
Πρακτικά της Βουλής των Γερόντων και Κυπριακής Παιδοβουλής 

 Α΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 1
η
 ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΟΔΟΣ   

Συνεδρίαση 28
ης

 Απριλίου 2012  

(Ώρα Έναρξης: 10.00 π.μ.) 

 

Γ. ΟΜΗΡΟΥ: 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής 1
ης

 Κοινής Συνόδου της Βουλής των 

Γερόντων και της Κυπριακής Παιδοβουλής, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους 

Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών. 

 Επειδή υπάρχει απαρτία προχωρούμε στις εργασίες της Συνόδου. 

(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) 

 Υπάρχει απαρτία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ׃  

(Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής) 

 Κυρία Υπουργέ,  

 Αξιότιμα μέλη της Βουλής των Γερόντων,   

 Αγαπητά μέλη της Κυπριακής Παιδοβουλής, 

 Αγαπητοί προσκεκλημένοι,  

 Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την 1
η
 Κοινή Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων και 

της Κυπριακής Παιδοβουλής που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών, μιας Συνόδου που 

στόχο έχει να δώσει το βήμα για ένα διαγενεαλογικό διάλογο και για ενίσχυση της 

αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.  

 Στα πλαίσια του πιο πάνω Ευρωπαϊκού Έτους θα πρέπει να καταβληθεί 

προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας μας αναφορικά με το στόχο της ενεργού 

γήρανσης και συγκεκριμένα τη σημασία της συμβολής τόσο της τρίτης ηλικίας όσο και 

της πρώτης ηλικίας στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  Επιπρόσθετα, θα πρέπει να τονιστεί και η 
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σημασία της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των 

γενεών, χωρίς να υφίστανται τα ηλικιακά στεγανά, αφού αυτά που ενώνουν τις γενεές 

είναι περισσότερα από αυτά που τις χωρίζουν.   

 Όπως είναι γνωστό, στα πλαίσια της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει 

οριστεί ως γενικός στόχος η επίτευξη μέχρι το 2020 μιας Ευρώπης φιλικής για όλες τις 

ηλικίες, όπου ο κάθε πολίτης θα απολαμβάνει ίσα δικαιώματα ανεξαρτήτως ηλικίας, 

διαδραματίζοντας ένα ενεργό ρόλο στην κοινωνία.  Περαιτέρω, το Ευρωπαϊκό Έτος 

Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών 2012, στόχο έχει να 

προωθήσει την ενεργό γήρανση κυρίως στους τομείς της απασχόλησης, της ενεργούς 

συμμετοχής στην κοινωνία και στην παροχή της δυνατότητας για ανεξάρτητη διαβίωση. 

 Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να 

μειωθεί το χάσμα που υφίσταται σήμερα μεταξύ των γενεών, γι’ αυτό και μέσω της 

σφυρηλατημένης συνεργασίας πρέπει να επιδιωχθεί να υπερπηδηθούν τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν τόσο οι νέοι όσο και τα άτομα της τρίτης ηλικίας.  Μέσα από ένα 

παραγωγικό διάλογο, όπως αυτό που αναμένεται να αναπτυχθεί μέσα από τη σημερινή 

σύνοδο, πιστεύουμε ότι  θα καταστεί δυνατή η αλλαγή της υφιστάμενης νοοτροπίας και 

του τρόπου σκέψης, ώστε η απόσταση που χωρίζει τις γενεές να εκλείψει ή τουλάχιστον 

να σμικρυνθεί. 

 Πολύ σωστά η Βουλή των Γερόντων και η Κυπριακή Παιδοβουλή έχουν υιοθετήσει 

ως σύνθημά τους:  «Δώσε μου τη γνώση σου να σου δώσω τη δύναμή μου», γιατί 

αυτό τονίζει την ανάγκη για περισσότερη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των 

πολιτών, ανεξάρτητα από ηλικία.  Οι δύο αυτές ηλικιακές ομάδες δε θα πρέπει να 

περιθωριοποιούνται, για άλλους λόγους η καθεμιά, αλλά να ενώνουν τις δυνάμεις, τις 

γνώσεις και τις ικανότητές τους για παραγωγική ενασχόληση και ενεργό συμμετοχή 

στην κοινωνία, αφού η νεώτερη γενιά αποτελεί τη συνέχεια και την ανανέωση της 

κοινωνίας μας, που έχτισαν με τον κόπο και το μόχθο τους οι γηραιότεροι συμπολίτες 

μας.  Οι γενεές αυτές αποτελούν την αρχή και τη συνέχεια της κοινωνίας μας και η 

καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει στην 

κοινωνία μας, αφού είναι ανεκτίμητη η συμβολή της τρίτης ηλικίας προς τους νεότερους 

συμπολίτες μας, αφού δεν υπάρχει παππούς ή γιαγιά που να μη σκέφτεται και να 

φροντίζει τα εγγόνια του και αντίστροφα τα εγγόνια αγαπούν τον παππού και τη γιαγιά 

ιδιαίτερα. 
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 Μέσα από την εκπλήρωση των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους 2012, αναμένουμε 

ότι θα αρχίσει να εκλείπει σιγά-σιγά ο ηλικιακός ρατσισμός, οι νέοι θα μάθουν να 

σέβονται τους ηλικιωμένους και να εκτιμούν τον πλούτο των εμπειριών και γνώσεών 

τους, αλλά και οι ηλικιωμένοι παρ’ όλη την απειρία των νέων θα αναγνωρίσουν τις 

ικανότητες και τις γνώσεις τους, ιδιαίτερα στο χώρο της επιστήμης και των νέων 

τεχνολογιών, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τη δημιουργία κουλτούρας αλληλοσεβασμού, 

αλληλοεκτίμησης, αλληλοκατανόησης και θέτοντας τις βάσεις για τη διαγενεαλογική 

αλληλεγγύη.   

 Για την προώθηση όμως του στόχου για ενεργό γήρανση και αλληλεγγύη θα 

πρέπει να ευαισθητοποιηθούν όλοι:  Κυβέρνηση, Βουλή, εκπαίδευση, κρατικοί και 

τοπικοί φορείς, αλλά και άλλοι εμπλεκόμενοι παράγοντες όπως τα οργανωμένα σύνολα, 

ιδιώτες, καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  Τα μηνύματα θα πρέπει να περάσουν 

ιδιαίτερα μέσα από το χώρο της εκπαίδευσης, ώστε μέσα από τη διδασκαλία και την 

οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων να εμπεδωθούν καλύτερα. 

 Οι εισηγήσεις που κατατέθηκαν τόσο από πλευράς της Βουλής των Γερόντων όσο 

και από πλευράς της Κυπριακής Παιδοβουλής είναι πολύ αξιόλογες και πρέπει να 

μελετηθούν με ιδιαίτερη προσοχή από τους εκπροσώπους τόσο της εκτελεστικής 

εξουσίας, όσο και της Βουλής, ώστε όπου αυτό είναι εφικτό και υπάρχει η δυνατότητα 

για υλοποίησή τους, να δρομολογηθούν οι αναγκαίες διαδικασίες και λύσεις το 

συντομότερο.  Επιπρόσθετα, θα πρέπει οι δράσεις και οι συντονισμένες προσπάθειες 

να συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους για Ενεργό 

Γήρανση και Αλληλεγγύη Μεταξύ των Γενεών, κάνοντας πράξη το σύνθημα :  «Δώσε 

μου τη γνώση σου να σου δώσω τη δύναμή μου». 

 Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και τον κ. Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, που έχει 

έρθει εν τω μεταξύ, τους εκπροσώπους τόσο του Παγκύπριου Συντονιστικού 

Συμβουλίου Εθελοντισμού όσο και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής 

Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν ώστε η 

Σύνοδος αυτή να καταστεί εφικτή, τιμώντας με την παρουσία σας την έναρξη του 

σημαντικού αυτού διαλόγου, στα πλαίσια της 1
ης

 Κοινής Συνόδου της Βουλής των 

Γερόντων και της Κυπριακής Παιδοβουλής, μιας συνόδου που ελπίζω να αποτελέσει το 

έναυσμα για ένα γόνιμο διάλογο πάνω σε μόνιμη βάση και το σπόρο για μια καλύτερη 

κοινωνία.    
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 Και βεβαίως να καλωσορίσω και τους συναδέλφους βουλευτές που 

παρευρίσκονται σε αυτή τη Σύνοδο. 

 Θα καλέσω τώρα, τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού και του Συντονιστικού Σώματος της Βουλής των Γερόντων, τον κ. Σταύρο 

Ολύμπιο, να έρθει στο βήμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ: 

(ΣΤ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ) 

 Λένε, κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριοι Υπουργοί, κυρία και κύριοι βουλευτές, 

εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί βουλευτές της Βουλής των Γερόντων και της 

Κυπριακής Παιδοβουλής, λένε ότι η ομορφιά και η αρμονία είναι το αποτέλεσμα της 

σύνθεσης των αντιθέσεων.  Και είναι γι’ αυτό το λόγο που η εικόνα που παρουσιάζει 

σήμερα η Βουλή των Αντιπροσώπων από τη μια μεριά οι ηλικιωμένοι μας με τη μεστή 

γνώση, τη μεγάλη εμπειρία, τον κατασταλαγμένο συναισθηματισμό και από την άλλη οι 

νέοι μας με τον ενθουσιασμό, το ζήλο, την ομορφιά της ψυχής τους, τα όνειρα και τους 

οραματισμούς τους, αυτή η εικόνα είναι η εικόνα εκπάγλου ομορφιάς και γλυκύτατης 

αρμονίας.  Και με λίγη φαντασία θα μπορούσε κανείς να δει μέσα στις αυλακιές των 

ρυτιδωμένων προσώπων των ηλικιωμένων μας να ρέει ο πολύτιμος πλούτος και η 

πολύχυμη παράδοση της φυλής μας.  Και πάνω στα ροδαλά μάγουλα των παιδιών μας 

να διαγράφεται ο οδικός χάρτης του μέλλοντος της πατρίδας μας και της κοινωνίας μας.   

 Γι’ αυτό μιλούμε για μια εικόνα εξαιρετικής ομορφιάς και είναι ιδιαίτερη η χαρά για 

όλους μας, συγκίνηση –θα έλεγα- γιατί με την ευκαιρία του φετινού έτους 

διαγενεαλογικής αλληλεγγύης γίνεται αυτή η κοινή σύνοδος των δύο Βουλών, της 

Βουλής των Γερόντων και της Κυπριακής Παιδοβουλής.  Δε γίνεται όμως αυτή η κοινή 

σύνοδος για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των γενεών, γιατί αυτό που λέμε χάσμα ή 

απόσταση ή οτιδήποτε άλλο δεν είναι παρά η διαφορετική αντιμετώπιση των γεγονότων 

και των ιδεών από τις δυο γενεές, λόγω της ιδιαιτερότητας της ηλικίας, και όχι λόγω 

προκατάληψης ή προδιάθεσης, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της ηλικίας αλλά και λόγω της 

διαφοράς των καθηκόντων και των ευθυνών.  Δεν είναι επομένως ο κύριος στόχος  της 

συνόδου, για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, γιατί δόξα τω Θεώ στον τόπο μας επειδή 

ακόμα λειτουργεί η οικογένεια με τον παραδοσιακό της τρόπο και τη σύνθεσή της από 
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τον παππού και τη γιαγιά μέχρι τους εγγονούς και τις εγγονές, αυτό που λέμε απόσταση 

γεφυρώνεται μέρα με τη μέρα.   

 Η Κυπριακή Παιδοβουλή και η Βουλή των Γερόντων είναι σήμερα μαζί για να 

επεξεργαστούν πρακτικούς τρόπους για το πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί, να αυξηθεί 

η αλληλεγγύη, η κατανόηση, το πάρε-δώσε, αυτό που έχει ήδη πει ο πρόεδρος.  Το 

πάρε-δώσε της γνώσης από τη μια και της δύναμης από την άλλη μεταξύ των γενεών, 

γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη και την αρχή της και το τέλος της και τη νεολαία και τους 

ηλικιωμένους.  Και όταν στον ορισμό του έτους τοποθέτησαν και την ενεργό γήρανση 

σαν αποτέλεσμα, ίσως, αυτού του διαγενεαλογικού διαλόγου υποκρύβεται και η έννοια 

ότι η ενεργός γήρανση σημαίνει ότι μπορεί μεν να γηράσκει λόγω του χρόνου και λόγω 

του νόμου της φθοράς το σώμα αλλά πρέπει να μένει πάντοτε σφριγηλή και νεανική η 

ψυχή του ανθρώπου. 

 Θέλω από μέρους της Βουλής των Γερόντων να χαιρετήσω σήμερα την παρουσία 

των παιδιών μας, της νεολαίας μας, και να τους διαβεβαιώσω και σας παρακαλώ , 

παιδιά, να διαβεβαιώσετε και όλη τη νεολαία μας, όσο μπορούμε περισσότερο, για τη 

στοργή, για την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον με το οποίο περιβάλλει η μεγαλύτερη 

ηλικία τους νεότερους.  Και να σας παρακαλέσω πάρα πολύ από μέρους των 

ηλικιωμένων μας αυτή τη σκυτάλη που θα παραλάβετε από τα χέριά τους, μια σκυτάλη 

ποτισμένη με αίμα και ιδρώτα, αυτή τη σκυτάλη να την πάρετε πάρα πέρα έχοντας μέσα 

στο νου και στην καρδιά σας ότι στόχος όλων και ιδιαίτερα των νέων μας πρέπει να 

είναι η απελευθέρωση της κατεχόμενης γης μας και η επανένωση της μικρής, 

βασανισμένης, αγαπημένης μας Κύπρου.   

 Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, γιατί 

παρά το φόρτο των εργασιών του προεδρεύει της σημερινής συνόδου.  Να 

ευχαριστήσω την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Υπουργό 

Παιδείας και Πολιτισμού, για την παρουσία τους που δείχνει το ενδιαφέρον του 

Υπουργείου τους και των ιδίων προσωπικά, τόσο για τους ηλικιωμένους όσο και για 

τους νέους μας, τους βουλευτές μας για την παρουσία τους, όλους εσάς που τιμάτε με 

την παρουσία σας τη σημερινή Κοινή Σύνοδο της Κυπριακής Παιδοβουλής και της 

Βουλής των Γερόντων και να ευχηθώ πλήρη επιτυχία στις εργασίες της. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 Ευχαριστώ τον κ. Σταύρο Ολύμπιο για το χαιρετισμό του.   

 Καλώ τώρα στο βήμα την Πρόεδρο της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής 

Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού και Γενική Συντονίστρια της Κυπριακής 

Παιδοβουλής, κ. Νινέττα Καζαντζή. 

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΗ: 

 Κύριε Πρόεδρε,  

 Κύριοι Υπουργοί, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί βουλευτές,  

 Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά την 1
η
 Κοινή Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων με την 

Κυπριακή Παιδοβουλή και εκ μέρους της ΠΣΕΠΕΠ  εκφράζω την ικανοποίησή μας 

πρώτα για τη συνεργασία και μετά για τη σύμπνοια που πραγματικά παρατηρήθηκε σε 

όλα τα στάδια της προετοιμασίας της. 

 Το 2012 ως Έτος για Ενεργό Γήρανση και Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών ήταν η 

αφορμή, μόνο η αφορμή για μια στενότερη επαφή των δύο σωμάτων, αλλά είμαστε 

βέβαιοι πως τόσο τα παιδιά όσο και οι ηλικιωμένοι θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους 

για να γεφυρώσουν τις διαφορές εστιάζοντας στις ομοιότητες που χαρακτηρίζουν και τις 

δύο ηλικιακές ομάδες και όχι στις διαφορές τους.   

 Μέσα στο πνεύμα της αλληλεγγύης που αποτελεί για μας τη βάση της 

δημοκρατίας, του Χριστιανισμού αλλά και του ανθρωπισμού, οφείλουμε όλοι και 

ιδιαίτερα εμείς που ανήκουμε στη λεγόμενη παραγωγική ηλικία να αναγνωρίσουμε τις 

ανάγκες τόσο των ηλικιωμένων όσο και των παιδιών και να δώσουμε σε αυτούς που 

δούλεψαν για το δικό μας μέλλον αλλά και σε αυτούς που θα αποτελέσουν το μέλλον, 

το αύριο ό,τι καλύτερο.  Προσπάθειες σαν τη σημερινή βοηθούν να καταλάβουμε 

καλύτερα η μια γενιά την άλλη και είναι μια αρχή για να ξεφύγουμε από τα στερεότυπα 

και να περάσουμε στην πραγματική αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό.   

 Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη σημερινή Σύνοδο και συγχαίρουμε την 

πρωτοβουλία. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ την κ. Νινέττα Καζαντζή. 
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 Καλώ τώρα στο βήμα για το δικό της χαιρετισμό την Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους. 

Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: 

 Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,  

 Συνάδελφε Υπουργέ,  

 Αγαπητοί φίλοι βουλευτές, αγαπητά μέλη της Κυπριακής Παιδοβουλής και της 

Βουλής των Γερόντων, αποτελεί για μένα πραγματικά μεγάλη χαρά η δυνατότητα που 

μου δίνεται σήμερα να απευθύνω χαιρετισμό στην 1
η
 Κοινή Σύνοδο της Βουλής των 

Γερόντων και της Κυπριακής Παιδοβουλής, στα πλαίσια των εκδηλώσεων που 

προωθούνται για το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των 

Γενεών. 

 Η κοινή αυτή Σύνοδος σηματοδοτεί μία σημαντική συνεργασία μεταξύ των γενεών 

της Κύπρου.  Είναι μια απόδειξη ότι την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών την προωθούμε 

στην πράξη.   

 Ο θεσμός της Βουλής των Γερόντων και ο θεσμός της Κυπριακής Παιδοβουλής 

αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμοι και επωφελείς.  Από τη μια οι ηλικιωμένοι πολίτες της 

Κύπρου και από την άλλη τα παιδιά, φορείς και συνιστώσες που έχετε ένα σημαντικό 

ρόλο στην κυπριακή κοινωνία, δείχνετε ότι μπορείτε να λειτουργήσετε ως δραστήριοι, 

προβληματισμένοι πολίτες με υπεύθυνη και ουσιαστική συμμετοχή στο τι γίνεται σήμερα 

στον τόπο μας.  Τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι της σύγχρονης κοινωνίας αποτελούν δύο 

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που έχουν να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο αριθμό 

προκλήσεων, ανάμεσα στις οποίες είναι η ηλικιακή διάκριση, η φτώχια και ο κοινωνικός 

αποκλεισμός, φαινόμενα τα οποία, δυστυχώς, επιτείνονται εν μέσω της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης, τα θέματα της ποιοτικής φροντίδας και υγείας, τα οποία μπορούν 

να επιφέρουν επιπτώσεις στα ζητήματα της ποιότητας ζωής τόσο των ηλικιωμένων όσο 

και των παιδιών.  Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές έτσι ώστε από 

τη μια τα παιδιά να μεγαλώνουν μέσα σ’ ένα υγιές περιβάλλον και να μπορούν να 

αναπτύξουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους και ταυτόχρονα οι ηλικιωμένοι να 

απολαμβάνουν μια υγιή και ποιοτική ζωή. 

 Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την 

οποία η Κύπρος έχει υπογράψει και κυρώσει, είναι ο πρώτος παγκόσμιος νομικά 

δεσμευτικός κώδικας για τα δικαιώματα που όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν.  
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Θέτει στοιχειώδεις αρχές για την ευημερία των παιδιών σε όλα τα στάδια εξέλιξής τους.  

Με την εφαρμογή της σύμβασης διασφαλίζονται τα δικαιώματα του παιδιού, όπως το 

δικαίωμα ζωής, ονόματος, εθνικότητας, γλώσσας, πρόσβασης στην εκπαίδευση, στις 

υπηρεσίες υγείας, συμβίωσης με του γονείς του, το δικαίωμα συμμετοχής σε θέματα 

που τα αφορούν και πολλά άλλα.  Το κράτος έχει ευθύνη να εξασφαλίζει πως τα 

δικαιώματα των παιδιών προστατεύονται μέσα από τις πολιτικές του αποφάσεις , αλλά 

και μέσα από άλλα μέτρα πολιτικής που λαμβάνει.  Τα παιδιά έχουν ανάγκη από την 

προστασία και φροντίδα μας, καθώς επίσης και την ανάγκη να ακούγονται οι απόψεις 

και οι επιθυμίες τους, έτσι να τους δοθούν οι μέγιστες δυνατές ευκαιρίες να 

αναπτύσσονται ομαλά και να πραγματοποιούν τα όνειρα και τις επιθυμίες τους.   Αυτό 

μπορούμε να το πετύχουμε μέσω των παροχών ποιοτικής φροντίδας και παιδείας , 

προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων παιδιών.  Πάνω σε αυτές τις γραμμές είναι που 

στηρίζονται και οι πολιτικές και οι δράσεις τις οποίες αναπτύσσει το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τόσο στα ζητήματα της ενθάρρυνσης προς τον 

εθελοντικό τομέα και της στήριξης προς τον εθελοντικό τομέα για την παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών φροντίδας στα παιδιά αλλά και τόσο μέσα από πολιτικές οι οποίες 

ενθαρρύνουν την αποτελεσματική συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας.  

 Η ενεργός γήρανση από την άλλη, ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

ως η διαδικασία της βελτιστοποίησης των ευκαιριών για την υγεία, τη συμμετοχή και την 

ασφάλεια προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής καθώς οι άνθρωποι γερνούν.  Η 

ενεργός γήρανση βασίζεται στη φιλοσοφία της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των 

ανθρώπων για ευημερία σε όλα τα στάδια της ζωής τους και συμμετοχή στην κοινωνία , 

ανάλογα με τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις δυνατότητές τους, ενώ παράλληλα 

προϋποθέτει επαρκή προστασία, ασφάλεια και στήριξη όταν αυτή χρειάζεται.   

 Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τους 

Ηλικιωμένους, που είναι μια σύνοψη των πολιτικών και των στρατηγικών του κυπριακού 

κράτους στον τομέα της ευημερίας των ηλικιωμένων και έχουν εξουσιοδοτηθεί τα 

αρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που 

περιλαμβάνονται σε αυτό. 

 Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει το γενικό συντονισμό 

για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τους Ηλικιωμένους και τον 

τελευταίο καιρό πραγματοποιούμε συστηματικές δραστηριότητες παρακολούθησης ανά 
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υπουργείο και ανά θέμα έτσι που να διασφαλίζουμε ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

υλοποιείται αποτελεσματικά. 

 Θα ήθελα ιδιαίτερα να σταθώ σε κάποιους βασικούς άξονες του σχεδίου που είναι 

η διασφάλιση ενός αποτελεσματικού συστήματος κοινωνικής προστασίας για τη 

διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους ηλικιωμένους, η δυνατότητα 

ενεργούς και παραγωγικής απασχόλησης των ηλικιωμένων, η εξασφάλιση προσιτού και 

υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους ηλικιωμένους μας. 

 Πάνω σε αυτές τις κατευθύνσεις είναι που υλοποιούμε συγκεκριμένες δράσεις 

στήριξης προγραμμάτων για την αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωμένων, προγράμματα 

διά βίου μάθησης για τους ηλικιωμένους, αλλά ταυτόχρονα και προγράμματα τα οποία 

μέσα από τη συνύπαρξη υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους 

προωθούν και την αρμονική σύζευξη των γενεών.   

 Η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής είναι από τις 

επιτυχίες των κοινωνιών της Ευρώπης.  Υπάρχουν όμως προκλήσεις που συνοδεύονται 

απ’ αυτό το γεγονός, ειδικότερα προκλήσεις για τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, 

για τα συστήματα συνταξιοδότησης και υγειονομικής περίθαλψης, προκλήσεις για την 

απασχόληση.  Αυτές τις προκλήσεις χρειάζεται να τις αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία, 

βασισμένη στις αρχές της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.  Η προώθηση της 

αλληλεγγύης προϋποθέτει αλλαγές στις αντιλήψεις και τα στερεότυπα σχετικά με το 

ρόλο που κάθε γενιά έχει στην κοινωνία και την εργασία.  Η αλληλεγγύη μεταξύ των 

γενεών προϋποθέτει, πάνω απ’ όλα, κατανόηση ότι έχουμε να ωφεληθούμε από όλους.  

Κανένας δεν περισσεύει.  Εκείνο το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να 

προσαρμοστούμε στις ανάγκες της κάθε γενιάς, να μάθουμε από την κάθε γενιά και να 

δημιουργήσουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, μια κοινωνία η οποία θα βασίζεται 

στην αλληλεγγύη και στην κοινωνική συνοχή.  Το χειρότερο για τις κοινωνίες μας θα 

ήταν να αντιμετωπίζεται η γήρανση ως απειλή και όχι ως επίτευγμα.  Και να υπάρχουν 

αντιλήψεις ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι βάρος για τους πιο νέους 

εργαζόμενους.  Όμως αυτό δε συμβαίνει.  Αν εμείς οι νέοι εργαζόμενοι και αν οι 

αυριανοί εργαζόμενοι απολαμβάνουν ένα καλό επίπεδο ζωής οφείλεται στους 

παλαιότερους και σ’ αυτούς οι νέοι εργαζόμενοι, εσείς, οι αυριανοί εργαζόμενοι οφείλετε 

να δώσετε τη στήριξη και την αλληλεγγύη σας, γιατί απ’ αυτούς προέρχεται η δική σας 

ευημερία.   
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 Η δημιουργία, λοιπόν, μιας κοινωνίας συνοχής είναι άκρως απαραίτητη, ιδιαίτερα 

σήμερα σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες που περνά η Ευρώπη στο σύνολό της.  Το 

φετινό Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών έχει 

ακριβώς ως στόχο να προωθήσει τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και τη διάδοση 

ορθών πρακτικών στην ενθάρρυνση των φορέων χάραξης πολιτικής γύρω απ’ αυτά τα 

ζητήματα.  Στο σημείο αυτό να σας πληροφορήσω ότι η Κύπρος στα πλαίσια της 

άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο 

του 2012, έχει θέσει ως ένα από τους κεντρικούς της στόχους την ενδυνάμωση της 

κοινωνικής συνοχής.  Κάτω απ’ αυτό το στόχο προωθούμε και τους δύο πυλώνες στους 

οποίους έχω αναφερθεί πριν από λίγο.  Από τη μια την προώθηση της ευημερίας των 

παιδιών και δρομολογούμε ήδη την έκδοση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής γύρω από τα ζητήματα της ευζωίας των 

παιδιών, ταυτόχρονα όμως θα προωθήσουμε και συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την 

ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων στην κοινωνία μας και την αλληλεγγύη μεταξύ των 

γενεών.  Είμαι σίγουρη ότι σε αυτή μας την προσπάθεια θα μας συνδράμει τόσο η 

Κυπριακή Παιδοβουλή όσο και η Βουλή των Γερόντων. 

 Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να συγχαρώ το ΠΣΣΕ και την Παγκύπρια 

Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ) που έχουν 

κάτω από τη στήριξη και την καθοδήγησή τους τα δύο αυτά σημαντικά σώματα και να 

ευχηθώ ότι η σημερινή πρωτοβουλία θα γίνει θεσμός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ την κυρία Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 Και τώρα προχωρούμε στην έκθεση από την Κυπριακή Παιδοβουλή για το 

Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών. 

 Καλώ τον εκπρόσωπο της Κυπριακής Παιδοβουλής που θα μας παρουσιάσει την 

έκθεση. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ: 

(ΤΙΜΟΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) 

 «Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση συνεργαστήκαμε με την Βουλή των Γερόντων 

για να διοργανώσουμε αυτή την Κοινή Σύνοδο με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους 

2012 για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών και ενώνουμε τις 
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δυνάμεις μας για να καταπολεμήσουμε και να μειώσουμε το χάσμα που μας χωρίζει και 

μας κρατά σε απόσταση, γιατί θέλουμε να επικοινωνούμε καλύτερα και να λύσουμε 

προβλήματα που ταλανίζουν και την πρώτη και την τρίτη ηλικία το ίδιο. 

 Τι εννοούμε με τον όρο Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών; 

 Αλληλεγγύη είναι η καταπολέμηση του ηλικιακού ρατσισμού και η κοινωνική 

εμπλοκή όλων των ηλικιακών ομάδων στην κοινωνία, με σεβασμό στην άποψη όλων 

των πολιτών ανεξάρτητα από την ηλικία τους.  Η προσφορά του καθενός πρέπει να έχει 

την ίδια βαρύτητα, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό ή αν έχουν 

δικαίωμα ψήφου. 

 Για μας, αλληλεγγύη σημαίνει πρώτα-πρώτα τον ΑΛΛΗΛΟ-σεβασμό ανάμεσα στις 

γενιές και την ΑΛΛΗΛΟ-κατανόηση. Αλλά σημαίνει και την αποδοχή της 

διαφορετικότητας και τη συμπάθεια προς τους άλλους. 

 Η έννοια της αλληλεγγύης δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη, δεν μπορούμε δηλαδή 

να περιμένουμε πως μια ηλικιακή ομάδα θα έρχεται αλληλεγγύη προς μια άλλη, χωρίς 

αυτό να γίνεται αμφίδρομα, γιατί τότε δεν θα ήταν αλληλεγγύη αλλά απλά θα ήταν 

υποστήριξη της μιας προς την άλλη.  

 Τόσο εμείς όσο και τα άτομα της τρίτης ηλικίας βιώνουμε καθημερινά ηλικιακό 

ρατσισμό κυρίως από τα άτομα που είναι ήδη ή ακόμα στο εργατικό δυναμικό της 

χώρας μας, και νομίζουμε πως συχνά μας περιθωριοποιούν και μας θεωρούν κοινωνικό 

και οικονομικό βάρος. 

 Θεωρούμε ότι και οι δύο ηλικιακές ομάδες που περιθωριοποιούνται είτε επειδή δεν 

έχουν ακόμη δικαίωμα ψήφου είτε επειδή δεν μετέχουν στο εργατικό δυναμικό, έχουν 

λόγο, άποψη, εμπειρία και θέληση να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνία.  Εμείς 

μπορούμε να μάθουμε από την εμπειρία και τη γνώση των ηλικιωμένων, αλλά 

παράλληλα μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους μεγαλύτερούς μας στη νέα τεχνολογία 

και να προσφέρουμε τον αυθορμητισμό και τις ιδέες μας.  Δεν ζητάμε η προσέγγιση για 

μείωση του χάσματος να έρθει μόνο από τη μία πλευρά, αλλά να συμβεί ως 

αποτέλεσμα συνεργασίας, επαφής, επικοινωνίας και κυρίως σεβασμού από την κάθε 

ηλικιακή ομάδα προς τις υπόλοιπες. 

 Είναι βασικό να αναγνωρίζουμε και να σεβόμαστε τις ανάγκες όλων των 

ανθρώπων μέσα στην κοινωνία και να συνεργαζόμαστε με στόχο την κάλυψη αυτών 

των αναγκών.  Αυτό πρέπει να γίνει σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο 
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αλλά και σε κρατικό επίπεδο, ασκώντας πίεση στους αρμόδιους φορείς και την τοπική 

αυτοδιοίκηση μέσα από την ενεργό εμπλοκή μας και τη μεταξύ μας συνεργασία. 

  Είναι επίσης σημαντικό να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν κάποιες βασικές ανάγκες 

που είναι ίδιες για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάστασή 

τους.  Όλοι χρειαζόμαστε συναισθηματική κάλυψη, έχουμε ανάγκη τις φιλικές σχέσεις, 

μας είναι απαραίτητες η διασκέδαση και η ψυχαγωγία, δεν μπορούμε να ζούμε χωρίς 

ελευθερία και να νιώθουμε συνεχώς εξαρτώμενοι, έχουμε ανάγκη την αποδοχή και την 

ενθάρρυνση και θέλουμε να αναγνωρίζονται και να εφαρμόζονται τα ανθρώπινά μας 

δικαιώματα, όπως η ανεξαρτησία και η προσωπική επιλογή.  Όλοι χρειαζόμαστε να 

ζούμε με υγεία και να έχουμε πρόσβαση σε υπηρεσίες απαραίτητες για την ευημερία 

μας.  Θέλουμε να συμμετέχουμε στα κοινά, αλλά να συμμετέχουμε και στις αποφάσεις 

που μας επηρεάζουν - δεν θέλουμε να είμαστε θεατές σε μια παράσταση που στήνουν 

άλλοι για μας.  Με λίγα λόγια έχουμε ανάγκη να γίνεται σεβαστό το δικαίωμά μας στο 

Ευ-Υπάρχειν, στην Ευζωία και όχι μόνο στην ευημερία με την προσφορά προς εμάς 

μόνο υλικών αγαθών. 

 Από τις κοινές μας ανάγκες προκύπτουν και κοινοί στόχοι που αφορούν τη 

δημιουργία μιας υγιούς και δίκαιης κοινωνίας όπου όλοι θα απολαμβάνουν ίσα 

δικαιώματα και θα έχουν ίδια πρόσβαση στις υπηρεσίες, τη γνώση, την υγεία και την 

πρόοδο και δεν θα βιώνουν κανέναν αποκλεισμό και ρατσισμό.   

 Πρέπει όλοι να καταλάβουμε πως η ηλικία δεν είναι κάτι σταθερό, αλλά κάτι 

μεταβαλλόμενο, συνεπώς ο ηλικιακός ρατσισμός μας αφορά όλους.  Αφορά εμάς τα 

παιδιά, αφού οι ενήλικες συνήθως θεωρούν πως δεν πρέπει να έχουμε άποψη ή πως η 

άποψή μας δεν χρειάζεται να γίνεται σεβαστή, επειδή είμαστε παιδιά και δεν 

καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται.  Αφορά τους ηλικιωμένους που νομίζουμε πως μπορούν 

να ζουν με τα ελάχιστα και να μην ψυχαγωγούνται ή να συμμετέχουν στην κοινωνία 

γιατί γέρασαν και έζησαν τη ζωή τους.  Αφορά τον πενηντάρη που δεν προσλαμβάνεται 

σε νέα δουλειά γιατί είναι μεγάλος, αλλά και το νέο που δεν προσλαμβάνεται γιατί είναι 

νέος και δεν έχει αρκετή πείρα. 

    Ο κάθε είδους ρατσισμός και η περιθωριοποίηση μιας κοινωνικής ομάδας, στην 

περίπτωσή μας της πρώτης και της τρίτης ηλικιακής ομάδας, στηρίζεται και τρέφεται 

από στερεότυπα που έχουμε ως κοινωνία και που περνούν σε μας τα παιδιά και 

διαιωνίζονται μέσα από ένα σύστημα που δεν μας ενημερώνει αρκετά και δεν επιτρέπει 

την ουσιαστική εμπλοκή των παιδιών και των ηλικιωμένων σε αυτό.   Συνεπώς, για να 
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εξαλείψουμε τον ρατσισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό πρέπει να αλλάξουμε την 

στάση μας και να εξαλείψουμε αυτά τα στερεότυπα, και αυτό θα το πετύχουμε μόνο αν 

και εμείς και εσείς, μαζί, είμαστε ενεργοί πολίτες και συμμετέχουμε στα κοινά.   Οι κοινές 

δράσεις, η αναγνώριση αυτών που μας ενώνουν παρά αυτών που μας χωρίζουν, η 

πραγματική συνεργασία και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα μπορούν να προωθήσουν 

την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και να μειώσουν το «χάσμα».   

 Η εποχή των αμόρφωτων, απαίδευτων και αδιάφορων ηλικιωμένων έχει περάσει 

ανεπιστρεπτί.  Ο άνθρωπος των εβδομήντα και ογδόντα χρόνων που 

συνταξιοδοτήθηκε, δεν έχασε τις δεξιότητες και τις ικανότητές του ούτε «άδειασε το 

μυαλό του».  Γι' αυτό του αξίζει κάθε σεβασμός από όλες τις ηλικιακές ομάδες:  παιδιά, 

νέους και μεσήλικες.  Το ίδιο ισχύει φυσικά και για μας.  Είμαστε έξυπνοι, 

μορφωνόμαστε, είμαστε γεμάτοι διάθεση για ζωή και διψούμε για μάθηση.  Κάποια 

κρούσματα παραβατικότητας, που σίγουρα υπάρχουν, δεν πρέπει να  στιγματίζουν όλα 

τα παιδιά και τους εφήβους, όπως δεν πρέπει να στιγματίζουμε όλους τους μεσήλικες 

επειδή μια μερίδα τους παραβιάζει τους νόμους ή εκδηλώνει αντικοινωνική 

συμπεριφορά. 

 Από την άλλη, εμείς ως παιδιά, θεωρούμαστε ανυπόμονοι, ανέτοιμοι και βιαστικοί 

στις αποφάσεις μας και επειδή μας προστατεύει σωστά η Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού, δεν δουλεύουμε και δεν προσφέρουμε οικονομικά στην κοινωνία.  Η τρίτη 

ηλικία αφού έχει δουλέψει για χρόνια και έχει προσφέρει στην κοινωνία θεωρείται 

αδρανής και περιθωριοποιείται.  

 Κι όμως, πώς μπορεί η κοινωνία να αμφισβητεί όσα εμείς προσφέρουμε; 

Μορφωνόμαστε και προσπαθούμε για να δώσουμε στον τόπο μας ένα καλύτερο 

εργατικό δυναμικό που θα φέρει περισσότερη ανάπτυξη και ευημερία.  Παρά τον λίγο 

ελεύθερο χρόνο μας συμμετέχουμε σε εθελοντικές ομάδες και χωρίς να γινόμαστε 

θέαμα προσφέρουμε ανιδιοτελώς.  Μα και οι ηλικιωμένοι, δεν μένουν πράγματι στο 

περιθώριο - συνεισφέρουν στην κοινωνία, έστω και αν τους κατηγορούν πως 

απολαμβάνουν τους καρπούς των κόπων του εργατικού δυναμικού.  Ας μην ξεχνάμε 

τον ρόλο που διαδραματίζουν μέσα στην οικογένεια –και που συχνά παραβλέπεται αν 

και είναι κύριος και εξίσου σημαντικός με αυτό των γονιών μας– αφού μας φροντίζουν 

και μάλιστα μας νοιάζονται όπως και οι γονείς μας. 

 Θέλουμε να θίξουμε και κάτι τελευταίο: την υπογεννητικότητα και την αλλαγή της 

δομής της κοινωνίας μας.  Η υπογεννητικότητα σε συνδυασμό με το αυξημένο όριο 
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ζωής που προσφέρει η εξέλιξη των επιστημών μεγαλώνει το ποσοστό των ηλικιωμένων 

στις κοινωνίες, όπως συμβαίνει και στην δική μας.  Αυτό δημιουργεί ανασφάλεια τόσο 

στους εργαζόμενους όσο και στους νέους και σε μας τα παιδιά.  Είμαστε στο ξεκίνημα 

της δικής μας πορείας -επαγγελματικής και οικογενειακής- και φοβούμαστε πως δεν θα 

έχουμε απασχόληση και εργασία που να μπορεί να μας καλύψει οικονομικά και ότι θα 

δούμε στο τέλος τον πληθυσμό μας σε μαρασμό.  Δεν θα έχουμε δουλειά, χωρίς αρκετά 

έσοδα δεν θα μπορούμε να δημιουργήσουμε οικογένεια στην κατάλληλη ηλικία και ίσως 

να έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και το πολύ ψηλό κόστος της 

τεκνοποίησης σε μεγάλη ηλικία και άλλα πολλά.  Φοβούμαστε ότι στο μέλλον θα 

γεννιούνται ακόμα λιγότερα παιδιά και τελικά ο πληθυσμός θα γερνά χωρίς να μπορεί 

κανείς να κάνει πλέον τίποτα.  Περιμένουμε από το κράτος να αναγνωρίσει αυτό το 

πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση και να βρει τρόπους να βοηθήσει την 

επαγγελματική αποκατάσταση των νέων, την ενθάρρυνση της τεκνοποίησης με διάφορα 

μέτρα και παροχές αλλά και την χρησιμοποίηση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας σε 

κοινωνικά παραγωγική ενασχόληση που θα βοηθήσει όλους μας να είμαστε ενεργοί 

πολίτες. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Εμείς τα παιδιά έχουμε όρεξη και θέλουμε να προσφέρουμε.  Το ίδιο πιστεύουμε 

πως έχετε κι εσείς.  

 Ας πορευτούμε μαζί κι ας βρούμε τους τρόπους να μειώσουμε την απόσταση  που 

μας χωρίζει κάνοντας όλες τις γενιές να καταλάβουν πως η ισότητα, ο σεβασμός της 

ατομικότητας και ο σεβασμός της διαφορετικότητας είναι δικαίωμα όλων και όχι μόνο 

αυτών που εργάζονται. 

 Ελπίζουμε ότι η φετινή χρονιά θα βοηθήσει να καταλάβουμε η μια γενιά την άλλη 

καλύτερα και θα γίνει η αρχή να ξεφύγουμε από τα στερεότυπα και να περάσουμε στην 

πραγματική αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό.». 

 Σας ευχαριστούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ την Τιμοθέα Δημητρίου για την παρουσίαση της έκθεσης για το 

Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών.   



 15  

 Και τώρα προχωρούμε στη συζήτηση επί της έκθεσης, προκειμένου να 

προχωρήσουμε στην έγκρισή της. 

 Αντιλαμβάνομαι ότι έχουν ήδη εγγραφεί στον κατάλογο οι Μιχαλάκης Γεωργίου, 

Ανδρούλα Πασχαλίδου, Αντώνης Δημητριάδης, Νάσω Γεωργιάδου και Χρίστος Κούκος 

και βεβαίως στη συνέχεια θα δώσω το λόγο και σε όσους άλλους θα ήθελαν να τον 

λάβουν. 

 Παρακαλώ ο κ. Μιχαλάκης Γεωργίου από την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ: 

(Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Έντιμε κύριε Πρόεδρε, 

 Έντιμοι κύριοι Υπουργοί,  

 Αγαπητοί έντιμοι κύριοι βουλευτές, 

 Αγαπητά μας παιδιά, 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι ο Μιχαλάκης Γεωργίου από την Παγκύπρια 

Οργάνωση Πολυτέκνων.  Εγώ θα προσθέσω στην έκθεσή σας μιαν ιστοριούλα την 

οποία άκουσα πριν εξήντα χρόνια περίπου από τον παππού μου.  

 Κάποιος βασιλιάς ο οποίος δεν ήθελε τους γέρους, ήθελε να τους εξοντώσει, 

έβγαλε τότε ένα φιρμάνι, το οποίο φιρμάνι είναι η διαταγή.  Όσοι ήταν πάνω από εξήντα 

χρονών -γιατί δεν ζούσαν παραπάνω- να τους εκτελέσουν όλους.  Τότε όλοι εκτέλεσαν 

τους γονείς τους.  Κάποιος όμως που αγαπούσε υπερβολικά τον πατέρα του δεν ήθελε.  

Λέει:  «Ας μας σκοτώσει όλους ο βασιλιάς, δε θέλω να σε σκοτώσω».  «Για όνομα του 

Θεού, παιδί μου, πρέπει να γίνει αυτό».  Εν τέλει μαζί σκέφτηκαν και έκαμαν ένα 

υπόγειο, κρησφύγετο κάτω από το σπίτι για να του παίρνει κάθε μέρα και το απόγευμα 

τροφή για να ζει.   

 Πέρασαν τα χρόνια, κατέβαινε ο γιος, του έπαιρνε φαγητό, στο τέλος μετά τρία -

τέσσερα χρόνια βγάζει άλλη διαταγή:  «Όποιος μπορέσει και κατασκευάσει σχοινί με την 

άμμο, θα έσωζε τη ζωή του».  Πήγε ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο δέκατος, ήρθε και 

η σειρά του κυρίου που είχε κρύψει τον πατέρα του.  Κατεβαίνει κάτω να του προσφέρει 

το φαγητό, τον βλέπει σκυθρωπό, τον βλέπει ταραγμένο:  «Τι συμβαίνει, παιδί μου;», 



 16  

του λέει «Τίποτε πατέρα», «Πες μου σε παρακαλώ, και αν είναι κάτι να μπορέσω να 

βοηθήσω».  Τότε ο γιος του λέει:  «Τι να σου πω , πατέρα;  Ο βασιλιάς έβγαλε άλλο 

φιρμάνι και λέει:  Όποιος του κατασκευάσει ένα κομμάτι σχοινί, τότε θα γλιτώσει τη ζωή 

του».  Οπόταν είπε:  «Δεν είναι πρόβλημα, κατασκευάζεται παιδί μου».  Του είπε πώς 

και ξεκίνησε να πάει στο βασιλιά.  Όταν πήγε εκεί απέναντι από το βασιλιά του λέει:  

«Βασιλιά μου, για να μπορέσω να σας κατασκευάσω αυτό το σχοινί θέλω να μου 

δώσετε ένα μικρό δείγμα για να σας το κάμω όπως ακριβώς το θέλετε και όσο θέλετε.».  

Τότε σηκώνεται από τη θέση του ο βασιλιάς και του λέει:  «Παιδί μου , εσύ δεν σκότωσες 

τον πατέρα σου, να πας να τον φέρεις», και παιδιά αν δεν έχετε γέρο αγοράστε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστώ τον κ. Μιχαλάκη Γεωργίου για τη διδακτική ιστορία που μας έχει 

διηγηθεί και παρακαλώ τώρα την κ. Ανδρούλα Πασχαλίδου-Καζαμία από την 

Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμου Ευημερίας Ηλικιωμένων. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΠΟΣΕΗ): 

(Α. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ-ΚΑΖΑΜΙΑ) 

 Θα σταθώ σε δύο σημεία, κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, 

αγαπητοί συνάδελφοι, της προηγούμενης εισήγησης.  Το ένα είναι στον εθελοντισμό, 

στον οποίο εισηγήθηκαν τα παιδιά ότι μπορούν να συμμετέχουν και να συμμετέχουν και 

οι ηλικιωμένοι -να πούμε ηλικιωμένοι σε εισαγωγικά- γιατί δεν πιστεύω ότι η ηλικία είναι 

με τα χρόνια˙ είναι με τον τρόπο σκέψης και τη διάθεση του καθενός μας.  Πραγματικά 

χαιρόμαστε γιατί σε κάποιες ομάδες εθελοντικές βλέπουμε να είναι και παιδιά και να 

συνεργάζονται μαζί μας στενά και βλέπουμε τον ώριμο τρόπο σκέψης των παιδιών και 

τη διάθεσή τους για προσφορά και βλέπουμε αυτή την εκτίμηση που έχουν προς εμάς 

τους μεγαλύτερους.  

 Το δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω και έχει σχέση με την εισήγηση είναι ο 

ρόλος των ηλικιωμένων στην οικογένεια, που προσέχουν και ενδιαφέρονται για τα 

παιδιά τους, προσέχουν τα εγγόνια, τα παίρνουν στα ιδιαίτερα κ.λπ.  Ακόμα λόγω του 

ότι είναι, να πω θαλερή, η τρίτη ηλικία, προσέχουν και δισέγγονα τα άτομα της τρίτης 

ηλικίας.  Γι’ αυτό χαίρομαι που έχουν τονιστεί από την Κυπριακή Παιδοβουλή αυτά τα 

δύο σημεία και πιστεύω ότι με τη συνεχή προσπάθεια και του κράτους και τη πολιτείας 



 17  

και των εθελοντικών οργανώσεων αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών θα επιτύχει 

και θα είναι και μια ευκαιρία για ενεργό γήρανση.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ την κ. Ανδρούλα Πασχαλίδου, για την πολύ ουσιαστική της 

παρέμβαση. 

 Καλώ τώρα τον κ. Αντώνη Δημητριάδη από την Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών 

Κύπρου, να πάρει το λόγο. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΚΥΠΡΟΥ: 

(Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ) 

 Έντιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κ. Υπουργοί, κύριοι βουλευτές,  

 Αν και με κάλυψε κατά κάποιο τρόπο η κ. Πασχαλίδου, πιστεύω και εγώ πως σιγά -

σιγά, θα πρέπει αυτή τη ρετσινιά την οποία έχουν οι πρεσβύτεροι το ότι είναι μόνο 

ικανοί για τη φροντίδα και τη μεταφορά των παιδιών από το σπίτι στο σχολείο και 

ανάποδα, πρέπει να την αφαιρέσουμε και να δώσουμε την ευκαιρία στους 

πρεσβύτερους, οι οποίοι εργάστηκαν τόσο σκληρά για να δημιουργηθεί η κοινωνία στην 

οποία ζούμε τώρα και να την παραδώσουμε στη νέα γενεά, να αξιοποιηθούν οι 

εμπειρίες, οι γνώσεις, ούτως ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έστω και μετά τη 

συνταξιοδότηση. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Αντώνη Δημητριάδη για την προσφορά του στη συζήτηση αυτή.   

 Παρακαλώ την κ. Νάσω Γεωργιάδου από τη Europa Donna Κύπρου, να πάρει το 

λόγο. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ EUROPA DONNA ΚΥΠΡΟΥ: 

(Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ) 

 Έντιμε κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλά να πω στα παιδιά που μέσα από τη δική 

τους γραφή μας έχουν πει ότι δεν είμαστε μεγαλύτεροι από εσάς όταν ξεκινήσαμε τον 
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εθελοντισμό και αφού μας βλέπετε ακόμα και σήμερα να προσφέρουμε στο χώρο του 

εθελοντισμού, αυτό θα πρέπει να σας πει κάτι.  Αυτό σημαίνει ότι ζήσαμε μέσα σε μια 

ζωή πράγματα που δε θα είχαμε την ευκαιρία, αν δεν υπηρετούσαμε τον εθελοντισμό.  

 Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω μέσα από τη δική σας γραφή ότι, κατά τη γνώμη 

μου, αυτό που θα είναι το πιο δύσκολο που θα αντιμετωπίσετε είναι αυτό που 

αναφέρθηκε για τη διαιώνιση καταστάσεων που θα σας εμποδίζουν και που θα είναι το 

πιο δυνατό κομμάτι που θα πρέπει να πασκίσετε να πολεμήσετε για να αλλάξετε.  Αυτά 

είναι ίσως από τα πιο δύσκολα, γιατί είναι πολύ οργανωμένα και πάρα πολύ 

συμφεροντολογικά.  Ετοιμαστείτε και είμαι σίγουρη ότι θα πετύχετε. 

 Καλή επιτυχία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ την κ. Νάσω Γεωργιάδου για την παρέμβασή της.   

 Παρακαλώ τώρα τον κ. Χρίστο Κούκο από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 

Καρδιοπαθών, να πάρει το λόγο. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ: 

(ΧΡ. ΚΟΥΚΟΣ) 

 Κύριε Πρόεδρε, κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι συνάδελφοι της 

Κυπριακής Παιδοβουλής, κύριοι συνάδελφοι, 

 Να μου επιτρέψετε να κάνω μια αναδρομή στη δεκαετία του ’80 όπου τρία άτομα 

από την επαρχία Λεμεσού με κάποιο πρόβλημα καρδιάς… τότε ήταν άγνωστα τα 

πάντα.  Οι άνθρωποι αυτοί με πολλή σκέψη, με πολύ μόχθο, με συνεργασία και με 

άλλους οργανισμούς του εθελοντισμού ξεκίνησαν και έβαλαν ένα σκοπό, να βοηθήσουν 

να δημιουργηθεί μια καρδιολογική μονάδα και διάφορα άλλα πράγματα που αφορούν 

την καρδιά.  Όμως οι άνθρωποι αυτοί και κάποιοι άλλοι μετέπειτα, όπου πήγαιναν, σε 

σούπερ μάρκετ -που δεν υπήρχαν τότε σούπερ μάρκετ, αλλά ήταν τα μπακάλικα- στα 

καφενεία, οπουδήποτε και αν πήγαιναν, ο κόσμος όταν τους γνώριζε έλεγε: «εν 

ποτζιήνους, ρε, τούτος» και εννοούσαν τους καρδιοπαθείς.  Για να φτάσουμε στο 

σημερινό, έγινε μεγάλος αγώνας από τον τότε σύνδεσμο και τα τρία άτομα έγιναν πέντε, 

έγιναν εφτά και χάραξαν ένα δρόμο για καλυτέρευση της ζωής των καρδιοπαθών και 

φτάσαμε σήμερα να χαιρόμαστε στο βαθμό που είμαστε.  Ο δρόμος αυτός ήταν γεμάτος 
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αγκάθια, γεμάτος πέτρες -και εννοώ μεγάλα προβλήματα και άγνωστα για όλο τον 

κόσμο- ακόμα και η χοληστερόλη ήταν άγνωστη το 1980.  Σιγά-σιγά ο δρόμος καθάριζε, 

λύνονταν τα προβλήματα, έγινε καρδιολογική μονάδα, καθετηριασμοί, μετά 

αγγειοπλαστικές, εγχειρήσεις και όλα αυτά.  Ο Σύνδεσμος Καρδιοπαθών όμως 

δημιουργήθηκε πρώτα στη Λευκωσία, μετά στην Πάφο και στη Λάρνακα.  Οι σύνδεσμοι 

αυτοί συνεργάζονταν και συνεργάζονται μέχρι σήμερα όπως και με τις υπόλοιπες 

εθελοντικές οργανώσεις.  Ο σύνδεσμος αυτός έκανε ένα μεγάλο σπίτι και χωράει μέσα 

όλους τους καρδιοπαθείς και όλοι οι επαρχιακοί σύνδεσμοι, αλλά και ο παγκύπριος 

σύνδεσμος αγωνίζονται για την καλυτέρευση της ζωής των καρδιοπαθών και όλων όσοι 

μας έχουν ανάγκη.  Σήμερα, λύθηκαν πάρα πολλά προβλήματα.  Προσπαθούμε να 

συνεργαζόμαστε με όλες τις εθελοντικές ομάδες και προσπαθούμε σιγά -σιγά, όσο 

μπορούμε να βελτιωνόμαστε. 

 Αυτά ήθελα να πω.  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Χρίστο Κούκο. 

 Υπάρχουν άλλοι ομιλητές που θα ήθελαν να πάρουν το λόγο;  Έχει εξαντληθεί ο 

κατάλογος των εγγεγραμμένων ομιλητών, όμως υπάρχουν άλλοι που θα ήθελαν να  

πάρουν το λόγο; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (ΠΟΑΑ): 

(Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ) 

 Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, κύριοι βουλευτές, εκπροσωπώ την Παγκύπρια 

Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων (ΠΟΑΑ) η οποία αριθμεί πάνω από 4 000 μέλη 

παγκύπρια.   Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται σήμερα η ευκαιρία να πω και εγώ τη 

δική μου εμπειρία και παρακαλώ τους βουλευτές της Κυπριακής Παιδοβουλής να 

διαλέξουν από τις συμβουλές και τις παρατηρήσεις της σημερινής Βουλής και να κάνουν 

δεύτερες σκέψεις για τις συμπεριφορές τους.  Αγαπώ τους νέους, πιστεύω στους νέους, 

αλλά νομίζω ότι χρειάζονται καθοδηγήσεις από την οικογένεια και το σχολείο.  

Ακούγεται ένα, ας πούμε σύνθημα «κάνω εκτόνωση»!  Σε όλους τους χώρους όπου 

συχνάζουν οι νέοι μας χρησιμοποιούν ας πούμε αυτό το σύνθημα.  Αγαπητά μου 

παιδιά, διότι είστε, ναι, βουλευτές της Κυπριακής Παιδοβουλής, αλλά είστε ακόμα παιδιά 

τα οποία παρακαλώ όπως έχετε σεβασμό στους ηλικιωμένους μας, στους ανάπηρους 
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πάσχοντες συνανθρώπους μας και όχι μόνο, γιατί πλείστοι από τους ηλικιωμένους μας 

είναι και ανάπηροι.   

 Ο κ. Αντώνης Πρωτοπαπάς, Πρόεδρος της Επιτροπής Πρόνοιας της Βουλής των 

Γερόντων, μας διηγήθηκε ένα προσωπικό περιστατικό ως παράδειγμα.  Σταμάτησε σε 

κόκκινα φώτα και δίπλα του σταμάτησε ένα λεωφορείο με μωρά του δημοτικού 

σχολείου.  Μέχρι να ανάψει το πράσινο, άνοιξε ένα παράθυρο από το λεωφορείο και 

του λέει ένα παιδί: «Ρε γέρο!».  Μετά ανοίγει ένα δεύτερο παράθυρο και μια μικρή 

κοπελίτσα λέει: «Ρε πατσιόγερο!».  Αυτό δείχνει την εκπαίδευση που είχε ο 

εκπαιδευτικός μέσα στο λεωφορείο, διότι σίγουρα υπήρχε κάποιος δάσκαλος μαζί τους.  

Πού ήταν η εκπαίδευση αυτού του δασκάλου, να πάρει μέρος και να συμβουλεύσει τα 

παιδιά;   

  Μια δεύτερη περίπτωση ήταν για την επέτειο της 1
ης

 Απριλίου, σε μια ομιλία σε 

κάποιο σωματείο, που ο ομιλητής ανέφερε την περίπτωση του Ευαγόρα Παλληκαρίδη 

και ένα παιδάκι σηκώθηκε πάνω και του λέει: «Κύριε, κύριε, θέλω και εγώ να μοιάσω 

στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη»!  Τι σημαίνουν αυτά τα δύο;  Μπορείτε να πάρετε από 

μόνοι σας κάποια απόφαση. 

 Γι’ αυτό, πιστεύω στους νέους, αγαπώ τους νέους και ας συνεργαστούμε νέοι και 

γέροι, όλοι μαζί, για το καλό όλων μας και για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την 

απελευθέρωση της Κύπρου μας.  Γι’ αυτό θα ήθελα παρακαλώ, αυτές τις δύο 

περιπτώσεις  να τις λάβει υπόψη του ο παρών Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ για την παρέμβαση, κύριε Κωνσταντινίδη, όμως θέλω να πιστεύω ότι 

είναι μια θλιβερή εξαίρεση οι περιπτώσεις στις οποίες έχετε αναφερθεί και ότι η  

καταπληκτική πλειοψηφία των νέων μας βρίσκονται στο σωστό δρόμο.  Όμως δεν έχω 

καμία επιφύλαξη για το γεγονός ότι δώσατε κάποια σκληρά παραδείγματα έστω για τη 

θλιβερή μειοψηφία η οποία ενδεχομένως να επιδεικνύει τέτοιες συμπεριφορές. 

 Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να πάρει το λόγο;  

 Ορίστε παρακαλώ.  Να λέτε και το όνομά σας για να καταγράφεται στα πρακτικά. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΕΣΣΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(ΦΛ. ΚΟΥΤΤΑΣ) 
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 Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι και 

συναδέλφισσες, αγαπητά παιδιά, 

 Θα ήθελα να εισηγηθώ, με τη συνεργασία νέων και ηλικιωμένων, όπως γίνεται 

σήμερα, να επεκταθεί αυτός ο θεσμός και ακόμα να ενισχυθούν οι λέσχες των 

ηλικιωμένων, τα προγράμματα των νέων για τον αθλητισμό και άλλα, και επειδή  με το 

φτωχικό ταμείο που έχει η Κύπρος σήμερα, καλό θα ήταν να εισηγούμασταν στην ΕΚ 

περισσότερα κονδύλια για να μπορούν να λειτουργούν αυτά τα προγράμματα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας.  Η εκτελεστική εξουσία είναι παρούσα 

και αν υπάρχουν περιθώρια είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί θετικά στην εισήγηση και 

το αίτημά σας. 

 Υπάρχει άλλος που θα ήθελε να πάρει το λόγο; 

 Παρακαλώ.  Πέστε και το όνομά σας. 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: 

(ΜΙΚΑΕΛΛΑ ΠΑΤΣΑΛΗ) 

 Ονομάζομαι Μικαέλλα Πατσαλή και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές της 

Βουλής των Γερόντων για τις εμπειρίες που μοιράζονται σήμερα μαζί μας διότι όπως 

αναφέραμε πριν στις εκθέσεις μας, οι εμπειρίες που έχουν είναι πάρα πολύ χρήσιμες 

για μας και αυτό φαίνεται σήμερα στη συζήτησή μας, διότι όσα μας είπαν είναι διδακτικά 

και βοηθητικά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Υπάρχει άλλος που θα ήθελε να παρέμβει στη συζήτηση; 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: 

(ΧΡ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Ονομάζομαι Χρυστάλλα Χατζηγεωργίου και είμαι από την ΕΚΟ Λευκωσίας.  Θα 

ήθελα να σταθώ στην ιστορία που μας είπε ο κ. Γεωργίου και να πω ότι εγώ 

προσωπικά, χωρίς τον παππού και τη γιαγιά μου θα ήμουν πάρα πολύ πίσω και στην 

εκπαίδευσή μου και στη συμπεριφορά μου και σε πολλά άλλα πράγματα γιατί με τις 

ιστορίες και τις εμπειρίες που μοιράζονται μαζί μας, πράγμα το οποίο κάνετε και εσείς 
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σήμερα, ανέπτυξα μια ιδιαίτερη σχέση μαζί τους και με βοήθησε να αναπτύξω και μια 

σχέση και με άλλα άτομα της ίδιας ηλικίας με αυτούς.  Πιστεύω ότι τα παραδείγματα που 

ανέφεραν και πριν μπορούμε να τα αλλάξουμε μόνο μέσα από την ενεργό συμμετοχή 

και μόνο μέσα από την ενεργό συμμετοχή και των δύο μας μπορούμε να έρθουμε πιο 

κοντά η μια γενιά με την άλλη και να σεβόμαστε περισσότερο η μία την άλλη.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ. 

 Υπάρχει άλλος που θέλει να πάρει το λόγο; 

 Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: 

(Σ. ΚΑΡΣΕΡΑΣ) 

 Για να καταλάβεις τα προβλήματα των νέων, πρέπει να τους ζήσεις.  Με εμπειρία 

πέραν των είκοσι χρόνων ως εκπαιδευτικός και δη σε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα, 

έχω ζήσει τους νέους και έχω καταλάβει πώς σκέφτονται.  Οι σημερινοί νέοι, η σημερινή 

νεολαία και με το ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία, με την τεχνολογία που αναπτύχθηκε και 

τα μέσα που έχουν απόκτησαν γνώση, απέκτησαν εμπειρίες και έχουν γνώμη.   Τα 

παιδιά αυτά είναι πράγματι καμωμένα από καλό υλικό.  Βέβαια, μεταξύ του καλού αυτού 

υλικού υπάρχει και ένα υλικό το οποίο δεν είναι όσο έπρεπε να είναι καλό.  Όμως, η 

πλειοψηφία του καλού υλικού καλύπτει το κακό υλικό και έτσι μέσα στην κοινωνία η 

νεολαία συμπεριφέρεται με πολύ καλό τρόπο.  Υπάρχουν βέβαια οι εξαιρέσεις και αυτές 

τις είδαμε μέσα σε αυτές τις ασχήμιες που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες, τον 

τελευταίο μήνα ειδικά από την Ανάσταση και μετά.  Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι η νεολαία 

δεν είναι από καλό υλικό, δεν είναι από καλή πάστα και εκείνο το οποίο γίνεται από τη 

μερίδα αυτή δεν μπορεί να σπιλώσει και να “καλύψει” την καλοσύνη των νέων που 

έχουμε σήμερα.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ τον κ. Καρσερά. 
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 Η κ. Πραξιτέλους. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: 

(Ε. ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ) 

 Θέλω να πω ότι η ανάπτυξη μιας κοινωνίας, η πρόοδός της, η ευμάρειά της, 

εξαρτάται πολύ από τη νεολαία, τον παρορμητισμό της, από τον ενθουσιασμό της  και 

είναι αυτοί οι οποίοι θα δοκιμάσουν όλα τα καινούρια και θα φέρουν το καινούριο στη 

ζωή μας.  Πίσω θα υπάρχουμε εμείς που θα διορθώσουμε τα τυχόν λάθη και θα τους 

καθοδηγήσουμε εκεί που θα στραβοπατήσουν όπως στραβοπατήσαμε και εμείς 

κάποτε.  Δηλαδή, η συνύπαρξη και των δύο είναι απαραίτητη˙ άνοιξη, χειμώνας, 

καλοκαίρι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ την κ. Πραξιτέλους. 

 Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΕΣΣΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(Γ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Θέλω να πω έτσι απλά ότι πρώτα πρέπει όλοι μας να έχουμε την αίσθηση ότι 

είμαστε ένα κοινωνικό κύτταρο και δεν είμαστε το σημείο αναφοράς των πάντων.  Να 

έχουμε το γνώθι σ’ αυτόν.  Μετά, για κάθε θέμα, υπάρχουν λέξεις κλειδιά, φράσεις 

κλειδιά, που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη αν θέλουμε να είμαστε στο σωστό δρόμο.  

Μια φορά ήμουν σε παρόμοια συγκέντρωση για τα ίσα δικαιώματα.  Μίλησαν δικηγόροι, 

αλλά δε θα αναφέρω ονόματα για υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της πολιτικής κ.λπ., και 

όταν τελειώσαμε τους είπα: «Λείπει μια λέξη που δεν την είπατε.  Δεν είπατε τη λέξη 

“κατανόηση”».  Είπαν για ίσα δικαιώματα, για τους μισθούς, για το ένα, για το άλλο.  

Λείπει η “κατανόηση”.   

 Για το σημερινό μας θέμα, για την αλληλεγγύη, για την αλληλοκατανόηση και τη 

συνεργασία μεταξύ των ηλικιακών γενεών, πρέπει να υπάρχει η κοινή απόφαση κατόπιν 

διαλόγου.   Εάν λέγω: «Εν’ μωρό τούτος άφηστo και εν κόβκει ο νους του, εν πειράζει» 

ή αν λέγω: «Εν γέρος τούτος, σιόρ, εν να βάλλω το νου μου με το γέρο;».  Όχι.  Και ο 

γέρος και ο νέος και ο μεσήλικας και όλοι μας, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι 

οποίοι κάνουν ωραία και αρμονική την κοινωνία.  Και γι’ αυτό δε θα πω: «Κάτσε κάτω 
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και εν κόβκει ο νους σου, είσαι μιτσής» ή «άτε τωρά παραίτα μας, ρε γέρο, είσαι με την 

παλιά κκελλέ»!  Όχι.  Θα κάτσουμε κάτω και στο θέμα που διαφωνούμε θα το 

συζητήσουμε.  Να πει τα επιχειρήματά του ο νέος, να τα πει ο γέρος και να βγει μια 

κοινή απόφαση.  Η κοινή απόφαση θα φέρει τη χαρά, την αγάπη και την 

αλληλοκατανόηση.  Χωρίς κοινή απόφαση και με διαπληκτισμούς δε γίνεται.  Σεβασμός 

της διαφορετικότητας, αφού και η διαφορετικότητα είναι στα πλαίσια τα λογικά και τα 

κοινωνικά.   

 Έχω ακόμα ένα θέμα να σχολιάσω και τελειώνω.  Πιάνουμε κάθε λίγο και λέμε ότι 

είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση το Έτος 2010 είναι για καταπολέμηση της φτώχειας, το 2011 

για τον εθελοντισμό και 2012 κ.λπ., αυτό το πράγμα για μένα είναι καλό και συμφωνώ, 

γι’ αυτό και μετέχω.  Αλλά, αν το δεχόμαστε παθητικά, είναι ηγεμονικός ρατσισμός.  Το 

είπε η Ευρώπη.   Εμείς έχουμε καθήκον να πούμε στην Ευρώπη τις δικές μας 

απαιτήσεις.   Και παρακαλώ να γραφτεί κάτω και να σταλεί το μήνυμα γραπτώς και στην 

Ευρώπη.  Εγώ είμαι ένας ηλικιωμένος Κύπριος που “έφαγα” τη ζωή μου και τα νιάτα 

μου και ήρθε ο Τούρκος και έπιασε το σπίτι μου.  Είμαι ένας Έλληνας της Σάμου, της 

Χίου και κάθε μέρα η Τουρκία με απειλεί με πολεμικά πλοία και πολεμικά αεροπλάνα.  

Να απαιτήσουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να δει όλη τη διάσταση και να απαιτήσουμε 

ασφαλή σύνορα.  Μου ζητά να δεχτώ τον πολιτικό πρόσφυγα που έρχεται, να του 

δώσω μισθό, να τον ταΐσω κ.λπ.  Απόφαση της Ευρώπης.  Εμένα ποια είναι τα 

δικαιώματά μου που μου δίνει η Ευρώπη;  Δεν πρέπει να είμαι παθητικός δέκτης των 

αποφάσεων.  Πρέπει να διεκδικήσω και τα δικαιώματά μου.   

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. 

 Παρακαλώ. 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(Γ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ) 

 Θέλω στα σταθώ στο θέμα ότι οι εργαζόμενοι συντηρούν τους ανήλικους και τους 

ηλικιωμένους.  Είναι μια ψευδαίσθηση όμως, οι εργαζόμενοι συντηρούν πάντα τους 

νέους και πάντα τους ηλικιωμένους.  Όλοι μας ήμασταν ανήλικοι και όλοι μας θα γίνουμε 
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ηλικιωμένοι.  Έτσι η συνύπαρξη, όπως εμείς δεν συντηρούσαμε τους γονιούς μας, αλλά 

εκείνοι μας συντηρούν, κάποιοι άλλοι τους συντηρούσαν εκείνους.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ: 

 Είναι δανεικά τα πράγματα. 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(Γ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ) 

 Το θέμα ότι υπάρχει διαμαρτυρία από τους εργαζόμενους στο ό,τι κάθονται οι 

άλλοι και εμείς δουλεύουμε, αυτό είναι τεράστιο λάθος.  Όταν, εσύ εργαζόμενε, ήσουν 

νέος, ποιος σε συντηρούσε;  Όταν θα πάρεις σύνταξη ποιος θα σε συντηρεί;  Το ότι 

είναι απρόσωπη η συντήρηση, δεν έχει σχέση. 

 Αυτά ήθελα να πω για την ψευδαίσθηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

 Ευχαριστώ πολύ.   

 Αντιλαμβάνομαι ότι έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για το θέμα αυτό.  Νομίζω ότι το 

μήνυμα είναι σαφές.  Η αρμονική συνύπαρξη των γενεών είναι το κεντρικό μήνυμα 

αυτής της συζήτησης για την έκθεση από την Κυπριακή Παιδοβουλή για το Ευρωπαϊκό 

Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών.   

 Λαμβανομένων υπόψη όλων όσων έχουν λεχθεί στο διάλογο που ακολούθησε την 

κατάθεση της έκθεσης, ερωτώ αν υπάρχει ένσταση για την έγκριση αυτής της έκθεσης; 

 Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, η έκθεση εγκρίνεται. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Καλώ τώρα στο βήμα για κατάθεση της έκθεσης από τη Βουλή των Γερόντων για 

το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης Μεταξύ των Γενεών, την κ. 

Ανδρούλα Πασχαλίδου-Καζαμία. 

(Στο σημείο αυτό τον Πρόεδρο της Βουλής αντικαθιστά στην έδρα ο κ. Σοφοκλής 

Φυττής.) 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ 

ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ: 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ: 
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(Α. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ-ΚΑΖΑΜΙΑ) 

 «Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι εκπρόσωποι του Προέδρου, κύριοι 

προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι της Κυπριακής Παιδοβουλής και της Βουλής 

των Γερόντων, 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει το 2020 ως ορόσημο για να επιτευχθεί μέχρι τότε 

μια φιλική Ευρώπη για όλες τις ηλικίες, όπου ο καθένας να μπορεί να διαδραματίσει ένα 

ενεργό ρόλο στην κοινωνία, να έχει τις ίδιες ευκαιρίες και να απολαμβάνει τα ίδια 

δικαιώματα, οποιαδήποτε ηλικία και αν έχει, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, φύλο, 

θρησκεία, διανοητική κατάσταση ή αν χρειάζεται βοήθεια. 

 Στα πλαίσια της στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Έτους 2020, η Επιτροπή έχει 

προτείνει και δρομολογήσει καινοτομίες για την ενεργό γήρανση, ώστε οι πολίτες να 

ζουν ανεξάρτητοι και σε καλή υγεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να αυξηθεί 

κατά δύο χρόνια ο μέσος αριθμός ετών ζωής μέχρι το 2020. 

 Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε το 2010 ως έτος Καταπολέμησης 

της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, το 2011 ως Έτος Εθελοντισμού και το 

2012 ως έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών.  Για να 

επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020, θα πρέπει να 

συνεχιστούν οι στόχοι του 2010, του 2011 και του 2012 και να μην εγκαταλειφθούν, 

ώστε και με τους στόχους των επόμενων ετών που θα τεθούν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση να επιτευχθεί ο γενικός στόχος μέχρι το 2020. 

 Η 29
η
 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Μέρα Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών, είναι μια 

καλή ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανανεώσει τη δέσμευσή της για την 

ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των γενεών, με στόχο την 

προαγωγή μιας δίκαιης και βιώσιμης κοινωνίας για όλους. 

   Η οικονομική και κοινωνική κρίση που υπάρχει μαζί με τη δημογραφική αλλαγή, το 

έτος 2012, ως έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών, είναι μια 

μοναδική ευκαιρία να επηρεαστούν οι τοπικές, περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές, 

πολιτικές, κρατικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και άλλοι σχετικοί 

παράγοντες, να προωθήσουν την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των 

Γενεών.  Τούτο μπορεί να επιτευχθεί αν όλοι οι παράγοντες συνεργαστούν για την 

επιτυχία των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους 2012, για την προώθηση της ενεργού 
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γήρανσης σε τρεις τομείς:  Την απασχόληση, τη συμμετοχή στην κοινωνία και την 

προώθηση ανεξάρτητης διαβίωσης. 

 Τα άτομα άνω των 65 ετών αυξάνονται συνεχώς λόγω των καλύτερων συνθηκών 

ζωής και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, ενώ αντίθετα οι γεννήσεις μειώνονται.  Σε 

σαράντα χρόνια τα άτομα άνω των 65 ετών θα αποτελούν το 30% του πληθυσμού της 

Ευρώπης, ποσοστό που σήμερα είναι 15%.  Αξίζει να αναφέρουμε ότι τον Απρίλιο του 

2002, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κατά τη Δεύτερη Παγκόσμια Σύνοδο για την 

Τρίτη Ηλικία που έγινε στη Μαδρίτη, υιοθέτησε ένα Διεθνές Σχέδιο Δράσης για την Τρίτη 

Ηλικία, στο οποίο αναγνωρίζεται ότι τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας θα πρέπει να 

συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική, την πολιτιστική, την πολιτική, την εθελοντική και 

την οικονομική ζωή στις κοινωνίες στις οποίες ζουν. 

 Τον Οκτώβριο του 2006, το Ευρωκοινοβούλιο παρουσίασε τις απόψεις του για τις 

δημογραφικές αλλαγές που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.  Το Συμβούλιο της 

Ευρώπης υιοθέτησε την απόφαση: «Ευκαιρίες και προκλήσεις της δημογραφικής 

αλλαγής στην Ευρώπη: η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη». 

 Όταν η Σλοβενία είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2008, οργάνωσε 

ένα συνέδριο με θέμα: «Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών για Συνεκτικές και Στηριζόμενες 

Κοινωνίες».  Σαν επακόλουθο του Συνεδρίου στη Σλοβενία ένας συνασπισμός  

Ευρωπαϊκών μη κυβερνητικών οργανώσεων, για πρώτη φορά, στις 29 Απριλίου 2009, 

αφιέρωσε μια μέρα στην Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών.  Τη ίδια μέρα η Ευρωπαϊκή 

Ένωση εξέδωσε ένα μήνυμα επικοινωνίας σχετικά με την επίδραση ενός πληθυσμού 

που ζει πιο πολλά χρόνια και γερνά.  Η μακροζωία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

φόβος, αλλά ως ιστορικό επίτευγμα και ότι τα άτομα μπορούν να αφυπηρετούν σε 

μεγαλύτερη ηλικία από προηγούμενες γενιές. 

 Στις 8 Ιουνίου 2009, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε την απόφαση: Ίσες ευκαιρίες 

για γυναίκες και άνδρες, ενεργά και αξιοπρεπή γηρατειά.  Στις 30 Νοεμβρίου 2009, το 

Συμβούλιο υιοθέτησε αποφάσεις για υγιή και αξιοπρεπή γηρατειά και καλούσε το 

Ευρωκοινοβούλιο να προωθήσει την ενεργό γήρανση και την πιθανότητα να κηρύξει το 

2012 ως Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών.  Η Συνθήκη της 

Λισαβόνας για πρώτη φορά με το άρθρο 3.3 σημειώνει την Αλληλεγγύη μεταξύ των 

Γενεών ως ένα από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
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 Το δεκαοχτάμηνο πρόγραμμα της Ισπανικής, της Βελγικής και της Ουγγρικής 

Προεδρίας ανακοίνωσε ότι οι τρεις προεδρίες θα έχουν ως στόχο τους την υποστήριξη 

διαφόρων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού και έτσι να 

ετοιμάσουν τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης 

μεταξύ των Γενεών στο 2012. 

 Κατά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η ενεργός γήρανση είναι η διεργασία για 

τη βελτίωση των δυνατοτήτων της υγείας, της συμμετοχής και της ασφάλειας, ώστε να 

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων κατά τη γήρανση.  Η ενεργός γήρανση 

επιτρέπει στα άτομα να υλοποιήσουν τις δυνατότητές τους για καλή σωματική, 

κοινωνική και πνευματική κατάσταση σε όλη τους τη ζωή και να συμμετέχουν στην 

κοινωνία, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα προστασία, ασφάλεια και φροντίδα όπου 

χρειάζονται. 

 Το Ευρωκοινοβούλιο στις 11 Νοεμβρίου 2010 ενέκρινε ψήφισμα με τίτλο 

«Δημογραφική Πρόκληση και Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών», καλώντας τα κράτη -

μέλη να συμπεριλάβουν την ενεργό γήρανση στις προτεραιότητες των ετών.  Στο 

ψήφισμα τονίζεται επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Έτος  2012 θα πρέπει ειδικότερα να τονίζει 

τη συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνία, να παρέχει ευκαιρίες για την προαγωγή 

της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της κατανόησης μεταξύ των γενεών και να 

επιτυγχάνεται η συνεργασία μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων. 

 Σε απόφαση του Συμβουλίου της 21
ης

 Οκτωβρίου 2010 καλούνται τα κράτη-μέλη 

να αυξήσουν τα ποσοστά απασχόλησης των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόμενων με 

την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα διά βίου 

εκπαίδευσης, με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών στα διάφορα στάδια της ζωής των 

ανθρώπων, την προστασία τους από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού και την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνία. 

 Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες  και η παροχή κατάρτισης σε 

αυτές, αναμένεται ότι θα αυξήσει σημαντικά τις ευκαιρίες ενεργού γήρανσης.  Η 

επιτροπή υλοποιεί την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2010-2020 για άτομα με αναπηρίες, η 

οποία, λόγω της συσχέτισης μεταξύ αναπηρίας και γήρανσης, παρέχει ειδικές δράσεις 

για ηλικιωμένα άτομα, ώστε λόγω της αναπηρίας τους να μην είναι κοινωνικά 

αποκλεισμένα. 
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 Για να επιτύχουν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 για Ενεργό Γήρανση και 

Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών, θα πρέπει όλοι να συμβάλουμε, ώστε το αίσθημα 

Αλληλεγγύης να αρχίζει από την οικογένεια, από την παιδική ηλικία, να συνεχίζεται στα 

σχολεία, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, αλλά και σε όλη μας τη ζωή. 

 Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. 

Γιώργο Δημοσθένους, ο οποίος ανταποκρίθηκε αμέσως σε επιστολές του Προέδρου της 

Βουλής Γερόντων και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ευημερίας 

Ηλικιωμένων (ΠΟΣΕΗ) και έστειλε σχετική εγκύκλιο στα σχολεία όλων των βαθμίδων, 

κοινοποιώντας σε όλους την κήρυξη του Ευρωπαϊκού Έτους 2012, τους στόχους του 

για Ενεργό Γήρανση και Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών και τους καλεί να οργανώσουν 

στα σχολεία τους σχετικές εκδηλώσεις.   

 Ευχαριστούμε και την έντιμη Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. 

Σωτηρούλα Χαραλάμπους για το συντονισμό του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού 

Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών 2012. 

 Χαιρόμαστε για τη συνεργασία που άρχισε από την Κυπριακή Παιδοβουλή και τη 

Βουλή των Γερόντων.  Χαιρόμαστε τα παιδιά για τον ώριμο τρόπο σκέψης τους και τη 

διάθεσή τους για Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών, με αποτέλεσμα αυτής της 

συνεργασίας, η οποία θέλουμε να συνεχιστεί, τη σημερινή ιστορική κοινή σύνοδο. 

 Η Ενεργός Γήρανση αφορά όλους, μικρούς και μεγάλους, οποιασδήποτε ηλικίας, 

γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, όλοι περνούμε από τα ίδια στάδια ηλικίας και κατά την 

κυπριακή ρύση: «Τζειαμαί που είσαι ήμουν, δαμαί που είμαι εννά ’ρτεις.».  

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ την κ. Ανδρούλα Πασχαλίδου για την ομιλία της και να σας χαιρετίσω 

και εγώ με τη σειρά μου και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της Συνόδου αυτής.  

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; 

 Υπάρχουν παρατηρήσεις πάνω στην έκθεση;   

 Ποιοι θέλουν να πάρουν το λόγο;  Παρακαλώ να λέτε και το όνομά σας και τι 

αντιπροσωπεύετε για να καταγράφεται στα πρακτικά. 

 Παρακαλώ. 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

(ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ): 

(Μ. ΠΑΝΑΓΗ) 

 Μια παρατήρηση θέλω να κάνω αναφορικά με την έκθεση που έχει καταθέσει η κ. 

Πασχαλίδου, στη δεύτερη σελίδα, στο ότι η μακροζωία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 

ως φόβος αλλά ως ιστορικό επίτευγμα και ότι άτομα μπορούν να αφυπηρετούν σε 

μεγαλύτερη ηλικία από προηγούμενες γενιές.  Έχω μια ισχυρή επιφύλαξη αναφορικά με 

αυτή τη θέση, διότι το θέμα είναι επίκαιρο και στον τόπο μας τώρα με την επέκταση του 

ορίου αφυπηρέτησης αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα και ερχόμαστε και σε 

αντίθεση με τους νέους.  Και διερωτώμαι:  αυτή η θέση σε μια ενιαία σύνοδο της Βουλής 

των Γερόντων και της Κυπριακής Παιδοβουλής συνάδει, για να δώσουμε τα σωστά 

μηνύματα;  Γι’ αυτό έχω ισχυρή άποψη ότι αυτή η θέση πρέπει να μην υιοθετηθεί ως 

θέση η οποία πηγάζει από αυτή την παράγραφο.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Βεβαίως δεν τονίζει εδώ είτε δημόσια υπηρεσία ή οτιδήποτε.  Είναι γενικά που το 

βάζει.  Ας μας απαντήσει η κ. Πασχαλίδου.   

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ: 

(Α. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ-ΚΑΖΑΜΙΑ) 

 Ούτε και εγώ υποστηρίζω αυτό που αναφέρεται, αλλά πρέπει να πω ότι όταν η 

Σλοβενία είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2008, τότε μίλησαν για την 

αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την ίδια μέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάπου αλλού 

εξέδωσε ένα μήνυμα επικοινωνίας σχετικά με την επίδραση ενός πληθυσμού που ζει 

πιο πολλά χρόνια και γερνά.  Η μακροζωία κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως φόβος αλλά ως ιστορικό επίτευγμα και ότι τα άτομα μπορούν να 

αφυπηρετούν σε μεγαλύτερη ηλικία από προηγούμενες γενιές.   Δεν ήταν δική μου 

άποψη, ούτε εγώ το υποστηρίζω, απλά ήταν εισήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια 

αναφορά λόγω του ότι το όριο ηλικίας έχει επεκταθεί, το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί 

και αντί να αφυπηρετούν στα εξήντα όπως αφυπηρετούσαν προηγουμένως να 

αφυπηρετούν σε πιο μεγάλη ηλικία.  Δεν το υποστηρίζω ούτε εγώ αλλά έπρεπε να το 

αναφέρω διότι έκανα μια ιστορική αναφορά για το Ευρωπαϊκό έτος 2012.   

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Μάλιστα.   

 Ο κ. Καραβάς. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ: 

(Π. ΚΑΡΑΒΑΣ) 

 Εορτάζουμε φέτος το Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των 

Γενεών.  Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε ατόμου όταν έχει τις φυσικές ικανότητες, 

σωματικές και πνευματικές, να συνεχίσει να εργάζεται. Είμαστε μέλος της Ευρώπης, η 

Ευρώπη έχει μια πολιτική για αξιοποίηση όλου του πληθυσμού της, δεν πιστεύω ότι η 

ενεργός απασχόληση ηλικιωμένων ατόμων συμβάλλει στην ανεργία της νεολαίας.  Το 

θέμα της ανεργίας προέρχεται από την έλλειψη παραγωγικών έργων, για να δοθούν 

απασχολήσεις.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ναι, παρακαλώ. 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(Γ. ΛΑΖΑΡΟΥ) 

 Όσον αφορά το θέμα με τα σχολεία και κάποιες δραστηριότητες, αυτά τα 

πράγματα δεν έχουν γίνει, δεν τα βλέπω στο σχολείο μου και σε άλλους δεν ξέρω.  

Απλά θα πρέπει από μόνοι μας να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε το θέμα μόνοι 

μας πιο βαθιά.  Υπάρχουν σχετικά κάποιες ημερομηνίες για το έτος αυτό, για να 

γιορτάζεται η Ενεργός Γήρανση.  Θα γίνει μια φορά και μετά θα το ξεχάσουμε, ενώ από 

μόνοι μας αν κάθε μέρα το σκεφτόμαστε, να αλληλοβοηθούμαστε μεταξύ μας οι δύο 

γενεές θα έρθουμε πιο κοντά επειδή με το να γιορτάζεται μόνο μια μέρα είναι δύσκολο.  

Υπάρχουν γενικά διάφορες ημερομηνίες για τους ανάπηρους μετά… Πάλι βλέπουμε ότι 

κάποια άτομα τους συμπεριφέρονται με ρατσιστικό τρόπο.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άλλος παρακαλώ που θέλει να μιλήσει; 
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ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(Γ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ) 

 Η μακροζωία είναι ένα επίτευγμα.  Ανεξάρτητα από τις οικονομικές ή κοινωνικές 

επιπτώσεις, είναι ένα επίτευγμα.  Δηλαδή, το ότι οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια 

είναι κακό πράγμα;   Δεν είναι ένα ιστορικό επίτευγμα;  Δεν μπορούμε  να φέρουμε 

περισσότερα καλά στην Κύπρο με τη μακροζωία;  Όλες οι χώρες προσπαθούν να 

ανεβάσουν το προσδόκιμο ζωής, να ζουν οι άνθρωποι περισσότερα χρόνια.  Γιατί να 

μην είναι ιστορικό επίτευγμα;  Το ότι το όριο συνταξιοδότησης αλλάζει νομίζω είναι 

άσχετο με τη βιολογική και την επιστημονική εξέλιξη. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Λοιπόν, ο κ. Καρσεράς. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΩΝ ΚΥΠΡΟΥ:  

(Σ. ΚΑΡΣΕΡΑΣ)  

 Από ό,τι είδαμε και από την έκθεση της συναδέλφου, η Ευρώπη παίρνει 

αποφάσεις κάθε λίγο και λιγάκι για διάφορα θέματα.  Βέβαια, αυτά είναι πολύ καλά 

πράγματα, όμως δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις χώρες, κράτη-μέλη, γιατί 

ανάλογα με τον πληθυσμό, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της κάθε χώρας και 

ανάλογα με όλο τον τρόπο κουλτούρας των λαών, δεν μπορούν να εφαρμοστούν.  Εν 

πάση περιπτώσει όμως είμαστε υποχρεωμένοι να τις εφαρμόζουμε.   Και αυτό που 

αναφέρθηκε για τις αφυπηρετήσεις κ.λπ., πράγματι για μας εδώ στην Κύπρο δε νομίζω 

ότι πρέπει να το υποστηρίξουμε.  Μιλούμε για την αξιοποίηση των ηλικιωμένων και 

πολύ σωστά η πείρα και οι γνώσεις που κατέχει ένας ηλικιωμένος, είναι τόσο 

σημαντικές που μπορούν να βοηθήσουν όχι μόνο την ίδια την κοινωνία ως τέτοια, αλλά 

και όλες τις επερχόμενες γενεές, γιατί είναι μια παρακαταθήκη.  Αξιοποιώντας όμως 

τους ηλικιωμένους μέχρι ποιου σημείου;  Εάν για παράδειγμα αξιοποιώντας τον 

ηλικιωμένο στερείς μια θέση ενός νέου, αυτό σημαίνει ότι φάσκει και αντιφάσκει γιατί δεν 

μπορώ εγώ για παράδειγμα ως εκπαιδευτικός που αφυπηρέτησα να μπω στην 

υπηρεσία γιατί έχω κάποια πείρα, έχω κάποιες ειδικότητες και να στερήσω τη θέση από 

ένα νέο, ο οποίος αναμένει στη σειρά για να εργοδοτηθεί.   
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 Ευκαιρίες βέβαια, υπάρχουν πολλές στη ζωή και για τους ηλικιωμένους και για 

τους νέους.  Όμως, δεν μπορώ να πω ότι αξιοποιούνται όπως πρέπει.  Σήμερα ένας 

εργοδότης για να προσλάβει κάποιο με χαμηλότερο μισθό απολύει έναν 

πενηνταπεντάρη, γιατί έχει πάρει μια θέση στην εταιρεία, έχει ψηλώσει ο μισθός του και 

με την ευκαιρία της κρίσης που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία, όχι μόνο την κυπριακή 

αλλά την παγκόσμια, του δόθηκε η ευκαιρία να απολύσει τον υπάλληλο αυτό, ο οποίος 

έχει εργαστεί στην εταιρεία του για είκοσι ή είκοσι πέντε χρόνια, τον απολύει και 

αμφιβάλλω αν θα προσλάβει ένα νέο γιατί θέλει να κάνει περικοπές.  Όλα αυτά είναι 

κοινωνικά φαινόμενα τα οποία πρέπει να προσέξουμε και δη οι κυβερνώντες και οι 

διάφοροι άλλοι που κατέχουν υψηλές κοινωνικές θέσεις. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και εγώ ευχαριστώ. 

 Ο κ. Γιώργος Λουκά. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

(Γ. ΛΟΥΚΑ) 

 Κύριε Πρόεδρε, 

 Εκ μέρους του Συνδέσμου Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης.  

Η σημερινή Κοινή Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων και της Κυπριακής Παιδοβουλής 

είναι το πρώτο βήμα για τη γόνιμη συνεργασία μεταξύ των γενεών για το καλό όλων και 

ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου.  Το ζητούμενο είναι όπως η προσπάθεια αυτή θα 

πρέπει να συνεχιστεί, να διευρυνθεί και να δημιουργηθούν οι συνθήκες καλύτερης 

συνεργασίας, κατανόησης και αποδοχής της ιδιαιτερότητας της κάθε ηλικίας.   

 Το άτομο τότε μόνο ολοκληρώνεται σαν άτομο όταν παύσει να σκέφτεται με το 

“εγώ” αλλά με το “εμείς” και να ενδιαφέρεται για το κοινωνικό σύνολο και να προσφέρει 

στους συνανθρώπους του. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστούμε. 
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 Η Γεωργία Μεσαρίτη. 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: 

(Γ. ΜΕΣΑΡΙΤΗ) 

 Θα ήθελα να θέσω το θέμα της αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης.  Σύμφωνα με 

αυτό το κριτήριο, αν υπάρξει αύξηση του ορίου της συνταξιοδότησης, τότε δεν θα 

υπάρξει μαρασμός της κοινωνίας, όπως αναφέραμε και στην έκθεσή μας.  Αφού χωρίς 

δουλειά, χωρίς λεφτά, πως θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε οικογένειες και να 

συνεχίσουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Πρωτοπαπάς 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΕΣΕΕ ΠΑΦΟΥ: 

(Ν. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ) 

 Αντιπροσωπεύω την ΕΣΕΕ Πάφου αλλά υπήρξα καθηγητής στην Αγγλική Σχολή 

για τριάντα τρία χρόνια και έχω πολλές εμπειρίες με τους νέους, θα αναφέρω μόνο μία, 

η οποία απευθύνεται περισσότερο στους ηλικιωμένους παρά στους νεαρούς.  Μια μέρα 

βρήκα ένα μαθητή και κάπνιζε στο δρόμο.  Την άλλη μέρα είχα να τους διδάξω χημεία 

και να τους δείξω μερικά φιλμς.  Βρήκα ένα φιλμ που αφορούσε το κάπνισμα.  Έδειχνε 

ένα τσιγάρο να καπνίζει και μια μηχανή και μάζευε τον κατρά που παράγει το τσιγάρο.  

Το έδειξα και παρακολουθούσα ποιοι το πρόσεχαν.  Μετά από τρεις ημέρες ήρθε ο 

μαθητής και μου είπε: «Σ’ ευχαριστώ πολύ που δεν με κατήγγειλες και σε διαβεβαιώ ότι 

σταμάτησα το τσιγάρο».  Αυτή είναι μια σκέψη για τους ηλικιωμένους.  Τα πάντα ρει, η 

κουλτούρα αλλάζει και πρέπει να συναντηθούμε στο μισό δρόμο με τους νέους. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ. 

 Η Χρυστάλλα Χατζηγεωργίου. 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: 

(ΧΡ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ) 
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 Θέλω να πω ότι αν βρούμε ένα διαφορετικό τρόπο να έρθουμε πιο κοντά στους 

νέους και τα παιδιά, θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.  Είναι πολύ σημαντικό να 

βρίσκουμε άλλους τρόπους, ώστε να καταλαβαίνουμε ως παιδιά ότι εσείς ενδιαφέρεστε 

και να διορθώνουμε κάποια πράγματα που εσείς θέλετε να διορθώσουμε.  Με τον ίδιο 

τρόπο ισχύει και το αντίθετο. 

 Ακόμα θέλω να πω ότι, σκεφτείτε πόσο ωραίο θα ήταν να συμμετέχουμε και οι δύο 

ομάδες ενεργά στην κοινωνική, στην πολιτιστική, στην πολιτική, στον εθελοντισμό.  Να 

προσφέρουμε μαζί εθελοντικά, να διασκεδάζουμε μαζί, να εκπαιδευόμαστε μαζί.  Θα 

μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το ρατσισμό, τον κοινωνικό αποκλεισμό και να 

καταλάβουν εκείνοι που πρέπει να καταλάβουν ότι αυτές οι δύο γενιές μπορούν να 

κάνουν πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ καλή ιδέα. 

 Ο κ. Θεοδούλου. 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(Θ. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ) 

 Όλοι μεγαλώσαμε με τα ίδια στερεότυπα.  Αυτό όμως που κάνει τους πιο μεγάλους 

διαφορετικούς από εμάς είναι οι εμπειρίες και τα όσα έζησαν και γνωρίζουν 

περισσότερο από εμάς.  Δεν θα πω ότι περιμένουμε, ότι πρέπει να μας τα πείτε , αλλά 

πρέπει εμείς οι ίδιοι να βρούμε κάποιον τρόπο να έρθουν οι νέοι πιο κοντά στους 

μεγαλύτερους, ώστε να διδαχθούμε τα όσα πρέπει να προσέξουμε, να μην κάνουμε τα 

ίδια λάθη, για να γινόμαστε καλύτεροι  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Υπάρχουν τρόποι και μπορώ να εισηγηθώ και εγώ μερικούς μετά. 

 Ο κ. Κωνσταντινίδης. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΟΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ-ΜΟΡΦΟΥ: 

(Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ) 
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 Εγώ θα σταθώ, κύριε Προεδρεύοντα, στη σελίδα 4, παράγραφος 3, της Έκθεσης 

που διάβασε η κ. Πασχαλίδου, που λέει ότι «…θα πρέπει όλοι να συμβάλουμε, ώστε το 

αίσθημα Αλληλεγγύης να αρχίζει από την οικογένεια, από την παιδική ηλικία, να 

συνεχίζεται στα σχολεία, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, αλλά και σε όλη μας τη 

ζωή».  Από το νηπιαγωγείο θα πρέπει να σκεφτούμε τί πολίτη θέλουμε να βγάλουμε 

στην κοινωνία.  Αυτοί που είμαστε εδώ είναι οι ηλικιωμένοι και οι νέοι.  Όμως, σε μια 

συγκέντρωση που είχε ο Παναγιώτης Περσιάνης, ένας έγκυρος εκπαιδευτικός, είπε ότι 

εμείς όταν ήμασταν στο γυμνάσιο μας εκπαίδευαν στα όπλα, μας δίδασκαν να 

πολεμήσουμε να διώξουμε τους εγγλέζους.  Τι θέλουμε;  Θέλουμε να κάνουμε 

δημοκράτη;  Πρέπει να ξεκινήσουμε από το νηπιαγωγείο.  Θέλουμε να κάνουμε 

αντάρτη;  Πρέπει να τον ξεκινήσουμε από το νηπιαγωγείο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Δημητριάδης. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: 

(Α. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ) 

 Νομίζω ότι έχουμε παρεξηγήσει κάπως το θέμα της αλληλεγγύης και της 

συνεργασίας.  Δεν ήρθαμε εδώ και δεν είναι σκοπός των πρεσβυτέρων να πάρουν τις 

θέσεις των νέων, ούτε προσδοκούμε στο να εκτοπίσουμε τους νέους από τις θέσεις.  

Εμείς εκείνο το οποίο θέλουμε είναι να ξεσηκώσουμε όλους τους πρεσβύτερους, που 

έχουν τόση πείρα και τόσες γνώσεις, να τους χρησιμοποιήσουμε σε πολλούς άλλους 

τομείς.  Στον εθελοντισμό, σε συμβουλευτικά σώματα κ.α.  Υπάρχουν τόσοι και τόσοι οι 

οποίοι σπαταλούν τις ώρες τους στα καφενεία και στους συλλόγους, ενώ θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιήσουμε την εμπειρία και τη γνώση  τους, ώστε να 

εκπαιδεύσουν και τους νέους.  Δεν είναι σκοπός να απαλλάξουμε ή να πάρουμε τη θέση 

των νέων στις εργασίες. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Πολύ σωστά. 

 Ο κ. Μονογιός. 
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ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: 

(Π. ΜΟΝΟΓΙΟΣ) 

 Θέλω να αναφερθώ σε αυτό που λέχθηκε πριν, ότι για τον άνθρωπο που θέλεις 

στο μέλλον πρέπει να αρχίσεις από τα νηπιαγωγεία, προδημοτική και μετά στα σχολεία.  

Ο ρόλος πλέον του σχολείου για την προσωπικότητα του νεαρού ατόμου γίνεται όλο και 

λιγότερος, γιατί πλέον οι γονείς συμμετέχουν περισσότερο στο να σχηματίσει ένα παιδί 

τον χαρακτήρα του.  Όταν στο σχολείο μαθαίνουμε για ένα θέμα, όταν σου δίνει μια 

άποψη αντίθετη με αυτό που πιστεύουν οι γονείς, δεν μπορείς να φέρεις αντίρρηση σε 

μικρή ηλικία και οι γονείς θα σου επιβάλουν, κατά κάποιο τρόπο, τη δική τους άποψη. 

 Όσο για την επιμόρφωση, πρέπει να αρχίσουμε πρώτα από τη γενιά που ήδη 

υπάρχει, γιατί ενώ μαθαίνουμε στο σχολείο να υπερασπιζόμαστε για παράδειγμα τα 

δικαιώματά, αν οι γονείς μας έχουν ρατσιστική συμπεριφορά ή διαφορετική άποψη, τότε 

εμείς αναγκαστικά θα ακολουθήσουμε τους γονείς μας, δε θα έχουμε επιλογή.  Ενώ 

μαθαίνουμε κάτι, αντικρούεται σε αυτό που μας λένε οι γονείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Η κ. Πραξιτέλους. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: 

(Ε. ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ) 

 Στις κοινωνίες όπου καλλιεργείται η συνύπαρξη μεταξύ των ατόμων και ο 

σεβασμός, υπάρχουν άνθρωποι υγιείς και άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει ευμάρεια και χαρούμενοι άνθρωποι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα.  Νομίζω εξαντλήσαμε το θέμα.  Έχω τη γνώμη και ελεύθερα θα την πω, 

ότι για να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια και να πάρει πρακτική εφαρμογή η αλληλεγγύη 

μεταξύ των γενεών, πρέπει οι διοργανωτές αυτής της Κοινής Συνόδου της Βουλής να 

αρχίσουν να σκέφτονται και να προωθήσουν παγκύπρια μικτές ομάδες δυο-τριών 

ηλικιωμένων, δυο-τριών νέων, οι οποίοι με συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπαίνουν στις 

τάξεις των παιδιών στα σχολεία.  Διότι από τα σχολεία θα αρχίσουμε, δημοτικά, 

γυμνάσια, λύκεια.  Με συγκεκριμένα θέματα να συζητούν μέσα στην τάξη για σαράντα 

πέντε λεπτά, μία ώρα, πόσο θα πάει, διάφορα θέματα.  Οι μεν θα μεταδίδουν εμπειρίες 
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του παρελθόντος και οι νέοι θα λένε τα δικά τους.  Θέματα όπως προσδοκίες των νέων, 

βία στην οικογένεια, θέματα περιβάλλοντος, συντεχνιακά, δικαιώματα των εργαζομένων, 

ανθρώπινα δικαιώματα, απλά ιατρικά θέματα.  Διότι ανάμεσα στους ηλικιωμένους 

υπάρχουν όλες οι ειδικότητες.  Απλά ιατρικά θέματα που θα συμβουλεύουν οι 

παλαιότεροι τους νέους.   

 Οι αγωνίες και οι προσδοκίες ή και τα προβλήματα των νέων πάνω σε ιατρικά 

θέματα.  Εθελοντισμός, αγώνες της Κύπρου, διάφορα.  Είναι τόσα πολλά τα θέματα.  

Μπορεί να πάρει μία ομάδα γεωπόνων-δασολόγων μια τάξη και να την πάρει έξω, να 

τους διδάξει έξω, να μάθουν, να μυρίσουν χώμα.  Ή οι μικροί που έχουν 

προβληματισμούς: «Μα γιατί κάνατε τον αγώνα της ΕΟΚΑ;», «γιατί κάνατε συντεχνίες, 

γιατί χωρίζεστε σε κόμματα;».  Ή οι νέοι μπορεί να πουν: «Γιατί εσείς θέλετε να 

συνεχίσετε τη δραστηριοποίησή σας;».  Να απαντήσουν οι ηλικιωμένοι ότι είναι χρήσιμη 

η παρουσία, η απασχόληση.   

 Έτσι προσωπικά, ο παππούς μου ήταν ενενήντα χρονών και έπρεπε να κατεβεί 

στον κάμπο να πιάσει το φτυάρι, να ποτίσει ας εν τζιαι καμιά-θκυο ώρες, να νιώσει ότι 

είναι χρήσιμος.  Ο πεθερός μου, ενενήντα χρονών, παλιός δάσκαλος, γύριζε την 

Αραδίππου με τη μοτορούαν, ο Γιάγκος Κωνσταντινίδης ο δάσκαλος, τζιαι εμπόλιαζε, 

επαράτζιελλε στα κλαδέματα κ.λπ. ή πήγαινε στην κοινοτική βιβλιοθήκη να βοηθήσει 

τους νέους, να τους διαλέξει βιβλία.  Ο κάθε ένας από τους ηλικιωμένους θέλει να είναι 

και να  φαίνεται χρήσιμος, να απασχολείται, να  μην πάθει ψυχολογικά κλεισμένος μέσα 

στο σπίτι.  Να το καταλάβετε αυτό.  Αλλά και οι υπόλοιποι θα καταλάβουν ότι ως ένα 

όριο υπάρχει δουλειά με μισθό, από εκεί και πέρα παίρνουν σειρά οι νέοι, διαφορετικά 

θα μείνουν άνεργοι.   

 Αυτό, παρακαλώ, κύριε Ολύμπιε και οι υπόλοιποι που ασχολείστε με αυτό το 

θέμα, μελετάτε το, είναι μια χρήσιμη συμβουλή. 

 Λοιπόν, τώρα, πόσοι τάσσονται υπέρ της έγκρισης της έκθεσης. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Όλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν εναντίον; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Υπάρχουν αποχές; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Επομένως η έκθεση εγκρίνεται ομόφωνα. 

 Το υπ’ αριθμόν 6 θέμα είναι: «Οι εισηγήσεις της Κυπριακής Παιδοβουλής για την 

καλύτερη συνεργασία των δύο γενεών». 

 Ποιος θα μιλήσει; 

 Το όνομά σας από το βήμα. 

Μ. ΠΑΤΣΑΛΛΗ: 

 Μικαέλλα Πατσαλή, εκπροσωπώ την Κυπριακή Παιδοβουλή. 

(Διαβάζει την έκθεση) 

«ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

“Δώσε μου την Γνώση να σου Δώσω την Δύναμη” - Η ΔΙΑΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» 

Κύριε Πρόεδρε,  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Θα ξεκινήσουμε με την δήλωση της Κυπριακής Παιδοβουλής στο τέλος της 

πρώτης μας Έκθεσης:  «Ελπίζουμε ότι η φετινή χρονιά θα βοηθήσει να καταλάβουμε η 

μια γενιά την άλλη καλύτερα και θα γίνει η αρχή να ξεφύγουμε από τα στερεότυπα και 

να περάσουμε στην πραγματική αλληλεγγύη και τον αλληλοσεβασμό». 

 Μα θα προχωρήσουμε κι ένα βήμα παραπέρα, για να εισηγηθούμε δράσεις που δε 

θα περιοριστούν μέσα στη φετινή χρονιά αλλά θα συνεχιστούν , έτσι ώστε να πετύχουμε 

την αλλαγή που δεν μπορεί να γίνει από την μια μέρα στην άλλη. 
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 Πρωταρχικός μας στόχος είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κόσμου όλων 

των ηλικιών σχετικά με την σημασία της ενεργούς γήρανσης.  Παράλληλα, θα τονίσουμε 

την αξία της συμβολής της τρίτης ηλικίας τόσο στην κοινωνία όσο και στην οικονομία 

του τόπου μας.  

 Προσπάθειά μας πρέπει να είναι η καλλιέργεια του σεβασμού απέναντι στους 

ηλικιωμένους αλλά και του σεβασμού προς τα παιδιά.  Θεωρούμε σημαντικό τα παιδιά 

να φροντίζουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες της οικογένειας και να μάθουν τον 

σωστό τρόπο συμπεριφοράς απέναντι σε όλα τα άτομα τρίτης ηλικίας. Ταυτόχρονα, οι 

παππούδες αλλά και οι γονείς οφείλουν να σέβονται την ανεξαρτησία και τα δικαιώματα 

των παιδιών τους και να δέχονται πως και τα παιδιά ξέρουν αρκετά και μπορούν να 

μάθουν από αυτά.   

 Με αυτό το σκεπτικό προτείνουμε τα πιο κάτω: 

A. Διαρκής και συστηματική συνεργασία της Κυπριακής Παιδοβουλής με την 

Βουλή των Γερόντων 

1. Διοργάνωση Κοινής Συνόδου μία φορά τον χρόνο με θέμα που να απασχολεί  

και τις δύο ηλικιακές ομάδες.  

2. Διοργάνωση άλλων κοινών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων π.χ. εκδρομών 

ή συνεδρίων/ημερίδων. 

3. Συστηματική προβολή της συνεργασίας και των κοινών δράσεων των δύο 

Σωμάτων με παρεμβάσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τακτικές 

δημοσιεύσεις στον Τύπο. 

B. Χρησιμοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος ως μέσου προαγωγής της 

αλληλοκατανόησης, της αλληλεγγύης αλλά και της «εκμετάλλευσης» του 

δυναμικού της τρίτης ηλικίας 

1. Διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων σχετικών με την παράδοση και το 

ιστορικό παρελθόν μας με τη συμμετοχή ηλικιωμένων ατόμων, οι οποίοι θα 

τραγουδήσουν, θα χορέψουν και θα μιλήσουν μαζί με τα παιδιά.  Θα γίνει 

αξιοποίηση της πείρας, των εμπειριών, των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 

ηλικιωμένων και ταυτόχρονα θα νιώσουν χρήσιμοι και ενεργοί πολίτες.  

Επίσης, τα παιδιά θα μοιραστούν χρόνο με τα ηλικιωμένα άτομα και θα 

κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο σκέψης τους. 
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2. Δημιουργία ειδικών ομίλων στα σχολεία για συνεργασία με ηλικιωμένα άτομα 

και κοινή συμμετοχή παιδιών και ηλκιωμένων στις διάφορες δραστηριότητές 

τους.  Οι όμιλοι αυτοί θα μπορούν να προσφέρουν και κοινωνικό έργο με 

επισκέψεις σε ιδρύματα ή γηροκομεία για ψυχαγωγία των τροφίμων. 

3. Πρόσκληση ηλικιωμένων ατόμων σε σχολικές εκδηλώσεις και αξιοποίηση 

των εμπειριών και των γνώσεών τους στα επαγγέλματα που ακολουθούσαν 

όταν εργάζονταν.  Η συμβολή τους στον επαγγελματικό προσανατολισμό των 

παιδιών και των εφήβων θα είναι πολύτιμη.  Αφυπηρετήσαντες εκπαιδευτικοί 

θα μπορούσαν επίσης να προσφέρουν σεμινάρια επαγγελματικού 

προσανατολισμού μέσα στα σχολεία.  

4. Αξιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας ηλεκτρονικών υπολογιστών στα 

σχολεία για προσφορά μαθημάτων χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, που θα γίνονται από τα παιδιά για τους 

ηλικιωμένους.  Αυτό όχι μόνο θα τους φέρει πιο κοντά αλλά θα 

διαφοροποιήσει και τον τρόπο που αντιμετωπίζει η μια γενιά την άλλη. 

5. Πραγματοποίηση συνεδρίων για θέματα που απασχολούν τις δύο ηλικιακές 

ομάδες, που θα γίνονται σε σχολικό χρόνο με τη συμμετοχή των μαθητών και 

ατόμων της τρίτης ηλικίας και ως ομιλητές και ως συμμετέχοντες.  Οι 

ανησυχίες και οι προβληματισμοί και των δύο ομάδων θα συζητιούνται από 

κοινού και θα τονίζονται οι ομοιότητες αντί οι διαφορές τους. 

Γ.    Συμβολή του κράτους 

1. Δημιουργία Κέντρων Ημέρας για άτομα τρίτης ηλικίας σε όλες τις κοινότητες 

και τους δήμους.  Εκεί, τα άτομα τρίτης ηλικίας θα μπορούν όχι μόνο να 

περνούν την ώρα τους αλλά και να επιμορφώνονται και να επιμορφώνουν 

νεότερα άτομα σε τομείς της ειδικότητάς τους.  Τμήματα όπως η τέχνη, η 

μαγειρική, το κέντημα, μαθήματα ξένων γλωσσών, ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και άλλα μπορεί να γίνονται εκεί όλες τις ώρες και όχι μόνο 

όπως τα επιμορφωτικά που γίνονται βράδυ.  

2. Δημιουργία Κέντρων Στήριξης της Τρίτης Ηλικίας όπου, εκτός από την 

ψυχολογική βοήθεια που θα προσφέρεται σε αυτούς, θα γίνονται σεμινάρια 

για τα παιδιά και τα άτομα της παραγωγικής ηλικίας σχετικά με τον τρόπο 
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αντιμετώπισης των ηλικιωμένων και των ιδιαίτερων προβλημάτων λόγω της 

ηλικίας τους. 

Δ.  Προτάσεις για το έτος 2012 

1. Να ανακοινωθεί Υπαίθρια Έκθεση Φωτογραφίας με αφορμή το Έτος 2012 

και να ενθαρρυνθούν τόσο παιδιά όσο και ηλικιωμένοι να στείλουν 

φωτογραφίες.  Η Κυπριακή Παιδοβουλή μπορεί να αναλάβει την διοργάνωση 

των εκθέσεων σε δύο τουλάχιστον επαρχίες με τη συνεργασία των δήμων.  Η 

έκθεση να γίνει τον Οκτώβριο του 2012. 

2. Να ζητηθεί από όλες τις σχολές θεάτρου που λειτουργούν, ειδικά εκείνες που 

έχουν τμήματα για παιδιά, να ετοιμάσουν μια μικρή παράσταση 10-15 

λεπτών με θέμα το Έτος 2012 και να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του 

συνεδρίου λήξης του Έτους 2012, που θα γίνει τον ερχόμενο Δεκέμβριο στην 

Κύπρο. 

3. Να ετοιμαστεί υλικό για διανομή σε street events που μπορούν να γίνουν σε 

τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του 2012 αλλά και μετά.  Το υλικό 

δεν πρέπει να είναι ένα μεγάλο κείμενο αλλά να είναι κάτι μικρό και σε 

εύχρηστη μορφή ώστε αυτός που θα το πάρει να μην το πετάξει αλλά να το 

κρατήσει για αρκετό διάστημα. 

 Πιστεύουμε ότι οι πιο πάνω εισηγήσεις είναι αρκετά πρακτικές και εφαρμόσιμες και 

βοηθούν στην ανάπτυξη του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης ανάμεσα στις 

διάφορες ηλικίες. 

 Δεν πρέπει όμως να ξεχνούμε ούτε να υποτιμούμε τον ρόλο των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης, τόσο για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσο και για τη δημιουργία 

στάσεων και απόψεων σχετικά με τις σχέσεις και την ισοτιμία των διαφόρων ηλικιών.  

Το χάσμα που σήμερα υπάρχει έχει κύρια αιτία την νοοτροπία που έχει η κοινωνία τόσο 

απέναντι στην τρίτη ηλικία όσο και απέναντι σε μας τα παιδιά.  Τα ΜΜΕ μπορούν να 

συμβάλουν καθοριστικά στην αλλαγή της στάσης μας και την καλύτερη επικοινωνία 

μεταξύ μας.  

 Για να αλλάξουμε την νοοτροπία μας πρέπει να ενημερωθούμε, να 

επικοινωνήσουμε και να ξεφύγουμε από τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις μας.  

Πρέπει να καταλάβουμε ότι η αλλαγή γίνεται όταν είμαστε διατεθειμένοι να 

μετακινηθούμε λίγο για να συναντήσουμε τον άλλο κι όχι περιμένοντας τους άλλους να 
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μετακινηθούν για να συναντήσουν εμάς.  Με αυτό τον τρόπο κάποια στιγμή θα 

βρεθούμε πραγματικά ο ένας δίπλα στον άλλο, για να πορευθούμε μαζί σε μια πιο 

σωστή κοινωνία.». 

 Σας ευχαριστούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και εγώ ευχαριστώ την εκπρόσωπο της Κυπριακής Παιδοβουλής.   

 Τώρα μπαίνουμε στα θέματα αρχής ή παρατηρήσεων ή κριτικής. 

 Υπάρχουν ομιλητές; 

 Ο κ. Γραμματέας. 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(Θ. ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ) 

 Σχετικά με τη βήτα πρότασή μας, θα μπορούσε όλες αυτές οι δραστηριότητες που 

αναφέρονται να γίνει μια εβδομάδα στα σχολεία μέσα στο 2012 αφιερωμένη σε αυτό, 

ώστε να μπορέσουν και οι νέοι να καταλάβουν καλύτερα πως μπορούν να βοηθηθούν 

από τους μεγαλύτερους, ώστε και να τους μείνει πιο πολύ, θα θυμούνται πιο εύκολα 

όσα έγιναν και θα είναι κάπως καλύτερα.  Μέσα σε μια εβδομάδα υπάρχουν πάρα 

πολλά για να γίνουν. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Άλλος ομιλητής; 

 Η κ. Πασχαλίδου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΠΟΣΕΗ): 

(Α. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ-ΚΑΖΑΜΙΑ) 

 Θα σταθώ στο σημείο που αναφέρθηκε από τη συνάδελφο παιδοβουλευτή, ότι 

πρέπει να μετακινηθούν οι νέοι προς τη μεγαλύτερη ηλικία.  Αυτό πρέπει να είναι μια 

αμφίδρομη μετακίνηση.  Και εμείς “να κατεβούμε από το επίπεδό μας”, σε εισαγωγικά, 

και να έρθουμε πιο κοντά σας, να πούμε τις εμπειρίες μας, τους αγώνες που έχουμε 

κάνει για να ζείτε εσείς και οι οικογένειές σας κάτω από τις σημερινές συνθήκες, για να 
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εκτιμήσετε την προσφορά μας.  Να μεταδώσουμε την πείρα μας και εσείς με τη σειρά 

σας να έρθετε έχοντάς μας όχι ως πρότυπα αλλά ως άτομα που αγωνίστηκαν για να 

είναι η σημερινή κοινωνία στα επίπεδα που είναι, γιατί πραγματικά έγιναν πολλοί 

αγώνες και από τους εργάτες και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, για να φτάσουν 

και οι μισθοί και οι όροι εργασίας στα σημεία που είναι σήμερα.   

 Να μου επιτρέψετε να πω ένα παράδειγμα, επειδή είμαι εκπαιδευτικός, ήμουν 

δασκάλα και εργαζόμασταν όλη την εβδομάδα, και τα Σάββατα και καθημερινά μέχρι το 

απόγευμα.  Με πολλούς αγώνες και θυσίες, αποκοπές μισθού, κάναμε απεργίες για να 

καταργηθεί πρώτα το Σάββατο και ύστερα να καταργηθεί ένα απόγευμα της Τετάρτης, 

ύστερα σιγά-σιγά να καταργηθούν και τα άλλα απογεύματα.  Όπως κάναμε αγώνες 

εμείς οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, έκαναν και οι εργάτες, οι συντεχνίες και δεν 

μπορούμε να πούμε ότι σήμερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει η κυπριακή 

κοινωνία δεν είναι ικανοποιητικές.  Υπάρχει η κρίση η οποία είναι παγκόσμια, όμως 

εμείς σαν μεγαλύτεροι έχουμε κάθε διάθεση να σας βοηθήσουμε και πρέπει και εμείς, 

αγαπητοί συνάδελφοι της Βουλής των Γερόντων, να κατεβούμε στο επίπεδο των 

παιδιών και να τους δείξουμε ότι έχουμε κάθε καλή διάθεση να είμαστε δίπλα τους σε 

οποιοδήποτε πρόβλημα τους παρουσιαστεί, το οποίο μπορούμε εμείς σε κάποιο βαθμό 

να τους λύσουμε.   

 Να πω και ένα παράδειγμα για την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.  Χάρηκα τις 

τελευταίες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, που έβλεπα παιδιά να συνοδεύουν 

παππούδες και γιαγιάδες στην εκκλησία, κύριε Προεδρεύοντα, αυτό με συγκίνησε πάρα 

πολύ γιατί πραγματικά η κυπριακή κοινωνία, όπως είπε και ο κ. Ολύμπιος στην αρχή, 

έχει ακόμα το θεσμό της οικογένειας σε πολύ ψηλά επίπεδα και υπάρχει αυτός ο 

αλληλοσεβασμός τον οποίο θέλουμε, παιδιά, να συνεχίσετε εσείς ως το μέλλον του 

τόπου μας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Ο κ. Ξενοφώντος 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: 

(Γ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ) 
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 Θα αναφερθώ στην εισήγησή σας, κύριε Πρόεδρε.  Όταν λέτε να υπάρχει μια 

μεικτή ομάδα με νέους και ηλικιωμένους που θα πηγαίνει σε σχολεία, θα βοηθούσε στο 

γεφύρωμα του χάσματος;  Δεν ξέρω πως το εννοείτε, πάντως πιστεύω ότι θα ήταν πιο 

πρακτικό αν μια ομάδα ηλικιωμένων πήγαινε σε σχολεία με θέμα συζήτησης «Η ιστορία 

της Κύπρου», έτσι ώστε να καλύπτει έθιμα, παραδόσεις, αγώνες και να μπορούν οι νέοι 

να μάθουν τα πάντα από εσάς τους ηλικιωμένους και να έρθουμε σε επαφή.  Η επαφή 

είναι ό,τι πιο σημαντικό για να γεφυρωθεί το χάσμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δεν είναι μια ομάδα παγκύπρια.  Είναι πάρα πολλές οι εμπειρίες και οι ειδικότητες 

των ηλικιωμένων.  Όσοι θα δηλώσουν συμμετοχή, θα μπορεί να είναι για παράδειγμα 

μια ομάδα που να έχει ένα γιατρό, ένα συντεχνιακό, ένα γεωπόνο.  Άλλη ομάδα να έχει 

ένα δάσκαλο, ένα καθηγητή, οτιδήποτε.  Μεικτές ομάδες από τρεις διαφορετικές 

ειδικότητες ηλικιωμένων και τρεις νέοι από ένα σχολείο.  Θα μπαίνουν στις τάξεις και θα 

γίνεται συζήτηση, μεταφορά εμπειριών, απόψεων, κριτική κ.λπ.  Όχι μονόπλευρα από 

τους ηλικιωμένους και οι νέοι να ακούνε μόνο.  Θα λένε και αυτοί τα δικά τους και θα 

μπαίνουν σε κάθε τάξη σε όλα τα σχολεία της Κύπρου μια φορά το μήνα, μια φορά το 

δεκαπενθήμερο.  Φτάνει να έχουν όρεξη και οι μεν και οι δε.  Και νομίζω ότι έχουν 

όρεξη.  Φτάνει να υπάρξει καλή οργάνωση, αποδοχή πρώτα απ’ όλα αυτού του 

εγχειρήματος από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, να μην αντιδράσουν ή να μην 

κωλυσιεργούν.   

 Διότι αν πάει μια ομάδα και μιλήσει ένας ηλικιωμένος για δεκαπέντε λεπτά για 

απλά ιατρικά θέματα, απλές ιατρικές συμβουλές, ένας άλλος θα μιλήσει για εμπειρίες 

του αγώνα της ΕΟΚΑ για δεκαπέντε λεπτά.  Δεν χρειάζεται παραπάνω, δεν θα μιλούμε 

πολλές ώρες και να κουράζουμε τους νέους.  Ένας άλλος μπορεί να μιλήσει για την 

εξέλιξη των συντεχνιών.  Ποιες είναι οι συντεχνίες μας;  Έκανα μάθημα της κόρης μου 

με τα διάφορα ονόματα, τι σημαίνει ΠΕΚ, ΕΚΑ, ΑΝΕ, ΕΟΚΑ, ΠΑΣΥΔΥ, συντομογραφίες.  

Οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι σημαίνουν.  Μπορεί οι νέοι να ρωτήσουν χίλια δυο 

πράγματα.  Γι’ αυτό μιλώ για μεικτές ομάδες, για αλληλεγγύη και αλληλοκάλυψη.   

 Άλλος που θέλει να μιλήσει; 

 Ο κ. Κούτας. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΕΣΣΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 

(Φ. ΚΟΥΤΑΣ) 
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 Χαίρομαι ειλικρινά που γίνεται αυτή η συνάντηση των νέων με τους ηλικιωμένους.  

Θα ήθελα όμως να ρωτήσω, το θέμα της Λαμπρής για παράδειγμα και των εορτών, 

μήπως αυτοί οι ηλικιωμένοι κρατούσαν τσάκρες και τις πετούσαν για το έθιμο ;  Ή 

στήνουν τις μοτοσυκλέτες αυτοί οι ηλικιωμένοι;  Σίγουρα αυτά είναι των νέων.  Χαίρομαι 

όμως ειλικρινά που κατανοούν οι νέοι και τους συγχαίρω που είναι εδώ και να 

συμβουλεύουν τους φίλους τους να μην κάνουν αυτό και αυτό διότι είναι κακό, να 

κάνουν αυτές τις πράξεις που είναι καλές.  Και να συνεργαζόμαστε ηλικιωμένοι και νέοι 

προς αυτές τις κατευθύνσεις. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Κούτα, κύριε Φλουρέντζο, να σου πω ότι οι τσάκρες υπήρχαν πάντοτε.  Πριν 

το 1960 έβαζαν στη Λάπηθο τέτοιες μεγάλες πόμπες, που κάποτε έπεσε το Ευαγγέλιο 

από τα χέρια του παπά την ώρα της λειτουργίας.  Υπήρχαν πάντα.  Τώρα μοτόρες να 

τις σηκώνουν πάνω κ.λπ., δεν υπήρχαν, πράγματι.   

 Η κ. Γεωργιάδου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΕUROPA DONNA ΚΥΠΡΟΥ: 

(Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ) 

 Θέλω απλά να μεταφέρω μια εμπειρία δική μου.  Κατάγομαι από οικογένεια από 

τη Σμύρνη.  Είχα μια πρόσκληση από μια ευαίσθητη δασκάλα πριν από αρκετά χρόνια, 

να μεταφέρω μια γιαγιά, η οποία ήταν η τελευταία επιζούσα από τους πρόσφυγες της 

Σμύρνης, σαν ζωντανό παράδειγμα στο μάθημα για την καταστροφή της Σμύρνης.  Σας 

διαβεβαιώ ότι οι ερωτήσεις που έκαναν τα παιδιά της πέμπτης δημοτικού προς ένα 

άτομο το οποίο μισομιλούσε ακόμα τα ελληνικά, γιατί ήταν μεταξύ τους η ζωή τους και 

δεν μπήκαν πολύ καλά στην ελληνική στην Κύπρο, νομίζω ότι δεν έχω δει περισσότερο 

ενδιαφέρον από παιδιά σε ένα μάθημα.  Στο τέλος του μαθήματος μαζεύτηκαν 

αυθόρμητα όλα τα παιδιά γύρω από μια γιαγιά ενενήντα χρονών, αλλά με μεγάλη 

διαύγεια, και την αγκάλιαζαν και την φιλούσαν.  Απλά γιατί είχαν δει αυτά που 

αμφισβητούνται πολλές φορές στα βιβλία, όπως παραδείγματος χάριν ο συνωστισμός 

στο λιμάνι της Σμύρνης και πολλά άλλα, να τα εξηγεί ένας άνθρωπος ο οποίος τα έζησε.  

Νομίζω ότι ήταν ό,τι πιο σωστό θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε και εμείς στα παιδιά 

και όχι μόνο στα μεγάλα παιδιά αλλά και στα μικρά.  Ήδη μπορεί να τα μεταφέρουμε 
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στο στενό μας περιβάλλον, στα εγγόνια μας, τους φίλους τους, αλλά νομίζω ότι πρέπει 

να το κάνουμε λίγο σαν επάγγελμα, κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μελετάτε το.  Είπαμε ότι θέλει συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού, όρεξη απ’ όλες τις πλευρές και καλή οργάνωση. 

 Η κ. Σωτηρίου. 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: 

(Μ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ) 

 Θα ήθελα να σταθώ στην έκτη σελίδα της έκθεσης, στην πέμπτη παράγραφο, που 

μιλά για μια προσπάθεια για καλλιέργεια του σεβασμού και να φέρω ένα παράδειγμα.  

Πολλές φορές εμείς τα παιδιά πάμε στους γονείς μας και τυγχάνει να κάθονται 

παππούδες, θέλουμε να πάμε σε ένα καφέ κ.λπ., και να πεταχτεί ο παππούς και να 

είναι αρνητικός.  Αν όμως με τη συμβολή του κράτους κτιζόταν ένα κέντρο στο οποίο θα 

μπορούσαν να πηγαίνουν άτομα και της δικής μας ηλικίας αλλά και της δικής σας 

ηλικίας, να είναι και οι δύο γενιές μαζί, σίγουρα θα υπήρχε ο σεβασμός και θα έρχονταν 

μαζί τα άτομα.  Όπως είπαμε και στην αρχή, δεν μετρά η ηλικία αλλά ο τρόπος σκέψης.  

Άρα ένα άτομο της δικής μας ηλικίας μπορεί να καταλάβει ποια μπορεί να είναι τα δικά 

σας ενδιαφέροντα και ένα άτομο της δικής σας ηλικίας τα δικά μας ενδιαφέροντα.  Αν με 

τη συμβολή του κράτους και τα κατάλληλα κονδύλια χτιζόταν ένα τέτοιο κέντρο, μια 

λέσχη, με τα δικά σας και τα δικά μας ενδιαφέροντα, σίγουρα θα μπορούσαμε να 

έρθουμε πιο κοντά και να υπάρχει σεβασμός, αλληλεγγύη και βοήθεια.  Θα μπορούσε 

ένας παππούς να πάει εκεί με ένα εγγόνι του ή μια οικογένεια.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ο κ. Χατζηγεωργίου, παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΕΣΣΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(Γ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Μια λέξη θα πω, να μην παρουσιάζουμε μόνο ωραία τα πράγματα.  Υπάρχει και 

αυτό που λέει πως το μεν πνεύμα πρόθυμο αλλά η σάρκα ασθενής.  Θα πάει αλλού ο 

γέρος, αλλού το παιδί, φτάνει εκεί που θα πάνε να έχουν το νου τους, να ακούνε 

συμβουλές και να προσέχουν.   Αλλά να πάω με την εγγόνισσά μου σε ένα κέντρο, όσο 
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κι αν την αγαπώ και με αγαπά, δεν θα ταυτιστούμε.  Να πάτε να διασκεδάσετε, να 

παίξετε, να χαρείτε, αυτό θέλουμε αλλά πάντα να λέτε ότι πρέπει να προσέχετε τον 

εαυτό σας.  Όταν ήμουν δάσκαλος έλεγα στους μαθητές μου ότι πρέπει το κάθε παιδί 

πάνω απ’ όλα να σέβεται τον εαυτό του.  Και με ρώτησε κάποτε ένας μαθητής, “κύριε”, 

τι σημαίνει «σέβομαι τον εαυτό μου»;  Σέβομαι τον εαυτό μου σημαίνει ότι δεν κάνω κάτι 

που θα μπορούσε να με προσβάλει ο άλλος.  Κάνω το καλό για να μην με προσβάλει ο 

άλλος, έτσι σέβομαι τον εαυτό μου.  Να προσέχετε τον εαυτό σας στο ντύσιμό σας, στη 

συμπεριφορά σας, στα λόγια σας, στις χειρονομίες σας.  Να πάτε μόνοι σας να χαρείτε, 

ο γέρος αλλού θα πάει, ο νέος αλλού θα πάει.  Όπως είπα το πνεύμα πρόθυμο η σάρκα 

ασθενής.   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: 

(ΧΡ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Πριν αναφέρθηκε ένα παράδειγμα για τα παιδιά που άκουγαν με προσοχή μια 

ηλικιωμένη γυναίκα και της έκαναν ερωτήσεις για κάποια πράγματα που περιέγραφε.  

Άρα καταλαβαίνουμε ότι μπορούν τα παιδιά και οι νέοι να εντυπωσιαστούν από τις 

εμπειρίες των ηλικιωμένων και να δείξουν ενδιαφέρον.  Εδώ έχω να σας πω ένα 

παράδειγμα.  Ο παππούς μου πάντα φώναζε για τα παιδιά και τις κροτίδες που βάζουν 

στο χωριό, για τις μοτοσυκλέτες.  Στις 19 Νοεμβρίου 2011, που είχαμε τη Σύνοδό μας 

της Κυπριακής Παιδοβουλής, τον έφερα μαζί μου και καθόταν στα θεωρεία.  Όταν 

φύγαμε μου είπε ότι εντυπωσιάστηκε γιατί δεν περίμενε ότι μπορούσαμε να συζητάμε 

με τόση ωριμότητα.  Άρα καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε μέσα από την ενεργό 

συμμετοχή να εντυπωσιάσουμε η μια γενιά την άλλη και να έρθουμε πιο κοντά.  Πρέπει 

να υπάρχει σωστή πληροφόρηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να 

προβάλλουν τα έργα και τις δράσεις μας.  Είναι πολύ  σημαντικό.  Όλος ο κόσμος 

διαβάζει εφημερίδες, παρακολουθεί εφημερίδες και περιοδικά.  Άρα πρέπει να το 

προσπαθήσουμε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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 Ευχαριστώ. 

 Ναι, παρακαλώ. 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: 

(Μ. ΕΥΤΥΧΙΟΥ) 

 Δεν πρέπει μόνο να προσπαθήσουμε να έρθουν πιο κοντά οι ηλικιωμένοι με τους 

νέους, αλλά να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και στους ενήλικες, γιατί κάποτε και 

αυτοί θα γίνουν ηλικιωμένοι.  Όταν θα είναι ήδη ενημερωμένοι σε αυτό το θέμα, θα 

μπορούν να έρθουν πιο κοντά στους νέους και να γεφυρωθεί το χάσμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Είναι αυτό που λέμε όλοι, ότι πρέπει και οι μεν να λένε τις απόψεις και τις 

εισηγήσεις τους και οι δε να βοηθούν, να συμβουλεύουν, να κατευθύνουν, να 

ενημερώνουν.  Είναι θέμα οργάνωσης. 

 Η κ. Πρέκα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΕΣΣΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ/ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ: 

(Α. ΓΡΑΒΑΡΗ-ΠΡΕΚΑ) 

 Αλέκα Πρέκα, μια από τις παλιές καραβάνες στα ΜΜΕ.  Θέλω πραγματικά να 

εκφράσω τη θλίψη μου για το ρόλο των ΜΜΕ σήμερα σε πάρα πολλά θέματα.  Τον 

τρόπο με τον οποίο προβάλλουν όχι μόνο ό,τι κακό κάνουν οι νέοι αλλά κυρίως να 

αναρωτηθούμε όλοι, αυτά τα παιδιά γιατί να παλεύουν με τα πτυχία, με τον αγώνα να 

εξασφαλίσουν κάτι, όταν βλέπουν ποια πρότυπα προβάλλονται σήμερα στα ΜΜΕ.  

Ποιοι θεωρούνται επιτυχημένοι;  Οι lifestyle.  Ποιοι είναι αυτοί που έχουν όλες τις 

πόρτες ανοιχτές, ποια πρότυπα προβάλλουν σήμερα τα ΜΜΕ και πόσο συμβάλλουν 

στη σύσφιξη των σχέσεων των γενιών και όχι στο χάος και στο χάσμα που συνεχώς 

διευρύνεται μεταξύ τους; 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Και εγώ ευχαριστώ. 

 Πρέπει να θέσουμε σε ψηφοφορία την Έκθεση, τις εισηγήσεις της Κυπριακής 

Παιδοβουλής. 
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 Πόσοι τάσσονται υπέρ; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

 Όλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Είναι κάποιος εναντίον; 

 Όχι. 

 Αποχές; 

 Τίποτα. 

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Επομένως εγκρίνεται. 

 Προχωρούμε τώρα στο έβδομο και τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης που 

είναι:  «Εισηγήσεις από τη Βουλή των Γερόντων για την καλύτερη συνεργασία 

των δύο γενεών».   

 Παρακαλώ τον κ. Τάσο Παπαθωμά, τον εκπρόσωπο της Βουλής των Γερόντων, 

να διαβάσει τις εισηγήσεις. 

«ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΕΝΕΩΝ». 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ: 

(Τ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ) 

 Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,  

 «Στο χαιρετισμό που είχα απευθύνει εκ μέρους της Βουλής των Γερόντων στην Α΄ 

Τακτική Πανηγυρική Σύνοδο της Ε΄ Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής, 

που έγινε στις 19 Νοεμβρίου 2011 ανάμεσα στα άλλα είπα και τα εξής: «Ως γνωστό το 

2012, έχει οριστεί ως το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ 

των Γενεών.  Το γεγονός αυτό ας αποτελέσει την αφορμή, ώστε οι δύο Βουλές, η Βουλή 

των Γερόντων και η Κυπριακή Παιδοβουλή, να πορευθούν μαζί και να αρχίσουν ένα 

διάλογο, μεταξύ τους, για να συμβάλλουν στην αλλαγή νοοτροπίας, συμπεριφοράς και 

σκέψης και να ξεπεράσουν το χάσμα των γενεών». 
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 Με τη σημερινή 1
η
 Κοινή Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων και της Κυπριακής 

Παιδοβουλής, η συνεργασία των δύο Βουλών, που ξεκίνησε από το 2010, άρχισε να 

αποδίδει τους πρώτους καρπούς. 

 Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ελπιδοφόρο ένδειξη ότι οι ηλικιωμένοι και οι νεότεροι 

μπορούν να συνεργαστούν για το κοινό καλό και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι στον 

Εθελοντισμό δε χωρούν ηλικιακά στεγανά, γι’ αυτό και όλοι οι πολίτες μπορούν να 

έχουν και ρόλο και θέση σε αυτή την προσπάθεια. 

 Στόχος του έτους 2012 είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συμβολή 

των ατόμων της τρίτης ηλικίας στην κοινωνία.  Επιδιώκεται η ενθάρρυνση των φορέων 

χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερομένων μερών σε όλα τα επίπεδα να αναλάβουν 

δράση, για να δημιουργηθούν καλύτερες ευκαιρίες παράτασης του επαγγελματικού βίου 

και να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. 

 Τι είναι η ενεργός γήρανση; 

 Ενεργός γήρανση σημαίνει να μεγαλώνουμε με καλή υγεία και ως ισότιμα μέλη της 

κοινωνίας να αισθανόμαστε πιο ικανοποιημένοι από τη δουλειά μας, πιο ανεξάρτητοι 

στην καθημερινή ζωή και πιο ενεργοί πολίτες.  Άσχετα από την ηλικία μας, μπορούμε 

πάντα να συμμετέχουμε δραστήρια στην κοινωνία και να απολαμβάνουμε μια καλύτερη 

ποιότητα ζωής.  Στόχος μας πρέπει να είναι η όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του 

τεράστιου δυναμικού που διαθέτουμε, ακόμη και σε πιο προχωρημένη ηλικία.  Το 

Ευρωπαϊκό Έτος 2012 επιδιώκει να προωθήσει την ενεργό γήρανση σε τρεις τομείς: 

 Απασχόληση:  Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, 

αυξάνεται και η ηλικία της συνταξιοδότησης.  Ιδιαίτερα σήμερα που πολλοί νέοι, 

λόγω σπουδών, καθυστερούν να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία.  Επομένως είναι αναγκαίο να προσφέρουμε στους εργαζόμενους 

μεγαλύτερης ηλικίας καλύτερες προοπτικές συμμετοχής στην αγορά εργασίας, 

καταπολεμώντας έτσι τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, προάγοντας τον 

εθελοντισμό και την ενεργό συμμετοχή στην οικογενειακή ζωή και την κοινωνία και 

ενθαρρύνοντας την υγιή και αξιοπρεπή γήρανση. 

 Συμμετοχή στην κοινωνία:  Το να συνταξιοδοτηθεί κάποιος, δε σημαίνει και ότι 

θα μπει στο περιθώριο.  Συχνά παραβλέπεται η κοινωνική συμβολή των ατόμων 

μεγαλύτερης ηλικίας, είτε με τη μορφή φροντίδας που παρέχουν σε άλλους, είτε με 

τη μορφή εθελοντικής εργασίας και προσφοράς.  Το Ευρωπαϊκό Έτος επιδιώκει να 
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διασφαλίσει μεγαλύτερη αναγνώριση της συμβολής των ατόμων μεγαλύτερης 

ηλικίας στην κοινωνία και να δημιουργήσει για αυτούς ευνοϊκότερες συνθήκες 

ζωής. 

 Ανεξάρτητη διαβίωση:  Καθώς γερνούμε, έχουμε όλο και περισσότερα 

προβλήματα υγείας, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά για να αντιμετωπίσουμε 

αυτή την κατάσταση.  Πολύ μικρές αλλαγές στο περιβάλλον μας, μπορούν να 

έχουν τεράστιο όφελος για τα άτομα με διάφορα προβλήματα υγείας ή αναπηρίες.  

Ενεργός γήρανση σημαίνει επίσης να έχουμε τη δυνατότητα καθώς γερνούμε να 

ορίζουμε τη ζωή μας για όσο το δυνατό περισσότερα χρόνια. 

 Το Ευρωπαϊκό Έτος επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία  -πολίτες και 

πολιτικούς- στις νέες προκλήσεις, που αναφέραμε πιο πάνω και να ενθαρρύνει όλους 

τους φορείς (κράτος, Βουλή, τοπική αυτοδιοίκηση, οργανωμένα σύνολα κ.ά.) στη 

χάραξη μίας νέας πολιτικής. 

 Αυτά μπορούν να επιτευχθούν με διάφορες δράσεις, όπως συνέδρια, εκδηλώσεις, 

εκπαιδευτικές εκστρατείες, ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, διεξαγωγή ερευνών και 

μελετών και διάδοση των αποτελεσμάτων. 

 Τελειώνοντας τη σύντομη εισήγησή μου, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο πρόεδρος 

του Συντονιστικού Σώματος της Βουλής των Γερόντων, απέστειλε επιστολή στο 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με την οποία ζητούσε από το Υπουργείο, να στείλει 

εγκύκλιο προς τους Διευθυντές, Διευθύντριες Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και 

Τεχνικών Σχολών με θέμα το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης 2012, με την  οποία 

να τους καλεί να πραγματοποιήσουν διάφορες δραστηριότητες και δράσεις, για την 

προώθηση των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης 

μεταξύ των Γενεών. 

 Τέτοιες δράσεις είναι: 

1. Πρόσκληση ηλικιωμένων ατόμων στα σχολεία και αξιοποίηση της πείρας, των 

εμπειριών, των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. 

2. Αξιοποίηση των ομίλων των σχολείων, έτσι που να ενεργοποιούνται ή να 

συμμετέχουν ηλικιωμένοι. 

3. Αξιοποίηση των αφυπηρετησάντων εκπαιδευτικών με εμπειρίες στις διάφορες 

ειδικότητες. 
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4. Ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την 

αλλαγή στάσεων και αρνητικών αντιλήψεων, σχετικά με τις εργασιακές 

δυνατότητες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και γενικότερα για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας. 

5. Αξιοποίηση ευκαιριών που παρέχονται σε όλα τα μαθήματα για καλλιέργεια του 

σεβασμού προς τα ηλικιωμένα άτομα. 

6. Διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με την παράδοση και την 

πολιτιστική μας κληρονομιά με ενεργό συμμετοχή ηλικιωμένων ατόμων.». 

 Ήδη υπήρξε ανταπόκριση στην επιστολή του Προέδρου του Συντονιστικού 

Σώματος της Βουλής των Γερόντων και εστάλη εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού από τις 10 Απριλίου.  Εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε μόλις 

έχουμε πρόσκληση από τα σχολεία. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Ευχαριστώ, κύριε Παπαθωμά, για την έκθεση και τις εισηγήσεις. 

 Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής, παρατηρήσεις, σχόλια, κριτική;  

Παρακαλώ, ποιος, ποια, θέλει να πάρει το λόγο; 

 Η κ. Πασχαλίδου. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΠΟΣΕΗ): 

(Α. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ-ΚΑΖΑΜΙΑ): 

 Θα σταθώ στο σημείο για την ανεξάρτητη διαβίωση που ανέφερε ο συνάδελφος.  

Για να υπάρχει ανεξάρτητη διαβίωση, πρέπει οι συνθήκες στο σπίτι που μένει ο 

ηλικιωμένος να τον βοηθούν.  Και φέρνω στο νου μου τους πρόσφυγες που μένουν σε 

πολυκατοικίες στο δεύτερο και τρίτο όροφο, ακόμα και στον πρώτο, οι οποίοι πριν 

τριάντα οκτώ χρόνια ήταν νέοι -μπορεί να ήταν και σαράντα χρόνων- και σήμερα…  Και 

τότε πήραν τα ισόγεια οι ηλικιωμένοι και τους ορόφους τους επήραν οι νεότεροι.  

Σήμερα αυτά τα άτομα είναι εβδομήντα πέντε και.  Και έχει άτομα, κύριε Προεδρεύοντα, 

που είναι αποκλεισμένα για δύο χρόνια στις πολυκατοικίες και δεν μπορούν να 

κατεβούν λόγω προβλημάτων, που, όπως αναφέρει και η έκθεση των Ηνωμένων 

Εθνών, ότι η τρίτη ηλικία πολλές φορές συνοδεύεται και από αναπηρίες.  Γι’ αυτό, εδώ 
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είναι που χρειάζεται η συνεργασία και των τοπικών φορέων και της κυβέρνησης, του 

κρατικού φορέα, ώστε σε όλες τις πολυκατοικίες να μπουν ανελκυστήρες, για να μην 

είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι οι ηλικιωμένοι μας.  Και να μπορούν  να κατεβαίνουν και 

να πηγαίνουν να βλέπουν και τα παιδιά τους, ενώ, αν τα παιδιά μπορέσουν να πάν να 

τους δουν, καλώς· αν δεν μπορέσουν, είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι. 

 Το άλλο σημείο που θέλω να πω είναι ότι εμείς οι μεγαλύτεροι -δεν εννοώ μόνο τη 

δική μας ηλικία· ακόμα και τους γονείς αυτών των παιδιών- δε δίνουμε τα σωστά 

πρότυπα για την κοινωνία.  Πολλές φορές δυστυχώς, επικρατούν τα μέσα για μια θέση, 

όταν κυνηγούν μια θέση και πολλές φορές έτυχε τα εγγόνια μου να μου λεν:  «Γιαγιά, τι 

να πάμε να σπουδάσουμε;  Αν δεν έχουμε μέσα, δε θα μπορέσουμε να πάρουμε μια 

θέση».  Και διερωτώμαι, είναι σωστά αυτά τα πρότυπα και φταιν τα παιδιά να 

σκέφτονται κάποτε ότι εμείς δεν τους δίνουμε τα σωστά πρότυπα;   

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Παρακαλώ. 

 Επειδή γνωρίζω το θέμα με τις πολυκατοικίες, από τις 187 πολυκατοικίες που 

υπάρχουν σε συνοικισμούς, κατόπιν μελέτης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, 

βρέθηκε ότι μπορεί να μπει ασανσέρ στις 127.  Και άρχισε με ετήσιο προϋπολογισμό να 

μπαίνουν ασανσέρ.  Σε ορισμένες είναι αδύνατο να μπουν και είχαμε πολλές συζητήσεις 

εδώ στη Βουλή, το τι θα γίνει.  Σε ορισμένες είναι αδύνατο -είναι ο τρόπος που 

κατασκευάστηκαν.  Πού θα βρουν τρόπο να μπει το ασανσέρ, είναι αδύνατο.  Όμως, 

στις παραπάνω μπορεί να μπει και μπαίνει.  Και στις νέες πολυκατοικίες που κτίζονται ή 

σ’ αυτές που κτίζονται κατόπιν αναδόμησης στο συνοικισμό μπαίνει πάντοτε ασανσέρ, 

για να διευκολύνονται.   

 Έγιναν πολλές προσπάθειες ορισμένοι πολύ ηλικιωμένοι να μπορούν να πάρουν 

διαμέρισμα ισόγειο, αλλά δεν είναι πάντοτε εφικτό, διότι όσοι είναι κάτω, δε φεύγουν. 

 Λοιπόν, αυτό είναι ένα σχόλιο. 

 Ποιοι θέλουν να πάρουν το λόγο; 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: 

(Μ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ) 
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 Θα ήθελα να σταθώ στο σημείο ότι η εγκύκλιος έχει σταλεί στα σχολεία, αλλά 

ήθελα να επισημάνω ότι πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί από το σχολείο μας, γενικά η 

διευθύντριά μας ή γενικά άλλα σχολεία, απ’ όσο ξέρω, λένε πολλές φορές ότι είναι 

χάσιμο χρόνου οι διάφορες εκδηλώσεις, ότι σκέφτονται αν θα κάνουν εκδηλώσεις.  

Γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα στο αν θα μας δώσουν άδεια να κάνουμε εκδηλώσεις και 

δραστηριότητες.  Άρα, με το να καλέσουμε άτομα της δικής σας ηλικίας στο σχολείο 

μας, ίσως είτε η διευθύντριά μας είτε οι εκπαιδευτικοί γενικά, θα σκεφτούν ότι είναι 

κάπως χάσιμο χρόνου.  Άρα, αν καταλάβαιναν και οι εκπαιδευτικοί ότι δεν είναι χάσιμο 

χρόνου και ότι μπορεί να μιλήσουμε για θέματα διάφορα, να έρθει κάποιος φιλόλογος ή 

οτιδήποτε και θα αφιερωθεί μια περίοδος και δε θα είναι χάσιμο χρόνου, αλλά να γίνει 

κανονικά μάθημα, ίσως τότε η απάντησή μας να είναι πιο σύντομη και να 

προσκαλέσουμε άτομα στο σχολείο μας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Από εσάς εξαρτάται να ζητήσετε και από τους δασκάλους σας και από τους 

συνδέσμους γονέων να προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτής της επιστολής και της 

επαφής με τους ηλικιωμένους. 

 Λοιπόν, ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο; 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: 

(ΧΡ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ) 

 Και εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό να “εισβάλουν” οι 

ηλικιωμένοι στην εκπαίδευση, στα σχολεία, πρέπει εμείς να πληροφορήσουμε 

περισσότερο και τους συμμαθητές μας στα σχολεία και τους καθηγητές μας, τους 

δασκάλους μας, για να μπορέσουμε να τους ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με τις κοινές 

μας δράσεις, για να μας ακούσουν και να το προσπαθήσουμε. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Ο κ. Κωνσταντινίδης, παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΑΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ-ΜΟΡΦΟΥ: 
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(Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ) 

 Κύριε Προεδρεύοντα, εδώ η Βουλή των Γερόντων αποτελείται, όπως ξέρετε, από 

οργανωμένα σύνολα· δεν είναι μια οργάνωση.  Αυτές οι εμπειρίες όλων αυτών των 

ανθρώπων που καταγράφονται, διερωτώμαι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα 

οποία παρακολουθώ και εγώ ως οργάνωση αναπήρων, που δεν προωθούνται.  Είναι 

στάσιμα εκεί και δεν εξυπηρετεί κανέναν, δυστυχώς.  Η Βουλή τώρα των Νέων μας, 

πώς θα αξιοποιήσει αυτές τις αποφάσεις που παίρνουμε εδώ όλοι και τις αποφάσεις τις 

προηγούμενες που ξαναπήραμε εδώ και δέκα, δώδεκα τόσα χρόνια; 

 Λέει ο κ. Παπαθωμάς ότι μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού θα 

γίνονται αυτά και το επικροτήσατε και εσείς, ότι χωρίς την έγκριση του Υπουργού, δεν 

μπορούμε να πάμε στα σχολεία να μιλήσουμε για οποιοδήποτε θέμα.  Αλλά δεν είναι 

μόνο τα σχολεία, είναι και τα σωματεία.  Έχει πολλά οργανωμένα σύνολα, είναι οι 

συντεχνίες που μπορούν να παν ηλικιωμένοι να μιλήσουν· δεν είναι μόνο το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού.  Και όπως είπα και προηγούμενα… από τα νηπιαγωγεία, από 

τα δημοτικά σχολεία, από τα γυμνάσια, από τα λύκεια, από τα πανεπιστήμια, από την 

κοινωνία γενικότερα.   

 Επειδή εκπροσωπώ την οργάνωση αναπήρων, να σας πω έτσι ένα-δυο 

παραδείγματα, αν μου επιτρέπετε.  Είχαμε στη Λεμεσό την κ. Θεοφίλου, η οποία είχε 

δύο παιδιά ανάπηρα.  Το ένα το μωρό της το ανάπηρο ήταν -με συγχωρείτε που θα το 

αναφέρω με λεπτομέρειες- ήταν απ’ αυτά τα μωρά που τρέχουν τα σάλιά τους.  Ήταν με 

τη σαλιαρίστρα.  Το είχε πάνω σε μια αμαξούδα, όχι σε καροτσάκι.  Όταν πήγαινε στον 

κήπο να το πάρει το μωρό να το κάνει ένα περίπατο, της έριχναν μαστραππούθκια, 

πέτρες, οτιδήποτε, της έφτυναν, την έδιωχναν από τον οποιοδήποτε χώρο πήγαινε, 

αλλά περισσότερο στο πάρκο.  Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και έφυγε εκείνο το 

κακό.  Όμως υπάρχει ακόμα αυτό το πρόβλημα. 

 Αναφέρω ακόμα μια περίπτωση που την έζησα και προσωπικά.  Πήγαμε στην 

Αμμόχωστο παλιά, κύριε Φυττή, για να δούμε μια περίπτωση ενός ανάπηρου.  Και 

εκείνη την ημέρα που πήγαμε είχε προξένια.  Και όταν μπήκε μέσα ο γαμπρός και είδε 

ότι μέσα στο σπίτι υπήρχε ανάπηρος πάνω στο καροτσάκι, σηκώθηκε και έφυγε.  Αυτή 

η προκατάληψη έχει ξεφύγει.  Όμως δυστυχώς υπάρχει ακόμα.   

 Στείλαμε στο Ισραήλ έναν ανάπηρο, για να βάλει μία βίδα πάνω στο πόδι του και 

δεν υπήρχε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο 
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Υγείας, στο κέντρο εκεί που είναι το εργαστήρι προσθετικών μελών, δεν μπορούσαν να 

τον βοηθήσουν τον άνθρωπο.  Και τον στείλαμε εμείς στο Ισραήλ, για να βάλει μία βίδα.  

Μα, σας παρακαλώ, κύριε Φυττή, δεν είναι ποδήλατο που θα πάεις να του βάλεις μια 

βίδα, είναι πόδι! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Κύριε Κωνσταντινίδη, να σας παρακαλέσω… 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΑΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ-ΜΟΡΦΟΥ: 

(Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ) 

 Ευχαριστώ, έδωσα ένα δείγμα, κύριε Φυττή. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Να σας παρακαλέσω, σήμερα έχουμε τους νέους.  Το πρακτικό αποτέλεσμα αυτής 

της Βουλής της μικτής είναι να βρείτε τρόπους συνεργασίας, περαιτέρω ανάπτυξης των 

σχέσεων και αλληλοκατανόησης και αλληλοβοήθειας.  Τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα 

της κάθε οργάνωσης είναι άλλο κανάλι που θα τα λύσει, με άλλο τρόπο. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΑΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ-ΜΟΡΦΟΥ: 

(Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ) 

 Πώς θα εφαρμοστούν όμως;  Πώς θα εφαρμοστούν, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Δεν είναι όμως σημερινό θέμα, να αναπτύξουμε…  Τα θέματα αυτά απ’ ό,τι 

θυμούμαι, τα αναπτύσσετε, όταν είναι μόνη της η Βουλή των Γερόντων.  Σήμερα 

πηγαίνει κάπως διαφορετικά το θέμα της συζήτησης. 

 Λοιπόν, υπάρχει άλλος ομιλητής; 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ/ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: 

(Σ. ΚΑΡΣΕΡΑΣ) 

 Αναφορικά με το θέμα της πρόσκλησης των ηλικιωμένων στα σχολεία, για να πουν 

το τι γνωρίζουν για ορισμένα θέματα και τις γνώσεις τους, από ένα βιβλίο μου που είχα 
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γράψει, ένα γυμνάσιο είχε δει κάτι μέσα και με κάλεσε ο διευθυντής, επειδή επρόκειτο 

να κάνουν ένα project, μία μελέτη, που αφορούσε αυτό το συγκεκριμένο θέμα και 

ήθελαν να τους εξηγήσω, να τους πω πώς μπορούσαν να προχωρήσουν, για να βρουν 

πηγές, ούτως ώστε η μελέτη που θα έκαναν οι μαθητές να ήταν τέτοια που να ήταν 

πράγματι αξιόπιστη.  Με κάλεσαν, πήγα, κάλεσαν την τάξη που ενδιαφερόταν για το 

συγκεκριμένο θέμα, τους το ανάπτυξα το θέμα και έκαναν ένα πολύ-πολύ ωραίο project, 

το οποίο παρουσίασαν και πήραν και την εύφημο μνεία από το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού.  Άρα αυτό το πράμα μπορεί να γίνεται, υπάρχει η γνώση, υπάρχει και ο 

ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός που μπορεί, βλέποντας κάτι που τον ενδιαφέρει, να 

ζητήσει από τον έμπειρο να αναπτύξει τις γνώσεις του. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μπράβο, Σάββα! 

 Η γυναίκα μου είναι δασκάλα και λέει, παρά να τους παίρνω στην ακτή Μακένζι, να 

τρων και να φεύγουν, καλύτερα να βρούμε έναν τρόπο να τους πάρουμε σ’ έναν 

ελιόμυλο, να τους πάρουμε σ’ ένα πολιτιστικό κέντρο, σ’ ένα μουσείο αγροτικό κ.τ.λ.  

Είναι χίλια δυο…  Εδώ έχουμε δικαστή.  Αν πάει, αν τον καλέσουν και αν δεχτούν σε μια 

τάξη και τους πει για μισή ώρα για το δικαστικό σώμα της Κύπρου, είμαι βέβαιος ότι θα 

τον ερωτήσουν πεντακόσιες ερωτήσεις.  Θα μάθουν όμως.  Δεν είναι έτσι, κύριε Αγρότη;  

Θα μάθουν.  Υπάρχουν συντεχνιακοί, υπάρχουν του λαϊκού κινήματος, υπάρχουν του 

αγροτικού κινήματος, υπάρχουν γιατροί, τόσοι πολλοί που μπορούν να μεταφέρουν 

γνώσεις, αλλά και παράλληλα θα μάθουν ποιο είναι το αίσθημα των νέων.  Δε θέλω να 

επιμένω επί του θέματος.  Είναι θέμα οργάνωσης, λέω, και βούλησης και όρεξης και με 

πίεση των ιδίων των μαθητών, των δασκάλων και των γονιών τους.   

 Λοιπόν, νομίζω, τελειώσαμε.   

 Ο κ. των πρεσβυτέρων. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ: 

 Χαίρομαι, διότι σήμερα συζητούμε το θέμα αυτό της αλληλεγγύης, διότι θα ήθελα 

να σας πω ότι το 2008 η οργάνωσή μας δημιούργησε ένα περιφερειακό συνέδριο, με τη 

συμμετοχή της Ισπανίας, Ιταλίας και τεσσάρων άλλων ευρωπαϊκών, χωρών και ήταν 

ακριβώς το θέμα για την αλληλεγγύη και συνεργασία των νέων με τους ηλικιωμένους.  

Και το σύνθημα αυτού του συνεδρίου ήταν: «Εκεί που είστε ήμαστε και εδώ που είμαστε 

θα έρθετε».  Τα αποτελέσματα του συνεδρίου δόθηκαν δεξιά και αριστερά και στην 
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κυβέρνηση και παντού και βλέπω τώρα με μεγάλη μου ευχαρίστηση ότι σήμερα 

συνεδριάζουμε για αυτά τα θέματα για τα οποία θέλουμε να φέρουμε στις δύο γενεές, 

την αλληλεγγύη.  Εύχομαι αυτά όλα τα οποία εισηγήθηκαν και τους συγχαίρω τους 

νέους για τις εισηγήσεις που μας έδωσαν σήμερα, να τα υλοποιήσουμε και να μη 

φύγουμε απ’ εδώ πάλι και να διερωτόμεθα τι έγιναν όλες αυτές οι εισηγήσεις. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

 Μάλιστα. 

 Είναι πάρα πολλά τα θέματα και το εθνικό θέμα.  Επισκέψεις παραδείγματος χάριν 

στη γραμμή Αττίλα, να δουν από ψηλά διάφορα χωριά, να νιώσουν ποια είναι η 

κατεχόμενη γη μας, ποιος είναι ο αγώνας επιστροφής.  Πολλά, πολλά, πάρα πολλά.  Δε 

θα συνεχίσω, είναι θέμα οργάνωσης και βούλησης. 

 Λοιπόν, υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει ή να ολοκληρώσουμε; 

 Δεν υπάρχει. 

 Εγκρίνεται η έκθεση με τις εισηγήσεις που ανέγνωσε ο κ. Τάσος Παπαθωμάς;   

 Υπάρχουν οποιοδήποτε που τάσσονται εναντίον;  Όχι. 

 Αποχές;   

 Όλοι υπέρ δηλαδή.   

(Κτυπά τη σφύρα.) 

 Επομένως οι εισηγήσεις εγκρίνονται ομόφωνα.   

 Και έχουμε και έναν επίλογο, να σας τον διαβάσω, για να ολοκληρώσουμε. 

Συγχαίρω τόσο τη Βουλή των Γερόντων όσο και την Κυπριακή Παιδοβουλή τόσο 

για τις εμπεριστατωμένες εκθέσεις που έχουν καταθέσει ενώπιον του Σώματος όσο και 

για τις εισηγήσεις που επακολούθησαν.  Συγχαίρω επίσης τα μέλη της Βουλής των 

Γερόντων και τα μέλη της Κυπριακής Παιδοβουλής, τόσο για την αθρόα παρουσία αλλά 

κυρίως για την ενεργό συμμετοχή τους και για τις σοφές και μεστές παρεμβάσεις τους, 

γεγονός που συμβάλλει στη δημιουργία ενός γόνιμου διαλόγου κι ενός ωραίου κλίματος.  

Τα αιτήματα και οι εισηγήσεις που υποβάλλονται στις εκθέσεις αυτές, αλλά και αυτά που 

προέκυψαν από τη συζήτηση που επακολούθησε, είναι δικαιολογημένα και πρέπει να 

τύχουν ιδιαίτερης μελέτης και προσοχής.  Επαναλαμβάνω την πρόθεση της Βουλής να 
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είναι παρούσα και αρωγός στην προσπάθειά σας και να συμβάλει στη δημιουργία 

κουλτούρας αλληλοσεβασμού, αλληλοκατανόησης και αλληλεγγύης μεταξύ όλων των 

μελών της κοινωνίας μας. Πρόθεσή μας είναι να είμαστε δίπλα σας στην προσπάθεια 

για το ξεπέρασμα τυχόν δυσκολιών, στο μέτρο του δυνατού. 

 Παράλληλα, τα πρακτικά της 1
ης

 Κοινής Συνόδου θα αποσταλούν στην 

Εκτελεστική Εξουσία με την παράκληση να τύχουν της δέουσας αντιμετώπισης και να 

ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για υλοποίησή τους, όπου αυτό είναι εφικτό.  Επίσης, οι 

δύο εκθέσεις και οι εισηγήσεις που έχουν συζητηθεί σήμερα θα σταλούν στις αρμόδιες 

κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων, έτσι ώστε μέσα στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να μελετήσουν τα θέματα που εγείρονται και να 

προχωρήσουν στις αναγκαίες εισηγήσεις προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των 

διαφόρων προβλημάτων, ώστε να εξασφαλίσουμε τόσο στους πρεσβύτερους 

συμπολίτες μας όσο και στους νεώτερους συμπολίτες μας ενεργότερο ρόλο και 

ενεργότερη εμπλοκή στο κοινωνικό γίγνεσθαι, σε μια προσπάθεια μείωσης του 

χάσματος που χωρίζει τις γενεές, ενισχύοντας τη μεταξύ τους επικοινωνία και 

συμβάλλοντας στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων των γενών,  αφού η νέα 

γενεά μπορεί να μάθει από τους μεγαλύτερους συμπολίτες μας, αλλά και οι νεώτεροι 

συμπολίτες μας μπορούν να προσφέρουν τις νέες ιδέες που διαθέτουν, τον 

ενθουσιασμό τους και να συμβάλουν στον εμπλουτισμό της ζωής όλων μας, αφού 

αποτελούν τη συνέχεια και την ελπίδα της κοινωνίας μας.  

 Συγχαίρω τόσο το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και το 

Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων όσο και την Παγκύπρια Συντονιστική 

Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού και το Γενικό Συντονιστικό Σώμα της 

Κυπριακής Παιδοβουλής για την άρτια και άψογη οργάνωση της 1
ης

 Κοινής αυτής 

Συνόδου, που έδωσε την ευκαιρία ενός γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου και ενός 

βήματος για ανταλλαγή ιδεών και απέδειξε ότι είναι πιο πολλά  αυτά που ενώνουν τις 

γενιές παρά αυτά που τις χωρίζουν.   

 Συγχαίρω επίσης το προσωπικό της Βουλής που συνέδραμε στην όλη 

προσπάθεια. 

 Εδώ φθάσαμε στο τέλος της συνεδρίας μας.  Ήταν ιδιαίτερη η χαρά μου που 

προήδρευσα των εργασιών της Συνόδου σας, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία να μάθω από 

εσάς πολλά και να φύγω από εδώ σοφότερος. 
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 Προτού αποχωρήσετε, σας προσκαλώ για ένα ποτό στο αίθριο της Βουλής, οπότε 

θα έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να συνομιλήσουμε και πάλι. 

 Κηρύσσω τη λήξη των εργασιών της 1
ης

 Κοινής Συνόδου της Βουλής των 

Γερόντων και της Κυπριακής Παιδοβουλής. 

(Ώρα λήξης: 12.40 μ.μ.) 

(Επισυνάπτεται παράρτημα με τα παρόντα μέλη της Βουλής των Γερόντων και της 

Κυπριακής Παιδοβουλής.) 

 

 

 

 

EH/EX 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

 

1
η
 Κοινή Σύνοδος Βουλής των Γερόντων και της Κυπριακής Παιδοβουλής  

Σάββατο 28 Απριλίου 2012, ώρα 10:00πμ, Βουλή των Αντιπροσώπων  

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΜΕΛΟΥΣ 

ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

1.  Ανδρούλα Πασχαλίδου-Καζαμία 
Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων 

Ευημερίας Ηλικιωμένων (ΠΟΣΕΗ) 

2.  Τάκης Αγαθοκλέους Κλάδος Συνταξιούχων (ΠΑΣΥΔΥ) 

3.  Μενέλαος Κουζούπης  
Παγκύπριος Σύνδεσμος Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου 1939 -1949 

4.  Λυγία Φυσεντζίδου ΠΣΣΕ 

5.  Νίκος Πρωτοπαπάς  ΕΣΣΕ Πάφου 

6.  Σωτήρης Παύλου  

Σύνδεσμος Αφυπηρετησάντων 

Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου 

(ΣΑΛΜΕΚ) 

7.  Μιχαλάκης Γεωργίου  Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων. 

8.  Αντώνης Δημητριάδης  
Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών 

Κύπρου 

9.  Έλση Πραξιτέλους  
Παγκύπρια Οργάνωση για  την 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια 

10.  Γεώργιος Λουκά Σύνδεσμος Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών 
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Δημοτικής Εκπαίδευσης  

11.  Τάσος Παπαθωμάς ΕΣΣΕ Λευκωσίας  

12.  Αλέκα Γράβαρη-Πρέκα  
ΕΣΣΕ Λευκωσίας - Παγκύπριος 

Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος 

13.  Γαβριήλ Γαβριηλίδης  

Παγκύπριος Σύνδεσμος 

Αφυπηρετησάντων Υπαλλήλων 

Τράπεζας Κύπρου. 

14.  Νάσω Γεωργιάδου Europa Donna Κύπρου 

15.  Γιαννάκης Χριστοφόρου ΕΣΣΕ Λεμεσού 

16.  Κώστας Χαιλής ΕΣΣΕ Λάρνακας  

17.  Παντελάκης Θεοχάρους 
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών - 

Κίνηση Οικολόγων Συνταξιούχων  

18.  Παναγιώτης Καραβάς  ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ  

19.  Μιχάλης Παναγή ΕΚΥΣΥ - ΠΕΟ 

20.  Ανδρέας Αγρότης  ΠΣΣΕ 

21.  Σάββας Καρσεράς  
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ρευματοπαθών  

Κύπρου. 

22.  Παύλος Τρικούπης  
Σύνδεσμος Αφυπηρετησάντων 

Υπαλλήλων Ομίλου Λαϊκής 

23.  Αναχίτ Εσκιτζιάν Αρμένικη Κοινότητα 

24.  Έλση Ουτιτζιάν  Αρμένικη Κοινότητα  

25.  Πραξούλα Πετρώνδα  ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ 

26.  Λέλλα Πετρίδου  Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός 
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27.  Ντορέττα Δικαίου  Λατινική Κοινότητα  

28.  Χρίστος Κούκος  Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρδιοπαθών  

29.  Ανδρέας Κωνσταντινίδης   
Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΠΟΑΑ 

Λευκωσίας – Κερύνειας - Μόρφου 

30.  Γεώργιος Χατζηγεωργίου  Μέλος ΕΣΣΕ Κερύνειας  

31.  Ανδρέας Αποστόλου  Μέλος Διαβητικού Συνδέσμου  

32.  Θεοδόσης Τσαγκαρίδης  Παναγροτικός  Σύνδεσμος  

33.  Φλουρέντζος Κούτας  ΕΣΣΕ Αμμοχώστου 

34.  Γεώργιος Αλετράρης  Οργάνωση Παραπληγικών  

35.  Ανδρέας Γρηγορίου  ΠΑΣΥΔΥ  

Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 

ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ (ΕΚΟ)  

36.  Παναγιώτης Μάνη  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  

37.  Γιάννης Ξενοφώντος  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ  

38.  Γλυκέριος Γαβριήλ  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ  

39.  Μάριος Χριστοδούλου  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

40.  Γαλάτεια Λαζάρου  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 

41.  Μιχάλης Κυριάκου  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

42.  Ζαφείρω Κάστανου  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

43.  Αργυρώ Βραχίμη  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

44.  Γεωργία Μεσαρίτη  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑ  
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45.  Μύρια Γεωργίου  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ  

46.  Μαρία Αντωνίου  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΠΑΦΟΥ  

47.  Τιμοθέα Δημητρίου  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ  

48.  Μάριος Ευτυχίου  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

49.  Χριστίνα Μιχαήλ  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

50.  Μαρία Σωτηρίου  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

51.  Ελένη Παισίου  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ  

52.  Παναγιώτης Μονογιός  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ  

53.  Μικαέλλα Πατσαλή  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

54.  Χρυστάλλα Χ’ Γεωργίου  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

55.  Άννα Ιωσήφ  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

56.  Όλγα Ευθυμίου  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

57.  Ιωάννα Σινκλαίρ  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

58.  Θάλεια Μυλωνά  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ  

59.  Θεοδούλου Θεόδουλος  ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗ – ΕΚΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  

 

 

 


