
Ο
ύτε καν το δικαίωμα για παιγνίδι
δεν έχουν τα παιδιά στην Κύπρο,
ενώ όπως κατέδειξε η τελευταία
έρευνα που αφορούσε τον τρόπο
αντιμετώπισης των ατόμων  κάτω

των 18 ετών στο νησί μας, ακόμα και τα ίδια τα
παιδιά θεωρούν ότι ανήκουν στους γονείς τους. 

«Παίρνουμε ένα παιδί, το βάζουμε σε μια πίστα
και του λέμε ανέπτυξε ταχύτητα γιατί μόλις τελει-
ώσει η πίστα στα 18 σου πρέπει να είσαι ο τέλειος
υποψήφιος για να μπεις στο Πανεπιστήμιο», δη-
λώνει στον «Φ» η Επίτροπος για τα Δικαιώματα του
Παιδιού Λήδα Κουρσουμπά, η οποία επαναλαμ-
βάνει για άλλη μια φορά ότι «από νομοθεσίες κα-
λά πάμε, αλλά στην πράξη βρισκόμαστε ακόμα πο-
λύ πίσω». 

Τα παιδιά, τονίζει η Επίτροπος, «συμπεριφέρο-
νται με βάση αυτά που βλέπουν και αυτά που βιώ-
νουν. Αν δώσεις στο παιδί βία, θα συμπεριφέρε-
ται βίαια, αν το προσβάλλεις θα προσβάλλει και
εκείνο τους γύρω του.  Η βία στα σχολεία δεν είναι
φταίξιμο των παιδιών, για το φαινόμενο αυτό πρέ-
πει όλοι να δακτυλοδείξουμε τον εαυτό μας». 

Κι αν η οικογένεια «δεν μπορεί να προσφέρει

τα απαραίτητα σε ένα παιδί, και δεν μιλάμε για υλι-
κά αγαθά, τότε το φαινόμενο πρέπει να προβλη-
ματίσει την Πολιτεία η οποία αναλαμβάνοντας τη
δική της ευθύνη επιβάλλεται να προσφέρει στις οι-
κογένειες και στους γονείς την απαραίτητη στήρι-
ξη».

Η Κύπρος επικύρωσε τη Σύμβαση για τα Δικαιώ-
ματα του Παιδού. Η νομοθεσία σε αρκετές περι-
πτώσεις καλύπτει τα παιδιά. Κάποια νομοσχέδια
βρίσκονται στο δρόμο για τη Βουλή, κάποια άλλα
στο στάδιο της προετοιμασίας. 

Στα χαρτιά η Κύπρος φαίνεται να πετυχαίνει το
στόχο. Στην πράξη όμως τα δικαιώματα των παι-
διών καταπατούνται βάναυσα και η παραβίαση δεν
αφορά μόνο την άσκηση βίας εναντίον τους. Βα-
σικό δικαίωμα του παιδιού είναι το παιγνίδι και η
ψυχαγωγία. Είναι η Παιδεία και όχι μόνο η εκπαί-
δευση και το πιο απλό: να το ακούνε οι μεγάλοι, όχι
να του κάνουν τα χατίρια, να του δίνουν απλώς το
δικαίωμα να μιλήσει και να έχουν τα αφτιά τους
ανοικτά. 

Το παιδί σου έχει χρόνο 
για παιγνίδι;

«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στο παιγνίδι και στην
ψυχαγωγία» και αυτό το δικαίωμα αποτελεί μια από
τις βασικές πρόνοιες της Σύμβασης για τα Δικαιώ-
ματα του Παιδιού, ανέφερε στον «Φ» η Επίτροπος
Δικαιωμάτων του Παιδιού, τονίζοντας πως αυτή «εί-
ναι και η μοναδική πρόνοια που περιλαμβάνει τη
λέξη αγάπη». 

Δυστυχώς, λέει η κ. Κουρσουμπά, «στην Κύπρο
το σύστημα στερεί το παιγνίδι από τα παιδιά. Εμείς,
έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο απαι-
τεί από τα παιδιά, από την περίοδο που μπαίνει στο
νηπιαγωγείο, να έχει ένα βαρυφορτωμένο πρό-
γραμμα. Το ίδιο συνεχίζεται στο δημοτικό, όπου
εκεί αρχίζουν τα απογευματινά φροντιστήρια και
μετά, βάζουμε το παιδί των 11-12 χρονών πάνω σε
μια πίστα και του λέμε να αναπτύξει ταχύτητα διό-
τι πρέπει μέχρι τα 18 του να τερματίσει ως ένας
άξιος υποψήφιος φοιτητής». 
Ερ.: Μήπως οι απογευματινές ασχολίες από το νη-
πιαγωγείο είναι μια αναγκαιότητα αφού οι γονείς
δεν έχουν χρόνο;

«Οι γονείς δεν έχουν χρόνο. Αυτό είναι ένα γε-
γονός. Το παιδί όμως μπορεί να έχει την ψυχαγω-
γία που χρειάζεται με διάφορους τρόπους. Μπορεί
να συνδυαστεί για παράδειγμα ένα μάθημα χορού
ή μουσικής με την ψυχαγωγία, αρκεί όμως το παι-
δί να αγαπά αυτό που κάνει. Εκείνο που πρέπει να
προβληματίσει την Πολιτεία που οφείλει να ανα-
λάβει το δικό της μερίδιο της ευθύνης, είναι πώς
βοηθάμε τις οικογένειες, πώς στηρίζουμε τους γο-
νείς στο δύσκολο τους έργο; 

Ίσως μια λύση είναι η δημιουργία χώρων από το
κράτος, στους οποίους το παιδί θα μπορεί να είναι
ασφαλές και να παίζει, να κάνει τα μαθήματά του,
να απασχολείται με υγιή τρόπο και ο γονιός να βρί-
σκεται στη δουλειά του χωρίς να αγωνιά και να
αγχώνεται».

Ερ.: Νομίζετε δηλαδή ότι οι συνθήκες δεν επιτρέ-
πουν στους γονείς να είναι περισσότερο δίπλα στα
παιδιά τους;

«Δυστυχώς στη σημερινή οικογένεια εργάζονται
και οι δύο γονείς, και βρισκόμαστε σε μια γενιά
στην οποία κατά πάσα πιθανότητα εργάζονται και
οι παππούδες. Επομένως, εκεί που στις προηγού-
μενες γενιές μπορεί να εργάζονταν οι γονείς αλλά
σίγουρα κάποιοι από τους παππούδες ήταν στο σπί-
τι και το παιδί είχε άτομα για να μιλά και να του δί-
νουν τις αξίες της ζωής, τώρα αυτό δεν υπάρχει.
Άρα, το κράτος πρέπει να έρθει να στηρίξει την οι-
κογένεια με προγράμματα που θα αφορούν τη φρο-
ντίδα των παιδιών, αλλά και προγράμματα επιμόρ-
φωσης των γονιών για το πώς ασκούν το γονικό τους
ρόλο για να μάθουν μεταξύ άλλων και οι γονείς τη

σημασία της συμμετοχής του παιδιού στην οικο-
γένεια». 

Το παιδί σου έχει λόγο;
Βασικό δικαίωμα του παιδιού είναι το δικαίωμα

στη συμμετοχή για λήψη αποφάσεων σε ζητήμα-
τα που το αφορούν. Το να αρχίσει το παιδί το φρο-
ντιστήριο για παράδειγμα, είναι ένα θέμα που το
αφορά άμεσα για αυτό επιβάλλεται αν μη τι άλλο
να το συζητήσουμε μαζί του. 

«Μεγαλώνεις σωστά ένα παιδί εάν μιλάς για πα-
ράδειγμα μαζί του για το πρόγραμμα της ημέρας
ή για το τι θα κάνει η οικογένεια το Σαββατοκύ-
ριακο. Δεν σημαίνει ότι θα κάνεις αυτό που λέει,
αλλά θα ακούσεις την άποψή του. Δεν είναι λογικό
να υποχρεώνουμε τα παιδιά μας να κάνουν πράγ-

ματα που δεν θέλουν. Αν δεν είναι λογικό αυτό που
θέλουν τα παιδιά, πρέπει να τους εξηγήσουμε με
επιχειρήματα την αντίθετη άποψη πριν επιβάλου-
με τη δική μας απόφαση. Εξάλλου, αποφάσεις που
λαμβάνονται από κοινού εφαρμόζονται πολύ κα-
λύτερα. Για αυτό κι εγώ άλλωστε, το πρώτο πράγ-
μα που έκανα όταν ανέλαβα τη θέση του Επιτρό-
που ήταν να γράψω επιστολή προς τον υπουργό
Παιδείας ζητώντας του τη συμμετοχή των παιδιών
στο διάλογο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
Τα παιδιά έχουν λόγο στην εκπαιδευτική μεταρ-
ρύθμιση γιατί είναι κάτι που τα αφορά και θα τα
επηρεάσει. 

Αν επιβάλουμε στους μαθητές ένα σύστημα που
δεν περιλαμβάνει και τη δική τους άποψη, τότε θα
αντιδράσουν». 
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Τα παιδιά κραυγάζουν, αλλά δεν τα ακούμε
>Η αρμόδια Επίτροπος Λήδα Κουρσουμπά τονίζει ότι στην Κύπρο πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία

«Αν δώσεις στο παιδί βία, 
θα συμπεριφέρεται βίαια, αν 
το προσβάλλεις θα προσβάλλει και 
εκείνο τους γύρω του. Η βία στα σχολεία
δεν είναι φταίξιμο των παιδιών, 
για το φαινόμενο αυτό πρέπει όλοι 
να δακτυλοδείξουμε τον εαυτό μας»

ΤΟ ΑΤΟΜΟ από την ημέρα της γέννησής του δεν ανή-
κει σε κανένα, έχει δικά του δικαιώματα και δικές του
υποχρεώσεις. Είναι μια ανεξάρτητη ανθρώπινη οντό-
τητα και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, τονίζει η κ.
Κουρσουμπά. 

Με βάση λοιπόν αυτό, «πρέπει να κατανοήσουμε ότι
αυτή η ξεχωριστή οντότητα χρήζει σεβασμού. Επιβάλ-

λεται να σεβόμαστε τα παιδιά και “απαγορεύεται” να τα
προσβάλλουμε. Εάν το παιδί στην οικογένεια αντιμετωπί-

ζεται με σεβασμό, εάν δεν το προσβάλλουμε, αν το ρωτά-
με και αν ακούμε αυτό που έχει να πει, αν λει-

τουργούμε μαζί του μέσα από μια δημοκρατι-
κή διαδικασία ώστε να μάθουμε το παιδί ότι
έτσι πρέπει να λειτουργεί, τότε θα καταφέ-
ρουμε να έχουμε ένα σωστό ενήλικα. Ο σε-
βασμός προς το παιδί και την αξιοπρέπειά
του το μαθαίνει να σέβεται τους γύρω του και
τη δική τους αξιοπρέπεια και με αυτό τον τρό-

πο δεν δημιουργούμε νέους με βί-
αιες συμπεριφορές αλλά

άτομα που μπο-
ρούν να συνυ-
πάρξουν με τους
γύρω τους, να
συζητήσουν, να

επιχειρηματολογήσουν μέσα σε έναν υγιή διάλογο». 
Ερ.: Ίσως αυτή να είναι και η λύση για το πρόβλημα της νε-
ανικής παραβατικότητας;

«Δεν υπάρχει ίσως. Αν δημιουργούμε ανθρώπους που σέ-
βονται τους άλλους τότε σίγουρα δεν θα τους δούμε να συ-
μπεριφέρονται βίαια. Από τη στιγμή που μαθαίνεις ένα παι-
δί να διεκδικεί μέσα από το διάλογο και το σεβασμό προς
τους άλλους, τότε έχεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Το παιδί
που ασκεί βία είναι το άτομο που επαναλαμβάνει το πρότυ-
πο που παίρνει από την κοινωνία, από την οικογένεια, από το
σχολείο. Επομένως,  πρέπει να δακτυλοδείχνουμε τους εαυ-
τούς μας και όχι τα παιδιά όταν συμπεριφέρονται βίαια. Πρέ-
πει να γίνουν πολλά πράγματα για τη νεανική παραβατικό-
τητα, δεν είναι μέτρα καταστολής που χρειαζόμαστε, είναι
πολλά πράγματα τα οποία αφορούν και την οικογένεια, και
την κοινωνία και την Εκπαίδευση, η  οποία δεν πρέπει να εί-
ναι Εκπαίδευση αλλά Παιδεία».  

«Αυτό που λέγεται νεανική παραβατικότητα είναι ένα
πολυδιάστατο φαινόμενο με πάρα πολλές αιτίες και βασική
αρχή και αφετηρία για την καταπολέμησή του είναι το πώς
ξεκινούμε με το παιδί. Εάν δεν το προσβάλλουμε δεν θα προ-
σβάλλει τους άλλους. Τα παιδιά αναπαραγάγουν το πρότυ-
πο που εμείς τους δίνουμε. Ένα παιδί έχει πρότυπο τους γο-
νείς, μετά τους δασκάλους, αυτά που του δίνει η κοινωνία
και αυτά που παίρνει από τα ΜΜΕ».  

«ΑΥΤΟ που λέγεται νεανική παραβατικότητα είναι
ένα πολυδιάστατο φαινόμενο με παρά πολλές αι-
τίες και βασική αρχή και αφετηρία για την κατα-
πολέμησή του είναι το πώς ξεκινούμε με το παιδί.
Εάν δεν το προσβάλλουμε δεν θα προσβάλλει τους
άλλους. Τα παιδιά αναπαραγάγουν το πρότυπο που
εμείς τους δίνουμε. Ένα παιδί έχει πρότυπο τους
γονείς, μετά τους δασκάλους, αυτά που του δίνει
η κοινωνία και αυτά που παίρνει από τα ΜΜΕ.  Η βία
εκδηλώνεται στην εκπαίδευση, όμως δεν ξεκινά
από την εκπαίδευση, αλλά από την κοινωνία στην
οποία ζούμε. Το σχολείο είναι απλώς ο χώρος στον
οποίο εκδηλώνεται η βία επειδή ένα παιδί σήμε-
ρα περνά τις περισσότερες ώρες της ζωής του στο
σχολείο και επομένως από αυτό και μόνο καταλα-
βαίνουμε ότι η βία είναι ένα πρόβλημα που αρχίζει
από τη μικρή ηλικία». 
Ερ.: Άρα, χρειαζόμαστε αλλαγές;

«Το σχολείο γενικά πρέπει να αλλάξει. Στη Μέση
Εκπαίδευση δεν υπάρχει χρόνος να δοθεί αγωγή
στο παιδί. Είναι μια απλή παροχή γνώσεων και ένας
αγώνας να αφομοιωθούν οι γνώσεις. Δεν είναι σύ-
στημα διαπαιδαγώγησης. Για να έχουμε και δια-
παιδαγώγηση, πρέπει και οι εκπαιδευτικοί να έχουν
τη σωστή κατάρτιση και εκπαίδευση. Με τον τρό-
πο που υποχρεώνονται να λειτουργούν σήμερα οι
εκπαιδευτικοί απλώς δίνουν γνώση στους μαθη-
τές. Η ευθύνη τους είναι μεγάλη, διότι εκείνο που
δεν μπορεί να δώσει η οικογένεια πρέπει να το δώ-

σει ο εκπαιδευτικός ο
οποίος αν δεν έχει το χρό-
νο και την κατάρτιση δεν
θα τα καταφέρει. 
Ερ.: Δηλαδή μας λείπει η
Παιδεία;

«Είναι αρκετά αυτά που
“λείπουν” και πρέπει να τα
κάνουμε διότι το ένα φέρ-
νει το άλλο και ερχόμαστε
στο θέμα της παραβατικότη-
τας. Πρέπει να σταματήσου-
με να προβάλλουμε και να
ασχολούμαστε απλώς με την
εκδήλωση ενός περιστατικού. Αυ-
τό παραβιάζει δικαιώματα και των
παιδιών και των εκπαιδευτικών. Πρέ-
πει να δούμε το πρόβλημα στη ρίζα
του. Πρέπει να βρούμε το λόγο που οδη-
γεί το παιδί εκεί. Με το να δακτυλοδεί-
ξουμε ή να βάλουμε τίτλους στις εφημε-
ρίδες ότι το παιδί είναι παραβάτης και εγκλη-
ματίας δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Αυτό είναι εντε-
λώς απαράδεκτο. 

Πρέπει να δούμε την ουσία του προβλήματος και
να μας προβληματίσει το γεγονός ότι ένα παιδί έχει
αφεθεί χωρίς βοήθεια και συμπεριφέρεται βίαια.
Πολλές φορές η οικογένεια λόγω διαφόρων κατα-
στάσεων δεν μπορεί να προσφέρει τη βοήθεια αυ-

τή και αντιθέτως χρειάζεται
στήριξη. Άρα όλα αυτά, δεν
είναι ζητήματα που αφο-
ρούν μόνο το υπουργείο
Παιδείας αλλά και άλλες
κρατικές Υπηρεσίες και άλ-
λα Υπουργεία. Μπορεί για
παράδειγμα να χρειάζο-
νται οι υπηρεσίες ψυχι-
κής Υγείας ή το Τμήμα
Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας και όλα αυ-
τά τα τμήματα επιβάλ-
λεται να συνεργάζο-
νται μεταξύ τους για να
έχουμε αποτέλεσμα και
αυτό δυστυχώς όπως

έχω διαπιστώσει πολλές
φορές είναι κάτι που δεν

συμβαίνει. 
Ερ.: Σε ποιες περιπτώσεις δη-

λαδή εντοπίζεται αυτό το κε-
νό;

«Όταν χρειάζεται το σχολείο
να ενημερώσει τις υπηρεσίες κοι-

νωνικής ευημερίας ή τις υπηρεσίες ψυ-
χικής υγείας και δεν υπάρχει έγκαιρη αντα-
πόκριση. Εάν χρειάζονται δηλαδή τρεις μή-
νες να φανεί ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος

ή τρεις μήνες για να ανταποκριθεί το γραφείο ευ-
ημερίας τότε το μόνο που θα κάνουμε είναι να συ-
νεχίσουμε να βλέπουμε περιστατικά βίας και να
προβάλλονται από τα ΜΜΕ εικόνες που δίνουν την
εντύπωση ότι για όλα φταίει το παιδί. Χρειάζεται
και προσωπικό και υποδομή οι διάφορες υπηρε-
σίες και βεβαίως τα άτομα που εργάζονται σε αυ-
τές πρέπει να είναι αρκετά σε αριθμό, να έχουν στή-
ριξη και κατάρτιση. 

Δεν είναι αρκετό να παίρνουμε μόνο πολιτικές
αποφάσεις. Πρέπει να δούμε και πώς υλοποιούνται
οι αποφάσεις αυτές και να παρέχουμε όσα χρειά-
ζονται για να υλοποιηθούν και να έχουμε σωστά
αποτελέσματα». 
Ερ.: Τι νομίζετε ότι πρέπει να αλλάξει;

«Πρέπει να αλλάξουν πολλές νοοτροπίες. Να
γίνουν προγράμματα κατάρτισης. Επιβάλλεται να
γίνουν και σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς και
ένα κομμάτι το έχω αναλάβει εγώ. Προγράμματα
ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών ως προς το πώς
εφαρμόζονται τα δικαιώματα των παιδιών. Ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γενικά.
Τεράστιο ρόλο έχουν και τα ΜΜΕ διότι διαμορφώ-
νουν άποψη και είναι ένας μοχλός πίεσης για να γί-
νουν πράγματα. 

Το σημαντικότερο, πρέπει όλοι να κατανοήσου-
με τα δικαιώματα του παιδιού, να σεβόμαστε το
παιδί, να μην το προσβάλλουμε, να οχυρωθούμε
ως κοινωνία». 

Η ΒΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΒΙΑ
Μήπως ο βίαιος 
τελικά είσαι εσύ;
Η βία φέρνει βία λέει και ο σοφός λαός και
οι διάφοροι αρμόδιοι, ψυχολόγοι, ψυχία-
τροι, επιστήμονες, επώνυμοι, ανώνυμοι
κ.λπ. Και όντως, «το παιδί δίνει αυτό που
βλέπει». 
Ερ.: Μήπως η αρχή για τη βία στα σχολεία
είναι η βία στην οικογένεια;
«Σαφώς, έχω ήδη αναφέρει ότι το παιδί θα
δώσει εκείνο που βλέπει. Εάν εισπράττει
βία και προσβολή της αξιοπρέπειάς του στο
σπίτι, τότε θα δώσει βία στο σχολείο ή αλ-
λού. Έχει γίνει ένας πολύ καλός νόμος για
τη βία στην οικογένεια και υπάρχουν και
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται.
Το υπουργείο Παιδείας έχει ξεκινήσει μια
διαδικασία η οποία προνοεί ότι στο κάθε
σχολείο πρέπει να υπάρχει μια ομάδα εκ-
παιδευτικών που θα μπορούν να εντοπίζουν
τα παιδιά που είναι θύματα βίας στην οικο-
γένεια και να τα παραπέμπουν πάρα κάτω.
Αυτό το πράγμα έχει γίνει ως απόφαση αλλά
στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι
εμφανής αυτή η ομάδα στα σχολεία και επο-
μένως τα παιδιά δεν μπορούν να την εντοπί-
σουν. Αλλά και όταν είναι εμφανής η ομάδα,
οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν καταρτιστεί σω-
στά για το πώς θα χειριστούν το παιδί. Η βία
στην οικογένεια είναι ένα υπαρκτό πρόβλη-
μα στην κυπριακή κοινωνία, πρέπει να το
παραδεχτούμε και να μην το κρύβουμε κά-
τω από το χαλί. Για να ασκεί βία ένα παιδί
σημαίνει ότι τη βλέπει από τους γύρω του.
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε
αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε.
Χρειάζεται στήριξη. Για να το στηρίξουμε
πρέπει να γνωρίζουμε τον τρόπο και έτσι
επιστρέφουμε στην κατάρτιση των εκπαι-
δευτικών, στο δικαίωμα του παιδιού στην
Παιδεία που δεν είναι μόνο η πρόσβαση
στην εκπαίδευση κ.λπ. Επίσης, επιστρέφου-
με στη συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών,
αφού όταν ασκείται
βία στην οικο-
γένεια χρειά-
ζεται και το
Τμήμα
Υπηρε-
σιών
Κοινω-
νικής
Ευημε-
ρίας και
ο κύ-
κλος
συνεχί-
ζεται». 

Το σέβεσαι για να σέβεται τους γύρω του;

Της Μαριλένας Παναγή Βασικό δικαίω-
μα του παιδιού
είναι το παιγνίδι
και η ψυχαγω-
γία. Είναι η Παι-
δεία και όχι μό-
νο η εκπαίδευ-
ση και το πιο
απλό: να το
ακούνε οι μεγά-
λοι, όχι να του
κάνουν τα χατί-
ρια, να του δί-
νουν απλώς το
δικαίωμα να μι-
λήσει και να
έχουν τα αφτιά
τους ανοικτά

Γιατί το παιδί έχει βίαιη συμπεριφορά στο σχολείο;
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