηθεο θαη 

‘λα θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ’. Φαίλεηαη φηη ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο ήηαλ έλα ζεκείν 

ακθηιεγφκελν αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. 

Τπήξμαλ σζηφζν πεξηπηψζεηο αηφκσλ, θπξίσο απηψλ ρσξίο παλεπηζηεκηαθή 

κφξθσζε, πνπ δπζθνιεχνληαλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ φξν ‘δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ’ 

θαη ήηαλ αξλεηηθνί ζην λα έρνπλ ηα παηδηά δηθαηψκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα άηνκν 

(40 ρξνλψλ, νδεγφο, απφθνηηνο ιπθείνπ) δήισζε φηη «δελ πάεη θαιά ε θνηλσλία καο 

γηαηί δίλνπκε πνιιά δηθαηψκαηα ζηα παηδηά πνπ ζην ηέινο γπξίδνπλ ελαληίνλ καο» 

(ελλνψληαο ησλ ελειίθσλ).  Κάπνην άιιν άηνκν (45 ρξφλσλ, ζεξβηηφξνο, απφθνηηνο 

γπκλαζίνπ) ζχγθξηλε ηε γεληά ηνπ κε ηε ζεκεξηλή γεληά θαη είπε φηη βιέπεη ηνπο 
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εθήβνπο λα θνηκνχληαη φιε κέξα θαη λα γπξίδνπλ ηα βξάδηα ρσξίο έιεγρν ελψ απηφο 

ζηελ ειηθία ηνπο εξγαδφηαλ ζηνλ ειεχζεξν ηνπ ρξφλν. Δπίζεο, φηαλ ζπδεηήζεθε ην 

δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο ππήξμαλ άηνκα πνπ ζεψξεζαλ φηη απηφ δελ είλαη 

δηθαίσκα αιιά «θαηάρξεζε ηεο θαινζχλεο ησλ ελειίθσλ» θαη ‘ζξάζνο’ ηεο λέαο 

γεληάο πνπ «δελ ζέβεηαη ηνπο κεγαιχηεξνπο» θαη «ζέιεη λα έρεη άπνςε γηα φια». 

«Κάπνηα πξάγκαηα θαη θάπνηεο απνθάζεηο είλαη γηα ηνπο ελήιηθεο θαη φρη γηα ηα 

παηδηά» ηφληζε κηα απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έξεπλα (32 ρξφλσλ, πνιηηηθφο 

κεραληθφο, απφθνηηνο παλεπηζηεκίνπ). Απηφ ην γεγνλφο κπνξεί λα εξκελεπζεί σο 

άγλνηα απφ κέξνπο θάπνησλ νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη 

πηζαλψο λα θάλεη επηηαθηηθφηεξε ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ηεο 

θνηλσλίαο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο, απηφ ην 

γεγνλφο πηζαλψο λα βγάδεη θαη ζηελ επηθάλεηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

πιεξνθνξίεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζα θζάζνπλ ζε θάπνηεο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζθνπνχ κέηξεζεο ησλ γλψζεσλ ηεο θππξηαθήο 

θνηλσλίαο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, νη ελήιηθεο 

εξσηήζεθαλ θαηά πφζν ήηαλ ελήκεξνη γηα ην Θεζκφ ηνπ Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ. Οη θνηηεηέο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο ήηαλ νη κφλνη πνπ 

ήηαλ αξθεηά ελεκεξσκέλνη (Πίλαθαο 14). ηελ επξχηεξε πιεηνςεθία ηνπο νη 

ππφινηπνη ελήιηθεο ήηαλ απφ θαζφινπ σο ιίγν ελεκεξσκέλνη γηα ην Θεζκφ. Όηαλ 

εξσηήζεθαλ φκσο γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, φινη νη ελήιηθεο ήηαλ ζε αθφκα κηθξφηεξν βαζκφ 

ελεκεξσκέλνη γηα ην ζέκα.  
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Πίλαθαο 14. Μέζνη φξνη βαζκνχ ελεκέξσζεο ηεο θνηλσλίαο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

παηδηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο  

: 

Μ
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Πφζν ελήκεξνη είζηε γηα ην 

Θεζκφ ηνπ Δπηηξφπνπ 

Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Παηδηνχ; 

2.11 1.90 3.59 1.76 2.15 2.04 

Πφζν ελήκεξνη είζηε γηα ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Θεζκνχ ηνπ 

Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ; 

 1.75 3.44 1.71 2.02 1.68 

Πφζν ηθαλνπνηεηηθφο πηζηεχεηε 

φηη είλαη ν ηξφπνο ρεηξηζκνχ 

δηαθφξσλ πεξηζηαηηθψλ 

παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ παηδηψλ απφ ηελ πνιηηεία; 

 2.58 2.65 2.20 2.49 2.30 

 

Σα πην πάλσ απνηειέζκαηα δηαζηαπξψζεθαλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Μηιψληαο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ έξεπλα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ θάλεθε φηη πνιχ ιίγα γλψξηδαλ γηα ηνπο θνξείο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ. Πνιχ ιηγφηεξα γλψξηδαλ γηα ην Θεζκφ ηνπ Δπηηξφπνπ γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Όζνη ήμεξαλ γηα ην Θεζκφ δήισζαλ φηη έκαζαλ γηα ηελ 

χπαξμή ηνπ απφ ηελ ηειεφξαζε αιιά πνιχ ιίγα ήμεξαλ γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Δπηηξφπνπ, απιψο έθαλαλ εηθαζίεο. Τπήξμε κφλν κηα εθπαηδεπηηθφο πνπ δήισζε 

μεθάζαξα φηη ήμεξε γηα ηελ χπαξμε ηνπ Θεζκνχ επεηδή ε Δπίηξνπνο έζηεηιε 

επρεηήξηα θάξηα ζην ζρνιείν ηεο. 
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3.4.2. Απότειρ ηηρ κοινυνίαρ για ηο βαθμό διαζθάλιζηρ ηυν δικαιυμάηυν ηος 

παιδιού 

Ο δεχηεξνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο εμέηαδε ηηο απφςεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο πηζηεχνπλ φηη δηαζθαιίδνληαη ηα 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ.  Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη καζεηέο 

γπκλαζίσλ/ιπθείσλ πίζηεπαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη δηαζθαιίδνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ απφ φηη νη θνηηεηέο θαη νη ελήιηθεο (Πίλαθαο 15). Απφ ηνπο 

θνηηεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, νη θνηηεηέο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο ήηαλ 

απηνί νη νπνίνη πίζηεπαλ ζην κεγαιχηεξν βαζκφ φηη δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ παηδηψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζηελ Κχπξν. Όιεο νη νκάδεο θνηηεηψλ πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ζπκθσλνχζαλ φηη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ δηαζθαιίδνληαη 

ηα δηθαηψκαηα ησλ Διιελνθχπξησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξίεο, ελψ ζην ιηγφηεξν 

βαζκφ δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ. Δπίζεο, φιεο νη 

νκάδεο ελειίθσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ζεσξνχζαλ φηη ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ πξνζηαηεχνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ Δπξψπε απφ φηη ζηελ Κχπξν.  

Τπήξραλ, σζηφζν, θαη αξθεηά ζεηηθά ζρφιηα γηα ηε ζηάζε ηνπ θξάηνπο 

απέλαληη ζηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξζεθε φηη θάπνηα 

παηδηά έρνπλ δσξεάλ ηαηξηθή πεξίζαιςε (φρη φια σζηφζν), θαη φηη γίλνληαη αξθεηέο 

πξνζπάζεηεο, εηδηθά γηα ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε 

φηη  ηα λέα βηβιία γιψζζαο πνπ εηζήρζεζαλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία θάλνπλ αξθεηέο 

πξνζπάζεηεο γηα δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν, γηα αληη-ξαηζηζκφ θαη πξνψζεζε ηεο 

απνδνρήο φισλ.  
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Πίλαθαο15. Αληηιήςεηο θνηλσλίαο γηα ηα επίπεδα δηαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

παηδηψλ  

Ποια πιζηεύεηε όηι είναι ηα 

επίπεδα διαζθάλιζηρ ηυν 

δικαιυμάηυν ηυν: 
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- παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ 3.20 2.69 2.94 2.71 2.73 2.73 

- παηδηψλ κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ 
3.61 3.28 3.66 3.18 3.32 3.23 

- παηδηψλ κε φισλ ησλ 

κνξθψλ αλαπεξίεο 
3.62 3.18 3.44 3.00 3.18 2.77 

-  Διιελνθχπξησλ παηδηψλ 

ρσξίο αλαπεξίεο 
-- 3.68 4.19 3.59 3.75  

       

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη 

πξνζηαηεχνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζηελ 

Κχπξν; 

2.81 2.78 2.68 2.30 2.65 2.60 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη 

πξνζηαηεχνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζηελ 

Δπξψπε; 

3.31 3.35 3.34 3.08 3.28 3.19 

 

 

3.4.2.1. Πεξηπηώζεηο παηδηώλ πνπ θαηαπαηήζεθαλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο 

Μέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηεο νκάδαο εζηίαζεο κπνξέζακε λα 

εκβαζχλνπκε ζε πιεξνθνξίεο γηα πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ θαηαπαηήζεθαλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξνη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα δήισζαλ φηη ήμεξαλ πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ θαηαπαηήζεθαλ ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο ήηαλ πεξηπηψζεηο φπνπ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 

θαηαπαηήζεθαλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Απηέο νη πεξηπηψζεηο νκαδνπνηνχληαη θαη 

ζπδεηνχληαη πην θάησ.  

Κάπνηα γεληθά παξαδείγκαηα παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ είραλ 

λα θάλνπλ κε ηελ ακέιεηα ή ηελ απεξηζθεςία ησλ γνληψλ ηνπο. Σέηνηα παξαδείγκαηα 



 46 

πεξηιακβάλνπλ ην θάπληζκα ησλ γνληψλ ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, φπσο ην απηνθίλεην 

ζην νπνίν βξίζθνληαη θαη ηα παηδηά ηνπο, θαζψο θαη ηε κε παξνρή κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ ηνπο (π.ρ. Γνληφο έπαηξλε ην παηδί ηνπ ζην ζρνιείν κε ηε 

κνηνζπθιέηα θαη ην παηδί δελ θνξνχζε θξάλνο, γνλείο έρνπλ ηα παηδηά ζην πίζσ 

θάζηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ ρσξίο δψλε αζθαιείαο θαη ηα παηδηά βγάδνπλ ηα ρέξηα ή ην 

θεθάιη ηνπο έμσ απφ ην παξάζπξν).  

Αλαθέξζεθαλ επίζεο παξαδείγκαηα γνληψλ πνπ αζθνχζαλ δηαθφξσλ κνξθψλ 

βία ζηα παηδηά ηνπο. Μεξηθά παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πεξηιάκβαλαλ γνληφ 

πνπ ππνρξέσλε ην παηδί ηνπ λα πηεη κπχξα, θαθέ ή αλαςπθηηθφ, βηα πξνο ην παηδί είηε 

κπξνζηά ζε θφζκν είηε κέζα ζην ζπίηη, θαζψο θαη γνληφ πνπ θιείδσζε ην παηδί ηνπ 

ζην θινπβί γηα λα ην παξαδεηγκαηίζεη επεηδή ηελ επνρή ηνπ Πάζρα έξηρλε θξνηίδεο. 

Αλαθέξζεθε επίζεο πεξίπησζε κεηέξαο πνπ πήγε ζην ζρνιείν γηα βνήζεηα, γηαηί ε 

θφξε ηεο ζπζηεκαηηθά θαθνπνηείην ζεμνπαιηθά απφ ηνλ άληξα ηεο, παξά ην γεγνλφο 

φηη ηνλ θαηήγγεηιε ζην παξειζφλ θαη ζηελ αζηπλνκία. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ έγηλε ηίπνηα ζηνλ παηέξα, γηαηί απηφο είρε 

«δηαζπλδέζεηο». Αλαθέξζεθαλ θαη άιια πεξηζηαηηθά παηδηψλ πνπ θαθνπνηήζεθαλ 

ζεμνπαιηθά απφ ηνπο γνλείο ηνπο ή άιια ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα. Γηα παξάδεηγκα, 

άηνκν πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα είπε φηη παξελνριήζεθε ζεμνπαιηθά απφ 

ζπγγεληθφ ηεο πξφζσπν φηαλ ήηαλ έθεβε αιιά δελ ην είπε ζε θαλέλα γηαηί θνβήζεθε. 

Αξγφηεξα κεηάλησζε πνπ δελ ην είπε αιιά ηφηε, φπσο δήισζε, θνβφηαλ γηα ην ηη ζα 

γηλφηαλ ζηε ζπλέρεηα, ιφγσ ηνπ φηη ν ζχηεο ήηαλ ζπγγεληθφ πξφζσπν. ε κηα άιιε 

πεξίπησζε καζεηήο αλαθεξφηαλ ζε ζεμνπαιηθά ζέκαηα θαη φηαλ ξσηήζεθε είπε φηη 

έβιεπε ηαηλίεο αθαηάιιεινπ πεξηερνκέλνπ πνπ ηνπ έθεξλε ν παηέξαο ηνπ.  

ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ζηελ νκάδα εζηίαζεο αλαθέξζεθαλ πεξηπηψζεηο γνληψλ 

πνπ αζθνχζαλ θαη ςπρνινγηθή βία ζηα παηδηά ηνπο. Κάπνηα απφ ηα παξαδείγκαηα 
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πεξηιάκβαλαλ παηέξα πνπ εξρφηαλ ζην ζπίηη αξγά ην βξάδπ, ρηππψληαο ηελ πφξηα 

γηα λα θνβίζεη ην παηδί ηνπ, θαη γνλείο πνπ ηζαθψλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη δελ 

επέηξεπαλ λα κηιήζεη ην παηδί ζηνλ άιιν γνλέα θαη αληίζηξνθα. Έγηλε αθφκα 

αλαθνξά ζε κηα πεξίπησζε φπνπ κηα κεηέξα κεηαθφκηζε καδί κε ηελ θφξε ηεο κεηά 

απφ δηαδχγην, θαη ηελ ππνρξέσζε λα αιιάμεη ζρνιείν. Δπεηδή φκσο ην θνξίηζη δελ 

ήζειε λα θνηηήζεη ζην λέν ζρνιείν καθξηά απφ ηνπο θίινπο ηεο, αξληφηαλ λα πάεη 

ζρνιείν γηα ηξεηο κήλεο. 

Σέινο, αλαθέξζεθαλ παξαδείγκαηα πνπ θαηαπαηνχληαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ 

παηδηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ή άιια άηνκα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

εθπαηδεπηηθφο ππνρξέσλε καζεηή λα κηιά ζηελ ηάμε γηα ην πξφβιεκά ηνπ (επηιεςία), 

ελψ απηφο δελ ήζειε λα κηιήζεη. Δπίζεο, παηδί εμαλαγθαδφηαλ απφ ην δηθεγφξν ηεο 

κεηέξαο λα πεγαίλεη ζην δηθαζηήξην λα καξηπξά, θάηη πνπ ην ίδην δελ ήζειε, κε 

ζπλέπεηα λα ηνπ δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο θνβίεο.  

 

3.4.2.2. Αλαθνξέο απηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο 

 Οη ελήιηθεο, θαζψο θαη νη θνηηεηέο ζηελ έξεπλα είραλ εξσηεζεί θαηά πφζν 

είραλ παξαβηαζηεί ηα δηθαηψκαηα ηνπο φηαλ ήηαλ παηδηά. Οη θνηηεηέο ήηαλ απηνί πνπ 

δήισζαλ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο (31.1%) ελφζσ 

ήηαλ παηδηά. Οη θνηηεηέο, φκσο, δήισζαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο καζεηέο 

γπκλαζίσλ/ιπθείσλ (75.8%) φηη έρνπλ θίινπο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο έρνπλ 

παξαβηαζηεί. Απφ ην ίδην δείγκα θνηηεηψλ, κφλν 2.6% δήισζαλ φηη σο παηδηά είραλ 

απνηαζεί ζε Τπεξεζία γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, παξφιν 

πνπ δελ ηνπο δεηήζεθε λα δηεπθξηλίζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία.   

Απφ πιεπξάο ησλ ελειίθσλ, 64.8% πίζηεπαλ φηη ηα δηθαηψκαηά ηνπο είραλ 

παξαβηαζηεί ελφζσ ήηαλ παηδηά (Πίλαθαο 16). Σν εληππσζηαθφ φκσο είλαη φηη κφλν 
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2.0% ησλ αηφκσλ απηψλ (πνπ παξαβηάζηεθαλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο) έρνπλ απνηαζεί 

ζε Τπεξεζία γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. πδεηψληαο απηφ ην 

γεγνλφο κε ηα άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο ζπλεληεχμεηο πνιινί δήισζαλ σο έλα 

παξάγνληα θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο σο παηδηά ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή θαη 

φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ είρε ζηελ θνηλσλία ηεο Κχπξνπ. 

 

Πίλαθαο 16. Πνζνζηά παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ θνηηεηψλ ελφζσ ήηαλ 

παηδηά 

 Φοιηηηέρ ύνολο ενηλίκυν 

 Ναι Όσι Γεν 

ξέπυ 

Ναι Όσι Γεν 

ξέπυ 

Πηζηεχεηο φηη έρνπλ 

παξαβηαζηεί πνηέ ηα 

δηθαηψκαηα ζνπ σο παηδί; 

31.1% 40.9% 28.0% 56.8% 36.4% 6.7% 

Έρεηο θίινπο ησλ νπνίσλ ηα 

δηθαηψκαηα πηζηεχεηο φηη έρνπλ 

παξαβηαζηεί; 

75.8% 12.4% 11.9% 71.3% 25.9% 2.8% 

Έρεηο απνηαζεί πνηέ ζε 

Τπεξεζία γηα ηελ ππεξάζπηζε 

ησλ δηθαησκάησλ ζνπ σο παηδί; 

2.6% 96.4% 1.0% 2.7% 96.9% 0.4% 

 

Σα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ εληζρχνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, θαη ππνδεηθλχνπλ φηη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα είλαη δηζηαθηηθά ζην 

λα αλαθέξνπλ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, είηε ιφγσ πηζαλψλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα είρε ζηνπο 

ίδηνπο, είηε απφ θφβν κήπσο αλαθαιπθζεί ην πνηνο έθαλε ηελ θαηαγγειία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ απηνί πνπ ην έθαλαλ πεξηζζφηεξν 

θαη απηφ γηλφηαλ φηαλ έθηαλε ε θαηάζηαζε ζην απξνρψξεην. Γηα παξάδεηγκα, κηα 

κεηέξα πήγε ζην ζρνιείν θαη είπε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηη ν άληξαο ηεο ρηχπεζε ηελ 

θφξε ηεο. Σν θνξίηζη ήηαλ γεκάην κψισπεο. Η πεξίπησζε αλαθέξζεθε ακέζσο ζηελ 
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αζηπλνκία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο εηδνπνίεζε ην γξαθείν 

επεκεξίαο ην νπνίν πήξε ηα παηδηά απφ ηελ νηθνγέλεηα γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαη ηα πήγε ζε θάπνηα ιέζρε. Σα παηδηά φκσο ήζειαλ ηε κεηέξα ηνπο, έηζη κεηά απφ 

ιίγν ρξφλν επέζηξεςαλ πίζσ ζε απηή. ε απηή ηελ πεξίπησζε, θάλεθε φηη ε κεηέξα 

ήζειε λα αλαθέξεη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο ην γεγνλφο φηη ν άληξαο ηεο ρηππνχζε 

ηα παηδηά ηεο, αιιά θνβφηαλ θαη πηζαλψο ε κφλε ηεο δηέμνδνο λα ήηαλ λα ην πεη ζην 

ζρνιείν. 

ε κηα άιιε πεξίπησζε παηδί δεκνηηθνχ δνχζε παξακειεκέλν κε ηνλ παηέξα 

ηνπ πνπ είρε μαλαπαληξεπηεί. Σν παηδί απηφ παξαπνλέζεθε φηη έθεπγαλ φινη απφ ην 

ζπίηη θαη ην άθελαλ κφλν ηνπ θαη απηφ θνβφηαλ. Η πεξίπησζε απηή θαηαγγέιζεθε 

ζην γξαθείν επεκεξίαο απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπ παηδηνχ. Η εθπαηδεπηηθφο δελ ήηαλ 

θαζφινπ επραξηζηεκέλε κε ηελ αληηκεηψπηζε απφ ην γξαθείν επεκεξίαο, γηαηί 

νπζηαζηηθά ην γξαθείν επεκεξίαο δελ έθαλε ηίπνηα. Όηαλ δήηεζε ην ιφγν ηεο είπαλ 

φηη ηνπο είλαη γλσζηή ε πεξίπησζε, ε κεηέξα μαλαπαληξεχηεθε, ν άληξαο ηεο δελ 

ήζειε ηα παηδηά ηεο απφ ηνλ πξψην γάκν θαη απηά ππνρξεσηηθά έκελαλ κε ηνλ 

παηέξα, ν νπνίνο ζπδνχζε κε κηα μέλε θαιιηηέρληδα θαη έθεπγε πνιχ πξσί απφ ην 

ζπίηη θαη γπξλνχζε αξγά ην βξάδπ, γηαηί ήηαλ νδεγφο. 

Μηα άιιε εθπαηδεπηηθφο αλάθεξε φηη είδε κεηέξα λα ξίρλεη ην παηδί ηεο θάησ,  

λα ην παηά ζην ιαηκφ (θπξηνιεθηηθά) θαη λα ην ρηππά κπξνζηά ζην κηθξφηεξν ηνπ 

αδειθάθη. Η εθπαηδεπηηθφο ηειεθψλεζε ακέζσο ζηελ αζηπλνκία θαη ν αζηπλνκηθφο 

πνπ απάληεζε ην ηειέθσλν ηεο είπε: «γηαηί θπξία, δελ κπνξνχκε λα ηξαβήμνπκε ην 

απηί ηνπ παηδηνχ καο;» Όηαλ ηνπ εμήγεζε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ, απηφο 

ηεο είπε «κα γη’ απηφ ηειεθσλάο; ηγά ην πξάγκα», θαη ηελ παξέπεκςε ζην γξαθείν 

επεκεξίαο. Όηαλ ηειεθψλεζε ζην γξαθείν επεκεξίαο, ηελ ελεκέξσζαλ φηη μέξνπλ 

ηελ νηθνγέλεηα, έρνπλ κηιήζεη ζηε κεηέξα θαη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηίπνηε άιιν.  
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ηελ πεξίπησζε κηαο θνπέιαο πνπ θαθνπνηήζεθε ζεμνπαιηθά απφ ζπγγεληθφ 

ηεο πξφζσπν, ε ίδηα δήισζε φηη θνβφηαλ γηα ην ηη ζα γηλφηαλ αλ θαηάγγειιε ηελ 

ππφζεζε ιφγσ ηνπ φηη ν ζχηεο ήηαλ ζπγγεληθφ πξφζσπν. Η ίδηα θνπέια αλέθεξε φηη 

γλσξίδεη πεξηζηαηηθφ άιινπ παηδηνχ ην νπνίν θαθνπνηείηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ, νη 

νπνίνη είλαη πνιχ κνξθσκέλνη θαη έρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ θνηλσλία. 

Γηεξσηήζεθε αθφκα θαηά πφζν ππάξρεη πξάγκαηη ε αλσλπκία ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

γίλνληαη ηέηνηεο θαηαγγειίεο θαη θαηά πφζν ζα δηελεξγεζνχλ νη ζσζηέο ελέξγεηεο 

ελαληίνλ ησλ γνληψλ απηνχ ηνπ παηδηνχ (ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο), ιφγσ ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζέζεο ηελ νπνία θαηέρνπλ.  

 

3.4.2.3. Κπξηόηεξα πξνβιήκαηα ηεο Κππξηαθήο θνηλσλίαο όζνλ αθνξά ζηα 

δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εξσηήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο γηα ην πνηα 

ζεσξνχζαλ σο ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο φζνλ αθνξά ζηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα πνπ αλαθέξζεθαλ ζε δηάθνξα 

πξνβιήκαηα ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο κίιεζαλ γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ ξαηζηζκνχ θαη 

ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο, ηεο θαθνπνίεζεο, ηεο έιιεηςεο ζηήξημεο απφ ηελ πνιηηεία 

θ.ιπ.  

Ραηζιζμόρ  

Απηφ ην πξφβιεκα αλαθεξφηαλ ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ παηδηψλ απφ 

μέλεο ρψξεο θαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε φζσλ πξνέξρνληαη απφ θησρέο ρψξεο. Μέζα 

ζε απηά ηα πιαίζηα, εηπψζεθε φηη πνιινί Κχπξηνη κεηαθηλνχλ ηα παηδηά ηνπο απφ 

ζρνιεία πνπ θνηηνχλ πνιιά παηδηά απφ μέλεο ρψξεο, γηαηί δελ ζέινπλ λα θάλνπλ 

παξέα καδί ηνπο θαη γηαηί ζεσξνχλ φηη ε χπαξμε απηψλ ησλ παηδηψλ «ξίρλεη ην 

επίπεδν» ησλ ζρνιείσλ θαη φηη «ηα παηδηά ηνπο ζα κπιέμνπλ κε θαθέο παξέεο». 
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Αληίζηξνθα, έγηλε αλαθνξά ζε ξαηζηζκφ ζε βάξνο ησλ παηδηψλ απφ ηελ Κχπξν απφ 

ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο. Δηπψζεθε φηη νη μέλνη καζεηέο 

δεκηνπξγνχλ ‘θιίθεο’ ζηα ζρνιεία νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ θαη ηα απνγεχκαηα κε 

απνηέιεζκα λα πεξηζσξηνπνηνχλ ηνπο Κχπξηνπο. Μέζα ζηα ίδηα πιαίζηα, έγηλαλ θαη 

αλαθνξέο ζε πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ πεξηζσξηνπνηνχληαλ ιφγσ ησλ αλαπεξηψλ 

ηνπο (π.ρ. ζσκαηηθψλ, λνεηηθψλ, αηζζεηεξηαθψλ). Φαίλεηαη φηη ν ξαηζηζκφο θαη ε 

πεξηζσξηνπνίεζε είλαη έλα θπξίαξρν ζέκα ηεο ζχγρξνλεο θππξηαθήο θνηλσλίαο θαη 

είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ πνιηηηθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ.  

Κακοποίηζη παιδιών ζηην οικογένεια (ζυμαηική και τςσολογική)  

Αξθεηνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα αλαθέξζεθαλ ζηε βία ζηελ 

νηθνγέλεηα σο έλα κεγάιν πξφβιεκα ηεο θνηλσλίαο καο. Χο έλα ζεκείν, απηή 

θαίλεηαη λα πξνθαιείηαη πνιιέο θνξέο ιφγσ ησλ δηαδπγίσλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

ηεηακέλεο θαηαζηάζεηο ζηηο νηθνγέλεηεο (π.ρ. απαγφξεπζε ζην παηδί απφ ηε κεηέξα λα 

δεη ηνλ παηέξα ηνπ θαη ην αληίζηξνθν, ή αθφκα θαη παξακέιεζε ησλ παηδηψλ). 

Αλαθέξζεθαλ φκσο θαη δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ςπρνινγηθήο βίαο (π.ρ. πίεζε θαη 

θξηηηθή γηα λα έρεη ςεινχο βαζκνχο), θαζψο θαη ζσκαηηθήο βίαο (π.ρ.  ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε, πεξηπηψζεηο γνληψλ πνπ ρηππνχζαλ βάλαπζα ηα παηδηά ηνπο, θ.ιπ.).  

 Μη παποσή επαπκών ςπηπεζιών από ηο κπάηορ  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έγηλε αλαθνξά φηη ζηα ζρνιεία ηεο 

Κχπξνπ παξέρεηαη κεησκέλε ζηήξημε ζηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηε 

κάζεζε ή θαη ζηα εηδηθά παηδηά πνπ δελ έρνπλ θξηζεί σο λα έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο 

(ψζηε λα δηθαηνχληαη κε βάζε ην λφκν ζηήξημε), κε απνηέιεζκα ηα κηθξά 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ απηά ηα παηδηά λα κεγαιψλνπλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Μέζα ζην ίδην πιαίζην ζπδεηήζεθε ε έιιεηςε εηδηθψλ ζηα ζρνιεία 
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(παηδνςπρνιφγσλ, θνηλσληνιφγσλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ θηι). πγθεθξηκέλα, 

αλαθέξζεθαλ πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ ρξεηάδνληαη ζηήξημε θαη ην θξάηνο δελ 

κεξηκλά ψζηε λα ππάξρνπλ αξθεηνί εηδηθνί γηα λα ζηεξίμνπλ απηά ηα παηδηά. 

Αλαθέξζεθε επίζεο παξάδεηγκα φπνπ εηδηθφο εηζεγήζεθε έλα παηδί λα 

παξαθνινπζείηαη απφ ςπρνιφγν θαη φηαλ δεηήζεθε απφ ην ζρνιείν, ν ςπρνιφγνο ηνπ 

θξάηνπο κπνξνχζε λα επηζθέπηεηαη ην παηδί κφλν κηα θνξά ην κήλα, ηε ζηηγκή πνπ ην 

παηδί ζα ρξεηαδφηαλ πην ζπρλή παξαθνινχζεζε απφ ηνλ ςπρνιφγν. ε κηα άιιε 

πεξίπησζε, δεηήζεθε ε βνήζεηα εηδηθνχ κέζα ζην Μάην θαη ε απάληεζε ήηαλ «δελ 

κπνξνχκε θέηνο, απφ ην επηέκβξε». Σέινο, ν ηξφπνο ζηήξημεο πνπ παξέρεηαη είλαη 

ζπλήζσο δηαρσξηζηηθφο, ηα παηδηά απνζχξνληαη απφ ηελ ηάμε ηνπο ζε μερσξηζηφ 

δσκάηην, γηα λα ηνπο παξαζρεζεί ε βνήζεηα, έλα γεγνλφο πνπ ζηηγκαηίδεη ηα 

ζπγθεθξηκέλα παηδηά. Γεληθά, θαίλεηαη φηη ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζε άηνκα πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο λα έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο είλαη 

πνιχ επαίζζεην θαη ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπηζηεί κε πνιιή πξνζνρή.  

 

Έλλειτη ζηήπιξηρ από ηην πολιηεία 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα αλαθέξζεθε φηη ε πνιηηεία δελ ζηεξίδεη 

ηηο αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο κε ρακειά εηζνδήκαηα. Απηφ ην 

πξφβιεκα επηδεηλψλεηαη γηαηί ηα παηδηά ζηα ρσξηά έρνπλ πνιχ ιηγφηεξεο επθαηξίεο 

απφ ηα παηδηά ησλ πφιεσλ, ελψ νη γνλείο ηνπο είλαη ιηγφηεξν κνξθσκέλνη απφ απηνχο 

ησλ πφιεσλ θαη αδπλαηνχλ λα ηα βνεζήζνπλ πεξαηηέξσ.  Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα ίδηα 

άηνκα, ε πνιηηεία δελ έρεη θάλεη γλσζηά ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ νχηε θαη έρεη 

ελεκεξψζεη ηνπο πνιίηεο γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ φηαλ εληνπίζνπλ φηη 

θαηαπαηνχληαη ηα δηθαηψκαηα θάπνηνπ παηδηνχ. Σέινο, έγηλε αλαθνξά ζηα παηδηά ησλ 

κεηνλνηήησλ (Αξκέληνη, Μαξσλίηεο, Λαηίλνη) πνπ δελ γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο 
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θαη φηη ζα ήηαλ ζσζηφ ε πνιηηεία λα βνεζήζεη απηά ηα παηδηά λα κάζνπλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο.  

Άλλα πποβλήμαηα 

Απφ ηελ άιιε ππήξραλ άηνκα πνπ αλάθεξαλ σο πξφβιεκα ηεο θνηλσλίαο ην 

γεγνλφο φηη δίλνληαη πνιιά δηθαηψκαηα ζηα παηδηά κε απνηέιεζκα απηά λα 

‘απνζξαζχλνληαη’ λα μεθεχγνπλ απφ ηηο ‘αξρέο ηεο θνηλσλίαο’ θαη φηη θαη απηή ε 

έξεπλα ζπλεηζθέξεη πξνο απηή ηελ θαηάζηαζε. Δίπαλ, γηα παξάδεηγκα, φηη ηα παηδηά 

δελ αθνχλε ηνπο γνλείο ηνπο, ζέινπλ λα έρνπλ άπνςε γηα φια θαη εθφζνλ εληζρχεηαη 

απφ θάπνηνπο, φπσο είπαλ, ην δηθαίσκα ειεχζεξεο έθθξαζεο, ηφηε ηα πξάγκαηα ζα 

γίλνπλ πνιχ ρεηξφηεξα. Κάπνηα άηνκα αλάθεξαλ φηη ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία ηα παηδηά 

έρνπλ πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα απφ ηνπο γνλείο ηνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

ελήιηθεο γεληθφηεξα θαη ζπρλά θαηαρξψληαη απηψλ ησλ δηθαησκάησλ. Αλαθέξζεθαλ 

παξαδείγκαηα ζπκκνξηψλ παηδηψλ πνπ θιέβνπλ ή θαηαζηξέθνπλ πεξηνπζίεο 

αλππνςίαζησλ πνιηηψλ, παηδηψλ πνπ παίδνπλ πνδφζθαηξν θαη ρηππνχλε κε ηελ κπάια 

απηνθίλεηα, παηδηψλ πνπ θάλνπλ ππεξβνιηθφ ζφξπβν θαη φηαλ ηνπο δεηεζεί απφ ηνπο 

ελήιηθεο λα είλαη πην ήζπρα αληί λα εζπράζνπλ απζαδηάδνπλ.  Δλψ απηά ηα δεηήκαηα 

πνπ αλαθέξζεθαλ δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, είλαη 

έλδεημε ηεο άγλνηαο θάπνησλ αηφκσλ πάλσ ζε απηά ηα δεηήκαηα. 

 

3.4.3. Γπάζειρ πποώθηζηρ 

Ο ηξίηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηεζνχλ νη Γξάζεηο πνπ ε Κππξηαθή 

θνηλσλία ζα πξέπεη λα πξνσζήζεη γηα λα βειηησζεί ε ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ παηδηψλ ζηε ρψξα καο. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, νη ελήιηθεο είραλ εξσηεζεί γηα 

ηηο πεγέο ελεκέξσζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ πνπ έπξεπε λα εληζρπζνχλ. Η 

πην ζπρλή επηινγή ήηαλ ε ηειεφξαζε κε πνζνζηφ 69.7% θαζψο θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ζηα ζρνιεία (70.4%). ε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ νη ελήιηθεο δήισζαλ φηη ζα 
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κπνξνχζε λα εληζρπζεί ε ελεκέξσζε κέζσ δηαδηθηχνπ (29.1%) θαζψο θαη ε 

ελεκέξσζε απφ κέζα απφ πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ πνπ ζα παξέρεηαη απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο (28.1%). Φαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο επέιεμαλ ηελ ηειεφξαζε, 

γηαηί πηζαλφλ λα κελ είλαη νηθείνη κε ην δηαδίθηπν. Δπίζεο, επέιεμαλ ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ ζηα ζρνιεία γηαηί πηζαλφλ λα ζεσξνχλ φηη είλαη αξκνδηφηεηα ησλ ζρνιείσλ θαη 

ηεο νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο λα ελεκεξψζνπλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ.  

Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο δφζεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξεο εηζεγήζεηο, πέξαλ 

απφ απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, γηα κεζφδνπο κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

πξνσζεζνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ.  

 

Πληποθόπηζη παιδιών 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ παηδηψλ γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, 

απηή ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 α) Απφ δηαζεκφηεηεο (π.ρ. ηξαγνπδηζηέο, εζνπνηνχο, πνδνζθαηξηζηέο) γηαηί 

ηα παηδηά ηνπο έρνπλ σο κνληέια. Απηή είλαη κηα πξαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλά ζην εμσηεξηθφ θαη πηζαλφλ λα είρε απνηέιεζκα θαη ζηελ Κχπξν. Βιέπνπκε γηα 

παξάδεηγκα εζνπνηνχο ηνπ Hollywood λα αζρνινχληαη κε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, 

λαξθσηηθψλ θ.ιπ., έλα γεγνλφο πνπ θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο ρψξεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

 β) Μέζσ δεκηνπξγίαο ζειίδαο ζην facebook απφ ην γξαθείν ηνπ Δπηηξφπνπ 

γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ λα δηαζπείξεη ην ζέκα ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Οη λένη γεληθά ρξεζηκνπνηνχλ ην facebook γηα επηθνηλσλία 

θαη ίζσο κηα ηέηνηα θίλεζε λα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε κεηάδνζε θάπνησλ ζρεηηθψλ 

κελπκάησλ πξνο ηνπο λένπο.  
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γ) Με επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία θαη παξνρή εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο 

καζεηέο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε Δπίηξνπνο ε ίδηα επηζθέπηεηαη ζπρλά ηα ζρνιεία 

ίζσο ζα ήηαλ θαιφ λα γίλεη έλα νξγαλσκέλν πξφγξακκα επηζθέςεσλ ζε φια ηα 

ζρνιεία απφ ηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ γξαθείνπ ηεο Δπηηξφπνπ, ή θαη ηεο ίδηαο ηεο 

Δπηηξφπνπ, φπνπ είλαη εθηθηφ, ψζηε ηα παηδηά θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα αθνχζνπλ απφ 

πξψην ρέξη γηα ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. ε απηέο ηηο 

επηζθέςεηο είλαη ζεκαληηθφ λα δνζεί πιηθφ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν ην ζέκα ζα κειεηεζεί 

ζε κεγαιχηεξν βάζνο απφ ηα παηδηά. 

 

Εκπαίδεςζη γονιών και εκπαιδεςηικών 

Μηα άιιε δξάζε πξνψζεζεο πνπ αλαθέξζεθε ήηαλ ε εθπαίδεπζε ησλ γνληψλ 

(ζρνιέο γνλέσλ) θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε φηη νη γνλείο ζα πξέπεη λα θαηαξηηζηνχλ ψζηε (α) λα είλαη 

ζεηηθνί ζε εηζεγήζεηο πνπ ηνπο γίλνληαη απφ ηα ζρνιεία θαη ηνπο εηδηθνχο γηα ην θαιφ 

ησλ παηδηψλ ηνπο, (β) λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο γηα λα κελ ηα 

θαηαπηέδνπλ, θαη (γ) λα κελ έρνπλ ηφζεο πξνθαηαιήςεηο ελαληίνλ ησλ εηδηθψλ (π.ρ. 

απφ γνλείο πνπ αξλνχληαη φηη ην παηδί ηνπο πηζαλφλ λα έρεη θάπνην πξφβιεκα απφ ην 

θφβν κήπσο ζηηγκαηηζηεί). 

 

Τπηπεζίερ ηος κπάηοςρ 

Έλα εληνλφηαην ζέκα πνπ ζπδεηήζεθε ήηαλ ηα πξνβιήκαηα κε ηηο δηάθνξεο 

ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο νη νπνίεο δέρνληαη ηα παξάπνλα γηα θαηαπάηεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα εθπαηδεπηηθφο ηειεθψλεζε ζην 

γξαθείν επεκεξίαο γηα λα θαηαγγείιεη κηα πεξίπησζε θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ 
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ελφο παηδηνχ, ε ψξα ήηαλ 14:15 θαη ηεο είπαλ λα ηειεθσλήζεη ηελ επφκελε κέξα γηαηί 

ζε ιίγν ζα ζρφιαγαλ! Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο απφ ιεηηνπξγνχο ηνπ θξάηνπο πηζαλψο 

λα απνηξέπνπλ θάπνηνπο πνιίηεο απφ λα θαηαγγείινπλ θάπνηα πεξηζηαηηθά, εηδηθά 

ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη άκεζε πξφζβαζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. Καηά 

ζπλέπεηα, έγηλε ε εηζήγεζε λα δεκηνπξγεζεί κηα ππεξεζία πνπ λα είλαη αλνηρηή 

νιφθιεξν ην εηθνζηηεηξάσξν θαη ε νπνία λα ρεηξίδεηαη άκεζα ηα ζέκαηα ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. 

Φάλεθε επίζεο φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη 

κε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ δελ είλαη μεθάζαξεο ζηελ θνηλσλία (π.ρ. Γξαθείν 

Δπεκεξίαο, Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, Αζηπλνκία). 

πγθεθξηκέλα αλαθέξζεθαλ πεξηπηψζεηο φπνπ πνιίηεο ηειεθψλεζαλ ζηηο πην πάλσ 

ππεξεζίεο θαη ηνπο είπαλ φηη δελ είλαη δηθή ηνπο αξκνδηφηεηα θαη φηη πξέπεη λα 

απνηαζνχλ αιινχ (π.ρ. αζηπλνκία).  

Νέερ ςπηπεζίερ και ενέπγειερ 

χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, θάπνηεο επηπιένλ λέεο 

ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνσζήζεη ην θξάηνο είλαη ε δεκηνπξγία 

ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο ζηε Βνπιή γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (ή ππνεπηηξνπήο 

ηεο ήδε ππάξρνπζαο επηηξνπήο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα), ε δεκηνπξγία 

αλεμάξηεηνπ ζψκαηνο πνπ ζα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη απηά ηα ζέκαηα θαη αλ έρεη ηελ 

εμνπζία λα δξα απηεπάγγειηα, ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο αλάγθεο 

ζπκπιήξσζεο πνιιψλ εληχπσλ ζε ζέκαηα παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. 

Σέινο, αλαθέξζεθε ε ζχλαςε ζπλεξγαζηψλ κε άιιεο ρψξεο κε ζθνπφ ηε κειέηε ησλ 

ηξφπσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ απηφ ην ζέκα, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία δηαθξαηηθψλ 

forum γηα ζπδεηήζεηο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Παηδηψλ θ.ιπ.  
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Σποποποίηζη θεζμών 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζπλεληεχμεηο αλάθεξαλ φηη ην θξάηνο νθείιεη λα 

ηξνπνπνηήζεη ηνπο ζεζκνχο, ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ. 

Αλαθέξζεθαλ παξαδείγκαηα παηδηψλ πνπ δεηηαλεχνπλ ζηνπο δξφκνπο ή κεηέξεο πνπ 

δεηηαλεχνπλ θξαηψληαο βξέθε καδί ηνπο, ηε ζηηγκή πνπ αζηπλνκηθνί πνπ πεξλνχλ 

δίπια ηνπο δελ επεκβαίλνπλ. Αθφκα, ην θξάηνο νθείιεη λα επέκβεη ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ νη γνλείο δελ παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε αζθάιεηα ζηα παηδηά ηνπο (π.ρ. γηαηί 

εξγάδνληαη κέρξη αξγά ην βξάδπ) θαη λα ζηεξίμεη απηά ηα παηδηά. Έγηλαλ επίζεο 

εηζεγήζεηο γηα αιιαγέο ζην λφκν πνπ δηέπεη ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε. Δηπψζεθε φηη ε 

πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα γηα ηελ παξνρή εηδηθήο εθπαίδεπζεο (ζε 

δηαρσξηζηηθφ πεξηβάιινλ), πεξηζσξηνπνηεί θαη ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη. Σέινο, φζνλ 

αθνξά ζηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ έγηλε ε εηζήγεζε ην θξάηνο λα δεκηνπξγήζεη 

ηάμεηο ππνδνρήο φπνπ ηα παηδηά ζα δηδάζθνληαη ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα κέρξη λα 

κπνξέζνπλ λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

3.5.ςνολικά αποηελέζμαηα θοιηηηών και ενηλίκυν 

ην ζχλνιν ηνπο, κφλν 31.4% ησλ ελειίθσλ γλψξηδαλ φηη ‘παηδί’ νξίδνπκε ηα 

άηνκα 0-18 ρξφλσλ (Πίλαθαο 11), ελψ ε πιεηνςεθία ησλ ελειίθσλ (44.6%) ζεσξεί 

φηη παηδηά νλνκάδνπκε ηα άηνκα 0-12 ρξνλψλ. Οη ελήιηθεο είραλ εξσηεζεί θαη «απφ 

πνηα ειηθία έρνπλ ηα παηδηά δηθαηψκαηα;» Δπίζεο, ζην ζχλνιν ηνπο, 59.0% ησλ 

ελήιηθσλ γλψξηδαλ φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ αξρίδνπλ απφ ηε γέλλεζή ηνπο 

(Πίλαθαο 12), ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ δήισζε ειηθίεο πνπ θπκαίλνληαλ απφ 1 

κέρξη 23 ρξνλψλ.   

Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζθνπνχ κέηξεζεο ησλ γλψζεσλ ηεο θππξηαθήο 

θνηλσλίαο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, νη ελήιηθεο 
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εξσηήζεθαλ θαηά πφζν ήηαλ ελήκεξνη γηα ην Θεζκφ ηνπ Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ (Πίλαθαο 14). ηελ επξχηεξε πιεηνςεθία ηνπο νη ελήιηθεο 

ήηαλ απφ θαζφινπ σο ιίγν ελεκεξσκέλνη γηα ην Θεζκφ. Όηαλ εξσηήζεθαλ φκσο γηα 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, φινη νη 

ελήιηθεο ήηαλ ζε αθφκα κηθξφηεξν βαζκφ ελεκεξσκέλνη γηα ην ζέκα.  

Ο δεχηεξνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο εμέηαδε ηηο απφςεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο πηζηεχνπλ φηη δηαζθαιίδνληαη ηα 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ.  Οη νκάδεο ελειίθσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα 

ζεσξνχζαλ φηη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ πξνζηαηεχνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ζηελ Δπξψπε απφ φηη ζηελ Κχπξν (Πίλαθαο 15) .  

 Οη ελήιηθεο καδί κε ηνπο θνηηεηέο, είραλ εξσηεζεί θαηά πφζν είραλ 

παξαβηαζηεί ηα δηθαηψκαηα ηνπο φηαλ ήηαλ παηδηά. πλνιηθά, 56.8% ησλ ελειίθσλ 

πίζηεπαλ φηη ηα δηθαηψκαηά ηνπο είραλ παξαβηαζηεί ελφζσ ήηαλ παηδηά (Πίλαθαο 16), 

ελψ 71.3% γλψξηδαλ άηνκα ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα είραλ παξαβηαζηεί. Σν 

εληππσζηαθφ φκσο είλαη φηη κφλν 2.4% ησλ αηφκσλ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα είραλ 

παξαβηαζηεί σο παηδηά έρνπλ απνηαζεί ζε Τπεξεζία γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο.  

 

 



 59 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΔΗ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα εζηηαζηνχλ ζηηο γλψζεηο ηεο 

Κππξηαθήο θνηλσλίαο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ 

θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο απφ ηελ θππξηαθή θνηλσλία θαη ηελ πνιηηεία, θαη θαηά 

ζπλέπεηα, ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε ε πνιηηεία λα δηαζθαιίδεη 

θαιχηεξα απηά ηα δηθαηψκαηα.  

 

Γλώζεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ 

Απφ πιεπξάο ησλ παηδηψλ δεκνηηθνχ θαη γπκλαζίνπ/ιπθείνπ θάλεθε φηη ήηαλ 

ελήκεξα γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο, αθνχ απάληεζαλ ζσζηά ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

δειψζεσλ πνπ ηνπο ηέζεθαλ. Με άιια ιφγηα, ζηε ζεσξία ηα παηδηά μέξνπλ 

ηνπιάρηζηνλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Τπήξμαλ, φκσο, δχν δηθαηψκαηα 

ηα νπνία κεγάιν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ δελ γλψξηδαλ. Πεξίπνπ νη κηζνί καζεηέο δελ 

γλψξηδαλ φηη ηα παηδηά δελ είλαη ηδηνθηεζία ησλ γνληψλ ηνπο. Δπίζεο, ην έλα ηξίην 

ησλ καζεηψλ ζεσξνχζαλ φηη νη γνλείο έρνπλ δηθαίσκα λα ρηππνχλ ηα παηδηά ηνπο ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Απηέο νη απαληήζεηο πηζαλφλ λα αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη γνλείο ζηελ Κχπξν αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηνπο. Γειαδή ελψ νη γνλείο 

κπνξεί λα ελδηαθέξνληαη θαη λα δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηνλ Ππιψλα ηεο Παξνρήο 

(π.ρ. εθπαίδεπζεο, ςπραγσγίαο θ.ιπ.), δελ θαίλεηαη λα δίλνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία ζηνλ 

Ππιψλα ηεο πκκεηνρήο, πηζαλφλ θαη ιφγσ ηεο άγλνηαο ηνπο γηα ην ζέκα. Οη γνλείο 

εκθαλίδνληαη λα κε ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα μεθεχγνπλ απφ ην δηθφ ηνπο έιεγρφ 

ηνπο θαη λα κε δξάζνπλ κε ηξφπν πνπ νη ίδηνη δηαθσλνχλ.  Καηά ζπλέπεηα είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ελεκεξσζνχλ νη γνλείο θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηα 

παηδηά ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο νληφηεηεο κε βνχιεζε θαη άπνςε, θαζψο 
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θαη κε πξσηνβνπιία θαη κεγάιν βαζκφ απηνλνκίαο. Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ 

εμέηαζε πνιιά παξαδείγκαηα κέζα απφ ηα νπνία λα δηαθαίλεηαη αλ ηα παηδηά 

γλσξίδνπλ ζηην ππάξη αλ εθαξκφδεηαη έλα δηθαίσκά ηνπο ή φρη. Μειινληηθή έξεπλα 

ζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη ηηο γλψζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο κέζα απφ 

απηφ ην πην πξαθηηθφ πξίζκα.  

Τπήξμε επίζεο κηα πηζαλή παξαλφεζε ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ ‘παηδί’ 

εθφζνλ ε πιεηνςεθία παηδηψλ θαη ελειίθσλ ζεψξεζαλ φηη ‘παηδί’ νλνκάδνπκε ηα 

άηνκα απφ 0-12 ρξφλσλ. Η ίδηα παξαλφεζε ππήξμε θαη απφ πιεπξάο ησλ ελειίθσλ 

θαη ησλ θνηηεηψλ.  Δίλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ φηη ιηγφηεξν απφ ηνπο κηζνχο 

θνηηεηέο ζε θιάδνπο πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 

δελ γλσξίδνπλ απηφ ηνλ νξηζκφ. Η παξαλφεζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη θάπνηα 

άηνκα ζεψξεζαλ φηη ηα άηνκα άλσ ησλ 12 νλνκάδνληαη έθεβνη. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ φκσο λα γίλεη επξχηεξα γλσζηφ φηη ν νξηζκφο ηνπ παηδηνχ πεξηιακβάλεη 

άηνκα απφ 0-18 ρξφλσλ, θαη φηη ε χκβαζε ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 

αληηπξνζσπεχεη ηα παηδηά φισλ ησλ ειηθηψλ (0-18 ρξφλσλ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ παηδηψλ πνπ κφιηο έρνπλ γελλεζεί θαη άξα δελ κηιάλε αθφκα. Δίλαη 

ζεκαληηθφ φινη νη θνηηεηέο πνπ ζπνπδάδνπλ ζε θιάδνπο πνπ άπηνληαη άκεζα ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ (π.ρ. εθπαίδεπζε, θνηλσληθή εξγαζία θαη ςπρνινγία) λα 

είλαη νηθείνη κε ηέηνηνπο νξηζκνχο. Καηά ζπλέπεηα, ζε ζπλάξηεζε κε ην Γεληθφ 

ρφιην Νν 5, (GRC / C/ GC/ 5/ 2003) ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ππνδείμεηο 

ζηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φπνπ ζπνπδάδνπλ θνηηεηέο απηψλ ησλ 

εηδηθνηήησλ ψζηε λα δψζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε απηά ηα ζέκαηα. 

Θα ήηαλ επίζεο ζεκαληηθφ λα βνεζεζνχλ νη θνηηεηέο (αιιά θαη ε θνηλσλία 

γεληθφηεξα) λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηα παηδηά απνηεινχλ ήδε ελεξγφ κέινο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη φηη ζπκβάινπλ άκεζα ζηελ δηακφξθσζε ηεο παξνχζαο 
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θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα ηα παηδηά δελ είλαη νη πνιίηεο ηνπ 

αχξην, αιιά είλαη ήδε, απφ ηε γέλλεζή ηνπο, πνιίηεο ηνπ παξφληνο θαη ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε. Υξήζηκν είλαη επίζεο ε ελεκέξσζε γηα ηέηνηα ζέκαηα 

λα γίλεηαη ζε έκπξαθην θαη φρη ζεσξεηηθφ επίπεδν. Γειαδή λα εθηεζεί ην θνηλφ ζε 

παπαδείγμαηα κέζα απφ ηα νπνία λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, παξά λα ηνπο παξνπζηάδνληαη ηα δηθαηψκαηα κφλν ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν (π.ρ. ηα παηδηά  έρνπλ δηθαίσκα λα πξνζηαηεχνληαη). 

Έρεη, επίζεο, δηαθαλεί απφ ηελ έξεπλα φηη ηα παηδηά δελ είλαη πιήξσο ελήκεξα 

γηα ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε άπνςή ηνπο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ θνηλσλία 

γεληθφηεξα. Απηφ ην γεγνλφο εληζρχεη ην φηη ε θππξηαθή θνηλσλία πζηεξεί ζηνλ 

Ππιψλα ηεο πκκεηνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα ελψ νη καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ 

δήισλαλ έληνλα φηη ε ειεχζεξε έθθξαζε (σο ζεσξία) είλαη πνιχ ζεκαληηθφ δηθαίσκα 

γηα απηνχο, δελ θάλεθε λα έρνπλ ηφζν έληνλεο απφςεηο φζνλ αθνξά ζηελ εθαπμογή 

ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζε 

πεξίπησζε δηαδπγίνπ, ελψ ηα παηδηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθθέξνπλ άπνςε 

αλαθνξηθά κε πνην απφ ηνπο δχν γνληνχο ζέινπλ λα κείλνπλ, αξθεηνί καζεηέο δελ 

γλψξηδαλ απηφ ηνπο ην δηθαίσκα. Δπίζεο, νη καζεηέο δελ ήηαλ ηφζν έληνλνη γηα ην 

πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα απηνχο ην δηθαίσκα ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζην ζρνιείν θαη 

ζηελ νηθνγέλεηα. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνπο απνθάιππηε ν θαιχηεξνο ηνπο 

θίινο φηη θαθνπνηείηαη, αξθεηνί καζεηψλ ζα απνζησπνχζαλ ην γεγνλφο. Απηφ 

δηαζηαπξψλεηαη θαη κε ην φηη ελψ νη κηζνί καζεηέο δήισζαλ φηη έρνπλ παξαβηαζηεί 

ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ειάρηζηνη απφ απηνχο είραλ απνηαζεί ζε Τπεξεζία γηα ηελ 

θαηαγγείινπλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά. Λφγσ απηήο ηεο αληίθαζεο πνπ ππέδεημε ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, απηφ ην πξφβιεκα πξέπεη λα κειεηεζεί εηο βάζνο κε 

πεξηζζφηεξα δεδνκέλα γηαηί είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ. 
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Απφ πιεπξάο ησλ ελειίθσλ, θάλεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο κπνξνχζαλ 

λα αλαθέξνπλ θάπνηα απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Όζα άηνκα είραλ 

παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε κπνξνχζαλ λα αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξα θαη λα έρνπλ 

έληνλε άπνςε γη’ απηά. Απηά ηα δηθαηψκαηα, σζηφζν, αλαθέξνληαλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο γεληθά ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξν ηε ινγηθή παξά έρνληαο ζπγθεθξηκέλε 

γλψζε ηεο χπαξμεο ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Καηά ζπλέπεηα, 

πηζηεχνπκε φηη ην γξαθείν ηεο Δπηηξφπνπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζα ήηαλ 

θαιφ λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε γηα ηελ χπαξμε ηεο χκβαζεο 

απηήο θαζ’ απηήο . Δάλ ε θνηλσλία γλσξίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαιχηεξα, 

πηζαλφλ λα κεησζνχλ νη παξαβηάζεηο απηψλ ησλ δηθαησκάησλ, θαη ηαπηνρξφλσο λα 

απμεζνχλ ηα πνζνζηά ησλ θαηαγγειηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο παξαβίαζήο ηνπο. Ιδηαίηεξε 

έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί απφ ηελ Δπίηξνπν ζηελ ελεκέξσζε γηα εθείλα ηα 

δηθαηψκαηα γηα ηα νπνία ππάξρεη ιηγφηεξε πιεξνθφξεζε ζηελ θνηλσλία θαζψο 

επίζεο θαη γηα εθείλα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ παξαλνήζεηο θαη πνπ έρνπλ αλαθεξζεί 

πην πάλσ. 

Η έξεπλα έδεημε φηη ε θνηλσλία ηεο Κχπξνπ γεληθά είλαη πνιχ ιίγν 

ελεκεξσκέλε γηα ην Θεζκφ ηνπ Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Παηδηνχ. Οη ελήιηθεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ήηαλ αθφκα ιηγφηεξν ελήκεξνη 

γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ. 

Όζνη ήμεξαλ γηα ην ζεζκφ δήισζαλ φηη έκαζαλ γηα ηελ χπαξμή ηνπ απφ ηελ 

ηειεφξαζε, αιιά ήμεξαλ πνιχ ιίγα γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δπηηξφπνπ.   

Χο πξνέθηαζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ γλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο γηα ηνλ πην πάλσ 

Θεζκφ, θάλεθε αθφκα φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα γλψξηδαλ πνιχ ιίγα θαη γηα 

ηνπο ππφινηπνπο θνξείο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ. Πην εηδηθά, 

θάλεθε φηη δελ είλαη μεθάζαξεο ζηελ θνηλσλία νη αξκνδηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ 
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θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ (π.ρ. Γξαθείν Δπεκεξίαο, 

Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, Αζηπλνκία) θαη ππάξρεη 

ζχγρπζε αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο γηα ηηο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε ζεζκνχ. 

Απηφ ην γεγνλφο, κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο νη πνιίηεο 

λα θαηαγγείινπλ πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο. Καηά ζπλέπεηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην γξαθείν ηεο 

Δπηηξφπνπ λα θάλεη επξχηεξα γλσζηέο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ γξαθείνπ, θαη πψο απηέο 

δηαθέξνπλ απφ ηηο αξκνδηφηεηεο άιισλ ζεζκψλ φπσο ηνπ γξαθείνπ Δπεκεξίαο θαη 

ηεο αζηπλνκίαο.  

 

Ανηιμεηώπιζη ηυν παιδιών και ηυν δικαιυμάηυν ηοςρ 

Ο δεχηεξνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο εμέηαδε ηηο απφςεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν πηζηεχεη φηη δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ.  ε 

γεληθέο γξακκέο, νη καζεηέο δελ θάλεθαλ πνιχ αηζηφδνμνη γηα ην επίπεδν πξνζηαζίαο 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ ζηελ Κχπξν, θαη πηζηεχνπλ φηη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

παηδηψλ ζηελ Δπξψπε πξνζηαηεχνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Σα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ ζεσξνχλ νη καζεηέο φηη αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ζηελ Κππξηαθή 

θνηλσλία είλαη ηα λαξθσηηθά θαη ε θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ. Απηφ ην απνηέιεζκα 

είλαη ηαπηφζεκν κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Κχπξνπ ζην Δπξσβαξφκεηξν 

(Eurobarometer, 2008).  

Όιεο νη νκάδεο θνηηεηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ζπκθσλνχζαλ φηη 

ζην κεγαιχηεξν βαζκφ δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ Διιελνθχπξησλ παηδηψλ 

ρσξίο αλαπεξίεο, ελψ ζην ιηγφηεξν βαζκφ δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ. Δπίζεο, φιεο νη νκάδεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα 

(καζεηέο, θνηηεηέο θαη ελήιηθεο) ζεσξνχζαλ φηη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ 
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πξνζηαηεχνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ Δπξψπε απφ φηη ζηελ Κχπξν. Απηφ ην 

εχξεκα, κάο θαηεπζχλεη πξνο δχν θαηεπζχλζεηο:  α) λα δψζνπκε ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ νκάδσλ παηδηψλ πνπ πηζαλφλ λα 

πεξηζσξηνπνηνχληαη (π.ρ. παηδηά κεηαλαζηψλ, παηδηά κε αλαπεξίεο) θαη β) λα 

κειεηήζνπκε ην ηη γίλεηαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο φζνλ αθνξά ζηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ ψζηε λα κεηαθέξνπκε θάπνηεο απφ ηηο πξαθηηθέο ηνπο ζηελ Κχπξν γηα λα 

ληψζνπλ νη Κχπξηνη πνιίηεο φηη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ πξνζηαηεχνληαη ζε 

παξφκνην βαζκφ ζε Κχπξν θαη Δπξψπε.  

Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ εχξεκα απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ηα δχν ηξίηα 

ησλ ελειίθσλ θαη νη κηζνί καζεηέο γπκλαζίνπ/ιπθείνπ πίζηεπαλ φηη ηα δηθαηψκαηα 

ηνπο είραλ παξαβηαζηεί ελφζσ ήηαλ παηδηά. Αθφκε ζεκαληηθφηεξν ήηαλ ην γεγνλφο 

φηη ειάρηζην πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο δήισζε φηη είρε απνηαζεί ζε θάπνηα ππεξεζία 

γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. Απηφ ην γεγνλφο δείρλεη φηη ηα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο είλαη πνιχ δηζηαθηηθά λα θαηαγγείινπλ θάπνηα παξαβίαζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο σο παηδηά ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

θαηαγγέιινληαη ηέηνηα πεξηζηαηηθά, φπσο θάλεθαλ ζηελ έξεπλα, πεξηιακβάλνπλ      

α) ην θφβν, β) ηελ ακθηβνιία ηνπ θαηά πφζν ππάξρεη πξάγκαηη αλσλπκία ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηέηνησλ θαηαγγειηψλ, θαη γ) ηελ ακθηβνιία ζην θαηά πφζν ε πνιηηεία 

επεκβαίλεη απνηειεζκαηηθά ζε πεξηπηψζεηο θαηαγγειηψλ θαη εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ νη γνλείο θαηέρνπλ ςειή ζέζε ζηελ θνηλσλία. Με άιια ιφγηα θαίλεηαη φηη 

ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαγγειηψλ, ψζηε ε 

θνηλσλία λα γλσξίζεη θαη λα εκπηζηεπηεί απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Θα κπνξνχζαλ, γηα 

παξάδεηγκα, λα δεκηνπξγεζνχλ κηθξά ηειενπηηθά θηικάθηα πνπ λα επεμεγνχλ απηέο 

ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα ελεκεξψλνπλ ην θνηλφ γηα απηέο. Θα κπνξνχζαλ, επίζεο, λα 

πξνβιεζνχλ (κε ςεπδψλπκα) ελζαξξπληηθά πεξηζηαηηθά ζηα νπνία παηδηά 
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βνεζήζεθαλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο κεηά απφ θαηαγγειίεο παξαβίαζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο.   

Σα δεδνκέλα απηήο ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ απηνί πνπ 

έθαλαλ ηηο πην ζπρλέο θαηαγγειίεο (είηε ζηελ αζηπλνκία είηε ζην γξαθείν επεκεξίαο), 

αιιά απηφ γηλφηαλ κφλν φηαλ έθηαλε ε θαηάζηαζε ζην απξνρψξεην. Καηά ζπλέπεηα 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα εθπαηδεπηνχλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί ζην πψο λα 

εληνπίδνπλ πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ, θαη  λα 

γλσξίδνπλ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα απνηείλνληαη γηα λα 

θαηαγγέιινπλ ηέηνηα πεξηζηαηηθά.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηλφληνπζαλ θαηαγγειίεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

θάλεθε φηη ε αληαπφθξηζε ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο δελ ηνπο άθεζε 

ηθαλνπνηεκέλνπο. Ιδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη θάπνηνη ιεηηνπξγνί 

ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θάλεθε λα δηθαηνινγνχλ ηελ θαηαπάηεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ παηδηψλ θαη λα αδπλαηνχλ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο ‘γλσζηέο’ 

πξνο απηνχο πεξηπηψζεηο,είηε γηαηί γλψξηδαλ απφ παιηά ηα πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο, 

είηε γηαηί γλψξηδαλ πξνζσπηθά ηνλ θαηεγνξνχκελν θαη δελ ήζειαλ λα δξάζνπλ 

ελαληίνλ ηνπ. Σέηνηα πεξηζηαηηθά έξρνληαη ζε αληίθαζε κε ηνλ Ππιψλα ηεο 

Πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ απφ ηηο ίδηεο ηεο ππεξεζίεο,  ελψ ηίζεηαη θαη ην εξψηεκα ηνπ 

θαηά πφζν ε γλψζε ηέηνησλ απνηπρεκέλσλ πεξηζηαηηθψλ αληηκεηψπηζεο 

θαηαγγειηψλ παξεκπνδίδεη ηα άηνκα απφ ην λα θάλνπλ πεξαηηέξσ θαηαγγειίεο.   

Αθφκα έλα πξφβιεκα κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο ζρεηηδφκελν κε ηνλ 

Ππιψλα ηεο Πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ, είλαη φηη ην γξαθείν επεκεξίαο αδπλαηεί λα 

δερηεί θαηαγγειίεο κεηά ηηο 14.30. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθφ γηαηί νη ψξεο 

ηνπ απνγεχκαηνο είλαη απηέο πνπ ηα παηδηά είλαη εθηφο ζρνιείνπ θαη θαηά ηηο νπνίεο 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα θαηαπαηεζνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο.  
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Δπιππόζθεηερ δπάζειρ ηος κπάηοςρ 

Ο ηξίηνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηεζνχλ νη Γξάζεηο πνπ ε Κππξηαθή 

θνηλσλία ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα πξνσζεζνχλ γηα λα βειηησζεί ε ππεξάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ ζηε ρψξα καο. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, νη καζεηέο 

θαζψο θαη νη ελήιηθεο είραλ εξσηεζεί θαη γηα ην πνηεο πεγέο ελεκέξσζεο γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ έπξεπε λα εληζρπζνχλ. Η πην ζπρλή επηινγή ήηαλ ε 

ηειεφξαζε θαζψο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηα ζρνιεία, ελψ ζε πνιχ κηθξφηεξν 

βαζκφ επέιεμαλ ηελ ελεκέξσζε κέζσ δηαδηθηχνπ θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε κέζα 

απφ πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ πνπ ζα παξέρεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Απηφ είλαη 

έλα εχξεκα πνπ αληηθάζθεη κε εχξεκα έξεπλαο πνπ έγηλε ζε Παλεπξσπατθφ επίπεδν 

(Eurobarometer, 2008), φπνπ πέξαλ ηνπ 70% ησλ ζπκκεηερφλησλ (παηδηά 15-18 

ρξφλσλ) ζεψξεζαλ ην δηαδίθηπν σο ηελ θαιχηεξε πεγή γηα δηάδνζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ.  

Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο δφζεθαλ επηπιένλ εηζεγήζεηο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα γηα κεζφδνπο κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

πξνσζεζνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, πέξαλ απηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. 

Πεξηιεπηηθά, νη ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνσζήζεη ην θξάηνο ζα 

παξνπζηαζηνχλ πην θάησ. 

α) Γεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο ζηε Βνπιή γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (ή 

ππνεπηηξνπήο ηεο ήδε ππάξρνπζαο επηηξνπήο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα).  

β) Γεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ ζψκαηνο πνπ ζα κπνξεί απηεπάγγειηα λα ρεηξίδεηαη απηά 

ηα ζέκαηα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. Απηή ε ππεξεζία είλαη θαιφ λα ιεηηνπξγεί 

νιφθιεξν ην εηθνζηηεηξάσξν, ψζηε νη πνιίηεο λα έρνπλ ζε απηή πξφζβαζε αλά πάζα 

ζηηγκή.  
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γ) Μείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο αλάγθεο ζπκπιήξσζεο πνιιψλ εληχπσλ ζε 

ζέκαηα παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ.  

δ) Οξγάλσζε εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο. Απηά ηα ζεκηλάξηα 

ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κε ηε ζπλεξγαζία θάπνησλ θέληξσλ λεφηεηαο θαη ηελ 

θνηλφηεηα γεληθφηεξα, ψζηε ε ελεκέξσζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ λα θηάζεη 

φζν ην δπλαηφ καθξχηεξα, ζε άηνκα θαη νκάδεο αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε 

ζε άιια κέζα ελεκέξσζεο. Σν πεξηερφκελν ησλ ζεκηλαξίσλ ζα κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη:  

i) ελεκέξσζε ησλ γνληψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο, ψζηε λα κελ 

ηα θαηαπηέδνπλ  

ii) εηζεγήζεηο γηα απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφςεσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην ζρνιείν θαη ηνπο εηδηθνχο, ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ 

παηδηψλ ηνπο, θαη  

iii) δηαθψηηζε κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ ησλ γνληψλ, φηαλ 

αξλνχληαη φηη ην παηδί ηνπο πηζαλψλ λα έρεη θάπνην πξφβιεκα απφ ην θφβν 

κήπσο ρξεηαζηεί λα πάεη ζε ςπρνιφγν. 

ε) Γεκηνπξγία ζπλεξγαζηψλ κε άιιεο ρψξεο (United Nations, 2003), κειέηε ησλ 

ηξφπσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ απηφ ην ζέκα, πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ καζεηψλ, 

δεκηνπξγία forums γηα ζπδεηήζεηο θ.ιπ.  

ζη) Πξνψζεζε ηεο πιεξνθφξεζεο ησλ παηδηψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο: 

i) απφ δηαζεκφηεηεο (π.ρ. ηξαγνπδηζηέο, εζνπνηνχο, πνδνζθαηξηζηέο) γηαηί ηα 

παηδηά ηνπο έρνπλ σο κνληέια,  

ii) κέζσ δεκηνπξγίαο ζειίδαο ζην facebook απφ ηελ Δπίηξνπν γηα λα 

δηαζπείξεη ην ζέκα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ,  
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iii) κε επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία θαη παξνρή εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο 

καζεηέο.  

δ) Αιιαγή ζην λφκν πνπ δηέπεη ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν ζήκεξα, ψζηε λα 

κελ παξέρεηαη ζε δηαρσξηζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ πεξηζσξηνπνηεί ηα παηδηά.  

ε) Η δεκηνπξγία ηάμεσλ ππνδνρήο ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ φπνπ ηα παηδηά ζα 

δηδάζθνληαη ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα κέρξη λα κπνξέζνπλ λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή 

γιψζζα.  

ε) Να ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε ζε παηδνςπρνιφγν επί θαζεκεξηλήο βάζεο ζε θάζε 

ζρνιείν γηα λα κπνξνχλ ηα ζρνιεία λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ 

καζεηψλ ηνπο.  

 

Διζηγήζειρ για πεπαιηέπυ έπεςνερ από ηο γπαθείο ηηρ Δπιηπόπος 

Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κπφξεζε λα ππνδείμεη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ηηο 

γλψζεηο, ζηάζεηο, θαη απφςεηο ηεο θππξηαθήο θνηλσλίαο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ, θαζψο θαη λα παξνπζηάζεη απφςεηο γηα δξάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

δηελεξγεζνχλ γηα λα βειηησζεί ε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. Έλα 

κεηνλέθηεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ φηη κέζσ ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ 

αδχλαηνλ λα κειεηεζνχλ εηο βάζνο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ ηα άηνκα ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεηάζηεθε λα απνηαζνχλ ζε ππεξεζίεο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. Καηά ζπλέπεηα ζα ήηαλ θαιφ λα δηελεξγεζεί κειινληηθά 

απφ ην γξαθείν ηεο Δπηηξφπνπ θαη κηα λέα έξεπλα πνπ λα πεξηιακβάλεη ζην δείγκα 

ηεο κφλν άηνκα ηα νπνία απνηάζεθαλ ζε ηέηνηεο ππεξεζίεο. Μέζα απφ απηή ηε λέα 

έξεπλα ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί α) ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο 

θάζε αξκφδηαο ππεξεζίαο, β) ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεηψπηζαλ 

ζην ρεηξηζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ, θαη γ) ην πξνθίι ησλ αηφκσλ πνπ απνηείλνληαη ζε 
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ηέηνηεο ππεξεζίεο θαη πψο δηαθέξνπλ απφ ηα άηνκα πνπ δελ θαηαθεχγνπλ ζε ηέηνηεο 

δηαδηθαζίεο. Απηέο νη γλψζεηο ζα είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ίδησλ ησλ 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ πην ζσζηή ελεκέξσζε ηεο θνηλσλίαο, θαη ηδηαίηεξα 

ησλ νκάδσλ πνπ είλαη δηζηαθηηθέο ζην λα θαηαγγείινπλ πεξηζηαηηθά παξαβίαζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ.  

Δπίζεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ ιήθζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηψλ. Θα 

ήηαλ ρξήζηκν ζε κειινληηθέο έξεπλεο λα ζπιιεγνχλ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα 

κπνξεί λα ζθηαγξαθεζεί ην πξνθίι δηαθφξσλ νκάδσλ παηδηψλ θαη ελειίθσλ, θαη λα 

ζπζρεηηζηνχλ κε ηα δηθαηψκαηα πνπ δελ γλσξίδνπλ. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο ζα 

βνεζνχζαλ θαιχηεξα ζηελ πην θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ε νπνία λα εζηηάδεηαη ζηηο παξαλνήζεηο ηεο θάζε νκάδαο μερσξηζηά.  
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Παξάξηεκα Α 

 

Δξσηεκαηνιφγην Γεκνηηθνχ 
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Απξίιηνο 2009 

 

Αγαπεηνί γνλείο, 

 

 

αο παξαθαινχκε λα επηηξέςεηε ζην παηδί ζαο λα ιάβεη κέξνο ζε κηα έξεπλα 

ε νπνία εμεηάδεη ηα επίπεδα ελεκεξφηεηαο θαη ηηο απφςεηο ηεο Κππξηαθήο θνηλσλίαο 

σο πξνο ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ. Η έξεπλα επηρνξεγείηαη απφ ην γξαθείν ηεο 

Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, θαη δηελεξγείηαη απφ ην 

Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο.   

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ην παηδί ζαο ζα πξέπεη απιά λα ζπκπιεξψζεη 

έλα ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. . Σν εξσηεκαηνιφγην ζα 

απνδειηησζεί θαη ζα αλαιπζεί ζην Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο. Η ηειηθή έθζεζε ζα 

αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ θαη φρη ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα ή 

ζρνιεία. αο δηαβεβαηψλνπκε φηη παίξλνπκε φια ηα αλαγθαία κέηξα έηζη ψζηε λα 

δηαηεξεζεί ε αλσλπκία θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ.  

 

Αλ δελ ζέιεηε ην παηδί ζαο λα ζπκπιεξψζεη ην εξσηεκαηνιφγην παξαθαινχκε λα 

βάιεηε Υ ζην πην θάησ ηεηξαγσλάθη (ην αξγφηεξν ζε κηα εβδνκάδα). 

 

    Γελ επηζπκψ ην παηδί κνπ λα ζπκπιεξψζεη ην εξσηεκαηνιφγην 

 

 

Όλνκα γνληνχ: ...................................................................................................... 

 

 

Δπραξηζηνχκε γηα ηε ζπλεξγαζία 

 

Με εθηίκεζε, 

 

 

         Λήδα Κνπξζνπκπά                                              

Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ                                      Δξεπλεηηθή νκάδα  

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ                                   Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο 
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Απρίιηος 2009 

 

Αγαπεηέ θίιε / αγαπεηή θίιε 

 

Η Γπίηροπος Προζηαζίας ηφκ Δηθαηφμάηφκ ηοσ Παηδηού  επηζσμεί κα 

εκηοπίζεη ζε ποηο βαζμό θαη πώς ηα παηδηά ηες Κύπροσ θαη ε θσπρηαθή 

θοηκφκία εσρύηερα θαηακοούκ ηα δηθαηώμαηα ηοσ παηδηού. Γηα ηο ζθοπό ασηό 

έτεη ακαζέζεη ζηο Πακεπηζηήμηο Λεσθφζίας ηε δηεκέργεηα ζτεηηθής έρεσκας.  

 

Γίζαη έκα από ηα παηδηά ποσ έτοσκ ησταία επηιεγεί προθεημέκοσ κα 

απακηήζοσκ ζε έκα ερφηεμαηοιόγηο ζτεηηθά με ηο ζέμα. Σε παραθαιούμε κα  

δηαβάζεης θαη κα απακηήζεης προζεθηηθά ηης ερφηήζεης ποσ περηιαμβάκοκηαη 

ζε ασηό έτοκηας πάκηα θαηά κοσ όηη δεκ σπάρτοσκ ζφζηές θαη ιάζος 

απακηήζεης θαη όηη απακηάς ακώκσμα.  

 

Η ζσμμεηοτή ζοσ ζηεκ έρεσκα είκαη ηδηαίηερα ζεμακηηθή θαζώς γηα μας πάκφ 

από όια  μεηρά ε άπουε  θάζε παηδηού όποηα θη ακ είκαη ασηή.  

 

Γσταρηζηούμε γηα ηε ζσκεργαζία 

 

         Λήδα Κοσρζοσμπά                                              

Γπίηροπος Προζηαζίας ηφκ                                      Γρεσκεηηθή ομάδα  

Δηθαηφμάηφκ ηοσ Παηδηού                                   Πακεπηζηήμηο Λεσθφζίας 
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Ερωηεμαηοιόγηο γηα ηα επίπεδα εκεμέρωζες γηα ηα δηθαηώμαηα ηοσ 

παηδηού 

 

1. Βάιε ζε θύθιο ηο θύιο ζοσ:  

α) αγόρη 

β) θορίηζη 

 

2. Ποηα είκαη ε ειηθία ζοσ;  __________ 

 

3. Βάιε ζε θύθιο ηεκ επαρτία ζηεκ οποία μέκεης 

α) Λεσθφζία  

β) Αμμότφζηος  

γ)Λάρκαθα  

δ) Λεμεζός  

ε) Πάθος 

 

Σηης πηο θάηω ερωηήζεης βάιε ζε θύθιο ηεκ απάκηεζε ποσ ζεωρείς πηο 

ζωζηή.  

 

4. Παηδηά οκομάδοσμε ηα άηομα ποηας ειηθίας; 

α) 0-12 τροκώκ 

β) 0-18 τροκώκ 

γ) 1-14 τροκώκ  

 

5.  Από ποηα ειηθία έτοσκ ηα παηδηά δηθαηώμαηα; 

α)Από ηε γέκκεζή ηοσς.  

β)Από ηε ζηηγμή ποσ αρτίδοσκ κα μηιούκ.  

γ)Από ηεκ ειηθία ηφκ 13φκ εηώκ. 

 

6. Μηα εμέρα, ο θαιύηερος ζοσ θίιος ζοσ αποθαιύπηεη όηη θαθοποηείηαη από 

ηεκ οηθογέκεηα ηοσ.  Τοσ απακηάς: 

α)«Σηαμάηα! Δεκ μοσ αρέζοσκ οη ισπεηερές ηζηορίες.»  

β)«Σε θαμία περίπηφζε με μηιήζεης γη’ ασηό ζε θακέκακ άιιοκ!»  

γ)«Θα πρέπεη κα μηιήζεης γη’ ασηό ζηο δάζθαιο ζοσ! Γάκ δεκ έτεης ηο 

ζάρρος, μπορώ κα έρζφ μαδί ζοσ.» 
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Σηοκ πηο θάηω πίκαθα σπάρτοσκ δηάθορες προηάζεης ζτεηηθά με ηα 

παηδηά. Δηαβάζηε ηης θαη θσθιώζηε ακ κομίδεηε όηη ε πρόηαζε είκαη 

ζωζηή ε ιάζος.  

 
7. Τα ανθπώπινα δικαιώμαηα αθοπούν μόνο 
ηοςρ Εςπυπαίοςρ 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

8. Σε πεπίπηυζη συπιζμού ηυν γονέυν, ηο 
παιδί έσει δικαίυμα να πει ηην άποτή ηος υρ 
ππορ ηο με  ποιον γονιό θα μένει 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

9. Τα αγόπια έσοςν πεπιζζόηεπα δικαιώμαηα 
από ηα κοπίηζια 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

10.Οι γονείρ μποπούν να αναγκάζοςν ηα 
παιδιά ηοςρ να επγάζονηαι για να θέπνοςν 
σπήμαηα ζηο ζπίηι 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

11. Οι γονείρ έσοςν ςποσπέυζη να ζηέλνοςν 
ηα παιδιά ηοςρ ζηο ζσολείο 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

12. Τα παιδιά με ειδικέρ ανάγκερ έσοςν ηα ίδια 
δικαιώμαηα με ηα άλλα παιδιά 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

13. Τα παιδιά έσοςν δικαίυμα να έσοςν σπόνο 
για να παίζοςν 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

14. Τα παιδιά είναι ιδιοκηηζία (ανήκοςν) ηυν 
γονιών ηοςρ 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

15. Τα παιδιά ζε όλερ ηιρ σώπερ ππέπει να 
έσοςν ηα ίδια δικαιώμαηα  
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

16. Τα παιδιά έσοςν δικαίυμα να λένε ηην 
άποτή ηοςρ για οποιοδήποηε θέμα ηα αθοπά  
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

17. Το κπάηορ έσει ςποσπέυζη να θπονηίζει 
ώζηε όλοι κι όλερ να γνυπίζοςν ηα δικαιώμαηα 
ηος παιδιού  
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

18. Τα παιδιά όλυν ηυν μεηαναζηών έσοςν 
δικαίυμα να θοιηούν ζε ζσολεία  
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

19. Τα παιδιά έσοςν δικαίυμα να  έσοςν σπόνο 
για αζσολούνηαι με ππάγμαηα πος ηοςρ 
ενδιαθέποςν 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

20. Σε κάποιερ πεπιπηώζειρ οι γονείρ 
δικαιούνηαι να σηςπούν ηα παιδιά ηοςρ 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

21. Τα κοπίηζια έσοςν πεπιζζόηεπα 
δικαιώμαηα από ηα αγόπια 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 
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Παξάξηεκα Β 

 

Δξσηεκαηνιφγην Γπκλαζίνπ/Λπθείνπ 
 

 



 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απρίιηος 2009 

 

Αγαπεηέ θίιε / αγαπεηή θίιε 

 

Η Γπίηροπος Προζηαζίας ηφκ Δηθαηφμάηφκ ηοσ Παηδηού  επηζσμεί κα 

εκηοπίζεη ζε ποηο βαζμό θαη πώς ηα παηδηά ηες Κύπροσ θαη ε θσπρηαθή 

θοηκφκία εσρύηερα θαηακοούκ ηα δηθαηώμαηα ηοσ παηδηού. Γηα ηο ζθοπό ασηό 

έτεη ακαζέζεη ζηο Πακεπηζηήμηο Λεσθφζίας ηε δηεκέργεηα ζτεηηθής έρεσκας.  

 

Γίζαη έκα από ηα παηδηά ποσ έτοσκ ησταία επηιεγεί προθεημέκοσ κα 

απακηήζοσκ ζε έκα ερφηεμαηοιόγηο ζτεηηθά με ηο ζέμα. Σε παραθαιούμε κα  

δηαβάζεης θαη κα απακηήζεης προζεθηηθά ηης ερφηήζεης ποσ περηιαμβάκοκηαη 

ζε ασηό έτοκηας πάκηα θαηά κοσ όηη δεκ σπάρτοσκ ζφζηές θαη ιάζος 

απακηήζεης θαη όηη απακηάς ακώκσμα.  

 

Η ζσμμεηοτή ζοσ ζηεκ έρεσκα είκαη ηδηαίηερα ζεμακηηθή θαζώς γηα μας πάκφ 

από όια  μεηρά ε άπουε  θάζε παηδηού όποηα θη ακ είκαη ασηή.  

 

Γσταρηζηούμε γηα ηε ζσκεργαζία 

 

         Λήδα Κοσρζοσμπά                                              

Γπίηροπος Προζηαζίας ηφκ                                      Γρεσκεηηθή ομάδα  

Δηθαηφμάηφκ ηοσ Παηδηού                                   Πακεπηζηήμηο Λεσθφζίας 
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Ερωηεμαηοιόγηο γηα ηα επίπεδα εκεμέρωζες γηα ηα δηθαηώμαηα ηοσ 

παηδηού 

 

1. Βάιε ζε θύθιο ηο θύιο ζοσ:  

α) αγόρη 

β) θορίηζη 

 

2. Ποηα είκαη ε ειηθία ζοσ;  __________ 

 

3. Σε ποηα επαρτία μέκεης; 

α) Λεσθφζία  

β) Αμμότφζηος  

γ)Λάρκαθα  

δ) Λεμεζός  

ε) Πάθος 

 

Σηης πηο θάηω ερωηήζεης βάιε ζε θύθιο ηεκ απάκηεζε ποσ ζεωρείς πηο 

ζωζηή.  

 

4. Παηδηά οκομάδοσμε ηα άηομα ποηας ειηθίας; 

α) 0-12 τροκώκ 

β) 0-18 τροκώκ 

γ) 1-14 τροκώκ  

 

5.  Από ποηα ειηθία έτοσκ ηα παηδηά δηθαηώμαηα; 

α)Από ηε γέκκεζή ηοσς.  

β)Από ηε ζηηγμή ποσ αρτίδοσκ κα μηιούκ.  

γ)Από ηεκ ειηθία ηφκ 13 εηώκ. 

 

6. Μηα εμέρα, ο θαιύηερος ζοσ θίιος ζοσ αποθαιύπηεη όηη θαθοποηείηαη από 

ηεκ οηθογέκεηα ηοσ.  Τοσ απακηάς: 

α)«Σηαμάηα! Δεκ μοσ αρέζοσκ οη ισπεηερές ηζηορίες.»  

β)«Σε θαμία περίπηφζε με μηιήζεης γη’ ασηό ζε θακέκακ άιιοκ!»  

γ)«Θα πρέπεη κα μηιήζεης γη’ ασηό ζηο δάζθαιο ζοσ! Γάκ δεκ έτεης ηο 

ζάρρος, μπορώ κα έρζφ μαδί ζοσ.» 



 82 

Σηοκ πηο θάηω πίκαθα σπάρτοσκ δηάθορες προηάζεης ζτεηηθά με ηα 

παηδηά. Δηαβάζηε ηης θαη θσθιώζηε ακ κομίδεηε όηη ε πρόηαζε είκαη 

ζωζηή ε ιάζος.  

 
7. Τα ανθπώπινα δικαιώμαηα αθοπούν μόνο ηοςρ 
Εςπυπαίοςρ 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

8. Σε πεπίπηυζη συπιζμού ηυν γονέυν, ηο παιδί έσει 
δικαίυμα να πει ηην άποτή ηος υρ ππορ ηο με ποιον 
γονιό θα μένει 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

9. Τα αγόπια έσοςν πεπιζζόηεπα δικαιώμαηα από ηα 
κοπίηζια 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

10.Οι γονείρ μποπούν να αναγκάζοςν ηα παιδιά ηοςρ 
να επγάζονηαι για να θέπνοςν σπήμαηα ζηο ζπίηι 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

11. Οι γονείρ έσοςν ςποσπέυζη να ζηέλνοςν ηα 
παιδιά ηοςρ ζηο ζσολείο 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

12. Τα παιδιά με ειδικέρ ανάγκερ έσοςν ηα ίδια 
δικαιώμαηα με ηα άλλα παιδιά 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

13. Τα παιδιά έσοςν δικαίυμα να έσοςν σπόνο για να 
παίζοςν 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

14. Τα παιδιά είναι ιδιοκηηζία (ανήκοςν) ηυν γονιών 
ηοςρ 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

15. Τα παιδιά ζε όλερ ηιρ σώπερ ππέπει να έσοςν ηα 
ίδια δικαιώμαηα  
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

16. Τα παιδιά έσοςν δικαίυμα να λένε ηην άποτή ηοςρ 
για οποιοδήποηε θέμα ηα αθοπά  
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

17. Το κπάηορ έσει ςποσπέυζη να θπονηίζει ώζηε όλοι 
κι όλερ να γνυπίζοςν ηα δικαιώμαηα ηος παιδιού  
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

18. Τα παιδιά όλυν ηυν μεηαναζηών έσοςν δικαίυμα 
να θοιηούν ζε ζσολεία  
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

19. Τα παιδιά έσοςν δικαίυμα να  έσοςν σπόνο για 
αζσολούνηαι με ππάγμαηα πος ηοςρ ενδιαθέποςν 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

20. Σε κάποιερ πεπιπηώζειρ οι γονείρ δικαιούνηαι να 
σηςπούν ηα παιδιά ηοςρ 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 

21. Τα κοπίηζια έσοςν πεπιζζόηεπα δικαιώμαηα από 
ηα αγόπια 
 

Συζηό Λάθορ Δεν ξέπυ 
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22. Πόζο ζεμακηηθά ζεωρείηε ηα πηο θάηω δηθαηώμαηα: 

Σεμεηώζηε X ζηεκ απάκηεζε ποσ ζας ακηηπροζωπεύεη 

 Καζόιοσ Λίγο Αρθεηά Ποιύ Πάρα 

ποιύ 

Α. Δηθαίφμα ειεύζερες 

έθθραζες 

 

     

Β. Σσμμεηοτή ζηε ιήυε 

αποθάζεφκ ζηεκ οηθογέκεηα 

 

     

Γ. Σσμμεηοτή ζηε ιήυε 

αποθάζεφκ ζηο ζτοιείο 

 

     

Δ. Ίζε μεηατείρηζε ζηεκ 

εθπαίδεσζε 

     

 

23. Σηοκ πηο θάηω πίκαθα ζεμεηώζηε ποηα ζεωρείηε όηη είκαη ζηα 3 

θσρηόηερα προβιήμαηα ποσ ακηημεηωπίδεη ε θοηκωκία ζτεηηθά με ηα 

δηθαηώμαηα ηωκ παηδηώκ: 

 Σεμεηώζηε X ζηα 3 

θσρηόηερα προβιήμαηα ποσ 

ακηημεηφπίδοσκ ηα παηδηά  

Κάπκηζμα  

Φρήζε καρθφηηθώκ  

Περηορηζμέκε ειεσζερία έθθραζες  

Καθοποίεζε εθηός οηθογέκεηας (π.τ. ζφμαηηθή, 

ζσκαηζζεμαηηθή) 

 

Καθοποίεζε μέζα ζηεκ οηθογέκεηα (π.τ. 

ζφμαηηθή, ζσκαηζζεμαηηθή) 

 

Δηαθρίζεης (προθαηάιευε εης βάρος αηόμφκ ή 

θοηκφκηθώκ ομάδφκ, π.τ. ραηζηζμός) 

 

Φηώτεηα  

Δηαδύγηα  

Κοηκφκηθός αποθιεηζμός (παρεμπόδηζε 

ορηζμέκφκ θοηκφκηθώκ ομάδφκ κα εκηατζούκ 

ομαιά ζηεκ θοηκφκία) 
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24. Σεμεηώζηε X ζηεκ απάκηεζε ποσ ζας ακηηπροζωπεύεη 

Ποηα πηζηεύεηε όηη είκαη ηα επίπεδα 

δηαζθάιηζες ηφκ δηθαηφμάηφκ ηφκ: 

Καζόιοσ Λίγο Αρθεηά Ποιύ Πάρα 

ποιύ 

- παηδηώκ ηφκ μεηακαζηώκ 

 

     

- παηδηώκ μοκογοκεχθώκ οηθογεκεηώκ  

 

    

- παηδηώκ με όιφκ ηφκ μορθώκ 

ακαπερίες 

 

     

Πόζο εκήμεροη είζηε γηα ηο Θεζμό 

ηοσ Γπηηρόποσ Προζηαζίας ηοσ 

Παηδηού; 

 

     

Σε ποηο βαζμό πηζηεύεηε όηη 

προζηαηεύοκηαη ηα δηθαηώμαηα ηοσ 

παηδηού ζηεκ Κύπρο; 

 

     

Σε ποηο βαζμό πηζηεύεηε όηη 

προζηαηεύοκηαη ηα δηθαηώμαηα ηοσ 

παηδηού ζηεκ Γσρώπε; 

     

 

 

25. Πηζηεύεηε όηη έτοσκ παραβηαζηεί ποηέ ηα δηθαηώμαηα ζοσ φς παηδί; 

α) Ναη  β) Ότη  

 

26. Έτεης θίιοσς ηφκ οποίφκ ηα δηθαηώμαηα πηζηεύεης όηη έτοσκ παραβηαζηεί; 

α) Ναη  β) Ότη  

 

27. Έτεης αποηαζεί ποηέ ζε Υπερεζία γηα ηεκ σπεράζπηζε ηφκ δηθαηφμάηφκ ζοσ 

φς παηδί; 

α) Ναη  β) Ότη  

  

28 Γκφρίδαηε όηη σπάρτεη ο Θεζμός ηοσ Γπηηρόποσ Προζηαζίας ηοσ Παηδηού; 

α) Ναη  β) Ότη  

 

29 Ποηες πεγές εκεμέρφζες γηα ηα δηθαηώμαηα ηοσ παηδηού πρέπεη κα 

εκηζτσζούκ: 

(Μπορείηε κα θσθιώζεηε πάκφ από μηα απάκηεζε)  

α) Γκεμέρφζε μέζφ ηοσ δηαδηθηύοσ 

β) Τειεοπηηθά προγράμμαηα 

γ) Πιεροθορίες θαη σιηθό ζηης αρμόδηες σπερεζίες 

δ) Γθπαηδεσηηθό σιηθό ζηα ζτοιεία 
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Παξάξηεκα Γ 

 

Δξσηεκαηνιφγην Φνηηεηψλ 
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Απξίιηνο 2009 

 

Αγαπεηέ θνηηεηή 

 

Η Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ επηζπκεί λα εληνπίζεη ζε 

πνην βαζκφ ε Κππξηαθή θνηλσλία επξχηεξα θαηαλνεί ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ έρεη αλαζέζεη ζην Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο ηε δηελέξγεηα ζρεηηθήο 

έξεπλαο.  

 

Δίζαη έλα απφ ηα άηνκα πνπ έρνπλ επηιεγεί πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ην ζέκα. ε παξαθαινχκε λα  δηαβάζεηο θαη λα 

απαληήζεηο πξνζεθηηθά ηηο εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ έρνληαο πάληα 

θαηά λνπ φηη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο θαη φηη απαληάο αλψλπκα.  

 

Η ζπκκεηνρή ζνπ ζηελ έξεπλα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο γηα καο πάλσ απφ 

φια  κεηξά ε άπνςε θάζε αηφκνπ φπνηα θη αλ είλαη απηή.  

 

Δπραξηζηνχκε γηα ηε ζπλεξγαζία 

 

         Λήδα Κνπξζνπκπά                                              

Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ                                      Δξεπλεηηθή νκάδα  

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ                                   Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο 
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Δπίπεδα ενημεπόηηηαρ και απότειρ ηηρ Κςππιακήρ κοινυνίαρ υρ 

ππορ ηα δικαιώμαηα ηυν παιδιών 
 

 

 

ηιρ πιο κάηυ επυηήζειρ βάληε ζε κύκλο ή ζςμπληπώζηε ηην απάνηηζή ζαρ.  

 

1. Φχιν:  α) άλδξαο  β) γπλαίθα 

 

 

2. Ηιηθία:  __________ 

 

 

3. Δπαξρία:  

α) Λεπθσζία   

β) Ακκφρσζηνο  

γ) Λάξλαθα  

δ) Λεκεζφο  

ε) Πάθνο 

 

 

4. Έρεηε παηδηά;  α) Ναη   β) Όρη 

 

    Αξηζκφο παηδηψλ :________ 

    Ηιηθίεο παηδηψλ:  ________ 

 

5. Θέκα ζπνπδψλ: 

 

α) Δθπαίδεπζε 

β) Κνηλσληθή Δξγαζία 

γ) Φπρνινγία 

 

 

6. Δπίπεδν ζπνπδψλ: 

 

α) Πξνπηπρηαθφ 

β) Μεηαπηπρηαθφ 

 

 

7. Παηδηά νξίδνπκε ηα άηνκα ειηθίαο: 

 

α) 0-12 ρξνλψλ 

β) 0-18 ρξνλψλ 

γ) 1-14 ρξνλψλ  

 

 

8.  Απφ πνηα ειηθία έρνπλ ηα παηδηά δηθαηψκαηα; 

 

_________  ρξνλψλ 
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9. ημειώζηε X ζηην απάνηηζη πος ζαρ ανηιπποζυπεύει. 

Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα επίπεδα 

δηαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ: 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

- παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ 

 

     

- παηδηψλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ  

 

    

- παηδηψλ κε φισλ ησλ κνξθψλ αλαπεξίεο 

 

     

-  Διιελνθχπξησλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξίεο      

 

10.  ημειώζηε X ζηην απάνηηζη πος ζαρ ανηιπποζυπεύει. 
 Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

Πφζν ελήκεξνη είζηε γηα ην Θεζκφ ηνπ 

Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Παηδηνχ; 

     

Πφζν ελήκεξνη είζηε γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Θεζκνχ ηνπ Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ηνπ 

Παηδηνχ; 

     

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη πξνζηαηεχνληαη 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζηελ Κχπξν; 

 

     

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη πξνζηαηεχνληαη 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζηελ Δπξψπε; 

 

     

Πφζν ηθαλνπνηεηηθφο πηζηεχεηε φηη είλαη ν 

ηξφπνο ρεηξηζκνχ δηαθφξσλ πεξηζηαηηθψλ 

παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ απφ 

ηελ πνιηηεία; 

     

 

ηιρ πιο κάηυ επυηήζειρ βάληε ζε κύκλο ή ζςμπληπώζηε ηην απάνηηζή ζαρ. 

 

11. Έρνπλ παξαβηαζηεί πνηέ ηα δηθαηψκαηα ζνπ σο παηδί; 

α) Ναη 

β) Όρη 

γ) Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε  

  

12. Γλσξίδεηε πεξηζηαηηθά ζηα νπνία έρνπλ παξαβηαζηεί πνηέ ηα δηθαηψκαηα άιισλ παηδηψλ; 

α) Ναη 

β) Όρη  

γ) Γελ είκαη ζίγνπξνο/ε 

 

13α. Έρεηο απνηαζεί πνηέ ζε Τπεξεζία γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ; 

α) Ναη 

β) Όρη  

13 β. Αλ λαη, πφζν επραξηζηεκέλνη κείλαηε κε ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηζηαηηθνχ;  

Γηαηί;  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Παξάξηεκα Γ 

 

Δξσηεκαηνιφγην Δλειίθσλ 
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Γεηα ζαο. Τειεθσλνύκε από ην Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, θαη θάλνπκε κηα έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη απόςεηο ησλ Κππξίσλ γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ. 

Η έξεπλα ζα πάξεη 5 ιεπηά. Θα κπνξνύζακε λα κηιήζνπκε κε ηνλ ελήιηθα πνπ 

κέλεη ζηε ζπγθεθξηκέλε νηθία πνπ είρε ηα πην πξόζθαηα γελέζιηα; 

 

1. Φχιν:  α) άλδξαο  β) γπλαίθα 

 

 

2. Ηιηθία:  __________ 

 

 

3. Δπαξρία:  

α) Λεπθσζία   

β) Ακκφρσζηνο  

γ) Λάξλαθα  

δ) Λεκεζφο  

ε) Πάθνο 

 

4. Έρεηε παηδηά;  α) Ναη   β) Όρη 

 

    Αξηζκφο παηδηψλ :________ 

    Ηιηθίεο παηδηψλ:  ________ 

 
 

5. Αλψηαην επίπεδν κφξθσζεο 

 

α) Γεκνηηθφ 

β) Γπκλάζην/ Λχθεην 

γ) Παλεπηζηήκην (Πηπρίν) 

δ) Παλεπηζηήκην (Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο π.ρ. Master, Γηδαθηνξηθφ) 

 

 

6. Παηδηά νξίδνπκε ηα άηνκα πνηαο ειηθίαο; 

α) 0-12 ρξνλψλ 

β) 0-18 ρξνλψλ 

γ) 1-14 ρξνλψλ  

 

 

7.  Απφ πνηα ειηθία έρνπλ ηα παηδηά δηθαηψκαηα; 

_________ 
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8. Μπνξείηε λα καο πείηε πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ πνπ γλσξίδεηε; 

[Ο εξεπλεηήο ζα βάιεη Υ ζηα ζέκαηα ηα νπνία ζα αλαθέξεη ν εξσηψκελνο]  

    

Γηαθξίζεηο (θχινπ, ζξεζθείαο, θπιήο, 

εζληθφηεηαο, πεξηνπζίαο, θιπ) 

 Δηδηθή εθπαίδεπζε  

Οη ελήιηθεο πξέπεη λα βιέπνπλ ην 

ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ 

 Τγεία, θξνληίδα  

Η πνιηηεία πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 

 Δπαλεμέηαζε αλαδνρήο  

Η νηθνγέλεηα λα εμαζθαιίδεη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ 

 Κνηλσληθή πξφλνηα  

Γηθαίσκα ζηε δσή  Δπίπεδν δσήο: θαγεηφ, ξνχρα, 

αλάπηπμε 

 

Όλνκα θαη ηζαγέλεηα  Δθπαίδεπζε  

Γηαηήξεζε ηαπηφηεηαο, ηζαγέλεηαο   Δθπαίδεπζε: αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, 

πξνζσπηθφηεηαο, ζεβαζκνχ γηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

 

Να κέλεη κε ηνπο γνλείο εθηφο αλ είλαη 

αληίζεηα πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ 

 Μεηνλφηεηεο: δηθαίσκα εμάζθεζεο 

γιψζζαο, παξαδφζεσλ θιπ 

 

Οηθνγελεηαθή επαλέλσζε  Διεχζεξνο ρξφλνο θαη ςπραγσγία  

Πξνζηαζία απφ απαγσγή  Παηδηθή εξγαζία, νηθνλνκηθή 

εθκεηάιιεπζε 

 

Διεπζεξία γλψκεο  Ναξθσηηθά  

Διεπζεξία έθθξαζεο  εμνπαιηθή βία θαη εθκεηάιιεπζε  

Διεπζεξία ζξεζθείαο  Άιιεο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο  

Γηθαίσκα επηινγήο θίισλ  Βαζαληζηήξηα θαη ζηέξεζε 

ειεπζεξίαο (απαγσγή) 

 

εβαζκφο ηεο ηδησηηθήο δσήο  Διεπζεξία απφ ηνλ πφιεκν θαη 

ζπκκεηνρή ζε ερζξνπξαμίεο 

 

Γηθαίσκα πιεξνθφξεζεο θαη 

ελεκέξσζεο 

 Δπαλεμέηαζε παηδηνχ-ζχκαηνο  

Δπζχλε θαη ππνζηήξημε απφ γνλείο  Γηθαηνζχλε  

Πξνζηαζία απφ βία, παξακέιεζε ή 

εθκεηάιιεπζε 

 Νφκνη ηεο ρψξαο ζε πξνζηαηεχνπλ  

Δλαιιαθηηθή επηκέιεηα (φηαλ δελ 

κπνξνχλ νη γνλείο) 

 Γλσζηνπνίεζε δηθαησκάησλ  

Τηνζεζία  Δθαξκνγή θαη έιεγρνο 

δηθαησκάησλ 

 

Δηδηθή θξνληίδα γηα πξφζθπγεο    
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9. Σε θιίκαθα από ην 1 σο ην 5, όπνπ ην 1 αληηπξνζσπεύεη ην Καζόινπ, θαη ην 5 

αληηπξνζσπεύεη ην πάξα πνιύ, ζα ζέιακε λα καο απαληήζηε ηηο εμήο εξσηήζεηο: 

 

Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ηα επίπεδα 

δηαζθάιηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ: 

Καζφινπ Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα 

πνιχ 

- παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ 

 

     

- παηδηψλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ  

 

    

- παηδηψλ κε φισλ ησλ κνξθψλ 

αλαπεξίεο 

 

     

Πφζν ελήκεξνη είζηε γηα ην Θεζκφ ηνπ 

Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Παηδηνχ; 

 

     

Πφζν ελήκεξνη είζηε γηα ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Θεζκνχ ηνπ 

Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Παηδηνχ; 

 

     

ε πνην βαζκφ πξνζηαηεχνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζηελ Κχπξν; 

 

     

ε πνην βαζκφ πξνζηαηεχνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζηελ Δπξψπε; 

 

     

Πφζν ηθαλνπνηεηηθφο είλαη ν ρεηξηζκφο 

πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ απφ ηελ 

πνιηηεία 

     

 

10. Πηζηεχεηε φηη έρνπλ παξαβηαζηεί πνηέ ηα δηθαηψκαηα ζνπ σο παηδί; 

α) Ναη 

β) Όρη  

  

11. Γλσξίδεηε πεξηζηαηηθά ζηα νπνία έρνπλ παξαβηαζηεί πνηέ ηα δηθαηψκαηα άιισλ 

παηδηψλ; 

α) Ναη 

β) Όρη  

 

12. Έρεηο απνηαζεί πνηέ ζε Τπεξεζία γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

παηδηψλ; 

α) Ναη 

β) Όρη  

12β. Αλ λαη, πφζν επραξηζηεκέλνη κείλαηε κε ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πεξηζηαηηθνχ;  

 

Γηαηί;  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 



 93 

13.  Πνηεο πεγέο ελεκέξσζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα 

εληζρπζνχλ:(Μπνξείηε λα θπθιψζεηε πάλσ απφ κηα απάληεζε)  

 

α) Δλεκέξσζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

β) Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα 

γ) Πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

δ) Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηα ζρνιεία 



 94 

 

 

 

 

 

 

Παξάξηεκα Δ 

 

Οδεγίεο επηινγήο καζεηψλ 
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Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

 

Θα ζέιακε λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.  

 

Γηα ηελ επηινγή ησλ παηδηψλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα ζα ζαο 

παξαθαινχζακε λα αθνινπζήζεηε ηηο εμήο δηαδηθαζίεο: 

 

Γεκνηηθά ζρνιεία 

 Απφ ηα ζρνιεία ηεο πφιεο, ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα  καζεηέο ησλ ηκεκάησλ 

Γ1, Δ2, η3. ε πεξίπησζε πνπ ην ζρνιείν ζαο δελ έρεη ηφζα ηκήκαηα, ηφηε ζα 

επηιέμεηε ην πξνεγνχκελν ηκήκα (δει. Δ1 αληί Δ2, θαη η2 αληί η3).  

 Απφ ηα ζρνιεία ηεο ππαίζξνπ, ζα ιάβνπλ κέξνο ηα ηκήκαηα Γ1, Δ1, θαη η1.  

 

Γπκλάζηα 

 Απφ ηα ζρνιεία ηεο πφιεο, ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα  καζεηέο ησλ ηκεκάησλ 

Α1, Β2, Γ3. ε πεξίπησζε πνπ ην ζρνιείν ζαο δελ έρεη ηφζα ηκήκαηα, ηφηε ζα 

επηιέμεηε ην πξνεγνχκελν ηκήκα (δει. Β1 αληί Β2, θαη Γ2 αληί Γ3).  

 Απφ ηα ζρνιεία ηεο ππαίζξνπ, ζα ιάβνπλ κέξνο ηα ηκήκαηα Α1, Β1, θαη Γ1.  

 

Λχθεηα 

 Απφ ηα ζρνιεία ηεο πφιεο, ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα  καζεηέο ησλ ηκεκάησλ 

Α2, Β5, Γ7. ε πεξίπησζε πνπ ην ζρνιείν ζαο δελ έρεη ηφζα ηκήκαηα, ηφηε ζα 

επηιέμεηε ην πξνεγνχκελν ηκήκα (δει. Γ6 αληί Γ7).  

 Απφ ηα ζρνιεία ηεο ππαίζξνπ, ζα ιάβνπλ κέξνο ηα ηκήκαηα Α1, Β3, θαη Γ6. ε 

πεξίπησζε πνπ ην ζρνιείν ζαο δελ έρεη ηφζα ηκήκαηα, ηφηε ζα επηιέμεηε ην 

πξνεγνχκελν ηκήκα (δει. Γ5 αληί Γ6). 

 

ηε ζπλέρεηα παξαθαινχκε λα αθνινπζήζεηε ηηο πην θάησ νδεγίεο: 

 

1) Θα ζαο παξαθαινχζακε λα δψζεηε απφ κηα επηζηνιή ζε θάζε γνληφ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηάμεσλ γηα λα ελεκεξσζνχλ γηα ηε έξεπλα. 

 

2) Μηα βδνκάδα κεηά ηελ παξάδνζε ηεο επηζηνιήο, ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Απηνί νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα είλαη καζεηέο ησλ νπνίσλ νη γνληνί έρνπλ δψζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο 

γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα.  

 

3) πγθεθξηκέλα, ζηα ζρνιεία ηεο πφιεο ζα πξέπεη λα επηιέμεηε 8 καζεηέο κε 

αξηζκφ θαηαιφγνπ 7, 2, 9, 16, 14, 3, 21, 22  γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνη καζεηέο πνπ έρνπλ επηιεγεί απνπζηάδνπλ, ή δελ 

έρνπλ έγθξηζε απφ ηνπο γνλείο ηνπο, είηε δελ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ 
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έξεπλα, ηφηε κπνξνχλ αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εμήο καζεηέο κε αξηζκφ θαηαιφγνπ 

19, 5, 12, 16, 4, 1.  

4) ηα ζρνιεία ηεο ππαίζξνπ, ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ηνπο 4 καζεηέο κε αξηζκφ 

θαηαιφγνπ 12, 16, 4, 1 γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα.  ηελ πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνη καζεηέο πνπ έρνπλ επηιεγεί απνπζηάδνπλ, ή δελ έρνπλ έγθξηζε απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο, είηε δελ ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα, ηφηε κπνξνχλ αλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εμήο καζεηέο κε αξηζκφ θαηαιφγνπ 19, 5, 7, 2, 9, 16, 14, 3, 

21.  

 

5) Η επηινγή ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα γίλεη γηα θάζε ηάμε πνπ έρεη επηιερζεί. 

 

 

Γηα ηπρφλ απνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ  

Έιελα Παπαλαζηαζίνπ (99-307359).  

 

 

Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο. 


