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Εισαγωγή

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε σε αυτή την έκδοση τα πορίσματα της Συνόδου της Κοινωνίας

των Πολιτών η οποία αποτελεί μία πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ που πραγματοποιήθηκε  στα πλαίσια του

Ευρωπαϊκού Έτους Κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού 2010.  Η Σύνοδος, η οποία

εντάχθηκε στο έργο του ΠΣΣΕ με τίτλο ‘Εθελοντές Κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού’

- Δίνουμε ‘φωνή’ στις ευπαθείς ομάδες, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την

Κυπριακή Δημοκρατία.

Στη Σύνοδο αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2010 στη Βουλή των Αντιπροσώπων,

56 εκπρόσωποι των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού έχουν προβάλει τις ανάγκες, τα προβλήματα

και τα δικαιώματα της ομάδας που επέλεξαν να εκπροσωπήσουν στην παρουσία των αρμόδιων

αξιωματούχων του κράτους. Η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών που διοργάνωσε το ΠΣΣΕ στη

Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό την προεδρία του προέδρου της Βουλής κ. Μάριου Κάρογιαν, είναι

η αρχή μίας προσπάθειας που θα τροχοδρομήσει τις μελλοντικές ενέργειες διαλόγου και άλλων πα-

ρεμβάσεων του ΠΣΣΕ με αρμόδιους αξιωματούχους του κράτους.

Στόχος της Συνόδου ήταν να δώσει ‘φωνή’ στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που κινδυνεύουν

από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.  Συγκεκριμένα η δράση αφορούσε στη συγκέντρωση

των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σε ένα ‘κοινό βήμα’ με στόχο την συζήτηση των θεμάτων

που τους αφορούν, ιδιαίτερα στον τομέα των αναγκών, των προβλημάτων και των δικαιωμάτων στην

παρουσία των αρμόδιων αξιωματούχων του κράτους.  Ο κάθε βουλευτής είχε  την ευκαιρία να

προβάλει τις ανάγκες, τα προβλήματα και τα δικαιώματα της ευπαθούς ομάδας που εκπροσωπεί στη

Βουλή των Αντιπροσώπων.  Είμαι βέβαιος ότι τα πορίσματα θα καταστούν επίσης ένα σημαντικό ερ-

γαλείο για κάθε εθελοντική οργάνωση/ΜΚΟ για αντιμετώπιση των προβλημάτων της ευπαθούς

ομάδας που εκπροσωπεί.  Επιθυμώ να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στην Μονάδα του Ευρωπαϊκού

Κοινωνικού Ταμείου, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία είχε οριστεί

ως Εθνικός Εκτελεστικός Φορέας για την υλοποίηση και τη διαχείριση της χρηματοδότησης του

ΕΤΟΥΣ.

Σταύρος Ολύμπιος

Πρόεδρος ΠΣΣΕ
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1η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)) ανακοινώνει στα

αξιότιμα μέλη ότι  η ημερησία διάταξη της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών για το Σάββατο, 27

Νοεμβρίου 2010, στις 10.00 το πρωί, έχει ως ακολούθως:

Χαιρετισμός και κήρυξη των εργασιών της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών από τον Πρόεδρο

της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Μάριο Κάρογιαν.

1. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού κ. Σταύρο

Ολύμπιο.

2. Χαιρετισμός από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους

και

3. Χαιρετισμός από τον Υπουργό Υγείας κ. Χρίστο Πατσαλίδη.

4. Παρουσίαση των Πορισμάτων της Έρευνας :

“Χαρτογράφηση των Αναγκών και των Προβλημάτων των Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού”,

από την εκπρόσωπο των Βουλευτών κα Κλαίρη Αγγελίδου.

5. Συζήτηση μεταξύ Βουλευτών.

6. Κλείσιμο της Συνόδου από τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Σταύρο Ολύμπιο. 



ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΟΔΟΣ  

Συνεδρίαση 27ης Νοεμβρίου 2010

(Ώρα έναρξης:  10.00 π.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

(ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ)

Σεβαστά μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών, σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στην ειδική αυτή

σύνοδο.

Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της ειδικής Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών και παρακαλώ

τους κυρίους γραμματείς να διαπιστώσουν, αν υπάρχει απαρτία.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Υπάρχει απαρτία, έντιμε κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε Πρόεδρε του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κυρίες και κύριοι,

Σας καλωσορίζω στη σημερινή Ειδική Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών που έχει στο επίκεντρο

των εργασιών της το θέμα της φτώχειας. 

Η σημερινή σύνοδος αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμ-

βουλίου Εθελοντισμού και στοχεύει να δώσει φωνή στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού

που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.  Η σύνοδος εντάσσεται στο πλαίσιο

του ευρωπαϊκού έτους 2010 για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Βασικό εργαλείο της σημερινής συνόδου είναι τα πορίσματα ειδικής έρευνας με τίτλο «Χαρτογράφηση

των αναγκών και των προβλημάτων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», που περιέχει ιδιαίτερα

ενδιαφέροντα και σοβαρά στοιχεία.

Με την παρουσίαση των στοιχείων της έρευνας και τις διάφορες εισηγήσεις που θα κατατεθούν κατά τη

συζήτηση, αναμένουμε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο συμπερασμάτων και πορισμάτων επί του θέματος,

που θα στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης των πιο ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, τόσο από οι-

κονομικής πλευράς, όσο και αναφορικά με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η κυπριακή πολιτεία και η κυπριακή κοινωνία πρέπει να έχουν ως βασικό στοίχημα την καταπολέμηση

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.  Όσο πιο ψηλά βρίσκεται ο δείκτης κοινωνικής ευη-

μερίας ενός λαού, τόσο πιο δίκαιη καθίσταται η κοινωνία.  Αυτό το στόχο εξυπηρετεί και η σημερινή

Ειδική Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών.  Ένας στόχος που πρέπει να είναι μόνιμος και καθημερινός.

Άρα, το θέμα δεν εξαντλείται και δεν τερματίζεται σε αυτή την Ειδική Σύνοδο.  Τόσο το κράτος όσο και

η Κοινωνία των Πολιτών, καθώς και κάθε αρμόδιος φορέας και αρμόδιο κοινωνικό σύνολο πρέπει

συνεχώς να εργάζονται προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου για καταπολέμηση της

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της σημερινής ειδικής συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, κα- 3
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λωσορίζω στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα μέλη της κι εύχομαι πλήρη επιτυχία στις εργασίες της.

Προχωρούμε τώρα με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίας.

Καλώ στο βήμα τον πρόεδρο του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, το φίλο το

Σταύρο τον Ολύμπιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ:

(ΣΤ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ)

Στο περιτοίχισμα ενός σπιτιού στη Λεμεσό,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

Κύριοι βουλευτές,

Κύριοι εκπρόσωποι των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί βουλευτές της Κοινωνίας των Πολιτών,

Στο περιτοίχισμα αυτό είναι γραμμένο ένα σύνθημα.  Λέει: «Πλουτίστε με τη φτώχεια των άλλων».

Και διερωτάται κανείς, τι σημαίνει;  Τι θέλει να πει ο ανώνυμος συνθηματογράφος;  Είναι μια προτροπή

για εκμετάλλευση των φτωχών;  Είναι ειρωνεία;  Είναι μια κραυγή διαμαρτυρίας, κραυγαλέα φωνή

για τις κοινωνικές αντιθέσεις;  Ό,τι και να ήθελε να πει, ένα είναι βέβαιο.  Ότι η φτώχεια ξέφυγε από

τη σκέψη μας, ξέφυγε από την καθημερινή πρακτική, ξέφυγε ακόμα και από τις τηλεοράσεις με τα

σκελετωμένα κορμιά και τα παιδιά με τα μεγάλα μάτια που δυσκολεύονται να χωρέσουν μέσα στις

κόγχες τους.  Ξέφυγε η φτώχεια από τη θεωρία, από τις αναλύσεις και έγινε σύνθημα και το σύνθημα

είναι προπομπός της αγανάκτησης.  Και η αγανάκτηση είναι προπομπός της διαμαρτυρίας.  Και η δια-

μαρτυρία είναι προπομπός των εξεγέρσεων, οι οποίες απειλούν τη συνοχή του κοινωνικού ιστού.  

Για όλα αυτά φαίνεται πόσο σημαντική είναι η σημερινή σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών μέσω

των πενήντα έξι εκπροσώπων/βουλευτών, εκπροσώπων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού,

για να προσπαθήσει, όπως πολύ ωραία ανέφερε πριν ο αγαπητός Πρόεδρος της Βουλής, τον οποίο

ευχαριστώ από μέρους όλων γιατί αποδέχτηκε την πρόσκληση και προεδρεύει σήμερα αυτής της

Βουλής.  Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η σύνοδος της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών, γιατί

θα αναδείξει ακριβώς τα κοινωνικά εκείνα προβλήματα, ή τις δυσκολίες των ευπαθών ομάδων που

δημιουργούν πολλές φορές συνθήκες φτώχειας και κοινωνικό αποκλεισμό, που θα πρέπει να τα

δούμε όχι απλώς με στατιστικά δεδομένα, όχι απλώς με επιστημονικές προσεγγίσεις -αυτά είναι

χρήσιμα εργαλεία- αλλά να δούμε αυτά τα προβλήματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

με τους παλμούς της καρδιάς μας και προπαντός να τα δούμε με τις εμπειρίες των ανθρώπων εκείνων

που βιώνουν τα προβλήματα των ευπαθών ομάδων και αγγίζουν πολλές φορές τα κράσπεδα της

φτώχειας.  

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού έχει εξασφαλίσει ένα πρόγραμμα από τη μονάδα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και έχει, μαζί με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως εταίρο, και τα

επαρχιακά συντονιστικά του συμβούλια, προχωρήσει στην έρευνα, της οποίας τα πορίσματα θα δούμε

σήμερα.  

Θέλω να ευχαριστήσω την ερευνήτρια, την κυρία Κοχλιού, για την εργασία την οποία έκαμε και για

την τροφή που δίδει σήμερα στη Σύνοδο της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών.  

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τη Μονάδα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την επιχορήγηση

όλων αυτών των δραστηριοτήτων.



Στόχος του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού είναι φέτος, που είναι το Ευρωπαϊκό

Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού να περάσουμε από τη θεωρία

στην πράξη.  Από τις ευχές και τις επιθυμίες στα πρακτικά αποτελέσματα.  Γι’ αυτό σήμερα όλα τα πο-

ρίσματα, που θα εξαχθούν θα τα χρησιμοποιήσει το συντονιστικό όργανο των Εθελοντικών Οργανώσεων

του τόπου μας, για να κτυπήσει όλες τις πόρτες και να διεκδικήσει με σύνεση, με σωφροσύνη, αλλά

και με επιμονή αυτά που δικαιούνται οι ευπαθείς ομάδες.  Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός,

ότι αυτή η διεκδίκηση θα γίνει μέσα από την καρδιά των εθελοντών.  Γιατί οι εθελοντές με το έργο

που επιτελούν χωρίς καμιά διάθεση προβολής, χωρίς κανένα όφελος, δίδοντας όλο τον εαυτό τους,

αναλωνόμενοι καθημερινώς στην υπηρεσία του συνανθρώπου τους, είναι οι εθελοντές, οι άνθρωποι

με τις λεπτές ευαισθησίες, που μπορεί να συλλάβουν το πρόβλημα της φτώχειας και του κοινωνικού

αποκλεισμού σε όλες του τις διαστάσεις.  Και θα το δουν όχι απλά επιφανειακά, όχι απλά ως μια ενα-

σχόληση, αλλά σαν ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί.

Είχαμε πάντα φτώχεια.  Είχαμε πάντα θέματα κοινωνικού αποκλεισμού.  Σήμερα και η φτώχεια και

ο κοινωνικός αποκλεισμός έχουν πάρει καινούργιο πρόσωπο.  Και κάτι περισσότερο∙ έγιναν και

τα δύο περισσότερο απαιτητικά.  Γι’ αυτό κανένας δεν έχει το δικαίωμα να εφησυχάσει.  Και το κράτος

και η νομοθετική εξουσία και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εθελοντές, ιδιαίτερα οι εθελοντές, οφείλουμε

όλοι να ανασκουμπωθούμε, για να υπάρχει στον τόπο μας κοινωνική δικαιοσύνη.  Για να υπάρχει

στον τόπο μας κοινωνικό κράτος.  Γιατί ο πολιτισμός δε μετριέται ούτε με τους δείχτες της οικονομίας,

ούτε με την πρόοδο της τεχνολογίας.  Ο πολιτισμός ενός τόπου μετριέται με το κατά πόσο έχει επιτύχει

την αληθινή κοινωνία της ισότητας, της δικαιοσύνης, της εξάλειψης των διακρίσεων, των ίσων ευ-

καιριών, γιατί μια τέτοια κοινωνία μπορεί να ελπίζει πάντοτε σε ένα καλύτερο μέλλον.

Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά ξανά τον Πρόεδρο της Βουλής, το διευθυντή της Βουλής και τους

λειτουργούς της Βουλής για όλες τις διευκολύνσεις που μας έχουν δώσει, για να έχουμε σήμερα

αυτή τη σύνοδο και να ευχηθώ ο Θεός να δώσει αυτή η σύνοδος των βουλευτών της Κοινωνίας των

Πολιτών να έχει πρακτικά, γόνιμα και εποικοδομητικά αποτελέσματα.  

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστώ τον αγαπητό Σταύρο Ολύμπιο.  Πάντοτε ο λόγος του είναι μεστός, πάντοτε ρεαλιστικός,

αγγίζει ευαίσθητες χορδές.  Όμως, έχει και ένα χάρισμα.  Ο λόγος του εκπέμπει και εκείνα τα συναι-

σθήματα που πρέπει να διακατέχουν όλους, αλλά ταυτόχρονα να είναι και η κινητήρια μηχανή για να

μπορέσουμε επιτέλους να φύγουμε από τη θεωρία και να πάμε στην πράξη, από τα ευχολόγια στα

πραγματικά γεγονότα και τα πραγματικά έργα.  Γι’ αυτό σ’ ευχαριστώ για ακόμα μια φορά, αγαπητέ

φίλε Σταύρο.

Καλώ τώρα στο βήμα το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

τον κ. Γιώργο Παπαγεωργίου, για να διαβάσει το χαιρετισμό της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ:

(Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Βουλής,

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Κύριε Πρόεδρε του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, 5
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Σεβαστά μέλη της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω τη σημερινή Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία

πραγματοποιείται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού στο πλαίσιο του Ευρω-

παϊκού Έτους 2010, το οποίο, όπως γνωρίζουμε, είναι ταγμένο για την καταπολέμηση της φτώχειας

και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Η ανθρωπότητα έχει τις τελευταίες δεκαετίες ραγδαία ανάπτυξη και έχει παρουσιάσει σημαντικότατα

επιτεύγματα, ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας.  Ωστόσο, παρά τα τεράστια βήματα που έχουν επιτευχθεί,

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα συνεχίζουν να παραβιάζονται σε μεγάλο βαθμό.  Αυτό δε συμβαίνει, όπως

θα περίμενε κανείς, μόνο σε χώρες με χαμηλή οικονομική ανάπτυξη.  Η φτώχεια και η περιθωριοποίηση

των ηλικιωμένων άνω των 65 χρόνων, των μονογονεϊκών οικογενειών, των ανέργων νέων και γυ-

ναικών, των ατόμων με αναπηρίες, των οικονομικών μεταναστών και των προσφύγων, η παιδική

φτώχεια, η παιδική επαιτεία, το σωματεμπόριο παιδιών και γυναικών, ο κοινωνικός αποκλεισμός

και η περιθωριοποίηση των παιδιών με αναπηρίες είναι δυστυχώς φαινόμενα που συναντώνται και

στις πιο οικονομικά εύρωστες κοινωνίες.  Από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό επηρεάζεται

και η Ευρώπη, όπως δυστυχώς και η Κύπρος μας, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό φτώχειας στην

Κύπρο είναι πιο κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο της φτώχειας.  

Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν σήμερα μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις

όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εντείνεται υπό το φως της παγκόσμιας

οικονομικής κρίσης.  Περίπου 80 εκατομμύρια άτομα, ένα ποσοστό δηλαδή περίπου 16% του πληθυσμού

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και συναντούν σοβαρά εμπόδια σε

σχέση με την πρόσβαση στην απασχόληση.  Το πρόβλημα της φτώχειας και του κοινωνικού απο-

κλεισμού απαντάται σε ευρέως διαδεδομένες συνθήκες και πολυδιάστατες μορφές.  Αυτές συνδέονται

με πολλούς παράγοντες, όπως το εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο, την  ανάγκη για εκπαίδευση και

αξιοπρεπή απασχόληση, τα αποτελεσματικά συστήματα κοινωνικής προστασίας, τη στέγαση, την πρό-

σβαση σε υπηρεσίες υγείας, καλής ποιότητας και σε άλλες υπηρεσίες, και επηρεάζει δυστυχώς και

την ιδιότητα του ενεργού πολίτη.

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού συγκαταλέγεται στις ουσιώδεις δε-

σμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λι-

σαβόνας το 2000 κάλεσε τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν μέτρα ώστε να γίνει «ένα απο-

φασιστικό βήμα για την εξάλειψη της φτώχειας έως το 2010».  Στο πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκε η Ανοικτή

Μέθοδος Συντονισμού για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ενσωμάτωση, η οποία

αποτέλεσε, ευθύς εξαρχής, αξιόλογο εργαλείο για τη στήριξη αυτής της πολιτικής δέσμευσης και την

ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει τα κράτη μέλη της στην προσπάθειά τους να επιτύχουν

μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη.

Σήμερα, η προσπάθεια αυτή ενισχύεται ακόμη περισσότερο με τη Στρατηγική για την Ευρώπη του

2020, η οποία κατατάσσει ανάμεσα στις προτεραιότητές της την καταπολέμηση του κοινωνικού απο-

κλεισμού και τη μείωση της φτώχειας.  Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη έχουν καθορίσει εθνικούς

ποσοτικούς στόχους.  Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει ανακοίνωση για την «Ευρωπαϊκή

Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας», η οποία αποτελεί μία από τις εμβληματικές πρω-

τοβουλίες της Στρατηγικής του 2020.

Σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο διαδραματίζει και ο Οργα-

νισμός Ηνωμένων Εθνών, όπου το Σεπτέμβριο 2000, στη Διάσκεψη Κορυφής της Χιλιετίας, οι αρχηγοί

των κρατών μελών συμφώνησαν να θέσουν συγκεκριμένους στόχους για την καταπολέμηση της



φτώχειας, της πείνας, των ασθενειών, του αναλφαβητισμού, της υποβάθμισης, του περιβάλλοντος

και των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών.  Οι σκοποί αυτοί, που ετέθησαν ως προτεραιότητα στην

παγκόσμια ατζέντα, ονομάστηκαν Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας και έχουν για χρονικό πλαίσιο

επίτευξής τους το 2015.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδραση των κοινωνικών παροχών και των συντάξεων στο

μέσο συνολικό εισόδημα των νοικοκυριών και κατ’ επέκταση στο ποσοστό κινδύνου φτώχειας.  Σύμ-

φωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας στην Κύπρο, πριν από

κάθε κοινωνική μεταβίβαση ήταν 29%.  Μετά από τη συμπερίληψη των συντάξεων γήρατος και

χηρείας το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 22%.  Το ποσοστό μειώθηκε περαιτέρω στο 16% με τη συμ-

περίληψη και των υπολοίπων κοινωνικών παροχών.  Συνοπτικά μπορεί να λεχθεί ότι, οι κοινωνικές

μεταβιβάσεις έχουν επιδράσει θετικά στο ποσοστό κινδύνου φτώχειας και το έχουν μειώσει κατά 13

ποσοστιαίες μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρουσιάζεται μια σταδιακή μείωση στα ποσοστά φτώχειας τα τελευταία

χρόνια, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων παρεμβάσεων που υλοποιούνται.  Συγκεκριμένα, το

ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών έχει μειωθεί από 52% το 2006 στο

49% το 2008 και το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τα μονογονεϊκά νοικοκυριά με ένα τουλάχιστο

εξαρτώμενο παιδί έχει μειωθεί από το 35% το 2005 στο 31% το 2008.

Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός ως πολυδιάστατα φαινόμενα επηρεάζουν όχι μόνο την

ευημερία και τη δυνατότητα των ατόμων να λαμβάνουν ενεργά μέρος στην κοινωνικοοικονομική

ζωή του τόπου τους, αλλά και επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας

χώρας.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την ανακήρυξη του Έτους 2010 ως Ευρωπαϊκού Έτους για

την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, επιβεβαιώνει τη σημασία της

συλλογικής ευθύνης και της πολυδιάστατης προσέγγισης, που πρέπει να αναπτυχθούν για την κα-

ταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.  Η εμπλοκή όλων των φορέων σε εθνικό

και τοπικό επίπεδο, αλλά και η εμπλοκή των ιδίων των ατόμων που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοι-

νωνικό αποκλεισμό, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους. 

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και η εμπλοκή όλων των

παραγόντων στις προσπάθειες που καταβάλλονται, αποτελούν σημαντική δέσμευση του Προγράμματος

Διακυβέρνησης. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται μέσα από την ενίσχυση των συνταξιούχων με

χαμηλά εισοδήματα και την αύξηση του δημοσίου βοηθήματος και των διαφόρων επιδομάτων και

ωφελημάτων, αλλά και μέσα από τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, αποτελούν συγκεκριμένες

παρεμβάσεις που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

στις πλέον ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού μας. 

Ως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υλοποιούμε συγκεκριμένη πολιτική με συνέπεια

και κοινωνική ευθύνη, οραματιζόμαστε ένα καλά οργανωμένο σύστημα, που να εισάγει την κοινωνική

συμμετοχή όλων των μελών της κοινωνίας με δικαίωμα λόγου και ρόλου, με στόχο την ενδυνάμωση

της κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, ένα σύστημα το οποίο

να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες, υψηλού επιπέδου κοινωνικές υπηρεσίες και

αλληλεγγύη, εξασφαλίζοντας ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τις ευπαθείς ομάδες του πλη-

θυσμού.

Ωστόσο, οι πολιτικές πρωτοβουλίες και δράσεις για την επίτευξη του στόχου μας δεν επαρκούν.  Επι-

βάλλεται να υπάρχει συναντίληψη και  ενεργός συμμετοχή και υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών.

Η ενδυνάμωση των ευάλωτων συμπολιτών μας ξεκινά με τη δική τους ενημέρωση για τα δικαιώματά 7
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τους, με ομάδες αυτοβοήθειας, με δημιουργία κινήτρου για ενεργοποίηση αλλά και με ουσιαστικές

παροχές.  Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανείς.  Κράτος, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκκλησία,

οργανωμένοι φορείς και Υπηρεσίες και η Κοινωνία των Πολιτών και κάθε Κύπριος συνειδητοποιημένος

πολίτης, όλοι μαζί δίνουμε καθημερινά μάχη, έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που συναντούμε,

για την προστασία και προάσπιση των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών μας.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να εκφράσω για μια ακόμη φορά τα θερμά μου συγχαρητήρια στο

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για την ανάληψη μίας τόσο εποικοδομητικής πρω-

τοβουλίας και να καταθέσω το σεβασμό και την εκτίμησή μου στον εθελοντισμό, που αποτελεί βασικό

πυλώνα ενός σύγχρονου κράτους πρόνοιας, δείκτη πολιτισμού και συμμετοχικότητας της κοινω-

νίας.

Αγαπητοί φίλοι εθελοντές, η συμβολή σας ως κοινωνική προσφορά προς τις ευπαθείς ομάδες είναι

ανεκτίμητης αξίας με ευρύτητα δράσης και με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.  Εύχομαι από καρδιάς,

καλή ευόδωση στο έργο σας και κάθε επιτυχία στις εργασίες της Συνόδου, της οποίας  αναμένουμε

με ενδιαφέρον τα πορίσματα. 

Σας συγχαίρω όλους για τη δράση σας.  Μαζί, κράτος και εθελοντές, είμαστε πιο δυνατοί στον αγώνα

για μια κοινωνία χωρίς φτώχεια και χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστώ, κύριε Γενικέ.

Καλώ τώρα στο βήμα την εκπρόσωπο του Υπουργού Υγείας, την κυρία Όλγα Καλακούτα για να

διαβάσει το μήνυμα του Υπουργού Υγείας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ: 

(Ο. ΚΑΛΑΚΟΥΤΑ)

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Βουλής,

Κύριοι βουλευτές,

Κύριε Γενικέ Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

Κύριε Πρόεδρε και βουλευτές της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για την πραγματοποίηση της Συνόδου της Κοινωνίας

των Πολιτών, που διοργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και στα

πλαίσια της οποίας θα δοθεί η δυνατότητα να ακουστούν οι φωνές 56 εκπροσώπων ευπαθών ομάδων

του κυπριακού πληθυσμού.  Η υλοποίηση της πρωτοποριακής αυτής Συνόδου είναι πράγματι αξιέπαινη

και τιμά τόσο τους διοργανωτές, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου

Εθελοντισμού όσο και τους συμμετέχοντες.  

Γνωρίζουμε όλοι μας ότι, ο εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερό

του χρόνο, ή τη γνώση του, για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα.

Επίκεντρο του εθελοντισμού είναι η προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, καθώς μέσα από

τον εθελοντισμό καθρεφτίζεται η εικόνα του εαυτού του.  Κινητήριος δύναμη είναι η αγάπη και η συμ-



παράσταση στο συνάνθρωπό του που υποφέρει και ζητά βοήθεια.  Ο εθελοντής βάζει τον εαυτό του

στη θέση του συνανθρώπου του και “παίρνει” “προσφέροντας”.  Προσφέροντας οικονομική βοήθεια,

ένα καλό λόγο, κάθε είδους συμπαράσταση, λίγο χρόνο, λίγη αγάπη.

Πέραν τούτου, ο εθελοντισμός ως ιδέα και στάση ζωής διαμορφώνει νέα δεδομένα για την κοινωνία

και την πολιτεία του αύριο.  Είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την κοινωνία της επικουρικότητας, την

κοινωνία της συνοχής και της αλληλεγγύης.  Σε καιρούς που η γήρανση του πληθυσμού και τα χρόνια

νοσήματα, οι αλλαγές στη δομή της οικογένειας και στην αγορά εργασίας και η οικονομική κρίση δη-

μιουργούν μια καινούργια πραγματικότητα, οι ομάδες εθελοντών και οργανωμένων μη κερδοσκοπικών

οργανώσεων έρχονται ως συνεργάτες και αρωγοί του κράτους σε προγράμματα κοινωνικής πολιτικής

και υγείας και συμβάλλουν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής με περιορισμό του κόστους.  Συμ-

βάλλουν άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση και εξέλιξη μεγάλου πλήθους και μεγέθους κοινωνικών

προβλημάτων.  

Παράλληλα, ο χώρος της υγείας συνιστά καίριο πεδίο δράσης για οργανωμένο εθελοντισμό με στόχο

τη δυνατότητα αξιοποίησης των πολύτιμων υπηρεσιών των εθελοντών στη λειτουργική καθημερινότητα

των υπηρεσιών υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, αλλά και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ακόμα σε θέματα προαγωγής της υγείας και πρόληψης των ασθενειών.  Παρούσες στο κάλεσμα του

κράτους δηλώνουν και οι οργανώσεις υποστήριξης ασθενών με χρόνια νοσήματα.  Η αναφορά από

μέρους μου σε συγκεκριμένες εθελοντικές πρωτοβουλίες σε θέματα υγείας δεν κρίνεται σκόπιμη

λόγω του μεγάλου εύρους της εθελοντικής προσφοράς και του μεγέθους σε κάθε μια από αυτές. 

Τα πορίσματα της έρευνας που εκπονείται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

και αφορούν τα προβλήματα και τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που θα παρου-

σιαστούν σήμερα, καθώς και οι παρεμβάσεις εκπροσώπων τέτοιων ομάδων αναμένονται με ενδια-

φέρον, αφού θα αποτελέσουν πολύτιμη πηγή ενημέρωσης και οδηγό για την περαιτέρω ανάπτυξη

στρατηγικής στα αντίστοιχα θέματα δημόσιας υγείας.  Διαβεβαιώνω για ακόμα μια φορά την υποστήριξη

του Υπουργείου Υγείας στο έργο όλων σας και σας ευχαριστώ για τη συνεχή και ανιδιοτελή προσφορά

σας.

Συγχαίρω ξανά τους διοργανωτές και εύχομαι σε όλους μια ευχάριστη και παραγωγική μέρα. 

Δρ. Χρίστος Πατσαλίδης,

Υπουργός Υγείας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστώ την κυρία Καλακούτα για το χαιρετισμό της, εκ μέρους του Υπουργού Υγείας.

Προχωρούμε τώρα στο τέταρτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, που είναι η παρουσίαση των πορισμάτων

της έρευνας «Χαρτογράφηση των Αναγκών και των Προβλημάτων των Ευπαθών Ομάδων του Πλη-

θυσμού». 

Κατά τη διάρκεια που θα αναγιγνώσκεται η έκθεση θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, θα περάσει

από κοντά σας ένα έντυπο σε μπλε χρώμα, στο οποίο θα σημειώσετε τα ονόματά σας όσοι προτίθεστε

να μιλήσετε για το θέμα αυτό.

Είναι παράκληση οι ομιλίες σας να μην ξεπερνούν τα δύο λεπτά και να μη γίνονται παρεμβάσεις κατά

τη διάρκεια των ομιλιών.  Επίσης θα ήταν παράκλησή μου να μη γίνονται ομιλίες για θέματα τα οποία

έχουν ήδη συζητηθεί και των οποίων η συζήτηση έχει ήδη εξαντληθεί.  Επίσης, σας παρακαλώ να

σηκώνετε το χέρι σας, να σας δίδετε ο λόγος και όταν παίρνετε το λόγο να είστε όρθιοι, αν αυτό είναι 9
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δυνατό, και να αναφέρετε το όνομά σας και την οργάνωση που εκπροσωπείτε, για να διευκολύνετε

τις στενογράφους της Βουλής να πάρουν όλες τις εισηγήσεις σας, όλα όσα έχετε να καταγράψετε.

Επιπρόσθετα, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι, καταγράφονται στα πρακτικά οι ομιλίες σας και όχι άλλα

κείμενα που θα καταθέσετε στη Βουλή.

Παρακαλώ τώρα την εκπρόσωπο των βουλευτών, κυρία Κλαίρη Αγγελίδου, να διαβάσει και να πα-

ρουσιάσει τα πορίσματα  της έρευνας για τις Ανάγκες και τα Προβλήματα των Ευπαθών Ομάδων του

Πληθυσμού.

Αγαπητή Κλαίρη, έχετε το βήμα.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ:

(ΚΛ. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ)

Εξοχότατε Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Κύριε Γενικέ Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

Κυρία εκπρόσωπος του Υπουργού Υγείας, 

Κύριε Πρόεδρε του ΠΣΣΕ, 

Αγαπητοί σύνεδροι,

Θα μου επιτρέψετε να μη διαβάσω τις πρώτες σελίδες που αναφέρονται στη χαρτογράφηση των

Αναγκών και Προβλημάτων των Ευπαθών Ομάδων, διότι ήδη έχει λεχθεί ότι, η έρευνα αυτή έγινε

με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία, με τη συνεργασία

του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και με ερευνήτρια την κυρία Κοχλιού.  

Υπάρχουν εισαγωγικά λίγα λόγια για την έρευνα, το εισαγωγικό μέρος της έρευνας, η μεθοδολογία

της εκπόνησης της μελέτης, η μεθοδολογία, οι τεχνικές και τα εργαλεία.  Θα αναφερθώ στα αριθμητικά

στοιχεία της συμμετοχής των οργανώσεων στην έρευνα. 

Από τις 312 οργανώσεις που καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων ανταποκρίθηκαν οι 214, δηλαδή

το 68,6% επί του συνόλου, ενώ δεν ανταποκρίθηκαν οι 66 οργανώσεις, δηλαδή το 21,2%.  Το συνολικό

ποσοστό ανταπόκρισης του 68,6%, προσδίδει στην έρευνα αξιοπιστία και εγκυρότητα.

Και θα έρθω στα πορίσματα της διερεύνησης που είναι πάρα πολύ σημαντικά. 

Η Ομάδα 1 από τις ευπαθείς ομάδες είναι «οι Γυναίκες και τα Θέματα της Ισότητας».

Μια ειδική κατηγορία πληθυσμού, σε βάρος της οποίας λειτουργούν πολλαπλές διακρίσεις και

ποικίλες μορφές αποστέρησης, που οδηγούν με τη σειρά τους στην περιθωριοποίησή της, αποτελούν

οι γυναίκες.  Οι εθελοντικές οργανώσεις (3 στο σύνολο), που ασχολούνται με θέματα ισότητας γυναικών,

έκριναν τα μέτρα πολιτικής ως ικανοποιητικά 2 οργανώσεις και ως ανεπαρκή 1 οργάνωση. 

Μολονότι τα περισσότερα νομικά εμπόδια για την απασχόληση των γυναικών έχουν καταρριφθεί και

παρά το γεγονός ότι, οι γυναίκες έχουν καλύτερες επιδόσεις από τους άντρες στις σπουδές τους, εξα-

κολουθεί να υπάρχει μεγάλη προκατάληψη και άνιση μεταχείριση από τους εργοδότες.  

Η έλλειψη επαρκών και προσιτών στο μέσο εισόδημα παιδικών σταθμών και άλλων χώρων φύλαξης

βρεφών και νηπίων, εξωθεί συνήθως τις γυναίκες να επιλέξουν τη μερική απασχόληση (π.χ. το 80%

του μερικώς απασχολούμενου εργατικού δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γυναίκες).



Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν, οι γυναίκες έχουν λιγότερες ευκαιρίες για επαγγελματική

επιμόρφωση, άνιση πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και σημαντικά λιγότερη

(ή και ανύπαρκτη) υποστήριξη από τα επαγγελματικά κι εργατικά συνδικάτα.  Κατά συνέπεια, τα

ποσοστά ανέργων γυναικών είναι υψηλά.

Για την άμβλυνση και επίλυση αυτών των προβλημάτων και κατά συνέπεια μείωσης της ανεργίας,

οι εθελοντικές οργανώσεις έθεσαν ζήτημα οικονομικής τους ενίσχυσης, ώστε να μπορέσουν να βελ-

τιώσουν την υφιστάμενη κατάσταση των μελών τους, καλύτερη επικοινωνία με τις κρατικές δομές

και εξειδικευμένες υπηρεσίες και προγράμματα, των οποίων η παροχή θα συμβάλει αποφασιστικά

στην άμβλυνση των προβλημάτων και στην κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης ομάδας. 

Η δεύτερη ομάδα είναι οι «Μονογονεϊκές Οικογένειες».

Στην ομάδα των μονογονεϊκών οικογενειών συμπεριλαμβάνονται κυρίως γυναίκες, αλλά και άντρες

σε ένα μικρό ποσοστό, ανύπαντρες ή διαζευγμένες μητέρες κατά κύριο λόγο, οι οποίες μεγαλώνουν

μόνες και με τεράστιες δυσκολίες τα παιδιά τους και στις περισσότερες περιπτώσεις δίχως επαρκείς

οικονομικούς πόρους και δίχως αξιόλογη κοινωνική προστασία από την Πολιτεία. Πέραν του γεγονότος

αυτού, ο στιγματισμός τους φαίνεται αναπόφευκτος, ενώ η εκμετάλλευση την οποία κινδυνεύει να

υποστεί μια τέτοια ομάδα προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει, είναι τεράστια.  Τα υφιστάμενα

μέτρα πολιτικής από το κράτος κρίθηκαν ανεπαρκή για την προστασία και ευημερία των μονογονιών.

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν ως κύρια προβλήματα η οικονομική δυσπραγία, η μοναξιά και η

αποξένωση, η προκατάληψη και ο κοινωνικός αποκλεισμός, αλλά και η έλλειψη υποδομών και εξει-

δικευμένων υπηρεσιών από το κράτος για τις μονογονεϊκές οικογένειες.  Πιο συγκεκριμένα και σε

σχέση με το κράτος οι οργανώσεις τόνισαν με σειρά προτεραιότητας ως κύρια προβλήματα την ανε-

παρκή κρατική χορηγία που λαμβάνουν, τη γραφειοκρατία που συναντούν στην πρόσβαση στις

δημόσιες υπηρεσίες και την ελλιπή συνεργασία με το κράτος. 

Οι εθελοντικές οργανώσεις που ασχολούνται με τις μονογονεϊκές οικογένειες, στις προτάσεις τους

συμπεριέλαβαν την ανάγκη για περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό στις διάφορες υπηρεσίες,

το οποίο θα μπορεί να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τα διάφορα προβλήματα και τις δυσκολίες

της ομάδας αλλά και την εκπαίδευση του ήδη υφιστάμενου προσωπικού.  Επίσης, θεώρησαν ιδιαίτερα

σημαντική την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού γι’ αυτές τις δυσκολίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και μέτρων πολιτικής,

ώστε να υπερπηδηθούν τα ανωτέρω προβλήματα, αλλά και για να δημιουργηθεί η βάση για την απο-

τελεσματικότερη κοινωνική τους ενσωμάτωση. 

Η τρίτη ομάδα είναι τα «Θύματα της Ενδοοικογενειακής Βίας, της Κακοποίησης και της Εκμετάλλευ-

σης».

Μια εξίσου εξαιρετικά ευάλωτη ομάδα είναι αυτή των γυναικών που έχουν πέσει θύματα κακοποίησης

(θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή άλλης μορφής βίας ή trafficking).  Πρόκειται για γυναίκες με κλο-

νισμένο ψυχισμό και υποβιβασμένη προσωπικότητα λόγω της βίας την οποία έχουν υποστεί.  Τις πε-

ρισσότερες φορές βρίσκονται σε άθλια οικονομική και ψυχολογική κατάσταση, γεγονός που δυσχεραίνει

τις ευκαιρίες κοινωνικής επανένταξης.  Οι δομές και οι υπηρεσίες βοήθειας της ομάδας αυτής είναι

περιορισμένες.  Ως αποτέλεσμα τα υφιστάμενα μέτρα πολιτικής κρίθηκαν ανεπαρκή για την κάλυψη

των αναγκών της ομάδας στόχου.

Τα κύρια προβλήματα που εντοπίστηκαν από τις εθελοντικές οργανώσεις σε σχέση με τη συγκεκριμένη

ομάδα είναι η έλλειψη οικονομικών πόρων, η προκατάληψη και ο κοινωνικός αποκλεισμός, που 11
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βιώνουν τα θύματα της βίας.  Σε σχέση με το κράτος τονίστηκε η ανεπαρκής κρατική χορηγία, ενώ

δεν εντοπίστηκαν προβλήματα σε σχέση με άλλους φορείς ή οργανισμούς. 

Οι οργανώσεις πρότειναν, ως εισηγήσεις βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης, την αύξηση της

οικονομικής ενίσχυσης από την πλευρά της Πολιτείας, την ενίσχυση των υποδομών σε επίπεδο υπη-

ρεσιών και εξειδίκευσης του προσωπικού με παράλληλη αναβάθμιση των υφιστάμενων προγραμ-

μάτων. 

Κρίνεται επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι, η έλλειψη υποδομών, υπηρεσιών και προγραμμάτων,

που εντοπίστηκε τόσο σε κρατικό αλλά και εθελοντικό επίπεδο, χρειάζεται να ληφθεί σοβαρά υπόψη

από τους διαμορφωτές κοινωνικής πολιτικής τόσο στον κρατικό όσο και στον εθελοντικό τομέα.

Η τέταρτη ομάδα που ερευνήθηκε είναι οι «Αποφυλακισμένοι».

Από το σύνολο των οργανώσεων, που συμμετείχαν, εντοπίστηκαν μόλις 4, οι οποίες ασχολούνται με

τη συγκεκριμένη ομάδα.  Πρόκειται για μια ομάδα που κατεξοχήν βιώνει το ρατσισμό και τον κοινωνικό

αποκλεισμό και με αυξημένα προβλήματα κοινωνικής επανένταξης, αφού η κύρια δυσκολία που

αντιμετωπίζουν είναι η είσοδός τους στην αγορά εργασίας μετά την αποφυλάκισή τους.  Παράλληλα,

προβλήματα που τους συνοδεύουν όπως για παράδειγμα η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, δυσχε-

ραίνουν σημαντικά την οποιαδήποτε προσπάθεια που καταβάλλουν για επανένταξη.

Οι αποφυλακισμένοι, λόγω του εγκλεισμού, των κακών συνθηκών διαβίωσης μέσα στη φυλακή και

της έλλειψης συμβουλευτικής στήριξης και επίλυσης των προσωπικών και οικογενειακών εκκρε-

μοτήτων τους μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών των φυλακών, δεν αποβάλλουν εύκολα το στίγμα

της φυλακής.  Παράλληλα, η κοινωνία τους βλέπει με επιφύλαξη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται

ένα αμφίδρομο σύμπλεγμα απόρριψης και αποκλεισμού, τόσο από την πλευρά του αποφυλακισμένου

όσο και από την πλευρά της κοινωνίας.  Η απομάκρυνσή τους, για μικρό ή μεγαλύτερο διάστημα από

την αγορά εργασίας και η έλλειψη επαγγελματικής εκπαίδευσης εντείνουν το πρόβλημα της ανεργίας,

το οποίο γίνεται απειλητικό. 

Οι οργανώσεις που ασχολούνται με τους αποφυλακισμένους έκριναν τα μέτρα πολιτικής ανεπαρκή

και την έλλειψη πόρων ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.  Επίσης, τόνισαν την

προκατάληψη ως ένα κύριο παράγοντα που οδηγεί στην απομόνωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Οι προτάσεις των οργανώσεων περιλαμβάνουν τόσο την οικονομική ενίσχυση του κράτους για τους

σκοπούς αυτών των οργανώσεων, αλλά και την αναβάθμιση των προγραμμάτων και υπηρεσιών

που ήδη λειτουργούν, καθώς και τη δημιουργία νέων.  Επίσης έκαναν σαφή αναφορά στην τροποποίηση

της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Ομάδα 5η:  Οι Παλιννοστούντες

Στην ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνονται άτομα τα οποία επαναπατρίστηκαν από χώρες της Ανατολικής

Ευρώπης και κυρίως από την πρώην Σοβιετική Ένωση.  Οι τρεις οργανώσεις που εντοπίστηκαν και

παρέχουν υπηρεσίες σε αυτή την ομάδα, έδωσαν έμφαση κυρίως στην έλλειψη οικονομικών πόρων

και επαρκούς στήριξης από την Πολιτεία.  Σε σχέση με άλλους φορείς έκριναν ότι υπάρχει ανταγωνισμός

ως προς την διεκδίκηση παροχών και πόρων.  Επίσης τόνισαν ότι χρειάζεται τόσο η οικονομική

ενίσχυση των οργανώσεων  όσο και η ανάπτυξη και αξιοποίηση των εθελοντών.

Η έκτη ομάδα αναφέρεται στα «Άτομα με Ειδικές Ανάγκες». 

Η πλειοψηφία των οργανώσεων που ασχολούνται με αυτή την ομάδα χαρακτήρισε τα υφιστάμενα

μέτρα πολιτικής ως ανύπαρκτα (23,5%) και ανεπαρκή (24,4%).  Τα προβλήματα που έκριναν οι οργα-



νώσεις ως πιο σημαντικά για την ομάδα στόχου των Ατόμων με Ειδικές Αναπηρίες, είναι η προκατάληψη

και ο κοινωνικός αποκλεισμός και ως απόρροιά τους η αποξένωση και η μοναξιά.  Επίσης τα ιατρικά

προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλων υποδομών για την αν-

τιμετώπισή τους κρίθηκαν ιδιαίτερα σημαντικά.  Ακόμη τα προβλήματα επικοινωνίας με το εξωτερικό

περιβάλλον έλαβαν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό.  Τέλος, η έλλειψη πόρων τονίστηκε αλλά όχι τόσο

όσο τα προηγούμενα. 

Οι εθελοντικές οργανώσεις τονίζουν την αυξημένη γραφειοκρατία από πλευράς του κράτους, με την

οποία έρχονται αντιμέτωποι τόσο τα ίδια τα άτομα όσο και οι ίδιες.  Η ανεπάρκεια επίσης της κρατικής

χορηγίας, αλλά και η ελλιπής οργάνωση των υπηρεσιών και των υποδομών του κράτους θεωρήθηκαν

επίσης σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τη συγκεκριμένη ομάδα.  Τέλος, δεν επισημάνθηκαν

προβλήματα σε σχέση με άλλους φορείς ή οργανισμούς.

Οι εισηγήσεις των εθελοντικών οργανώσεων, όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων που αν-

τιμετωπίζουν τόσο οι ίδιες όσο και η ευπαθής ομάδα, περιλαμβάνουν την παροχή περισσοτέρων και

πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών από εξειδικευμένους επαγγελματίες.  Η οικονομική και η υλικοτεχνική

ενίσχυση των οργανώσεων επίσης κρίθηκε αναγκαία.  Επιπρόσθετα, οι οργανώσεις χρειάζεται να

επενδύσουν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση εθελοντών, αλλά και στον εκσυγχρονισμό της υποδομής

και του εξοπλισμού τους. 

Ως επιπρόσθετα μέτρα για την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών της ομάδας αυτής κρίθηκαν η

συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αλλά και με άλλες υπηρεσίες. Η εκπαίδευση

του υφιστάμενου προσωπικού αλλά και η δημιουργία πιο ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών κα-

τάλληλων να παρέχουν υπηρεσίες και προγράμματα που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτών.

Κάποιες από τις εισηγήσεις, που έγιναν, ήταν η τροποποίηση της νομοθεσίας ή νομοθεσιών που

διέπουν τα δικαιώματα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες σε κάθε πτυχή της ζωής τους από την εκ-

παίδευση μέχρι τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων. 

Η Ομάδα έβδομη, είναι οι «Τσιγγάνοι».

Οι τσιγγάνοι αποτελούν μια ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα για την Κυπριακή κοινωνία, προερχόμενοι

κυρίως από την Τουρκία.  Οι ιδιαιτερότητές τους έγκεινται στην ιδιομορφία της γλώσσας και της πο-

λιτισμικής τους κουλτούρας.  Τα υφιστάμενα μέτρα πολιτικής κρίθηκαν από ανύπαρκτα ως ανεπαρκή.

Όσον αφορά τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν από τις οργανώσεις που ασχολούνται μαζί τους,

αυτά περιλάμβαναν την ανεπάρκεια των οικονομικών πόρων αλλά και την αποξένωση και τον κοι-

νωνικό αποκλεισμό.

Σε σχέση με το κράτος αναφέρθηκαν κυρίως στην ανεπάρκεια της κρατικής χορηγίας ενώ δεν αν-

τιμετωπίζουν προβλήματα με άλλους φορείς.  Οι προτάσεις που έγιναν για τη βελτίωση των υπηρεσιών

και των οργανώσεων ήταν σε σχέση με την οικονομική ενίσχυση από το κράτος, αλλά και την παροχή

υπηρεσιών από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Και πηγαίνουμε στην ομάδα την όγδοη, «Χρόνια Ασθενείς».

Τα κυριότερα προβλήματα, όπως αυτά ιεραρχήθηκαν από τις οργανώσεις, για τους χρόνια ασθενείς

ήταν η προκατάληψη, η έλλειψη υποδομών/υπηρεσιών και οικονομικών πόρων και η αποξένωση

και η μοναξιά.  Όσον αφορά το κράτος εντοπίστηκαν ελλείψεις στις υποδομές, στην ανεπάρκεια της

κρατικής χορηγίας, ελλιπής συνεργασία και αυξημένη γραφειοκρατία.  Με άλλους φορείς εντοπίστηκαν

προβλήματα ανταγωνισμού, έλλειψης συνεργασίας και συντονισμού.  Κρίνεται απαραίτητο να

σημειωθεί ότι, στη συγκεκριμένη ομάδα ανήκει ένα μεγάλο τμήμα του γενικού πληθυσμού με ευρύτητα 13
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και πολυπλοκότητα προβλημάτων υγείας τα οποία, όπως φαίνεται, η δημόσια υπηρεσία αδυνατεί να

καλύψει.  Κάποια από αυτά που αναφέρθηκαν ήταν το μεγάλο κόστος των ιατρικών επεμβάσεων,

λόγω του ότι το εθνικό σύστημα υγείας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των

ασθενών. 

Στις εισηγήσεις που καταγράφηκαν συμπεριλαμβάνεται η μείωση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση

της υλικοτεχνικής υποδομής σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας και αποκατάστασης, η οικονομική

ενίσχυση αλλά και η βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών με πιο εξειδικευμένες.  Επίσης, τέθηκε

το ζήτημα της αξιολόγησης και επίβλεψης προγραμμάτων και υπηρεσιών από το κράτος. Όσον αφορά

τις ίδιες τις εθελοντικές οργανώσεις, συστήθηκε όπως βελτιώσουν την ανάπτυξη και αξιοποίηση των

εθελοντών τους, ενισχύσουν τις υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και την υποδομή και

τον εξοπλισμό τους.  Τονίστηκε επίσης η οικονομική τους ενίσχυση όπως επίσης και η περαιτέρω

εκπαίδευση του υφιστάμενου προσωπικού τους.

Επιπρόσθετα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρόνια ασθενών τονίστηκε η επίτευξη καλύτερης

συνεργασίας με τη Δημόσια Υπηρεσία και δη τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, αλλά και άλλους

παρεμφερείς οργανισμούς, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων

υπηρεσιών.

Η ομάδα ένατη, είναι οι «Χρήστες, Πρώην Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών».

Το πρόβλημα των ναρκωτικών αποτελεί ένα από τα πιο πολυσύνθετα και καίρια προβλήματα που αν-

τιμετωπίζει η Κυπριακή κοινωνία.  Σύμφωνα με τις 10 οργανώσεις, που ασχολούνται με το θέμα των

εξαρτήσεων είτε στην πρόληψη είτε στη θεραπεία και συμμετείχαν στην έρευνα, τα υφιστάμενα μέτρα

πολιτικής κρίθηκαν ανεπαρκή αλλά και αδύναμα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ομάδας αυτής. 

Τα προβλήματα επικοινωνίας των οργανώσεων μεταξύ τους, αλλά και με το κράτος, καθώς και η

ελλιπής οικονομική ενίσχυση καταγράφτηκαν ως κύρια προβλήματα.  Ακολουθούν η προκατάληψη

και ο κοινωνικός αποκλεισμός των χρηστών και των οικογενειών τους και φυσικά η έλλειψη υποδομών.

Όσον αφορά το κράτος οι δυσκολίες εντοπίστηκαν στην ανεπάρκεια της κρατικής χορηγίας, αλλά και

στην αυξημένη γραφειοκρατία.  Σε σχέση με άλλους φορείς διαπιστώθηκε ανταγωνισμός και έλλειψη

συνεργασίας. 

Στις προτάσεις που έγιναν για βελτίωση της παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται η οικονομική

ενίσχυση και η ανάπτυξη περισσότερων υπηρεσιών στελεχωμένων με εξειδικευμένο προσωπικό.

Όσον αφορά τις εθελοντικές οργανώσεις αυτές χρειάζεται να εκπαιδεύσουν το υφιστάμενο προσωπικό

τους, να αξιοποιήσουν τους εθελοντές τους και να ενισχυθούν οικονομικά. 

Ως επιπρόσθετες εισηγήσεις, τονίστηκε η ανάγκη για συνεργασία και συντονισμό με τις Υπηρεσίες

Κοινωνικής Ευημερίας, αλλά και με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις, καθώς και η ανάπτυξη περαιτέρω

εξειδικευμένων υπηρεσιών αναγκαίων για την κάλυψη των αναγκών της ομάδας στόχου.

Η δέκατη ομάδα είναι οι «Μακροχρόνια Άνεργοι»

Ως κύρια προβλήματα της ομάδας αναφέρθηκαν η έλλειψη οικονομικών πόρων, η αποξένωση και

η μοναξιά, καθώς και η προκατάληψη και ο κοινωνικός αποκλεισμός που βιώνουν οι μακροχρόνια

άνεργοι στις σύγχρονες κοινωνίες.

Σε σχέση με το κράτος οι οργανώσεις ανέφεραν ότι, η κρατική χορηγία που παρέχεται είναι ανεπαρκής

και δεν καλύπτει την πολυπλοκότητα των εκπαιδευτικών αλλά και κοινωνικών αναγκών που έχει η

ομάδα, με αποτέλεσμα την αύξηση παρά την άμβλυνση του φαινομένου.



Στις εισηγήσεις τους οι οργανώσεις αναφέρουν ότι, χρειάζεται να δοθεί έμφαση στη στελέχωση των

υπηρεσιών του δημοσίου, αλλά και του εθελοντικού τομέα με εξειδικευμένους επαγγελματίες στην

ανεργία και τις επιπτώσεις της σε άτομα και οικογένειες.  Επίσης, θεωρήθηκε ότι, η καλύτερη επι-

κοινωνία μεταξύ των διαφόρων φορέων που ασχολούνται με το ίδιο θέμα θα αποφέρει καλύτερα

αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη ομάδα.

Από πλευράς των ίδιων των οργανώσεων τονίστηκε ότι η οικονομική ενίσχυση του κράτους χρειάζεται

να αυξηθεί, ώστε οι οργανώσεις να είναι σε θέση να παρέχουν περισσότερες και ποιοτικότερες

υπηρεσίες.  Αναγνώρισαν ότι η αναβάθμιση των προγραμμάτων τους είναι αναγκαία, αλλά εξαρτάται

σε μεγάλο βαθμό από την ενίσχυση του κράτους.  Επιπρόσθετα, έδωσαν έμφαση στην ανάπτυξη του

εθελοντισμού και τη συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αλλά και με άλλους φορείς.

Και φθάνουμε στην ενδέκατη ομάδα, τους «Ψυχικά Ασθενείς».

Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 19 οργανώσεις.  Η πλειοψηφία τους χαρακτήρισε τα υφιστάμενα

μέτρα πολιτικής για την ψυχική υγεία ως ανύπαρκτα και ανεπαρκή. 

Σύμφωνα με τις εθελοντικές οργανώσεις, που συμμετείχαν, τα κυριότερα προβλήματα της ομάδας

αυτής περιλαμβάνουν την απομόνωση και τη μοναξιά από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  Ο κοινωνικός

τους αποκλεισμός θεωρείται δεδομένος, καθώς το βιώνουν καθημερινά σε διάφορες πτυχές της

ζωής τους.  Επίσης η έλλειψη οικονομικών πόρων και η ταυτόχρονη έλλειψη εξειδικευμένων υπο-

δομών, που δε θα στιγματίζουν τους ψυχικά ασθενείς, προβλήθηκε ως σημαντικός παράγοντας για

τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους.

Όσον αφορά το κράτος διαπιστώθηκαν τα εξής προβλήματα:  Καταρχήν, οι ελλιπείς υποδομές για

αποκατάσταση και θεραπεία της ψυχικής ασθένειας.  Ακόμη η γραφειοκρατία του δημοσίου τομέα

προβλήθηκε ως ένα ακόμη εμπόδιο για τους ψυχικά ασθενείς.  Όλα αυτά συνδυάζονται και αλληλο-

επηρεάζονται φυσικά με την ανεπάρκεια της κρατικής χορηγίας αλλά και του ουσιαστικού ενδιαφέροντος

από το κράτος για τα προβλήματα και τις δυσκολίες των ψυχικά ασθενών.  Οι προτάσεις των οργα-

νώσεων για τη βελτίωση της κατάστασης των ψυχικά ασθενών με σειρά προτεραιότητας περιλαμ-

βάνουν:  Την καλύτερη επίβλεψη και αξιολόγηση δομών και προγραμμάτων που ασχολούνται με την

ψυχική υγεία.  Επίσης, ανάπτυξη και δημιουργία νέων υπηρεσιών στελεχωμένων με εξειδικευμένους

επαγγελματίες στην ψυχική υγεία.  Επίσης καταγράφηκε ότι είναι σημαντικό να τροποποιηθεί η υφι-

στάμενη νομοθεσία, ώστε να καλυφθούν κενά που παρεμποδίζουν τόσο τη λειτουργία των οργανώσεων

που παρέχουν υπηρεσίες, όσο και τα ίδια τα άτομα.

Όσον αφορά τις οργανώσεις χρειάζεται να τονιστεί ότι, η οικονομική τους ενίσχυση από το κράτος

θεωρήθηκε ως σημαντικός παράγοντας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ομάδας,

να δημιουργήσουν καλύτερες και ποιοτικότερες κοινωνικές υπηρεσίες.  Απαραίτητο στοιχείο επίσης

για την ανάπτυξή τους θεωρήθηκε η βελτίωση της συνεργασίας με τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και

με άλλους φορείς.

Η δωδέκατη ομάδα είναι η «Τρίτη Ηλικία».

Από τις εθελοντικές οργανώσεις που συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα οι 71 από αυτές ασχολούνται

και παρέχουν υπηρεσίες σε ηλικιωμένους.  Η πλειοψηφία τους έκρινε τα υφιστάμενα μέτρα πολιτικής

από ανεπαρκή μέχρι ικανοποιητικά σε ένα μεγάλο ποσοστό.  Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν ήταν

τα εξής: Καταρχήν τα προβλήματα υγείας των ηλικιωμένων, η αποξένωση και η μοναξιά, αλλά και

η έλλειψη υποδομών και οικονομικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών τους.  Επίσης σε αυτά

προστίθεται η προκατάληψη και ο κοινωνικός αποκλεισμός που βιώνουν σε μεγάλο βαθμό. 15
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Όσον αφορά το κράτος διαπιστώθηκε έντονη απουσία ενδιαφέροντος και τονίστηκε η ελλιπής

οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών αλλά και των υπηρεσιών υγείας. 

Αναφορικά με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν και κατά την άποψη των οργανώσεων μπορούν να

συμβάλλουν στη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης συνοψίζονται στα εξής: επίτευξη καλύτερης

επικοινωνίας μεταξύ οργανώσεων, κράτους και άλλων φορέων, ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών

στελεχωμένων με κατάλληλους επαγγελματίες, οικονομική ενίσχυση και βελτίωση της υλικοτεχνικής

υποδομής αλλά και μείωση της γραφειοκρατίας.  Επίσης τονίστηκε η ανάγκη τροποποίησης της νο-

μοθεσίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των ηλικιωμένων και των οργανώσεων

που τους εξυπηρετούν.

Οι ίδιες οι οργανώσεις δήλωσαν ότι μπορούν και πρέπει να αναβαθμιστούν τόσο σε επίπεδο προ-

σωπικού όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων.  Η αναβάθμιση των υποδομών τους, αλλά και η εκ-

παίδευση και αξιοποίηση περισσότερων εθελοντών, αποτελούν κύριες προτεραιότητές τους.

Η δέκατη Τρίτη ομάδα είναι οι «Ανήλικοι παραβάτες».

Οι 10 οργανώσεις που έλαβαν μέρος στην έρευνα και ασχολούνται με τους ανήλικους παραβάτες

έκριναν τα υφιστάμενα μέτρα πολιτικής ως ικανοποιητικά.  Παρόλα αυτά τόνισαν ως κύρια προβλήματα

την έλλειψη επαρκών υποδομών για τις ανάγκες της ομάδας αυτής, την ύπαρξη της προκατάληψης

και του κοινωνικού αποκλεισμού και φυσικά την έλλειψη πόρων.

Όσον αφορά το κράτος και τις υπηρεσίες του, οι εθελοντικές οργανώσεις αναφέρθηκαν στην ελλιπή

οργάνωση των υπηρεσιών του κράτους, η οποία πηγάζει από την απουσία ενδιαφέροντος. 

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν αφορούσαν την οικονομική ενίσχυση των οργανώσεων και των υπη-

ρεσιών τους και τη στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό.  Επίσης η βελτίωση της υλικοτεχνικής

υποδομής τονίστηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη.

Από πλευράς των οργανώσεων τονίστηκε η ανάγκη για αξιοποίηση περισσότερων εθελοντών, αλλά

και η βελτίωση της υποδομής και του εξοπλισμού τους. Ακόμη σε αυτά προστίθεται η δημιουργία

περισσότερων και πιο εξειδικευμένων κοινωνικών υπηρεσιών. Φυσικά όλες αυτές οι προτάσεις δε

θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αν δεν προταθεί και υλοποιηθεί η αντίστοιχη τροποποίηση της

νομοθεσίας.

Η δέκατη τέταρτη ομάδα είναι οι «Μετανάστες και οι Αιτούντες Άσυλο».

Οι οργανώσεις που ασχολούνται με αυτές τις δύο ομάδες δήλωσαν πως τα υφιστάμενα μέτρα πολιτικής

είναι ανεπαρκή για να καλύψουν τις ανάγκες της ευπαθούς ομάδας.  Τα κύρια προβλήματα που προ-

βλήθηκαν ήταν η έλλειψη επαρκών οικονομικών πόρων και υποδομών.  Παράλληλα, τονίστηκε ο

κοινωνικός αποκλεισμός των μεταναστών αλλά και των αιτούντων άσυλο ως αποτέλεσμα του ρα-

τσισμού και της ξενοφοβίας.

Όσον αφορά το κράτος τόνισαν την αυξημένη γραφειοκρατία, αλλά και την ανεπάρκεια της κρατικής

χορηγίας, που στην ουσία αποτελεί και την κύρια πηγή εσόδων για τις οργανώσεις αυτές.  Στα πλαίσια

των προτάσεων για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης εισηγήθηκαν την αύξηση της οικονομικής

ενίσχυσης και τη δημιουργία εξειδικευμένων υπηρεσιών από το κράτος.  Όσον αφορά τις ίδιες τις

οργανώσεις δόθηκε έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην αξιοποίηση του εθελοντισμού

αλλά και στην αναβάθμιση των προγραμμάτων.  Επίσης, τονίστηκε η συνεργασία με άλλους φορείς,

η δημιουργία νέων και πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Η δέκατη πέμπτη ομάδα αναφέρεται στην «Οικογένεια και το Παιδί».



Η ομάδα οικογένεια και παιδί συμπεριλαμβάνει όλες τις οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες προς

την οικογένεια και τα παιδιά ως εξαρτώμενα μέλη.  Δηλαδή συμπεριλαμβάνονται και οργανώσεις

που είτε παρέχουν υπηρεσίες προστασίας, φύλαξης και ψυχαγωγίας, αλλά και οργανώσεις που πα-

ρέχουν πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ιατρικής φύσεως, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη

λόγω χρόνιων ασθενειών και αναπηρίας ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης.

Παρόλο που τα υφιστάμενα μέτρα πολιτικής κρίθηκαν επαρκή από τις οργανώσεις, διαπιστώθηκαν

ακάλυπτες ανάγκες όσον αφορά την έλλειψη οικονομικών πόρων και υπηρεσιών, αλλά και ελλιπή

αντιμετώπιση ιατρικών προβλημάτων στις οικογένειες και τα εξαρτώμενα μέλη της. 

Όσον αφορά τις προτάσεις που καταγράφηκαν αυτές περιελάμβαναν ένα ευρύ φάσμα εισηγήσεων

σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να βελτιωθεί η υφιστάμενη κατάσταση και η πρόσβαση των οικογενειών

σε ποιοτικές υπηρεσίες:  Αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης, αξιολόγηση και επίβλεψη των προ-

γραμμάτων/υπηρεσιών, ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών, ανάπτυξη και εκπαίδευση προσωπικού,

ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών και εξοπλισμού, αλλά και ανάπτυξη συνεργασιών με τον ευρύτερο

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η δέκατη έκτη ομάδα είναι οι «Άστεγοι και  Άποροι».

Με την ευπαθή ομάδα των αστέγων και απόρων απασχολούνται 12 οργανώσεις οι οποίες έλαβαν

μέρος στην έρευνα και στην πλειοψηφία (8,9%) τους έκριναν τα υφιστάμενα μέτρα ανεπαρκή ενώ

ικανοποιητικά κρίθηκαν από το 4,6% των οργανώσεων.  Τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν

ήταν η έλλειψη πόρων και υποδομών, ενώ ταυτόχρονα ο κοινωνικός αποκλεισμός θεωρήθηκε ως

το κύριο πρόβλημα αυτής της ομάδας.

Όσον αφορά το κράτος τονίστηκε η ανεπάρκεια της κρατικής χορηγίας και η γραφειοκρατία, τα οποία

παρεμποδίζουν την κάλυψη των αναγκών της ομάδας αυτής.  Σε σχέση με άλλες οργανώσεις και

φορείς διαπιστώθηκε ανταγωνισμός κυρίως στην κατανομή των πόρων.

Προτάθηκαν η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης από το κράτος, η αξιοποίηση των εθελοντών, αλλά

και η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Η δέκατη έβδομη ομάδα είναι η «Νεολαία».

Η νεολαία, δηλαδή οι νέοι μεταξύ 12-25 ετών, συμπεριλαμβάνονται στις ευπαθείς ομάδες επειδή

συνήθως είναι πιο επιρρεπείς σε διάφορα κοινωνικά προβλήματα και φαινόμενα, τα οποία μπορεί

να έχουν αρνητικές συνέπειες στην ενήλικη ζωή τους, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα.  Οι οργανώσεις

που ασχολούνται με τη νεολαία και έλαβαν μέρος σε αυτή την έρευνα είναι 27 και έκριναν τα υφιστάμενα

μέτρα πολιτικής ανεπαρκή και ως ανύπαρκτα.

Τα κύρια προβλήματα που παρεμποδίζουν την κάλυψη των αναγκών τους είναι τα προβλήματα επι-

κοινωνίας που έχουν με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και κάθε πηγή εξουσίας γενικότερα.  Επίσης οι

οργανώσεις ανέφεραν την ανεπάρκεια των πόρων και την έλλειψη υποδομών και υπηρεσιών.  Σε

σχέση με το κράτος αναφέρθηκαν στην ελλιπή οργάνωση των υπηρεσιών, στην απουσία ενδιαφέροντος

από τις δημόσιες υπηρεσίες, την έλλειψη υποδομών αλλά και την ανεπάρκεια της κρατικής χορηγίας.

Σε σχέση με άλλους φορείς διαπιστώθηκε ένα είδος ανταγωνισμού αλλά και καλές σχέσεις.

Οι εισηγήσεις που καταγράφηκαν περιελάμβαναν ένα ευρύ φάσμα προτάσεων από την οικονομική

ενίσχυση, τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και την ανάπτυξη/αναβάθμιση προγραμμάτων

και υπηρεσιών.  Επίσης, η βελτίωση συνεργασιών με το κράτος και τους υπόλοιπους φορείς κρίθηκε

ιδιαίτερα σημαντική. 17
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Η δέκατη όγδοη ομάδα είναι οι «Πρόσφυγες της Εισβολής».

Η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 δημιούργησε εκτός των άλλων πολιτικό-οικονομικών προ-

βλημάτων και μια ευπαθή ομάδα η οποία βιώνει διάφορα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

Στην έρευνα αυτή δεν υπήρχε η δυνατότητα να συμμετέχουν πολλές οργανώσεις που ασχολούνται

αποκλειστικά με τους πρόσφυγες της εισβολής.  Όσες συμμετείχαν έκριναν τα υφιστάμενα μέτρα πο-

λιτικής ικανοποιητικά, αλλά διαπίστωσαν ελλείψεις σε υπηρεσίες και υποδομές καθώς και στην οι-

κονομική βοήθεια του κράτους για την ανάπτυξη προγραμμάτων και υπηρεσιών.  Όπως και οι

υπόλοιπες οργανώσεις χρειάζονται περαιτέρω οικονομική στήριξη για την επίτευξη των στόχων

τους. 

Και φθάνουμε στα γενικά συμπεράσματα.

Ο εθελοντισμός, ή καλύτερα το κίνημα του εθελοντισμού, αποτελεί σήμερα με τις ανάλογες προϋπο-

θέσεις μια μεγάλη δύναμη ελπίδας για το σύγχρονο κόσμο.  Το φαινόμενο του οργανωμένου εθε-

λοντισμού αποκτά ολοένα νέες και πρωτότυπες ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις, που ξεπερνούν

τις παλαιές εμπειρίες παραδοσιακής φιλανθρωπίας. 

Η οργανωμένη εθελοντική δράση έχει καταστεί μια σημαντική συνιστώσα της «κοινωνίας των

πολιτών», μέσω της οποίας διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις στην Κυπριακή κοινωνία για την αν-

τιμετώπιση των πολλαπλών αδιεξόδων.  Σήμερα, η επιστημονική κοινότητα, τα μέσα ενημέρωσης

και η κοινή γνώμη, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους γύρω από τις οργανώσεις παροχής εθελοντικών

υπηρεσιών και ειδικότερα του μη κερδοσκοπικού τομέα.

Ο εθελοντισμός, έτσι όπως αναδύεται, ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρώπης, οριοθετεί τον τρίτο πυλώνα

της οικονομίας, παρέχοντας υλικά αγαθά και υπηρεσίες που αδυνατούν να προσφέρουν το κράτος

και η ελεύθερη αγορά.

Πολλά υπολείπονται ακόμη, ώστε να διασφαλιστεί το κατάλληλο νομικό και φορολογικό πλαίσιο,

προκειμένου να προωθηθούν οι κοινωφελείς του στόχοι.  Το σοβαρό έλλειμμα ενημέρωσης αποτελεί

σημαντικό εμπόδιο για το σχεδιασμό μιας δημόσιας, κοινωνικά ωφέλιμης, πολιτικής.

Κάτω από τις συνθήκες αυτές, η κινητοποίηση των εθελοντικών ενεργειών της Κυπριακής κοινωνίας

μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής με μικρό κόστος για τον κρατικό προ-

ϋπολογισμό.   

Μέσω της έρευνας αυτής διαφάνηκε ότι, οι εθελοντικές οργανώσεις αποτελούν πεδίο ανίχνευσης

νέων αναγκών κοινωνικής προστασίας, προπορευόμενες από το κράτος στον εντοπισμό τους και

στην επεξεργασία προγραμμάτων αντιμετώπισής τους. Σε μια τέτοια προοπτική, οι εθελοντικές ορ-

γανώσεις έχουν να διαδραματίσουν ένα αυτόνομο σημαντικό ρόλο στην κοινωνική πολιτική και στις

ανθρώπινες σχέσεις αμοιβαιότητας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Eυχαριστώ την αγαπητή Κλαίρη για την παρουσίαση των πορισμάτων της έρευνας για τις ανάγκες

και τα προβλήματα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.  Θα ακολουθήσει συζήτηση με βάση τον

κατάλογο των ομιλητών και έγκριση των πορισμάτων.  Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να παρακαλέσω

το συνάδελφο, το Σοφοκλή το Φυττή, να έρθει εδώ στο προεδρείο, γιατί εγώ δυστυχώς θα πρέπει να

αποχωρήσω για άλλη ειλημμένη υποχρέωση.  Όμως, θα ήθελα να πω ότι αναμένουμε τις,  μεγάλης

σπουδαιότητας και σημασίας, εισηγήσεις, τις προτάσεις που εσείς θα καταθέσετε.  Θέλω να σας δια-

βεβαιώσω ότι τα όποια πορίσματα, εισηγήσεις, σκέψεις, αιτήματα που θα κατατεθούν εδώ και θα

τεθούν στα πρακτικά μας θα παραπεμφθούν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, γιατί όλα



αυτά τα οποία συμβαίνουν και όλα αυτά τα οποία εσείς καταθέτετε είναι σημαντικά, είναι πολύτιμα

για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, έτσι που να μπορέσει να ασκήσει και τη δική της νομοθετική

δουλειά, αλλά και το δικό της ελεγκτικό ρόλο σε σχέση με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.  Υπάρχουν

πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν, υπάρχουν αιτήματα που θα πρέπει να προβληθούν, γι’ αυτό

το λόγο δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι η ποιότητα των επιχειρημάτων, των εισηγήσεων και των

αιτημάτων σας θα είναι οδοδείκτης για μας, για να μπορέσουμε, τουλάχιστον, την επόμενη χρονιά να

έρθουμε εδώ με λιγότερα αιτήματα, ή ακόμα και με καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων, όπως

πολύ σωστά  έχουν επισημανθεί από τα συγκεκριμένα αυτά πορίσματα.

Με αυτές τις σκέψεις θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνεδρία, να σας ευ-

χαριστήσω για τη συμβολή σας και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι με προεδρεύοντα το Σοφοκλή το

Φυττή, όλα θα εξελιχθούν ομαλά.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι όλα τα καλά.

(Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Μάριος Καρογιάν αντικαταστάθηκε στην έδρα από το

βουλευτή κ. Σοφοκλή Φυττή)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

(ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΦΥΤΤΗΣ)

Καλημέρα σας.  Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου και εύχομαι κάθε επιτυχία στη σημερινή σύνοδο

της Κοινωνίας των Πολιτών.  Πρώτο ομιλητή έχουμε τον κ. Μάριο Κουλούμα, που αντιπροσωπεύει τον

Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου.  Από τη θέση σας και σε συντομία, παρακαλώ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ:

(Μ. ΚΟΥΛΟΥΜΑΣ)

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  Μάριος Κουλούμας το όνομά μου, αντιπροσωπεύω τον Αντιρευματικό

Σύνδεσμο Κύπρου, είμαι ο Πρόεδρος του Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου.  Θα αναφερθώ για

τα άτομα με χρόνιες ασθένειες και κυρίως για κάποιες τρομερές ελλείψεις που υπάρχουν στην Κύπρο

σχετικά με την αντιμετώπιση των χρόνιων παθήσεων, οι οποίες δεν έχουν αναφερθεί στην έρευνα.

Θα αναφερθώ κυρίως στην πρόληψη.  Στην Κύπρο δυστυχώς δεν υπάρχουν προγράμματα πρόληψης.

Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι κυρίως η θεραπεία των συμπτωμάτων των παθήσεων και αυτό

έχει βέβαια και κόστος και στο άτομο το ίδιο, το οποίο πάσχει από αυτή τη χρόνια πάθηση, αλλά και

στα οικονομικά του κράτους.

Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες και θα πρέπει το κράτος να εφαρ-

μόσει προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης.  Υπάρχουν ελλείψεις, επίσης, όσον αφορά

τις στρατηγικές αντιμετώπισης των χρόνιων παθήσεων και σημαντικά θέματα τα οποία μπορούν να

αντιμετωπιστούν μέσα από μια στρατηγική αντιμετώπιση είναι τα πρωτόκολλα θεραπείας, είναι η

ασφάλεια των ασθενών και η έρευνα.

Όσον αφορά την πλήρη ενσωμάτωση ατόμων με χρόνιες παθήσεις στην κοινωνία θα πρέπει επίσης

να υπάρξουν πρωτοβουλίες από το κράτος για την ένταξη, την επανένταξη ή την παραμονή των

ατόμων με χρόνιες παθήσεις στην εργασία, που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, έτσι ώστε να

έχουν μια καλή ποιότητα ζωής και πλήρη ενσωμάτωση στην κοινωνία.  Επίσης θέματα που αφορούν

την πρόσβαση στο δομημένο περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας.

Κλείνοντας θα αναφερθώ, για να είμαι σύντομος, σε μια άλλη τρομερή έλλειψη που υπάρχει.  Είναι

η έλλειψη κέντρου αποκατάστασης.  Τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, έχοντας μια καλή θεραπεία και 19
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αποκατάσταση, τότε παραμένουν ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Και εγώ ευχαριστώ.   Θα παίρνω έναν ομιλητή από τη μία λίστα και έναν από την άλλη, έτσι  μέχρι να

τελειώσουμε.  Είναι τριάντα εγγεγραμμένοι ομιλητές.  Ακολουθεί ο κ. Κωστάκης Μιχαήλ, που είναι

του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Πάφου.  Παρακαλώ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΑΦΟΥ (ΕΣΣΕ):

(Κ. ΜΙΧΑΗΛ)

Κύριε Πρόεδρε, εφόσον θέλετε να ονομάζεστε “κράτος πρόνοιας” και πιστεύω ότι θέλετε να συντάσσεστε

με τους εθελοντές, που φέτος αφιερώνουν το έτος κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

θα πρέπει να κάνετε τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, να πάρετε τις πολιτικές αποφάσεις και τα απαραίτητα

μέτρα, για να εξασφαλίσετε στα παιδιά και στις οικογένειές τους καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και

καλύτερη ποιότητα ζωής.  Τα ημίμετρα δε δίνουν ικανοποιητικές λύσεις.  Χρειάζεται το κράτος να

σταθεί αρωγός στη διάθεση της κατάλληλης κτηριακής, αλλά και υλικοτεχνικής υποδομής, που να

προδιαθέτουν θετικά τα παιδιά και τις οικογένειες, να είναι πόλοι έλξης γι’ αυτούς, ώστε με τη σωστή

διαπαιδαγώγηση και ενασχόληση των παιδιών θα αποφεύγεται η παραβατικότητα και θα μπορούν

να εργάζονται και οι δύο γονείς.  Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά θα έχουν ικανοποιητικούς πόρους, για

να γίνουν σωστοί πολίτες στην κοινωνία μας.

Καταλήγοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι οι εθελοντές δεν μπορούν να κτίζουν οικήματα.  Χωρίς

εγκαταστάσεις, πώς θα προσφέρονται υπηρεσίες προς τις ευπαθείς ομάδες και να εφαρμόζονται τα

προγράμματα;

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Και εγώ ευχαριστώ.  Ακολουθεί ο κ. Ανδρέας Παναγιώτου, που είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου

Γονέων Ενηλίκων “Απόστολος Λουκάς”.  Ναι, παρακαλώ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ “ΑΠ. ΛΟΥ-
ΚΑΣ” ΛΕΜΕΣΟΥ:

(Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ)

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να μπω κατευθείαν στα προβλήματα των ατόμων

με ειδικές ανάγκες, τα οποία είναι πολλά και ποικίλα, γιατί ο χρόνος που μας παραχωρήσατε είναι

εξαιρετικά λίγος.  Το πρώτο που θέλω να θίξω είναι η γραφειοκρατία στις κρατικές υπηρεσίες, στους

ημικρατικούς μηχανισμούς, ακόμα και στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα δημαρχεία.  Παραχωρήθηκε

στο σύνδεσμό μας, ο οποίος είναι ο Σύνδεσμος Γονέων Ενηλίκων “Απ. Λουκάς”, χαλίτικη γη στη

Λεμεσό. Εδώ και ένα μήνα αγωνίζομαι για την πολεοδομική άδεια, η οποία συνεχώς κολλά στη γρα-

φειοκρατία.

Το δεύτερο που θέλω να αναφέρω είναι ότι αναμένω περισσότερη ευαισθησία από τους κρατικούς

υπαλλήλους για τα θέματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Το τρίτο θέμα που θέλω να πω είναι ότι το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού θα

πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία, ώστε να υπάρξει ένα ενιαίο καταστατικό για όλες τις οργανώσεις

των παιδιών με ειδικές ανάγκες με μικρές αποκλίσεις για κάθε οργάνωση.



Το τέταρτο σημείο στο οποίο θέλω να τοποθετηθώ είναι το θέμα των αυστηρών ελέγχων και της επο-

πτείας των ιδρυμάτων και των σπιτιών στην κοινότητα όπου φιλοξενούνται τα παιδιά μας.  Τα παιδιά

μας είναι με ειδικές ανάγκες.  Για να εξασφαλίσουμε μια άδεια αλλαγής χρήσεως του υποστατικού,

το οποίο ενοικιάζουμε, από κατοικία σε κέντρο ημέρας, χρειάζεται πολεοδομική άδεια, η οποία για

να εκδοθεί χρειάζεται περισσότερους από οκτώ μήνες λόγω γραφειοκρατίας.  Και αν εκδοθεί!  Και

με το κόστος να επιβαρύνει τις οργανώσεις.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Και εγώ ευχαριστώ.  Ακολουθεί η κ. Παναγιώτα Παπανεάρχου του Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας

Πόλης Πάφου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (ΣΚΕ) ΠΟΛΗΣ ΠΑΦΟΥ:

(Π. ΠΑΠΑΝΕΑΡΧΟΥ)

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιωματούχοι της πολιτείας, αγαπητοί συνάδελφοι, κατ’ αρχήν θέλω να

ευχαριστήσω την πολιτεία και τους δημάρχους της κάθε περιοχής και επαρχίας για τη δημιουργία,

τη φροντίδα και αρωγή του θεσμού των κέντρων ενηλίκων που μας δίνει την ευκαιρία και τη χαρά

να υπηρετήσουμε τους συνανθρώπους μας και τις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας.  Το πρώτο

που πρέπει να προσεχθεί είναι το οικονομικό, από το οποίο πηγάζουν όλες οι ανάγκες των κέντρων.

Τα κέντρα ενηλίκων Πάφου χρήζουν άμεσης ανάγκης μεταφορικού μέσου, ώστε να εξυπηρετούνται

όλες οι δραστηριότητες των κέντρων.  Λόγου χάριν, η μεταφορά και η μετακίνηση ενηλίκων και η

εξυπηρέτηση, η κατ’ οίκον φροντίδα, η παράδοση φαγητού ως και οι εξωτερικές εργασίες.

Το κράτος πρέπει να ενσκήψει περισσότερο στα προβλήματα των ενηλίκων, στους οποίους εμείς

οφείλουμε πολλά, παραχωρώντας ακόμα και ειδικό για ψυχική στήριξη, λόγω μοναξιάς και απομό-

νωσης, για να μη νιώθουν περιθωριοποιημένοι.  Βέβαια, η βελτίωση είναι αρκετή, αλλά χρειάζονται

περισσότερα ως επίσης και περισσότερα εθελοντικά χέρια για βοήθεια.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ευχαριστώ πολύ.  Να παρακαλέσω τώρα τον κ. Ανδρέα Αποστόλου, που είναι Γενικός Οργανωτικός

του Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου.

Παρακαλώ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ:

(Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ)

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εκπροσωπώ τον Παγκύπριο Διαβητικό Σύν-

δεσμο ως γενικός οργανωτικός.  Θα ήθελα να αναφερθώ στο διαβήτη.  Όπως είναι καλά γνωστό, ο

διαβήτης είναι μια χρόνια κατάσταση.  Από τη στιγμή που θα διαγνωστεί, είναι μέρος της ζωής για

την υπόλοιπη περίοδο της.  Είναι γνωστό ότι είναι μια ύπουλη ασθένεια, η οποία αν δεν προσεχθεί,

θα έχει όλες τις επιπλοκές, καρδιοπάθειες, νευροπάθειες, τύφλωση, νεφροπάθειες και ακρωτηρια-

σμούς.  Χρειάζεται μεγάλη φροντίδα και δαπάνη, όσον αφορά τη διατροφή και ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη.

Υπάρχουν δύο είδη διαβήτη.  Ο τύπου ένα και ο τύπου δύο.  Ο τύπου ένα είναι ο ινσουλινοεξαρτώμενος

και παρουσιάζεται στα παιδιά. Ρυθμίζεται με ινσουλίνη.  Ο τύπου δύο είναι γνωστός ως ο διαβήτης 21
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των ενηλίκων, ο οποίος είναι και κληρονομικός.  Ρυθμίζεται με χάπια και δίαιτα.  Είναι ενδεχόμενο

σε κάποιο στάδιο να χρειαστεί και ινσουλίνη.  Το ποσοστό του διαβήτη στον τόπο μας είναι 10,3%, από

τα ψηλότερα στην Ευρώπη.  Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 7%.  Από το πιο πάνω ποσοστό ένας

μεγάλος αριθμός είναι αδιάγνωστοι και εκεί είναι τα δύσκολα, γιατί ο διαβήτης δρα επικίνδυνα και

ύπουλα όσο δε ρυθμίζεται.  Είναι ανάγκη να παρθούν μέτρα για καταπολέμηση αυτής της επιδημίας,

που αφορά το παγκόσμιο.  Η καθιστική ζωή, η κακή διατροφή και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες

προκαλούν το διαβήτη.  Σήμερα ακόμα και σε νέους παρουσιάζεται ο διαβήτης τόσο του τύπου ένα

όσο και του τύπου δύο.  Για να υπάρξει ικανοποιητική αντιμετώπιση χρειάζεται άσκηση, υγιεινή

διατροφή και ρύθμιση.

Θα πρέπει να υπάρχουν διαβητολογικές κλινικές, επανδρωμένες με ειδικούς γιατρούς διαβητολόγους

ή ενδοκρινολόγους, εκπαιδευμένους νοσηλευτές, διαιτολόγους, ποδίατρους, καθώς και προσωπικό

στήριξης.  Μόνο έτσι είναι δυνατό να περιοριστεί και τα άτομα με διαβήτη να ζούνε φυσιολογικά, εν-

τεταγμένα στο κοινωνικό σύνολο.  Πρέπει να μάθουμε όλοι ότι ο διαβήτης είναι τρόπος ζωής.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Και εγώ ευχαριστώ.  Κυρία Αγγελίδου, θέλετε κάτι να πείτε;

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΠΣΣΕ):

(ΚΛ. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ)

Θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Επί των θεμάτων που συζητήθηκαν;

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΠΣΣΕ):

(ΚΛ. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ)

Επί των θεμάτων που συζητούνται.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Νομίζω, να μείνετε στο τέλος να τα ακούσετε όλα. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΠΣΣΕ):

(ΚΛ. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ)

Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ε, μα…

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΠΣΣΕ):

(ΚΛ. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ)

Θα ήθελα να πω, έντιμε κύριε Πρόεδρε, ότι εδώ δεν ήρθαμε για να συζητήσουμε τα προβλήματα που

έχει ο κάθε ένας σύνδεσμος, διότι αυτά λέχθηκαν στην έρευνα, στην ερευνήτρια από τον καθένα.

Εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε πάνω στα πορίσματα που έχουν λεχθεί και να δούμε



πώς θα τροχοδρομήσουμε τρόπους επικοινωνίας με το κράτος, για να δοθεί οικονομική ενίσχυση,

η γραφειοκρατία κ.λπ., πώς εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να οργανωθούμε, ώστε να μπορέσουμε να κα-

λύψουμε όλες αυτές τις ελλείψεις που αναφέρονται. Δηλαδή, πώς εμείς ως εθελοντές θα συνεργα-

στούμε όλοι μαζί, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλες αυτές τις ευπαθείς ομάδες;  Δηλαδή, αν

καθίσουμε ο καθένας τώρα και λέει τί πρόβλημα αντιμετωπίζει η οργάνωσή του, δε θα βγάλουμε

πορίσματα.  Αυτό είναι που θα ήθελα να πω.  Λυπούμαι που επεμβαίνω.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Όχι, εντάξει.  Ίσως -δεν ξέρω- οι οργανωτές αυτής της συνόδου, που δεν είμαι ούτε εγώ ούτε ο κύριος

πρόεδρος της Βουλής, τι έχετε πει στις εθελοντικές οργανώσεις που μετέχουν εδώ, να πουν;  Πάνω

στα πορίσματα της έρευνας ή να πει ο καθένας τα προβλήματα, τον πόνο του ας πούμε;  

Κύριε Ολύμπιε, σας ακούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΠΣΣΕ):

(ΣΤ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ)

Ασφαλώς, το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή στα πορίσματα της έρευνας.  Θα ήταν και εγώ, πιστεύω,

λάθος η σπατάλη του χρόνου της συνόδου, αν ο κάθε σύνδεσμος ή η κάθε ευπαθής ομάδα επανα-

λαμβάνει το τι έχει λεχθεί στην έρευνα ή ακόμα και ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.  Εδώ

πρέπει να γίνει μια γενική συζήτηση και αυτός είναι ο λόγος.  Τα προβλήματα έχουν αναδειχθεί μέσα

από την έρευνα και εδώ είμαστε να τα κουβεντιάσουμε, να δούμε πώς προχωρούμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Μάλιστα.  Θα παρακαλέσω λοιπόν όλους τους υπόλοιπους είκοσι πέντε ομιλητές που ζήτησαν πα-

ρέμβαση να τροποποιήσουν κατά το δυνατό λίγο την εισήγησή τους, ώστε να συνάδει με τα πορίσματα

κ.λπ.  Ακολουθεί ο κ. Δώρος Πολυκάρπου της Κίνησης για Ισότητα, Στήριξη και Αντιρατσισμό.

Παρακαλώ, κύριε Πολυκάρπου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΜΟ (ΚΙΣΑ):

(Δ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ)

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Δώρος Πολυκάρπου -ήδη το είπατε- μας είπαν να λέμε το

όνομά μας ξανά, να το επαναλάβω, επειδή έτσι μας έχουν πει, από την ΚΙΣΑ, την Κίνηση για Ισότητα,

Στήριξη και Αντιρατσισμό.  Είναι λίγο δύσκολο μέσα στα λίγα δευτερόλεπτα τώρα να προσαρμοστούμε

στα νέα δεδομένα, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά σύντομος όσον αφορά το πρώτο μέρος,

ούτως ώστε να δω αν μπορώ να ανταποκριθώ και στο θέμα των συμπερασμάτων.

Κατ’ αρχήν η ΚΙΣΑ θέλει να πει ότι, όταν μιλούμε για τις ομάδες που εμείς εργαζόμαστε και δε θεωρούμε

ότι εκπροσωπούμε, αλλά εργαζόμαστε μαζί με αυτές τις ευπαθείς ομάδες, προτιμούμε να αναφερόμαστε

σε ρόμα παρά σε τσιγγάνους, προτιμούμε να αναφερόμαστε σε μετανάστες και άτομα με διεθνή προ-

στασία παρά σε αιτούντες άσυλο.  Οι ρόμα θεωρώ ότι είναι ήδη στιγματισμός και συμβάλλει στον κοι-

νωνικό αποκλεισμό να θεωρούμε ότι, εφόσον έχουμε στην Κύπρο σήμερα, δύο κατηγορίες ρόμα.

Ρόμα οι οποίοι είναι κοινοτικοί και βασικά έχουν έρθει από τα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και ρόμα οι οποίοι είναι Κύπριοι πολίτες, οι οποίοι κατά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας

εντάχθηκαν στην κοινότητα των Τουρκοκυπρίων.  Επομένως, το θεωρώ λίγο ως στιγματισμό να θε- 23
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ωρούμε ότι είναι άτομα τα οποία έρχονται από την Τουρκία οι τσιγγάνοι.  

Επίσης αναφορικά με τις ομάδες με τις οποίες εργαζόμαστε.  Είμαστε σήμερα στη Βουλή και θεωρούμε

ότι σε μια αστική δημοκρατία ίσως η Βουλή να είναι ο πιο σημαντικός θεσμός συμμετοχής των πολιτών

στη διακυβέρνηση, στην ανάπτυξη, στη ρύθμιση του μέλλοντος ενός τόπου, αν θέλετε.  Θεωρώ ότι

η Βουλή είναι το σημαντικό στοιχείο της συμμετοχής και είναι σε τούτο που θέλω να επικεντρωθώ.

Λαμβάνουμε υπόψη την πραγματικότητα στο σύνολό της, όταν μιλούμε για την κυπριακή κοινωνία.

Είναι το δεύτερο στοιχείο, που πιστεύω, ότι έχει σημασία, για να μπορέσουμε να πετύχουμε και σε

αυτούς τους δύο τομείς, δηλαδή την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Έχω την πεποίθηση ότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα σε κανένα επίπεδο να βλέπουμε την κοινωνία

μας όπως είναι και όχι αποσπασματικά.   Δηλαδή, όταν μιλούμε για μετανάστες άτομα με υψηλή προ-

στασία ή τις εθνικές μειονότητες, συγκεκριμένα τους αθίγγανους, έχω την εντύπωση ότι δεν τους

βλέπουμε ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας, αλλά ήδη όταν εμείς χαράσσουμε πολιτική,

όταν εργαζόμαστε στον εθελοντικό τομέα, όταν είμαστε λειτουργοί των μέσων ενημέρωσης, όταν

ασκούμε κρατική εξουσία, αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας μας δεν τα βλέπουμε ως ισότιμα και ως

αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, αλλά ως κάτι το ξεχωριστό, ως κάτι το διαφορετικό.  Αν δεν

μπορέσουμε να τα δούμε και αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας μας ως μέρος της κοινωνίας μας,

ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας, πιστεύω ότι δε θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ικανοποιητικά

τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Και ασφαλώς η συμμετοχή.  Πρέπει να διερωτηθούμε ποια είναι η συμμετοχή αυτής της μεγάλης

μερίδας, που σήμερα θεωρούμε ότι φθάνει γύρω στο 20% του πληθυσμού μας, ποια είναι η συμμετοχή

τους στην κοινωνική, ποια είναι η συμμετοχή τους στην πολιτιστική, ποια είναι η συμμετοχή τους στην

οικονομική, ποια είναι η συμμετοχή τους σε όλες τις δομές της κοινωνίας μας.  Ουσιαστικά είναι ανύ-

παρκτη και πολύ περιορισμένη, προκαθορισμένη και χωρίς τη σημαντική αξία -και τελειώνω- που

πιστεύω ότι όλοι ασπαζόμαστε.  Όλοι, νομίζω, ασπαζόμαστε την αξία της διακήρυξης των Ηνωμένων

Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται και πεθαίνουν ίσοι.  Διερωτώμαι

πραγματικά όμως σε σχέση με αυτές τις δύο ομάδες, που έχω ήδη αναφέρει, πόσο έχουμε καταφέρει

ως κοινωνία, ως πολιτεία και ως κοινωνία των πολιτών να τους ζούμε και να τους αντιμετωπίζουμε

και να τους συμπεριλάβουμε στη δράση μας ως ίσους μεταξύ ίσων.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ευχαριστώ και εγώ.  Ακολουθεί η κ. Μαργαρίτα Βρακά-Ελευθεριάδου, πρόεδρος του Συνδέσμου

Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ:

(Μ. ΒΡΑΚΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ)

Έντιμε κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η τοποθέτηση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου

θα εστιαστεί στα πορίσματα της έρευνας, κάνοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις επί του θέματος.  Ως

Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου εκπροσωπώ σήμερα τους επαγγελματίες

συναδέλφους, που εργάζονται στις εθελοντικές οργανώσεις παγκύπρια και παρέχουν κοινωνικές

υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα ευπαθών ομάδων με ιδιαιτερότητες και αυξημένες κοινωνικές ανάγκες.

Ο ρόλος τους στην παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβάνει την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη

ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων και συνδυάζει την αποδοτική διαχείριση πόρων σε ένα μετα-

βαλλόμενο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από οικονομική κρίση.



Η εξασφάλιση επάρκειας χρηματικών πόρων και υλικοτεχνικής υποδομής  προβλήθηκε από την

πλειοψηφία των εθελοντικών οργανώσεων, μέσω της έρευνας που διενεργήθηκε από το ΠΣΣΕ. Η

αξιοποίηση των πόρων και η συμπλήρωσή τους με άλλους συνδέεται με την ευρηματικότητα των

εθελοντικών οργανώσεων και συναρτάται με την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ τους και με την

τοπική κοινωνία, γιατί η κοινωνική πολιτική είναι πολιτική.  Απαιτεί βούληση, αξιακό πλαίσιο, όραμα

και επηρεάζεται από την ποιότητα των σχέσεων που οικοδομεί.  Παρ’ όλο που φαίνεται να κυριαρχεί

μια κατασταλτική τάση στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, ιδιαίτερα στον εθελοντικό τομέα, δεν είναι

δυνατό να υποβαθμιστεί σε απλή διαχείριση ανθρώπων και καταστάσεων, αλλά να στοχεύει στη μα-

κροχρόνια εδραίωση λύσεων.

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην κοινωνική πολιτική υιοθετούν μια διευρυμένη οπτική, η οποία πρω-

τίστως αντιλαμβάνεται την ολοκληρωμένη αναπτυξιακή δυναμική της.  Αυτό μεταφράζεται σε ενίσχυση

της κοινωνικής αλληλεγγύης και επομένως της κοινωνικής συνοχής, αλλά και στη δημιουργία νέων

ειδικοτήτων και θέσεων εργασίας, στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και στην ου-

σιαστική ενδυνάμωση των πολιτών.  Έννοιες όπως παραγωγικότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσμα-

τικότητα και κοινωνική διοίκηση κατέχουν κεντρική θέση στο σύγχρονο λόγο της κοινωνικής πολιτικής.

Ωστόσο μπορούν να συνδυαστούν με κοινωνικούς στόχους, περιφρούρηση της ποιότητας και εξα-

σφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των χρηστών των υπηρεσιών, στη βάση ενός κοινά αποδεκτού

πλαισίου αξιών και παραδοχών.  Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση αποτελεί η υιοθέτηση

επιστημονικών μεθόδων κοινωνικού σχεδιασμού και αξιολόγησης των πολιτικών και προγραμμάτων,

καθώς και η ανάπτυξη στελεχών, ειδικά εκπαιδευμένων για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής στο

τοπικό επίπεδο από διαφορετικές επιστημονικές ειδικότητες, όπως απαιτεί ο διεπιστημονικός της

χαρακτήρας.

Το ανθρώπινο δυναμικό των κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των εθελοντών,

χρειάζεται διαρκή υποστήριξη, κατάλληλη εκπαίδευση και δυνατότητες επιμόρφωσης, ώστε να

μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις, τις γνώσεις και στην αντιμετώπιση των πολλαπλών

προβλημάτων.  Η κατάλληλη επιμόρφωση δεν μπορεί να περιορίζεται στη διεύρυνση τεχνικών γνώ-

σεων, αλλά και στην ανίχνευση τρόπων συνύπαρξης και συνεργασίας, επίλυσης συγκρούσεων και

θεμελίωσης μεθόδων συνεργασίας.

Τέλος, πέρα από τις συνεργασίες και την κοινωνική δικτύωση με την τοπική κοινωνία σε ατομική και

συλλογική βάση, καθώς επίσης και τη σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οι καιροί

και ο ρόλος του εθελοντικού τομέα απαιτούν αποφασιστικά μηνύματα προς την επιστημονική κοινότητα

και συμπράξεις με πανεπιστημιακές σχολές και ερευνητικά ιδρύματα.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ευχαριστώ και εγώ.  Παρακαλώ την κ. Μαρία Επαμεινώνδα του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού

Προγραμματισμού.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ:

(Μ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ)

Κύριε Πρόεδρε, η τοποθέτησή μου αφορά τους νέους οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στις ευπαθείς

ομάδες πληθυσμού.  Η έρευνα έδειξε την έλλειψη δομών, αλλά και υπηρεσιών, ιδιαίτερα φιλικών

προς τους νέους.  Η Κύπρος δεν έχει εκπονήσει μέχρι στιγμής καμιά στρατηγική και κανένα σχέδιο

δράσης που να αναγνωρίζει και να προωθεί τα δικαιώματα που αφορούν τη σεξουαλική και αναπα- 25
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ραγωγική υγεία των νέων, αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού.  Η απουσία οποιασδήποτε στρατηγικής

ή σχεδίου δράσης επί του θέματος έχει αντίκτυπο στη δυνατότητα πρόσβασης των νέων στην πλη-

ροφόρηση και στις υπηρεσίες που χρειάζονται, για να κάνουν ενημερωμένες επιλογές, καθώς επίσης

και στα μέσα που χρειάζονται για να πραγματοποιήσουν τις επιλογές τους αυτές.  Ως εκ τούτου, ο σχε-

διασμός και η υιοθέτηση μιας τέτοιας στρατηγικής κρίνεται καίριας σημασίας, πρωτίστως όσον αφορά

στην τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των νέων.

Οι νέοι αποτελούν αναμφίβολα το παρόν και το μέλλον κάθε χώρας και ως εκ τούτου είναι προς το

συμφέρον της πολιτείας η χάραξη πολιτικών που να διασφαλίζουν την υγιή και ενεργό συμμετοχή

των νέων πολιτών της.  Είναι καιρός λοιπόν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας πολιτικής για

τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των νέων της Κύπρου.

Κλείνοντας, θα ήθελα να παραθέσω μια δήλωση του πρώην Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού

Ηνωμένων Εθνών, κ. Κόφι Ανάν, στην ομιλία του ενώπιον εκατόν ογδόντα εννέα ηγετών κρατών στη

Σύνοδο Κορυφής του 2000, όπου συμφωνήθηκαν οι στόχοι της χιλιετίας  «Οι στόχοι της χιλιετίας, και

ιδιαίτερα η εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, δε θα επιτευχθούν ποτέ αν τα ζητήματα της ανα-

παραγωγικής υγείας και του πληθυσμού δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά».

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ευχαριστώ και εγώ.  Η κ. Έλενα Σωτηρίου, Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών

Οικογενειών και Φίλων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ:

(Ε. ΣΩΤΗΡΙΟΥ)

Η μονογονεϊκή οικογένεια δεν είναι πλέον μια νέα μορφή οικογένειας στον τόπο μας.  Δεν είναι δια-

λυμένη οικογένεια, δεν είναι προβληματική οικογένεια, δεν είναι μισή οικογένεια.  Είναι απλά μια

άλλη μορφή οικογένειας.  Εισηγούμαι με απλά λόγια πως για την προώθηση των πορισμάτων της

έρευνας πρέπει να υπάρξει πρόληψη, ενημέρωση στους νέους και αυτό μπορεί να αρχίσει και από

τις μικρές ηλικίες για την έννοια και τη σημασία της οικογένειας, τις ευθύνες που προϋποθέτει η δη-

μιουργία οικογένειας, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν από τη μη ανάληψη των ευθυνών τους

στην οικογένειά τους.

Ουσιαστική και μόνιμη λύση των θεμάτων που απασχολούν τις μονογονεϊκές οικογένειες:

1. Καταγράφοντας, με ειδική έρευνα, τον αριθμό όλων των μονογονεϊκών οικογενειών στον τόπο μας,

2. το ποσοστό που αντιστοιχεί στην κάθε ομάδα των μονογονεϊκών οικογενειών ξεχωριστά και ειδικά

θέματα που χρειάζονται λύση της κάθε ομάδας, αλλά και τα κοινά.  Έτσι δημιουργείται η βάση, ακο-

λουθεί η κατηγοριοποίηση και δίνοντας πάντα προτεραιότητα στα πιο επείγοντα για την καλυτέρευση

της ποιότητας της ζωής των μονογονεϊκών οικογενειών, να αρχίσει η επίλυση των θεμάτων που

ταλαιπωρούν τους μονογονιούς και τα παιδιά μας, αποφεύγοντας έτσι σταδιακά, αλλά ορθολογιστικά

τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

3.  συμμετοχή των εκπροσώπων των μονογονεϊκών οικογενειών στις συνεδρίες των Κοινοβουλευ-

τικών Επιτροπών της Βουλής στα θέματα που τους αφορούν.  Επειδή επανειλημμένα έχει παρα-

τηρηθεί αποκλεισμός του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων από

συνεδρίες συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής επιτροπής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και εδώ η

συμμετοχή μας στα κέντρα λήψης αποφάσεων,



4. η κρατική χορηγία να είναι ανάλογη με τις υπηρεσίες που προσφέρονται, έτσι ώστε να είναι επαρκής,

και 

5.στις κρατικές υπηρεσίες πρέπει να γίνει εξειδίκευση του υφιστάμενου προσωπικού στο χειρισμό

των ιδιαιτεροτήτων της ομάδας αυτής, αλλά και πρόσληψη προσωπικού, για να μη μιλούμε πλέον

για υποστελεχωμένες υπηρεσίες.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ευχαριστώ πολύ.  

Ακολουθεί η κ. Ανδρούλα Πασχαλίδου της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ευημερίας Ηλι-

κιωμένων (ΠΟΣΕΗ).

Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ:

(Α. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ)

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, εκπροσωπώ την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Ευημερίας

Ηλικιωμένων.  Έχουν αναφερθεί από την έρευνα αρκετά από τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι

ηλικιωμένοι, τα άτομα της τρίτης ηλικίας.  Ένα βασικό, που υπάρχει, είναι ότι, ενώ οι ηλικιωμένοι

έχουν αρκετά δικαιώματα, τα οποία τους έδωσαν οι διάφορες κυβερνήσεις, έχουν άγνοια αυτών των

δικαιωμάτων τους.  Μια εισήγησή μας είναι, να τυπωθούν τα δικαιώματα αυτά, όπως και ο Χάρτης

των Δικαιωμάτων των ατόμων της τρίτης ηλικίας που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

καθώς και τα δικαιώματα που έχουν δώσει διάφορα υπουργεία στους ηλικιωμένους, ώστε να ξέρουν

οι ηλικιωμένοι τα δικαιώματά τους.

Έχει λεχθεί ότι ένας βασικός λόγος για τον κοινωνικό αποκλεισμό είναι η έλλειψη πόρων.  Πραγματικά

η έλλειψη πόρων εμποδίζει εμάς τις εθελοντικές οργανώσεις να αναπτύσσουμε προγράμματα για

τα άτομα της τρίτης ηλικίας, ώστε να συμμετέχουν στην κοινότητα στην οποία ζουν, να περνούν μια

ευχάριστη ζωή αλλά και να προσφέρουν στον τόπο στον οποίο ζουν.  

Στο θέμα των προσφύγων πρέπει να αναφέρουμε ότι στις πολυκατοικίες που έδωσε η κυβέρνηση

το 1974, στο δεύτερο και τρίτο όροφο έμεναν άτομα ηλικίας 40-50 χρόνων που σήμερα είναι ηλικιωμένοι.

Δεν υπάρχουν ανελκυστήρες και αυτά τα άτομα είναι κοινωνικά αποκλεισμένα, όπως και άτομα που

μένουν σε τουρκικές κατοικίες που έχουν έλλειψη αρκετών διευκολύνσεων.  

Δεν αναφέρθηκε τίποτε για τα προβλήματα των εγκλωβισμένων που σχεδόν όλοι είναι ηλικιωμένοι.

Πιστεύουμε ότι πρέπει η τρίτη ηλικία να ζει μια αξιοπρεπή ζωή, χωρίς να υπάρχει βία ενάντιά τους

και χωρίς να υπάρχει οικονομική, σωματική ή συναισθηματική βία.  Ο βασικός παράγοντας για

τον κοινωνικό αποκλεισμό της τρίτης ηλικίας είναι η υγεία τους και πιστεύουμε ότι η πρόληψη είναι

καλύτερη από τη θεραπεία.  Επίσης στο θέμα της υγείας συμβάλει και η δυσκολία των οικονομικών

τους, διότι πρέπει να αγοράζουν και φάρμακα, τα οποία πολλές φορές δεν υπάρχουν στο νοσοκο-

μείο.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες θα εισηγούμουν να περιληφθούν και οι χήρες, οι οποίες και εκείνες

είναι μονογονεϊκές οικογένειες.  Δεν το είδα στην έκθεση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ή ο χήρος, ο άντρας. 27
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΠΟΣΕΗ):

Και ο χήρος άντρας.  Ο χήρος  άντρας θα παντρευτεί εύκολα, κύριε Πρόεδρε.  Η γυναίκα δε θα

παντρευτεί.  Παρατηρούμε έλλειψη εθελοντών σε οργανώσεις που ενδιαφέρονται για άτομα της τρίτης

ηλικίας, ενώ για άλλες οργανώσεις βλέπουμε ότι υπάρχουν νέα άτομα.  Και εμείς ήμασταν νέοι όταν

πριν τριάντα χρόνια ιδρύσαμε τους Συνδέσμους Ευημερίας Ηλικιωμένων.  Τώρα είμαστε συνταξιούχοι.

Πιστεύω πολύ ότι για να βελτιωθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και για να μην υπάρχει στα άτομα της

τρίτης ηλικίας πρέπει να εμπλακούν στον εθελοντισμό τα ίδια τα άτομα.  Να καλλιεργηθεί επίσης ο

εθελοντισμός από τα νηπιαγωγεία, σ’ όλη την εκπαίδευση των παιδιών, ώστε να ευαισθητοποιηθούν

για όλες τις ομάδες που είναι κοινωνικά αποκλεισμένες και να προσφέρουν το κατά δύναμη στο να

περιοριστεί ο κοινωνικός αποκλεισμός.   Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ευχαριστούμε.  Τα θέματα της ευημερίας των ηλικιωμένων και των δικαιωμάτων τους όπως και

πολλά άλλα θέματα τα οποία ακούγονται εδώ, τα μελετούμε και τα εξετάζουμε και στην Κοινοβουλευτική

Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  Προχθές είχαμε και συνεδρία γι’ αυτή την Ευρωπαϊκή Χάρτα

και έχουμε ζητήσει -είναι εδώ και ο κ. Χατζηευτυχίου- και στα μέσα του Φεβράρη θα μας κάνει ένα

ωραίο πίνακα του τί περιέχει η Ευρωπαϊκή Χάρτα, τί έχει η νομοθεσία μας εδώ στην Κύπρο, εφαρμόζεται

ή δεν εφαρμόζεται;  Και θα τη μελετήσουμε ξανά για να δούμε πού υπάρχουν ελλείψεις ή γιατί

υπάρχουν ελλείψεις.  Είναι οικονομικοί οι λόγοι;  Κοινωνικοί;  Και έτσι θα συνεχίσουμε αυτά τα θέματα

της Ευρωπαϊκής Χάρτας που είναι πανευρωπαϊκή.

Ακολουθεί ο κ. Χρίστος Αυγουστίνος, πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Γονέων Παιδιών με

Ειδικές Ανάγκες.

Παρακαλώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:

(ΧΡ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ)

Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα μιλήσω για την ομάδα 6 (έξι) που είναι παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες

(ΑμΕΑ).  Στη σελίδα 78 της έρευνας που έχουμε στα χέρια μας, 47% των ερωτηθέντων κρίνουν

ανεπαρκή τα υφιστάμενα μέτρα πολιτικής από το κράτος και στη σελίδα 88, που αναφέρεται στην

ομάδα ΑμΕΑ, οι οργανώσεις αναφέρουν πως κρίνουν ανεπαρκή τα υφιστάμενα μέτρα με ποσοστό

24%.  Το δε γενικό συμπέρασμα της έρευνας για τα ΑμΕΑ είναι:  Τα ΑμΕΑ δεν έχουν πρόσβαση και

δικαιώματα στην εκπαίδευση, απασχόληση και φροντίδα και γίνεται αναφορά για τα ιατρικά τους προ-

βλήματα.  Θέλω να τονίσω ότι για την επίλυση αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος απαιτείται δη-

μιουργία εξειδικευμένων κέντρων και η στελέχωσή τους από εξειδικευμένους επαγγελματίες.  Ως

ομοσπονδία ζητούμε την παρέμβαση τόσο της πολιτείας όσο και των εθελοντικών οργανώσεων, για

τη δημιουργία αυτών των κέντρων.  Επίσης ζητούμε τη λειτουργία των ειδικών σχολείων που παρέχουν

αυτές τις υπηρεσίες, με βάση το θεσμό του ολοήμερου σχολείου.  Η στελέχωσή τους με θεραπευτές

όπως φυσιοθεραπευτές, κινησιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ειδικούς εκπαιδευτές,

γυμναστές ειδικής φυσικής αγωγής, καθώς επίσης και από ψυχολόγους.  Τα κέντρα αυτά θα τα επι-

σκέπτεται και ιατρικό προσωπικό.  Όλοι μαζί ως μια μεγάλη πολυθεματική ομάδα θα εργάζονται τόσο

για την παροχή της αναγκαίας θεραπευτικής και εκπαιδευτικής στήριξης στα παιδιά, όσο και την

παροχή της απαιτούμενης ψυχολογικής και υποστηριχτικής στήριξης τόσο στα παιδιά όσο και στις

οικογένειές τους.

Τελειώνοντας, θέλω να παρακαλέσω τόσο την πολιτεία όσο και το Συντονιστικό Συμβούλιο να βοηθήσουν

τις οργανώσεις για μια πιο στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και φαίνεται καθαρά η έλλειψη

αυτής της εργασίας και από τα πορίσματα, καθώς και για την εξεύρεση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα.  



Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Κι’ εγώ ευχαριστώ, κύριε Αυγουστίνο.

Παρακαλώ τώρα τον κ. Θωμά Καραγιαννίδη που είναι του Λαϊονικού Ιδρύματος για την Αποκατάσταση

του Απροστάτευτου Παιδιού.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΑΪΟΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ:

(Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ)

Κύριε Πρόεδρε, το Λαϊονικό Ίδρυμα για την Αποκατάσταση του Απροστάτευτου Παιδιού, βοηθά με

κάθε τρόπο οικονομικό, ηθικό, συμβουλευτικό και κοινωνικό, απροστάτευτα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Τα παιδιά επιλέγονται σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του κράτους και είναι

συνήθως έφηβοι 15-25 ετών.  Παιδιά φτωχών, μονογονεϊκών οικογενειών.  Δίνεται ιδιαίτερη φροντίδα

στην ενίσχυση των σπουδών τους και στην επαγγελματική και κοινωνική τους αποκατάσταση.  Δεν

είναι λίγα τα παιδιά που γράφουν στο ίδρυμα, για να μας ευχαριστήσουν και να μας πουν ότι στο

ίδρυμα βρήκαν ένα νέο πατέρα και μια νέα μητέρα.  Η με κάθε τρόπο ενδυνάμωση των παιδιών στο

ξεκίνημα της ζωής τους κτυπά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στις ρίζες του και αποτελεί,

κατά τη γνώμη μας, δραστηριότητα μείζονος κοινωνικής φροντίδας. 

Το “ΛΙΑΑΠ” έχει βοηθήσει παιδιά που σήμερα είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες, απόφοιτοι πανεπι-

στημίων και στελέχη επιχειρήσεων.  Έχει βοηθήσει νεαρές κοπέλες να αποκατασταθούν και να δη-

μιουργήσουν οικογένεια.  Η ζήτηση βοήθειας από τα παιδιά είναι συνεχής και πιεστική.  Παράκλησή

μας είναι όπως το Λαϊονικό Ίδρυμα για την Αποκατάσταση του Απροστάτευτου Παιδιού, καταστεί δι-

καιούχος κρατικής χορηγίας για να ενδυναμωθεί η προσφορά του προς τα παιδιά. 

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Θωμά.

Ακολουθεί η κ. Ντίνα Κωνσταντινίδου, του Συνδέσμου Ατόμων με Διαβήτη Κύπρου.

Παρακαλώ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΠΡΟΥ:

(ΝΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ)

Έντιμε κύριε Πρόεδρε, στα πορίσματα όσον αφορά τους χρόνια ασθενείς καταγράφονται ορι-

σμένες εισηγήσεις σχετικά με τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής στα νοσοκομεία και

στα κέντρα υγείας.  Επίσης αναγράφεται ότι τέθηκε το ζήτημα της αξιολόγησης και επίβλεψης

προγραμμάτων και υπηρεσιών από το κράτος.  Θα ήθελα, με τη μικρή μου παρέμβαση, να ση-

μειώσω ότι, κατ’ αρχάς το 10%, περίπου, των δημόσιων δαπανών για την υγεία απευθύνεται

στο διαβήτη και το 60% από αυτές τις δαπάνες αφορά τις επιπλοκές του.  Τεκμηριώνεται απόλυτα

η άμεση και απόλυτη προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην έρευνα, στο σχεδιασμό και στην

υλοποίηση επιδημιολογικών μελετών και στην εξάπλωση και στη στελέχωση των ιατρείων

σε ολόκληρη την Κύπρο.  Τα εθνικά προγράμματα πρέπει να επικεντρωθούν σε τρεις στόχους.

Αναγνώριση των ατόμων με μεγαλύτερο κίνδυνο, υπολογισμός του κινδύνου και παρέμβαση 29
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στην πρόληψη της εμφάνισης της ασθένειας αυτής.  Πρέπει να δημιουργηθεί και στη χώρα

μας εθνική πολιτική για το διαβήτη, πράγμα που υπάρχει στα έντεκα από τα είκοσι εφτά κράτη

της Ευρώπης.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ευχαριστώ κι’ εγώ.  

Ο κ. Παναγιώτης Σαββίδης του Παγκύπριου Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ:

(Π. ΣΑΒΒΙΔΗΣ)

Θα ήθελα να μιλήσω για δύο θέματα.  Το πρώτο θέμα είναι η χρηματοδότηση και το άλλο, τελείως

εκτός, ο συνεργατισμός.  Ακούμε συχνά ότι λεφτά δεν υπάρχουν.  Λεφτά υπάρχουν.  Να σας πω

το αγαπημένο μου παράδειγμα.  Η κοινωνία μας, η κυβέρνηση, το κράτος, η Βουλή, αποφάσισε

ότι θα δίνει γύρω στα €95 εκατομ. το χρόνο σε φοιτητές, άτομα αρτιμελή, έξυπνα, δραστήρια, που

μπορούν να εργαστούν όπου χρειαστεί, σε σχέση με τα €8 εκατομ. που παίρνουμε εμείς σαν εθε-

λοντές.  Οπότε βλέπετε, κατά κάποιο τρόπο, τις προτεραιότητες της κοινωνίας μας.  Αν δε δημιουρ-

γήσουμε πολιτικό κόστος δεν κάνουμε τίποτε.  Προσέξετε, αν υπήρχε πολιτικό κόστος θα υπήρχαν

και υπουργοί και βουλευτές και επίσημοι και τα πάντα.  Νομίζω μας θεωρούν δεδομένους.  Πρέπει

να τα λέμε μεταξύ μας.

Όσον αφορά το συνεργατισμό και γιατί τον αναφέρω, δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλύτερο παράδειγμα

από τις εθελοντικές οργανώσεις όσον αφορά ένα μοντέλο συνεργατισμού.  Μπορούμε να καταφέρουμε

να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μοντέλο μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, που να αξιοποιεί

τους εθελοντές και να προωθεί τους κοινωνικούς σκοπούς, που θα προσφέρουν καλές υπηρεσίες

στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Πιστεύω αν κοιτάξετε τα οικονομικά σας, θα δείτε ότι

μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες σε διπλάσιο αριθμό ατόμων, ίσως και με διπλάσιο αριθμό

υπαλλήλων, με το ίδιο κόστος που θα στοίχιζε στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Οπότε πιστεύω ότι πρέπει

να μας αξιοποιήσει η κυβέρνηση.  Πρέπει η Βουλή να μας αξιοποιήσει.  Πιστεύω ότι θα είναι ένας

από τους κύριους πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν βάλει έστω

τις προτεραιότητές της σε τάξη.  

Οπότε πιστεύω για να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και την άγνοια

στα κοινωνικά θέματα, είναι επείγον οι προτεραιότητες της κοινωνίας να αλλάξουν.

Και κλείνω.  Ένας συγγραφέας είπε:  «Ό,τι καλό κτίζουμε, κτίζει εμάς.».  Οπότε ό,τι καλό κάνουμε είναι

και για το καλό το δικό μας και για το καλό της κοινότητάς μας.  Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη.  Ίσως αυτά που είπατε να τα αναπτύξετε παραπάνω σε κάποια άλλη

Σύνοδο, σε πιο μεγάλη οργάνωση, με πιο πολλή πίεση, διότι είπατε αλήθειες.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ:

Πιστεύω ότι και εγώ και το ΠΣΣΕ είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προσκλήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ο κ. Μάμας Φιλίππου του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Κέντρου “Απόστολος Παύλος” για Άτομα με



Νοητική Υστέρηση.

Παρακαλώ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ:

(Μ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ)

Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ σε ένα σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Ημέρας για

άτομα με ειδικές ανάγκες, με αναπηρίες.  Κάποια ανάφερε ο κ. Αυγουστίνος για τα παιδιά αυτά.  Ειδικά

στα ιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.  Όμως στα Κέντρα Ημέρας είναι ακόμα πιο σοβαρό

το θέμα, όπου τα άτομα με αναπηρία έχουν ανάγκη των θεραπευτικών υπηρεσιών ενώ στο ειδικό

σχολείο, στη μικρότερη δηλαδή ηλικία, τα άτομα τυγχάνουν τέτοιων υπηρεσιών σε κάποιο βαθμό

που προσφέρει δωρεάν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  Στα Κέντρα Ημέρας όπου θα συνεχίσουν

μετά τα δεκαοχτώ τους, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραπέμπει στο

Υπουργείο Υγείας.  Το Υπουργείο Υγείας παραπέμπει στα επαρχιακά νοσηλευτήρια που, σε αυτές

ειδικά τις περιπτώσεις είναι  υποστελεχωμένα ή και καθόλου στελεχωμένα σε κάποιες ειδικότητες

με αποτέλεσμα να μην προσφέρεται καθόλου θεραπεία στα Κέντρα Ημέρας.  Είναι κάτι που πρέπει

να δουν σοβαρά τα Υπουργεία Εργασίας, Υγείας και Οικονομικών.  Αυτά τα άτομα δεν σταματούν στα

δεκαοχτώ τους να έχουν ανάγκη θεραπευτικής αγωγής.

Αυτά, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ο κ. Κωστάκης Π. Θεοχαρίδης του Παγκυπρίου Συνδέσμου Καρδιοπαθών.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ:

(Κ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ)

Πριν μερικά χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εκδοθεί ένας Χάρτης των Δικαιωμάτων των

Ασθενών.  Ο Χάρτης αυτός ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Κύπρο.

Πιστεύω ότι δεν έχει ακόμα γίνει κτήμα των ασθενών της Κύπρου.  Πρέπει όλοι να βρούμε τρόπο να

συμβάλουμε προς την κατεύθυνση αυτή.  Πρέπει να συνεργαστούμε όλες οι εθελοντικές οργανώσεις

μαζί με τον κρατικό μηχανισμό για να γίνει κτήμα αυτός ο Χάρτης των Δικαιωμάτων των Ασθενών,

για να μπορεί ο κάθε ασθενής ο οποίος πηγαίνει στο γιατρό του να ξέρει τι μπορεί να ζητήσει.

Το θέμα του ΓΕΣΥ.  Εδώ και αρκετά χρόνια ακούμε για το ΓΕΣΥ αλλά μέχρι σήμερα, η αλήθεια είναι

ότι δεν είδαμε και από ότι φαίνεται θα περάσουν και άλλα αρκετά χρόνια για να μπορέσει να εφαρμοστεί

το Γενικό Σχέδιο Υγείας.  Η γνώμη μου είναι ότι, αν περιμένει το κράτος να βρει τον τρόπο και τα οι-

κονομικά για να το εφαρμόσει εξ ολοκλήρου, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ και θα περάσει αρκετό

χρονικό διάστημα.  Πιστεύω ότι, αν κάμει τη σκέψη για σταδιακή εφαρμογή του ΓΕΣΥ, ίσως θα είναι

πολύ πιο εύκολο και για το κράτος να αρχίσει να βοηθά και τον κόσμο της Κύπρου.  

Το άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι, από όλους αναγνωρίζεται σαν πολύτιμη η προσφορά

των εθελοντικών οργανώσεων.  Πιστεύω ότι αφού αναγνωρίζεται και είναι τέτοια η προσφορά μας,

θα πρέπει το κράτος να βάλει το χέρι στην τσέπη του λίγο πιο βαθιά, για να δώσει και άλλα οικονομικά,

για να μπορούν οι εθελοντικές οργανώσεις να κινούνται και να βοηθούν πολύ πιο καλά και το κράτος

αλλά και τον κόσμο μας.  Γιατί αν μας δώσει ένα, εγώ πιστεύω ότι θα δώσουμε πίσω πέντε και έξι

από αυτά τα οποία θα μας δώσει.  Επίσης, πρέπει να μας δίδει την ευκαιρία να έχουμε πιο ελεύθερη 31
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πρόσβαση στους διάφορους κρατικούς φορείς για να μπορούμε να συζητούμε μαζί τους τα διάφορα

προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι ασθενείς.  Επίσης και να μας δίνουν πολύ πιο εύκολα

διάφορα στατιστικά στοιχεία τα οποία ζητούμε για να μπορούμε να κάνουμε και εμείς τη δουλειά

μας.  Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Κι’ εγώ ευχαριστώ.  Πάνω στο θέμα των δικαιωμάτων των ασθενών θα ήθελα να κάνω ένα μικρό

σχόλιο.  Η Βουλή και ιδιαίτερα η επιτροπή μας έκανε ολόκληρο αγώνα για να γίνει γνωστός ο νόμος,

να διοριστούν λειτουργοί δικαιωμάτων των ασθενών σε κάθε νοσηλευτήριο, επαρχιακές επιτροπές,

να εξετάζονται τα παράπονα και να βελτιώνονται οι υπηρεσίες.

Ήθελα να το πω, διότι είμαι γνώστης του θέματος και κάναμε πολλά για αυτό το θέμα και πιστεύω ότι

μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα.

Ο κ. Σάββας Θ. Κόκκινος του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:

(Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ)

Επειδή σε με προκαταρκτική συνεδρία μας ειπώθηκε να μην κρίνουμε τα αποτελέσματα της έρευνας,

απέφυγα και θα αποφύγω να αναφερθώ σε αυτά.  Απλώς θα κάνω κάποιες διαπιστώσεις και εισηγήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Αν είναι ανάγκη να τα κρίνετε γιατί όχι;  Αλλά αν δεν μπορείτε τώρα, αν δεν τα μελετήσατε…

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:

Όχι, τα μελέτησα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Τέλος πάντων, μέσα στα πλαίσια των δυο-δυόμισι λεπτών πείτε ό,τι θέλετε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:

Απλά, ήθελα πριν να αναφερθώ στα υπόλοιπα, να ξεκινήσω με κάποια λόγια μίας Ελληνίδας φιλοσόφου,

της Άννας Κελεσίδου, τα οποία λόγια εκφράζουν, πιστεύω, όλους τους εθελοντές:  «Το χέρι που ανοίγει

και απλώνεται στον άλλο δεν αδειάζει ποτέ ολότελα, γιατί αρδεύει την κίνηση από την καρδιά που

όσο κτυπά έχει πλησμονή ζωής.  Κόσμος, κοινωνία, είναι ό,τι ο άνθρωπος βάζει σε τάξη με τη συνειδητή

του δράση.  Η ζωή και ο άνθρωπος είναι αξίες, όχι ως αφηρημένα σχήματα αλλά ως πραγματικότητες

με ορισμένο σκοπό. την υπέρβαση της απλής ζωϊκότητας και τη μετατροπή της σε βίον».  Για την

υπέρβαση αυτή βρισκόμαστε εδώ και η προσφορά μας κάνει το ελάχιστο καλό μέγιστο, γιατί ακριβώς

είναι εθελοντική.  Οι προσπάθειές μας στοχεύουν στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, έτσι ώστε

να βοηθήσουμε στην κάθαρση της ανθρώπινης ύπαρξης, που θα οδηγήσει στην ευεργετική αποδοχή

της δίκαιης συνύπαρξης στην ορθολογική επανένταξή της στο κοινωνικό σύνολο, στον επανασυντονισμό

της με την εμπνευσμένη ανθρώπινη δικαιοταξία και απ’ εκεί με την συμπαντική νομοτέλεια.  

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια είναι προσανατολισμένος

προς αυτή την κατεύθυνση.  Η βία είναι ένα φαινόμενο της κοινωνίας μας που τελευταία πήρε ανη-

συχητικές διαστάσεις.  Από την ίδρυσή του ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας

στην Οικογένεια παλεύει να την προλάβει και να την αντιμετωπίσει στο πλαίσιο της οικογένειας, πριν

εκδηλωθεί έξω απ’ αυτήν.  Όπως θα γνωρίζετε, η οικογένεια είναι ένας από τους βασικούς φορείς

διαμόρφωσης χαρακτήρων.  Πιστεύουμε ότι στο φορέα αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και

προσοχή έναντι των δύο άλλων, επίσης, βασικών φορέων κοινωνικοποίησης που είναι το σχολείο



και οι κοινωνικές ομάδες, για δύο λόγους:  

Πρώτον, γιατί ο άνθρωπος διαμορφώνει τα κύρια στοιχεία του χαρακτήρα του μέχρι τα εφτά του χρόνια.

Δεύτερον, γιατί από αυτή τη διαμόρφωση, κατά μέγα μέρος θα εξαρτηθεί ο μελλοντικός καλός ή

κακός σύζυγος, ο καλός ή κακός πατέρας, ο καλός ή κακός παιδαγωγός, ο καλός ή κακός φίλος, ο

καλός ή κακός νέος ή γέροντας, ο καλός ή κακός πολίτης.

Η κατανόηση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων βίας στην οικογένεια είτε

αυτά αφορούν το θύτη είτε το θύμα είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανατραπεί η λανθασμένη

πορεία και αυτό είναι ευεργεσία για όλους μας.  Η άσκηση βίας είναι απαράδεκτη.  Εξ ίσου απα-

ράδεκτη είναι όμως και η ανοχή της, για να μην πω ότι είναι τροφοδότης της.  Εδώ θα πρέπει να

πω ότι η ανάπτυξη σχέσεων υποταγής ενός κράτους θύματος με ένα κράτος θύτη, ασυνείδητα,

πάντα, μπορεί να ενισχύσει τη διαιώνιση και ανοχή της βίας στο εσωτερικό των κρατών, γι’ αυτό

θα πρέπει να αποφεύγεται.  Τόσο η άσκηση όσο και η ανοχή της βίας είναι νοσήματα που πρέπει

να θεραπεύονται πριν πάρουν καταστροφικές διαστάσεις.  Για να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο

πρέπει να δράσουμε άμεσα και κυρίως προληπτικά, εκπαιδεύοντας κατ’ αρχάς τα άτομα να μην

ανέχονται τη βία.  Κατά τον Πλάτωνα, η απαιδευσία και η δουλεία βρίσκονται σε σχέση αιτίας-

αποτελέσματος.  

Καταλήγω, λέγοντας ότι ο Σύνδεσμός μας επιτελεί ένα τεράστιο κοινωνικό έργο πάνω σε όλα αυτά

τα θέματα που αφορούν τη βία, μ’ ένα ισχνό προϋπολογισμό.  Ευχαριστούμε το Υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, για το ενδιαφέρον

τους, για την οικονομική και ηθική στήριξη του Συνδέσμου μας.  Καλούμε να πράξει το ίδιο το Υπουργείο

Παιδείας και Πολιτισμού και το Υπουργείο Υγείας.  Ο Σύνδεσμος χρειάζεται επειγόντως οικονομική

ενίσχυση.  Πρώτον γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία ανοικοδόμησης του δικού του χώρου

φιλοξενίας και δεύτερο γιατί τα μέχρι τώρα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος

«Αγάπη χωρίς πόνο» απαιτούν τη συμπλήρωση και επέκτασή του.

Τελειώνοντας, αναφέρω ότι, ο Σύνδεσμος εισηγείται όπως το πρόγραμμα «Αγάπη χωρίς πόνο» αξιο-

ποιηθεί κατάλληλα και για την πρόληψη της βίας, μπαίνοντας στα σχολεία.  Επίσης να ενταχθεί στους

σχετικούς νόμους ή και να χρησιμοποιείται από τους δικαστές ως εναλλακτικό εργαλείο απονομής

δικαιοσύνης για όσους ασκούν ή δέχονται βία.  Και τέλος, σε περίπτωση που το θύμα αποσύρει την

αγωγή του για αποδεδειγμένη άσκηση βίας λόγω απειλών, ο νόμος να επιτρέπει στην αστυνομία να

συνεχίσει αυτεπάγγελτα τη νενομισμένη διαδικασία.

Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Κι’ εγώ ευχαριστώ πολύ.  

Ακολουθεί ο κ. Σταύρος Κασούμης του Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας Αθηαίνου, ομάδα ηλι-

κιωμένων.

Παρακαλώ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (ΣΚΕ) ΑΘΗΑΙΝΟΥ:

(ΣΤ. ΚΑΣΟΥΜΗΣ)

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε σήμερα στον οίκο της δημοκρατίας για να παρου-

σιάσουμε τα προβλήματα των ενηλίκων.  Αυτοί οι άνθρωποι ανάλωσαν ολόκληρη τη ζωή και τη 33
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δράση τους στην κοινωνία.  Η κοινωνία και η πολιτεία έχουν ευθύνη έναντί τους.  Πρέπει να τους

διασφαλίσουν μια ανθρώπινη διαβίωση μέσα από ικανοποιητικές συντάξεις, μέσα από σωστές υπο-

δομές και ανθρώπινη μεταχείριση.  Θέλω να εκφράσω την ευαρέσκειά μου και πιστεύω ότι εκφράζω

όλους τους συνταξιούχους και λήπτες δημοσίου βοηθήματος, για τη σημαντική και στοχευμένη

αύξηση των χαμηλών συντάξεων και επιδομάτων από την παρούσα κυβέρνηση.  Συγκεκριμένα ένα

ζευγάρι ηλικιωμένων έχει πάρει μαζί με την αύξηση του 5,9%, που πήραν το Γενάρη, €1.200 το χρόνο

εκτός των άλλων παρεμφερών ωφελημάτων εν μέσω της οικονομικής κρίσης.  Παρά το ότι η οικο-

νομική κρίση δεν έχει υποχωρήσει ακόμη και οι ιδεοληπτικές παρεμβάσεις συνεχίζονται, καλώ την

κυβέρνηση Χριστόφια να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, επαναλαμβάνοντας τις στοχευμένες αυξήσεις

ώστε με τη λήξη της παρούσας θητείας να μειωθούν στο ελάχιστο ή να εξαλειφθούν τελείως οι

συντάξεις και τα επιδόματα που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.  

Μέσα από την έρευνα έχει φανεί ότι υπάρχει πρόβλημα με τις εγκαταστάσεις και τη φροντίδα των

ηλικιωμένων.  Πιστεύω ότι μια σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να προκύψει μέσα

από δύο παράγοντες.  Την ολοκληρωμένη νομική ρύθμιση και τη μεταφορά της όλης ευθύνης στους

δήμους και στα κοινοτικά συμβούλια μαζί με τα απαραίτητα κονδύλια.  

Το δεύτερο, η περαιτέρω στοχοπροσηλωμένη προσφορά των εθελοντών εκεί που προσφέρουν τις

υπηρεσίες τους.  Στόχος είναι να κάνουμε τη ζωή των ατόμων της τρίτης ηλικίας πιο περιεκτική, ου-

σιαστική και ευχάριστη, ως μια αποζημίωση για ό,τι έχουν προσφέρει στην κοινωνία μας.

Εγώ δεν έχω μελετήσει την έρευνα, λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων, αλλά ακούγοντας την έρευνα

κατά τον τρόπο που παρουσιάστηκε, αν αυτά παρουσιάζει η έρευνα όπως ακούστηκαν, έχει τρομερές

ελλείψεις και αδυναμίες και έχω την εντύπωση ότι, αν αυτό θα παρουσιάσουμε αύριο στην Ευρώπη,

δίνουμε την εικόνα μιας τριτοκοσμικής χώρας.  Η κοινωνία της Κύπρου, το κράτος της Κύπρου ανέκαθεν

έδωσε και δίνει σημαντικά προς όλες τις κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη.  Ιδιαίτερα το τελευταίο

διάστημα η προσφορά προς τούτες τις ομάδες είναι τρομερή.  Αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, δεν αναγνω-

ρίζεται ή δεν ακούστηκε, τουλάχιστον, από την ανάλυση που έγινε ότι εμφανίζεται.  Εμφανίζουμε μόνο

ότι το κράτος δεν έχει κάνει τίποτε, το κράτος ήταν απόλυτα απών.  Από πουθενά το κράτος δεν είναι

απών.  Έχουμε μια ευημερούσα κοινωνία και όχι τυχαία.  Έχουμε μια κοινωνία που σέβεται και εκτιμά

τον πολίτη και κανένας πολίτης στην Κύπρο -δε θα πω ότι δεν έχει προβλήματα, προβλήματα έχει αρ-

κετά- δεν αντιμετωπίζει το φάσμα της πείνας ή της δυστυχίας ή θα έλεγα και του κοινωνικού αποκλεισμού,

με την πλήρη έννοια του όρου.  Προβλήματα υπάρχουν και πρέπει να τα αναδείξουμε και να τα διεκ-

δικήσουμε, για να προωθηθούν προς επίλυση.  Αλλά οι παρούσες αναφορές αν εμφανιστούν στην

Ευρώπη, δεν ξέρω, αντιλαμβάνομαι ότι κάπου εγώ ζω σε μια άλλη χώρα, δεν αντιλήφθηκα καλά-

καλά αν μέσα σε τούτη τη χώρα που ζούμε συμβαίνουν τούτα όπως έχουν εμφανιστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ευχαριστώ, πάρα πολύ.  Εάν θέλουν κάποιοι να πουν κάτι, μετά που θα τελειώσουμε θα δώσω το

λόγο σε ένα-δυο να σχολιάσουν και πάνω στην έρευνα και πάνω στην άποψη του συναδέλφου.  Αλλά

θα συνεχίσουμε σύμφωνα με τη λίστα μας.  Ο κ. Ανδρέας Χαραλάμπους του Επαρχιακού Συντονιστικού

Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΕΣΣΕ) ΛΕΜΕΣΟΥ:
(Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ)

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα αναφερθώ στην ενότητα «Οικογένεια και Παιδί».  Η έρευνα

που έχουμε στα χέρια μας είναι τόσο περιεκτική και λεπτομερής, που υιοθετώ τις θέσεις της.  Θα

ήθελα όμως να υπογραμμίσω και να τονίσω τις εξής επισημάνσεις, προεκτείνοντάς τες στα παιδιά



των παιδικών λεσχών στην ύπαιθρο.  

Πρώτον, όλες οι παιδικές λέσχες χρειάζονται άμεση και μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια για τις

μεγάλες τους ανάγκες σε υποδομή και την αγορά του απαραίτητου εκπαιδευτικού εξοπλισμού.  Τα

στελέχη των λεσχών χρειάζονται επίβλεψη, συντονισμό και εκπαίδευση από εξειδικευμένο περιοδεύον

προσωπικό.  

Δεύτερον, υπηρεσίες απαραίτητες για την ομαλή και σωστή λειτουργία των λεσχών αυτών που

σήμερα είναι ανύπαρκτες.  

Τρίτον, να προσληφθούν άμεσα περιοδεύοντες εκπαιδευτές σε εξειδικευμένα επαγγέλματα, όπως

μουσική, χορός, ζωγραφική, κολύμπι, ποδόσφαιρο, κ.λπ.

Τέταρτον, χρειάζονται επίσης συχνές ιατρικές επισκέψεις στις λέσχες, για την παρακολούθηση της

υγείας των παιδιών.  Οι ελλείψεις αυτές με την πάροδο του χρόνου σπρώχνουν τα παιδιά να πάρουν

το δρόμο προς τις πόλεις, αναζητώντας τα απαραίτητα εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον.  Το αποτέλεσμα

είναι να εγκαταλείπονται τα χωριά μας με όλα τα συνεπακόλουθα για τα χωριά και τις πόλεις μας.

Δεν πρέπει πρώτα να χαλούμε και μετά να κτίζουμε στα ερείπια.  

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Κι’ εγώ ευχαριστώ.

Η κ. Άννα Αγαπίου της Ένωσης Οικογενειών Στρατευσίμων Κύπρου (ΕΟΣΚ).

Παρακαλώ, έχετε το λόγο.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΟΣΚ):

(Α. ΑΓΑΠΙΟΥ)

Στρατεύσιμη ηλικία.  Η σημαντικότερη για εμπειρίες και νέα ερεθίσματα.  Τα παιδιά της κοινωνίας

του αύριο τα οποία δεν έχουν απασχολήσει σοβαρά την έρευνα.  Αυτά, λοιπόν, είναι τα παιδιά που

σήμερα καλούνται να υπηρετήσουν την πατρίδα τους, προσφέροντας τα δύο καλύτερα χρόνια της

ζωής τους στην υπηρεσία του κράτους.  Το ελάχιστο, λοιπόν, που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να

τους προστατεύσουμε.  Πώς;  Δίδοντάς τους όπλα να αντιμετωπίσουν τη σημερινή πραγματικότητα.

Μια πραγματικότητα που σκοτώνει τα παιδιά μας.  Και ας μην κρυβόμαστε, κύριοι, πίσω από το

δάκτυλό μας.  Ας δώσουμε ευκαιρία στα παιδιά μας να μάθουν πώς να αντιμετωπίσουν αυτή τη

μάστιγα των ναρκωτικών.  Αν πέσουν να ξέρουν ότι το κράτος που υπηρετούν είναι δίπλα τους.  Είναι

καιρός, λοιπόν, κύριοι, να αντιληφθείτε ότι ο εθελοντισμός και η φιλανθρωπία, δεν είναι ικανά από

μόνα τους να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση.  Κύριοι, γρηγορείτε!  Πρέπει να πάρετε άμεσα

αποφάσεις!  Χρειαζόμαστε εξειδικευμένους επιστήμονες, χρειαζόμαστε ιατρική περίθαλψη, χρειαζό-

μαστε ομάδα στήριξης ανά δύο χιλιάδες άτομα, όπως έχουν υποδείξει οι επιστημονικές έρευνες.

Χρειαζόμαστε επαγγελματική, επιστημονική στήριξη και όχι προχειρότητες, για να μην παραδώσουμε

αύριο μια κοινωνία τέρας, που εσείς οι ίδιοι θα μέμφεστε αλλά που εμείς οι ίδιοι έχουμε δημιουργήσει.

Ευαισθητοποιηθείτε και πάψετε να κρύβεστε πίσω από πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες.  Η

πατρίδα αιμορραγεί όχι μόνο από τον Τούρκο κατακτητή, αλλά και από τα ίδια της τα χέρια.  Σταθείτε

λοιπόν όρθιοι και αντιμετωπίστε αυτή την καταστροφή που μαστίζει τη νεολαία μας.  Παραδώστε μια

κοινωνία ανεξάρτητη από κάθε εξαρτησιογόνο ουσία.

Ευχαριστώ. 35
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

Ο κ. Γιάννης Γιαννακίδης του Ταμείου Ευημερίας Σχολής Κωφών Παιδιών.  Αντιλαμβάνομαι ότι θα

μιλήσει και θα ερμηνεύει η διερμηνέας.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ:

(Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ)

Το πρόβλημα που θα θέλαμε να θίξουμε αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

ανάγκες.  Πιο συγκεκριμένα τη δυσκολία των ατόμων με αναπηρία να αντεπεξέλθουν στην κατ’ οίκον

εργασία και στη βαθύτερη κατανόηση του μαθήματος, χωρίς περαιτέρω επεξήγηση.  Απ’ αυτό

προκύπτει η ανάγκη για την επιπλέον στήριξη και καθοδήγησή τους στο σπίτι.  Στα πλαίσια της

διαδικασίας επίλυσης του προβλήματος αυτού, θα προτείναμε τη λειτουργία ειδικών εκπαιδευτικών

μονάδων, στελεχωμένων με ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα στηρίζουν τα παιδιά

αυτά επί καθημερινής βάσεως.  Παρόμοιο πρόγραμμα εφαρμόζεται με το θεσμό του ολοήμερου απο-

γευματινού σχολείου, το οποίο θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε στα προαναφερθέντα.  Η ανάγκη

της εφαρμογής αυτής είναι άμεση και επιτακτική, αφού αντιμετωπίζουμε καθημερινά τη δυσκολία

των παιδιών αυτών να αντεπεξέλθουν από μόνα τους, καθώς και την αδυναμία των οικογενειών

τους είτε λόγω της ελλιπούς ειδίκευσής τους είτε λόγω της δύσκολης οικονομικής τους κατάστασης,

να παράσχουν στα παιδιά τους την επιπλέον αυτή στήριξη.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σ’ ένα τέτοιο παράδειγμα από το χώρο των ατόμων με απώλεια

ακοής, όπου ακούοντα παιδιά με γονείς κωφούς βρίσκονται καθημερινά με το πρόβλημα αυτό,

εξαιτίας της αναπηρίας των γονιών τους, για να τα στηρίξουν και έτσι στερούνται την οποιαδήποτε

στήριξη σε σχολικά θέματα, με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν μια υποβαθμισμένη παιδεία.  

Ευχαριστούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Και εγώ ευχαριστώ, Γιαννάκη. 

Παρακαλώ την κ. Χρύσω Αργυρού που είναι του Παγκυπρίου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ:

(ΧΡ. ΑΡΓΥΡΟΥ)

Έντιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,

Από την έρευνα που έχει διεξαχθεί σχετικά με το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Κύπρο, έχουν

καλυφθεί σχεδόν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις που ασχολούνται με το

πρόβλημα των ναρκωτικών.  Θα ήθελα, όμως, να τονίσω την ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία

μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων και της κρατικής δομής, καθώς επίσης και των οργανώσεων

και των προγραμμάτων μεταξύ τους.  Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με καλύτερο συντονισμό των

εργασιών τους από το ανώτατο συντονιστικό όργανο που είναι το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου.

Η μηχανογράφηση, η οποία προγραμματίζεται, θα υποβοηθήσει κατά πολύ την αποτελεσματικότερη

συνεργασία.  Η ενίσχυση της κρατικής χορηγίας είναι, φυσικά, απαραίτητη.  Επισημαίνουμε όμως,

κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία δεν έχουν αναφερθεί καθόλου στην έρευνα.  Τα παρα-

θέτουμε πιο κάτω:



Πρώτο, τροποποίηση της νομοθεσίας περί Τοξικομανών Νόμου του 1992, ο οποίος αφορά την εναλ-

λακτική ποινή φυλάκισης.  Τονίζουμε όμως, μόνο για χρήστες και όχι για εμπόρους.

Δεύτερο, εισηγούμαστε όπως διευθετηθεί νομοθετικά η περίθαλψη των παράνομων αλλοδαπών

που είναι χρήστες ουσιών και οι οποίοι δεν δικαιούνται νοσηλεία.  Φανταστείτε, κύριε Πρόεδρε, ένας

λειτουργός ο οποίος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, τι μπορεί να κάμει. 

Τρίτον, μια άλλη εισήγησή μας είναι όπως γίνουν προσπάθειες για την οικονομική χρηματοδότηση

προγραμμάτων σταδιακής επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο των χρηστών παράνομων και νόμιμων

ουσιών εξάρτησης.  Η ανάπτυξη προγραμμάτων εκμάθησης νέων δεξιοτήτων και απόκτησης γνώσεων

για διεκδίκηση θέσεων εργασίας, καθώς επίσης και η ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση του ευ-

ρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος κρίνεται απαραίτητη.  

Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στην πάγια θέση μας, όπως αντιμετωπίζονται οι χρήστες ουσιών και

οι οικογένειές τους χωρίς προκαταλήψεις με αίσθημα ευθύνης και συμπάθειας γι’ αυτούς.  Μέσα

στις πολλαπλές ανάγκες τους είναι και η προσφορά ενός στηρίγματος για να μπορέσουν να αντιμε-

τωπίσουν τις πολλαπλές συνέπειες που η χρήση φέρνει.  Είμαστε πεπεισμένοι ότι το στήριγμα αυτό

θα αποτελέσει το κράτος πρόνοιας της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με τις εθελοντικές

οργανώσεις.

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Και εγώ ευχαριστώ, να ’στε καλά.

Ακολουθεί η κ. Θούλα Παπαμιχαήλ του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λε-

μεσού.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΕΣΣΕ) ΛΕΜΕΣΟΥ:

(Θ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ)

Κύριε Πρόεδρε, 

Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω καλυφθεί σε πάρα πολλά προβλήματα που θα ανέφερα.  Θα αναφέρω

μόνο δύο που δεν έχουν καλυφθεί.  Πιστεύω ότι το Γραφείο Ευημερίας θα μπορεί πιο σύντομα να

κάνει τις έρευνές του για ηλικιωμένους που χρειάζονται άμεση βοήθεια.  Δηλαδή οι ηλικιωμένοι να

μην περιμένουν δύο και τρεις μήνες, για να τους απαντήσουν αν δικαιούνται κάτι  ή όχι.  Γι’ αυτές τις

περιπτώσεις, εισηγούμαι να γίνεται η έρευνα όσο το δυνατό πιο σύντομα, για να μην ταλαιπωρούνται

οι ηλικιωμένοι.  

Το δεύτερο είναι για τους πρόσφυγες ηλικιωμένους που ζουν στους συνοικισμούς.  Εδώ υπάρχει

ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.  Επειδή τα παιδιά τους εργάζονται στις πόλεις, έχουν μείνει ηλικιωμένοι

μέσα στους συνοικισμούς μόνοι τους και πιστεύω ότι χρειάζονται στήριξη.  Για να τους την παρέχουμε

χρειαζόμαστε οικονομική ενίσχυση για να προσλάβουμε ένα ειδικό ψυχολόγο, λειτουργό, που να

μπορεί να βλέπει τα προσωπικά τους προβλήματα και να τους παρέχει και μία φιλία ή οτιδήποτε χρει-

άζονται, για να μην τους έχουμε εγκαταλελειμμένους.  

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Και εγώ ευχαριστώ.

Το θέμα των προσφύγων θέλει ιδιαίτερη έρευνα, επειδή ασχολούμαστε και νομίζω ότι θέλει πολλή

έρευνα και σε βάθος.  Να μην πω περισσότερα. 37
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Ο πρωτοπρεσβύτερος Ευέλθων Χαραλάμπους από το Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης “Άγιος Χρι-

στόφορος”.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»:

(Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ)

Κύριε Πρόεδρε, 

μελετώντας τα πορίσματα αυτής της αξιόλογης έρευνας, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, έχω διαπιστώσει

ότι υπάρχουν τρία βασικά προβλήματα.  Το ένα είναι ως προς τα μέτρα πολιτικής, νομοθεσίας, κανο-

νισμών, που χρειάζονται κάποιο εκσυγχρονισμό.  Το δεύτερο είναι η περαιτέρω οικονομική στήριξη

όλων των προγραμμάτων και το τρίτο είναι ένας καλύτερος καταρτισμός τόσο των εθελοντών όσο

και όλων εκείνων που εργάζονται στα εθελοντικά προγράμματα, ούτως ώστε η προσφορά, η όρεξη,

η αγάπη, το μεράκι τους, να αποδίδουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  Να υπάρχει επιστημονική γνώση

και καταρτισμός αυτών που προσφέρουν.

Ως προς το πρώτο, εισηγούμαι όπως το ΠΣΣΕ σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και με τα

κόμματα και κρατικούς φορείς να κάνει μια μελέτη.  Όπως είπε και ο κ. Πρόεδρος, το θέμα του πίνακα

που ετοιμάζεται για το τί ισχύει στην Ευρώπη, τί νομοθετήθηκε στην Κύπρο, τί εφαρμόζεται, τί δεν

εφαρμόζεται, ούτως ώστε να δούμε τί ακριβώς θέλουμε, τί εκσυγχρονισμούς χρειαζόμαστε, τί

περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις θέλουμε, ούτως ώστε η προσφορά να αποδίδει τους καλύτερους

καρπούς.  

Το δεύτερο είναι η οικονομική στήριξη.  Νομίζω ότι οι εθελοντικές οργανώσεις πρέπει να ξεφύγουμε

από την εσωστρέφεια και να προβάλουμε πιο δυναμικά το επιτελούμενο έργο.  Όταν γίνεται κάποια

γιορτή, κάποια εκδήλωση, όλοι μας λιβανίζουν, μας λένε τί ωραία που κάνουμε κ.λπ.  Ωραία λόγια!  Όταν

έρχεται όμως η ώρα της οικονομικής στήριξης, τότε υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες, υπάρχει στε-

ναχώρια και, ευχαριστούμε μεν για όσα δίνονται, αλλά είναι πολύ πενιχρά σε σύγκριση με τις ανάγκες

και το επιτελούμενο έργο, αν θέλουμε να λέμε ότι λειτουργούμε σε μια κοινωνία του 21ου αιώνα.  

Εισηγούμαι να γίνει πιο καλή προβολή, πιο καλή παρουσία του επιτελούμενου έργου και μια αξιολόγηση

της προσφοράς των εθελοντικών οργανώσεων και αυτή η προβολή να γίνει δυναμικά προς την κυ-

πριακή κοινωνία και τους κρατικούς φορείς.  Δεν ξέρω πώς θα το πετύχουμε και το κόστος για να

μας ακούσουν, κύριε Πρόεδρε.

Και το τελευταίο, ο καταρτισμός είναι συνάρτηση με την οικονομική στήριξη.  Νομίζω ότι είναι και

αυτός απαραίτητος ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιες είναι οι ιδιαίτερες ψυχοσωματικές και πνευματικές

ανάγκες των ανθρώπων που έχουμε μπροστά μας ούτως ώστε να τους βοηθούμε θετικά και όχι,

πολλές φορές, ο κόπος και η προσφορά μας να πηγαίνει επί ματαίω.  

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Και εγώ ευχαριστώ.

Ακολουθεί ο κ. Τάσος Παπαθωμάς του Εθελοντισμού της Λευκωσίας.  Παρακαλώ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΕΣΣΕ) ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:

(Τ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ)

Το πρόβλημα το οποίο ήθελα να θίξω, έντιμε κύριε Πρόεδρε, είναι αυτό της λειτουργίας των βρε-

φοκομικών σταθμών από τις διάφορες εθελοντικές οργανώσεις.  Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία
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περιπτώσεις, υπολειτουργούν οι βρεφοκομικοί σταθμοί.  Και ο λόγος είναι γιατί δεν μπορούν να

αντέξουν το βάρος της λειτουργίας αυτών των σταθμών, γιατί είναι ασύμφοροι.  

Οι οργανώσεις οι οποίες λειτουργούν και παιδοκομικούς σταθμούς και έχουν αρκετά παιδιά, έρχεται

και ενισχύει ο παιδοκομικός σταθμός το βρεφοκομικό σταθμό.  Όμως, στις περιπτώσεις που η

οργάνωση έχει λίγα παιδιά στον παιδοκομικό σταθμό, το πρόβλημα είναι ακόμα πιο μεγάλο και τούτο

φαίνεται ότι παρατηρείται περισσότερο στην ύπαιθρο.  Μιλώ για την περίπτωση της Λευκωσίας που

έχω προσωπική άποψη.  

Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι πολλές μητέρες να υποχρεώνονται ή να πάρουν τα παιδιά

τους σε ιδιωτικούς σταθμούς, που θα επιβαρυνθούν με ακόμα περισσότερα λεφτά, ή να σταματήσουν

την εργασία τους, για να μείνουν στο σπίτι να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, πράγμα το οποίο συμβάλλει

και στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό, ιδιαίτερα όταν οι μητέρες αυτές είναι και μονογονιοί.  

Σε συνάντηση που είχαμε με τη Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας πριν τρία περίπου

χρόνια, είχαμε θίξει το πρόβλημα αυτό και μάλιστα είχαμε παρουσιάσει και οικονομική κατάσταση

για το πόσο στοιχίζει η λειτουργία ενός τμήματος βρεφών, η λειτουργία δύο τμημάτων, η λειτουργία

τριών τμημάτων.  Έκτοτε δεν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλαγή.  

Η εισήγησή μας είναι η κρατική χορηγία που δίνεται στις οργανώσεις που λειτουργούν βρεφοκομικό

και παιδοκομικό σταθμό να διαχωρίζεται.  Δηλαδή να ξεχωρίσει η χορηγία που δίνεται για το βρε-

φοκομικό σταθμό.  Και, αν είναι δυνατό, να δίνεται χορηγία ανά βρέφος για κάθε οργάνωση, έτσι

ώστε να μπορέσουν οι οργανώσεις να λειτουργήσουν και τους βρεφοκομικούς σταθμούς και να

λύσουν ένα μεγάλο πρόβλημα για τις μητέρες, που αναγκάζονται να αφήσουν τα παιδιά τους στους

σταθμούς, για να πάνε για δουλειά.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Και εγώ ευχαριστώ.

Ο κ. Θωμάς Κατσιώνης του Ιδρύματος “Θεοτόκος”.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΘΕΟΤΟΚΟΣ”:

(Θ. ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ)

Καταρχάς επιθυμώ να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθε-

λοντισμού για την πρωτοβουλία του να διεξαγάγει την παρούσα έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε

σήμερα από την κ. Αγγελίδου και συζητιέται από μας, με την ελπίδα βέβαια ότι τα πορίσματα αυτά θα

αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν τόσο από μας όσο και από όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους

φορείς, κρατικούς και μη.

Η κοινωνική πολιτική, κύριε Πρόεδρε, είναι ένας από τους πιο ευαίσθητους τομείς πολιτικής.  Όπως

διαφάνηκε μέσα από τα πορίσματα της έρευνας, η χώρα μας ακόμη δεν έχει αποκτήσει τα σύγχρονα

χαρακτηριστικά ενός συστήματος δομών ή υπηρεσιών και λειτουργιών που τίθενται στην υπηρεσία

του ατόμου ως υποκειμένου της τύχης του και όχι ως αντικειμένου οίκτου του κοινωνικού περιβάλ-

λοντος.  Θεωρούμε γι’ αυτό λοιπόν ότι είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες για ένα βαθύ, ποιοτικό εκ-

συγχρονισμό του συστήματος πρόνοιας, ενός συστήματος που έχει την καταγωγή του στην εποχή

που η Κύπρος βρισκόταν σε κατάσταση κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής υπανάπτυξης.

Στη συνέχεια, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν αναδείχθηκε κατ’ εμένα μέσα 39
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από τα πορίσματα της έρευνας ή απ’ αυτή την έρευνα ως έχει.  Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από την

πλήρη ανυπαρξία ενός συστήματος παροχής υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης σε παιδιά από τη

γέννηση και μέχρι το έκτο έτος της ηλικίας τους.  

Στην Κύπρο, κύριε Πρόεδρε, σε αντίθεση με την Ευρώπη, παρατηρείται έλλειψη θεσμοθέτησης της

έγκαιρης παρέμβασης, όπως επίσης ανάγκη και απαίτηση για ενίσχυση και διεύρυνση των υφιστά-

μενων προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, καθώς και η λειτουργία νέων.  Τόσο η έλλειψη θε-

σμοθέτησης πρώιμης παρέμβασης όσο και τα οικονομικά προβλήματα λειτουργούν ανασταλτικά

στην προσπάθεια που καταβάλλεται για παροχή καλύτερων υπηρεσιών.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Συγνώμη, να σας διακόψω, επειδή βλέπω κάποιους που βιάζονται και μπορεί να φεύγουν, έχω την

εντύπωση ότι, στο τέλος θα σας δεξιωθούμε κάτω και θα ήταν χαρά να αναμιχθείτε και μεταξύ σας

στη μικρή δεξίωση, έστω γι’ αυτό κάνετε λίγη υπομονή και μη φύγετε.  Νομίζω ότι σύντομα θα τελει-

ώσουμε.

Ευχαριστώ πολύ.  Συνεχίστε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΘΕΟΤΟΚΟΣ”:

Λοιπόν, αποδέχτες των υπηρεσιών της έγκαιρης παρέμβασης είναι βρέφη και παιδιά που βρίσκονται

σε κίνδυνο από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των έξι χρόνων.  Υπολογίζεται ότι ο αριθμός αυτών των

παιδιών στην Κύπρο ανέρχεται στα πεντακόσια με εξακόσια, δηλαδή ένα προς χιλίους κατοίκους.

Είναι επίσης διαπιστωμένο ότι οι υφιστάμενες δομές στην Κύπρο που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές,

καλύπτουν μόνο ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό των αναγκών, μόλις το 20%.  Το μεγαλύτερο ποσοστό

των παιδιών αυτών δέχεται ιατρική φροντίδα και εξειδικευμένες θεραπείες από ιδιώτες θεραπευτές,

κάτι όμως που εξαρτάται άμεσα από την οικονομική κατάσταση των γονιών, ενώ επίσης ένα μεγάλο

ποσοστό δεν έχει καθόλου τις δυνατότητες αυτές.  Η ένταξη των παιδιών αυτών σε ένα τέτοιο πρόγραμμα

είναι περισσότερο προϊόν των προσπαθειών που καταβάλλουν οι γονείς, ιδιωτικά ιδρύματα και της

τύχης, παρά, όπως προανέφερα ενός δομημένου συστήματος.  

Από αυτά εξάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι το υφιστάμενο σύστημα έγκαιρης παρέμβασης στην

Κύπρο είναι ένα καθαρά επιλεκτικό σύστημα, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το βασικό δικαίωμα

της ίσης μεταχείρισης των πολιτών.  Η κατάσταση αυτή βασίζεται στο αναπάντητο ερώτημα του ποιος

φέρει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή και τα τρία

υπουργεία μαζί;  Σε σύγκριση όμως με την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, το ερώτημα αυτό

φαίνεται να έχει κύρια ακαδημαϊκό χαρακτήρα, γιατί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τα

καταρχήν αρμόδια υπουργεία για την έγκαιρη παρέμβαση είναι τα δύο πρώτα, το Υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Υγείας.  Τους εκπροσώπους τούς έχουμε και τους

δύο εδώ παρόντες.

Συμπερασματικά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι στην Κύπρο απουσιάζει ένα δομημένο σύστημα

έγκαιρης παρέμβασης, καθώς και ένας διάλογος για την αναγκαιότητα και την εφαρμογή του.  Για το

λόγο αυτό απαίτησή μας είναι όπως πολιτικοί, ειδικοί, πολιτεία και γονείς πρέπει να αρχίσουν το συν-

τομότερο δυνατό το διάλογο, με στόχο τη θεσμοθέτηση και νομοθετική ρύθμιση της έγκαιρης παρέμ-

βασης, καθώς και την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, το οποίο, πρώτον, θα βελτιώσει την ποιότητα

ζωής των οικογενειών που έχουν ένα άτομο ή ένα παιδί με αναπηρία -και εδώ διευκρινίζω, όταν

λέω αναπηρία, εννοώ νοητική αναπηρία, κινητική αναπηρία, αισθητηριακή αναπηρία· δεν το περιορίζω
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στην κινητική αναπηρία, γιατί αυτό συνήθως καταλαβαίνουμε λέγοντας αναπηρία- θα προλαμβάνει

δευτερογενείς διαταραχές, θα μειώσει μελλοντικά έξοδα του κοινωνικού συστήματος και τέταρτον,

θα διασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Και εγώ ευχαριστώ.

Ακολουθεί η κ. Ναταλία Μιχαηλίδου του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ:

(Ν. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ)

Έντιμε κύριε Πρόεδρε, έντιμοι κύριοι βουλευτές, 

Ευχαριστούμε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού που μας δίνει την ευκαιρία να

εκφράσουμε τις απόψεις μας και του δίνομε τα συγχαρητήρια για την ιδέα που είχε για την έρευνα,

αλλά και για αυτή τη Σύνοδο.  

Παρ’ όλο που η επίσημη φωνή του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου δεν είχε απαντήσει το

ερωτηματολόγιο για κάποιο λόγο -δε γνωρίζουμε ποιος είναι αυτός- εν πάση περιπτώσει, έχουμε

διαβάσει την έρευνα και συμφωνούμε με τις διαπιστώσεις της, που αναφέρονται στην ομάδα των

χρόνιων ασθενών και στις εισηγήσεις που προτείνονται, όπως αύξηση διάθεσης κονδυλίων, βελτίωση

υποδομών, υπηρεσιών κ.ά. Πέρα όμως από αυτά, θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα εξειδικευ-

μένο πρόβλημα που δεν εντοπίζεται στην έρευνα και αφορά όχι μόνο την ομάδα των θαλασσαιμικών

που εκπροσωπώ εδώ, αλλά τον κάθε πολίτη αυτού του κράτους, κάθε ένα από εσάς μέσα σ’ αυτή

την αίθουσα, κάθε ξένο εργάτη που ζει και εργάζεται εδώ, κάθε τουρίστα που επισκέπτεται τη χώρα

μας ανά πάσα στιγμή.  Και για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, χρειάζεται πολιτική απόφαση άμεσα.

Το πρόβλημα της επάρκειας, ασφάλειας και ποιότητας του αίματος, αυτού του πολύτιμου υγρού που

δίνει ζωή…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ποιου υγρού;

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ:

Του πολύτιμου υγρού, του αίματος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Του αίματος.  Μάλιστα.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΑΝΤΙΑΝΑΙΜΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ:

Οι θαλασσαιμικοί στηρίζονται και στηρίζουν τον εθελοντισμό από τη δημιουργία του Παγκύπριου Αν-

τιαναιμικού Συνδέσμου και ιδιαίτερα το θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας από τον οποίο εξαρτόμαστε

πλήρως.  Και ενώ ο θεσμός είναι ενεργοποιημένος και δραστηριοποιημένος, εντούτοις οι θαλασσαιμικοί

τα τελευταία δέκα χρόνια -να μην πω και δώδεκα- αντιμετωπίζουν διαρκώς την έλλειψη αίματος,

με αποτέλεσμα τις αναβολές των προγραμματισμένων μεταγγίσεών τους και την αναστάτωση της

ζωής τους στην καθημερινότητα.

Ο Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος όλα αυτά τα χρόνια είχε και συνεχίζει να έχει επαφές με το

Υπουργείο Υγείας, τις νοσοκομειακές τράπεζες αίματος, το Κέντρο Αίματος, την Επίτροπο για τα Δι-
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καιώματα των Ασθενών, την επιτροπή Υγείας της Βουλής, αλλά ακόμη δεν έχουμε δει το επιθυμητό

αποτέλεσμα.  Εκείνο που σαν Αντιαναιμικός Σύνδεσμος εισηγούμαστε, για να εκλείψει το φαινόμενο

της έλλειψης αίματος, προτού θρηνήσουμε κάποιο θύμα, αλλά και η προσφορά υψηλής ασφάλειας

και ποιότητας αίματος, είναι η εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες

για την ποιότητα, την ασφάλεια του αίματος και την αιμοεπαγρύπνηση, που αυτή συνίσταται στις ανε-

πιθύμητες παρενέργειες μιας οποιασδήποτε μετάγγισης σ’ ένα οποιοδήποτε νοσοκομειακό ίδρυμα,

τις οποίες, τονίζω, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη προσυπογράψει, αλλά δεν έχει τροχοδρομήσει

την υλοποίηση και εφαρμογή τους, με κίνδυνο να κληθεί σύντομα να πληρώσει και πρόστιμο στην

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ζητούμε όπως το Υπουργείο Υγείας προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών,

γιατί το αίμα είναι και πρέπει να το χειριζόμαστε ως φάρμακο που προσφέρει ποιότητα ζωής σε αυτούς

που το χρειάζονται, όποιος και αν είναι αυτός, όποια ηλικία και αν έχει, όποιο χρώμα και αν έχει η

επιδερμίδα του, απ’ όπου και αν προέρχεται, ανά πάσα στιγμή.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Μάλιστα.  Ευχαριστούμε πολύ.

Ακολουθεί ο κ. Νικόλας Φιλίππου του Παγκυπρίου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ  (ΠΑΣΥΚΑΦ):

(Ν. ΦΙΛΙΠΠΟΥ)

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  

Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομος, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό με έχει καλύψει ο κ. Κουλούμας.  

Εκπροσωπώ και εγώ την ομάδα των χρόνιων ασθενών και θα ήθελα, έτσι, να κάνω μια πολύ συγ-

κεκριμένη εισήγηση για έγκριση της συμπερίληψης σ’ αυτή την ομάδα “των επιζησάντων”.  Είναι ένας

παγκόσμιος όρος που χρησιμοποιείται, για να περιγράψει τους ασθενείς που έχουν νικήσει τον

καρκίνο.  Μιλούμε για εκατομμύρια ασθενείς παγκόσμια και χιλιάδες ασθενείς στην Κύπρο.  

Αυτή λοιπόν η ομάδα, μαζί με τους χρόνιους ασθενείς, έχει παρόμοια ή ίδια προβλήματα και χρειάζεται

επίσης υπηρεσίες όσον αφορά κυρίως την ψυχοκοινωνική στήριξη, αποκατάσταση και κοινωνική

επανένταξη.

Επίσης θα ήθελα να υποστηρίξω τη συμπερίληψη στο πόρισμα όσον αφορά το κομμάτι των ασθενών

του δικαιώματος των χρόνιων ασθενών στην εργασία, αλλά επίσης και του δικαιώματος για την ασφά-

λιση.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Και εγώ ευχαριστώ.

Ο κ. Αργύρης Αργυρού της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (ΠΟΠ):

(Α. ΑΡΓΥΡΟΥ)

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι, 



Να δώσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για

την εμπεριστατωμένη έρευνα που μας έχει παρουσιάσει η κ. Κλαίρη Αγγελίδου, με τα αρνητικά και

θετικά στοιχεία της για όλες τις ευπαθείς ομάδες.  

Ως εκπρόσωπος όμως της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων, θέλω και εγώ να μεταφέρω κάποιες

ανάγκες και προβλήματα της οργάνωσής μας.  Τεράστια προβλήματα έχει επιφέρει η παγκόσμια

οικονομική κρίση και στην πολύτεκνη οικογένεια στην Κύπρο.  Σήμερα που η οικονομική κρίση φαίνεται

να παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις, με την επιβολή των φημολογούμενων οικονομικών μέτρων με ει-

σοδηματικά κριτήρια, ο επιμερισμός των βαρών είναι φανερό ότι θα είναι και πάλι δυσανάλογος και για

πολλαπλή φορά άδικος στις οικογένειες των πολυτέκνων.  Αυξημένες οι ανάγκες για την ανατροφή και

το μεγάλωμα των παιδιών σε μια πολύτεκνη οικογένεια.  Η πολιτεία, με τα επιδόματα που δίδει, δυστυχώς

δεν μπορεί να αναπληρώσει τα αυξημένα κόστα, ειδικά στις χρεώσεις για τις ανάγκες στο ρεύμα και

στο νερό.  Όσα περισσότερα άτομα βρίσκονται σ’ ένα σπίτι, τόσο περισσότερο ρεύμα και νερό κατανα-

λώνουν.  Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες και προβλήματα για τη μόρφωση και την αποκατάσταση των

παιδιών μιας πολύτεκνης οικογένειας, ανάγκες που δεν τελειώνουν ούτε και μετά την αφυπηρέτηση

μας.  Ουσιαστικά υποθηκεύουμε τα γηρατειά μας προς όφελος της πολιτείας και σε βάρος της προσωπικής

μας ζωής.  Όσα μας επιστρέφει η πολιτεία είναι τα ελάχιστα σε σχέση με ό,τι προσφέρουμε εμείς.

Από τούτο το βήμα είμαι υποχρεωμένος να πω ότι η πολιτεία δεν ανταποκρίνεται όσο θα έπρεπε στις

αυξημένες ανάγκες των πολύτεκνων οικογενειών, τις οποίες πλήττει περισσότερο η όποια κρίση

παρά όσο τις άλλες οικογένειες.  Θα πρέπει όμως η κυβέρνηση και τα κόμματα να αντιληφθούν ότι

η πολύτεκνη οικογένεια πρόσφερε και προσφέρει στο κράτος πολύ περισσότερα στον οικονομικό,

εθνικό και κοινωνικό τομέα και να τα επιστρέφει με ανάλογες κρατικές πρόνοιες.  

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η πολύτεκνη οικογένεια συμβάλλει στη διατήρηση στο μέγιστο βαθμό

των δημογραφικών ισορροπιών.  Η πολιτεία, δίδοντας περισσότερα κίνητρα, κάνει μία σίγουρη επέν-

δυση, η οποία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα βοηθήσει και στην επίλυση του τεράστιου δη-

μογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Κύπρος.  Ο αριθμός των αλλοδαπών, κυρίες και

κύριοι, αυξάνεται, θα ∙λεγε κανείς, ραγδαία, περισσότερο  και από τον αριθμό των Κύπριων υπηκόων.  

Το δημογραφικό πρόβλημα δε λύεται με την παραχώρηση υπερβολικών επιδομάτων και την πολι-

τογράφηση των μεταναστών και των πολιτικών προσφύγων, αλλά με την παραχώρηση κινήτρων

μέσω μιας σωστής οικογενειακής πολιτικής και στους Κύπριους υπηκόους, οι οποίοι ναι μεν ωφε-

λούνται με διάφορες κοινωνικές πρόνοιες, έχοντας ταυτόχρονα και όλες τις υποχρεώσεις, αλλά συμ-

βάλλουν στο πολλαπλάσιο και στα οικονομικά του κράτους.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Αργυρού.

Τελευταίος που ζήτησε να κάνει κάποια εισήγηση είναι ο κ. Πέτρος Πέτρου του ΚΕΝΘΕΑ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΕΝΘΕΑ/ΕΣΣΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: 

(Π. ΠΕΤΡΟΥ)

Και εγώ θα είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχω καλυφθεί από προηγούμενους ομιλητές που

ασχολήθηκαν με το θέμα «Χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών».  Θα ήθελα όμως

να αναφέρω μερικά μικρά θεματάκια που έχει δείξει η έρευνα.

Όλοι γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες το πρόβλημα των εξαρτησιογόνων ουσιών έγινε 43
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ένα από τα πιο πολυσύνθετα και ανησυχητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το κυπριακό κράτος.

Σύμφωνα με την έρευνα που έχει διενεργηθεί, τα υφιστάμενα μέτρα πολιτικής κρίθηκαν ανεπαρκή

και αδύναμα να ανταποκριθούν στις ανάγκες του προβλήματος.  Αυτό έχει δείξει η έρευνα, όπως μας

ανάγνωσε και προηγουμένως η κ. Κλαίρη Αγγελίδου.  

Τα προβλήματα είναι γνωστά που αντιμετωπίζουν οι χρήστες και οι πρώην χρήστες -οικονομικά,

προβληματική επικοινωνία των οργανώσεων μεταξύ τους, προκατάληψη, έλλειψη υποδομών, ανε-

πάρκεια της κρατικής χορηγίας, ανταγωνισμός και έλλειψη συνεργασίας των διάφορων φορέων.  

Εφόσον, κύριε Πρόεδρε, η μέχρι σήμερα πολιτική για αντιμετώπιση του προβλήματος έχει κριθεί

ανεπαρκής, θα πρέπει το κράτος να επανασχεδιάσει την πολιτική του και να λάβει πολύ σοβαρά

υπόψη τις προτάσεις που μέσα από την έρευνα έχουν δοθεί, όπως η οικονομική ενίσχυση των ορ-

γανώσεων από το κράτος, η ανάπτυξη περισσότερων υπηρεσιών, στελεχωμένων με εξειδικευμένο

και επιστημονικό προσωπικό, εκπαίδευση του προσωπικού των εθελοντικών οργανώσεων από το

κράτος, περισσότερη αξιοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων με ταυτόχρονη οικονομική ενίσχυση,

αλλά και θεσμοθέτηση του έργου τους και περισσότερη συνεργασία και συντονισμό των Υπηρεσιών

Κοινωνικής Ευημερίας με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις, καθώς και ανάπτυξη περισσότερων

εξειδικευμένων υπηρεσιών, αναγκαίων για την κάλυψη των αναγκών της ομάδας στόχου.  

Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω ότι το πρόβλημα ήρθε στη ζωή μας και δυστυχώς

θα παραμείνει.  Μόνο εάν η κοινωνία προληπτικά το αντιμετωπίσει με περισσότερη σοβαρότητα,

υπάρχουν ελπίδες για μείωσή του.  

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ευχαριστώ, κύριε Πέτρου.

Τώρα, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να πει δυο λόγια.  Θα δώσω το λόγο σε δυο άτομα.  Η κυρία ζήτησε

πρώτη το λόγο, κύριε Αγρότη, και μετά εσείς και μετά θα δώσω το λόγο στο γενικό διευθυντή του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος μου ζήτησε από ώρας ότι θέλει να

μιλήσει για δυο-τρία λεπτά.  Δύο μόνο και ο γενικός διευθυντής και μετά ακολουθεί ο Πρόεδρος.

Παρακαλώ.  Το όνομά σας, παρακαλώ.

ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:

(Δ. ΚΟΧΛΙΟΥ)

Δέσποινα Κοχλιού.  Ήμουν η υπεύθυνη της μελέτης.  Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας

και ευχαριστώ τον κ. Ολύμπιο που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα.

Ως υπεύθυνη λοιπόν της μελέτης, αλλά και ως ακαδημαϊκός, είμαι πάντα ανοικτή στην καλόπιστη

κριτική της δουλειάς μου, η οποία όμως θα βασίζεται σε εμπεριστατωμένη μελέτη.  

Οι αγαπητοί βουλευτές, εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι

βασική αρχή κάθε έρευνας είναι η κατηγοριοποίηση των ευρημάτων και η ομαδοποίηση των απο-

τελεσμάτων για την παρουσίασή τους.  Στο χρονικό πλαίσιο των είκοσι λεπτών που δόθηκαν στην κ.

Αγγελίδου για την παρουσίαση, δεν ήταν δυνατό να παρουσιαστούν τα ευρήματα που συμπεριλαμ-

βάνονται σε 185 σελίδες και διασαφηνίζονται με 140 στατιστικούς πίνακες, χρησιμοποιώντας δύο

ερευνητικές μεθόδους.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω, για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου ως προς τους εκπροσώπους της

δημόσιας υπηρεσίας, ότι στη μελέτη έχουν συμπεριληφθεί όχι μόνο οι αδυναμίες του δημόσιου τομέα,



όπως αυτές καταγράφηκαν από τις εθελοντικές οργανώσεις, αλλά και οι αδυναμίες του εθελοντικού

τομέα ανά επαρχία και ανά ευπαθή ομάδα.  

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Να στε καλά.

Ο κ. Αγρότης.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΠΣΣΕ):

(Α. ΑΓΡΟΤΗΣ)

Επειδή τόσο όσοι έχουν μιλήσει εδώ όσο και το πόρισμα το οποίο μιλά από μόνο του, φαίνεται ό,τι

ζητούμε -είναι τί ζητούμε- και δίδεται η εντύπωση ότι το κράτος δεν υπάρχει, νομίζω ότι πρέπει να

το κάνουμε καθαρό και νομίζω ότι εκφράζω όλους τους παρευρισκομένους, εάν πω ότι αναγνωρίζουμε

ότι το κράτος προσφέρει πάρα πολλά εκατομμύρια, τόσο από πλευράς Υπουργείου Εργασίας και Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων -και δεν είναι μόνο τα €8 εκατομ. που ακούσαμε που δίδονται στις οργανώσεις,

αλλά υπάρχουν και άλλες κρατικές στέγες και άλλες δουλειές που κάνει το κράτος- όσο και από

πλευράς Υπουργείου Υγείας, που είναι δισεκατομμύρια τα λεφτά που δίνονται για άπορους και ευπαθείς

κ.λπ.  Και επομένως να μη φανεί ότι παρουσιαζόμαστε σαν αχάριστοι.

Αυτό ήθελα να πω.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Όχι, όχι, όχι.  Δε νομίζω να ήταν αυτό το νόημα που είπε ο κ. Κασούμης.  Είναι, εάν αυτή η έκθεση

πάει στο εξωτερικό, να δείχνει αντικειμενικά και συνοπτικά ότι το κράτος είναι εκεί, προσφέρει,

υπάρχουν τα προβλήματα, υπάρχουν προσπάθειες για επίλυση.  Αυτό νομίζω είναι το νόημα.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΠΣΣΕ):

Συμφωνούμε.

(Μη ευκρινή σχόλια από τον κ. Σταύρο Κασούμη, εκπρόσωπο ΣΚΕ Αθηένου)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Όχι, όχι, δε θα συνεχίσουμε, κύριε Κασούμη.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (ΣΚΕ) ΑΘΗΕΝΟΥ:

(ΣΤ. ΚΑΣΟΥΜΗΣ)

«Έντονα απόν το κράτος από τους συνταξιούχους, τους ηλικιωμένους».  Είναι έντονα απόν στην

Κύπρο το κράτος;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Σ’ αυτό το θέμα δεν ξέρω αν είναι απόν, αλλά…

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (ΣΚΕ) ΑΘΗΕΝΟΥ:

Εν εκατάλαβα!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να είναι έτσι το νόημα.

(Μη ευκρινή σχόλια) 45
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Θα ήταν καλά να τη συζητήσετε σε επαρχιακές συσκέψεις αυτή την έκθεση, αν θα πάει στο εξωτερικό,

και όχι εδώ.  Δεν μπορούμε να αναλύσουμε παραπάνω…  Είναι 150 σελίδες, λέει, η Μελέτη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΠΣΣΕ):

180… 

Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Λοιπόν, συνεχίζουμε.

Το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πάρουν από τρία λεπτά.

Κυρία Καλακούτα, παρακαλώ.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ:

Λοιπόν, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη.  

Πρέπει να πω ότι τα πορίσματα της έρευνας κρίνονται σαν πάρα πολύ σημαντικά.  Φυσικά έχει πα-

ρουσιαστεί ένα μικρό κομμάτι και απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν ολόκληρες σελίδες με πίνακες

κ.λπ. και στην πραγματικότητα ο ρόλος ο δικός μου ως εκπροσώπου του Υπουργού Υγείας και ως

Πρώτου Λειτουργού Υγείας του Υπουργείου Υγείας είναι, να μεταφέρω αυτά τα πορίσματα, να δια-

σφαλίσω ότι θα πάνε στους αποδέχτες, ανάλογα με το κομμάτι, και να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσει

να μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε πολιτική σε σχέση με αυτά τα θέματα τα οποία θίγονται.  Νιώθω

ότι δεν πρέπει να δοθούν απαντήσεις…  Θα μπορούσαν να δοθούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα

θέματα τα οποία έχουν τεθεί, αλλά νιώθω ότι δεν είναι της παρούσης, δεν είναι γι’ αυτό το λόγο που

έχουμε κληθεί εδώ, δηλαδή νιώθω ότι εδώ έχω κληθεί, για να μεταφέρω κάποια πράγματα και όχι

να δώσω απαντήσεις ή να πω για το ρόλο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος νομίζω ότι είναι αρκετά

σημαντικός και αναγνωρίζεται.  Σίγουρα μπορεί να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα.  

Σημειώνω το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητο για τα χρόνια νοσήματα να αναπτυχθούν στρατηγικές,

πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές για τα διάφορα χρόνια νοσήματα και, για να ξέρουμε πού θα

φτάσουμε, πρέπει να ξέρουμε ποιό δρόμο θα ακολουθήσουμε.  Άρα είναι απαραίτητες οι στρατηγικές

για τα επιμέρους θέματα.

Σημειώνω το θέμα της ανάγκης ενδυνάμωσης και εσάς σαν φορείς, σαν εκπροσώπους ευπαθών

ομάδων, διότι, με το να ενδυναμωθείτε, θα γίνετε περισσότερο διεκδικητικοί, ούτως ώστε και εμείς

να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες τις οποίες μας αναφέρετε και είναι πολύ σημαντική η αναβάθμιση

της συνεργασίας την οποία ήδη έχουμε μαζί σας και στα πλαίσια της ανάπτυξης στρατηγικής, στα

πλαίσια της δημόσιας υγείας, αλλά και της περίθαλψης κ.λπ., νιώθουμε ότι θα σας έχουμε δίπλα μας

σαν συμβούλους και σαν συνεργάτες.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ευχαριστώ, κυρία Καλακούτα.

Ο κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων.



ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ:

Δε θα καταχραστώ το χρόνο σας.  Θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ πολύ-πολύ σύντομος.

Καταρχάς, να συγχαρώ ξανά το ΠΣΣΕ και την ερευνητική ομάδα και την ερευνήτρια γι’ αυτή τη μελέτη,

την οποία άλλωστε χρηματοδοτήσαμε εμείς μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, την οποία

θεωρούμε ως ένα σημαντικό εργαλείο στην προσπάθειά μας, διότι αντιλαμβάνομαι -και όλοι αντι-

λαμβανόμαστε όσοι είμαστε εδώ- ότι κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση ξεκινώντας όμως από δια-

φορετικά σημεία, αλλά ο στόχος είναι κοινός και, για να τον πετύχουμε, χρειάζεται στενή συνεργασία

μεταξύ όλων μας.  

Θα πω μερικά πράγματα μόνο, τα οποία δεν έχουν ούτε χαρακτήρα, αν θέλετε, απολογισμού -τί κά-

ναμε- ούτε απολογητικό χαρακτήρα σε σχέση με κάποια πράγματα που έχουν λεχθεί και πολύ πε-

ρισσότερο, κανένα στοιχείο κριτικής.

Σίγουρα η μελέτη έχει αναδείξει σημαντικά προβλήματα, τα οποία, σε όλο τους το φάσμα, θα τα αξιο-

λογήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τα αξιοποιήσουμε στο μέτρο του δυνατού.  

Όπως και ο πάτερ Ευέλθων έχει υποδείξει, αν πάει κάποιος να κατηγοριοποιήσει τα προβλήματα,

θα τα βάλει περίπου σε τρεις κατηγορίες.  Μια κατηγορία που έχει τεθεί για όλες τις ομάδες, είναι το

θέμα το οικονομικό.  Εδώ πιστεύω θα ήταν παράλογο να πει κάποιος ότι, αν μπορούσαμε να διαθέσουμε

περισσότερα λεφτά προς αυτή την κατεύθυνση, δε θα επιτυγχάναμε και καλύτερους στόχους.  Αυτή

είναι η μια όψη του προβλήματος.  Η άλλη όψη είναι η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων

ασφαλώς.  Απλώς έτσι για ενημέρωση, όχι για κανέναν άλλο λόγο, να πω ότι το κράτος δαπανά -και

αναφέρομαι στις δαπάνες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων βασικά- μέσω

των κρατικών χορηγιών €8 εκατομ. σε τρακόσιες περίπου οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον

εθελοντικό χώρο, €260 εκατομ. σε λήπτες δημόσιου βοηθήματος -και αναφερόμαστε περίπου σε 25

000 οικογένειες, 42 000 άτομα.  Πρόσφατα, έχει ενισχύσει πολύ σημαντικά τις οικογένειες με χαμηλά

εισοδήματα -βασικά τους χαμηλοσυνταξιούχους- σε μια προσπάθεια να μη ζει κανένας κάτω από

το καθορισμένο όριο της φτώχειας.  Τη χρονιά που πέρασε, έχουν δαπανηθεί και εδώ ποσά που πλη-

σιάζουν τα €80 με €100 εκατομ.  Είναι ένα σχέδιο το οποίο επαναλαμβάνω, είναι στοχευμένο πια· δε

θα παίρνουν όλοι ισοπεδωτικά, αλλά αυτοί που έχουν ανάγκη.  

Κάτι άλλο για το οποίο θα ήθελα να αναφέρω δυο λόγια…  Όντως, αυτό το οποίο έχει διαπιστώσει η

έρευνα, ότι υπάρχει μια δυσχέρεια, μια αδυναμία, αν θέλετε, στην επικοινωνία, των οργανώσεων

αλλά και των ατόμων, με τις υπηρεσίες μας, είναι κάτι που μας ανησυχεί και μας.  Και σ’ αυτή ακριβώς

την προσπάθεια έχουμε ήδη ως υπουργείο και ως κράτος πάρει σημαντικά μέτρα και βήματα.  Πρώ-

τα-πρώτα, μια και αναφέρθηκαν ονομαστικά οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, θα γνωρίζετε -

και αν δεν το γνωρίζετε, το αναφέρω τώρα- ότι είμαστε σε μια διαδικασία αποκέντρωσης, λειτουργίας

τοπικών γραφείων.  Φεύγουμε από τα μεγάλα επαρχιακά γραφεία και πάμε σε τοπικά γραφεία, στις

γειτονιές.  Οι λειτουργοί θα είναι στη γειτονιά, θα τους ξέρει ο πολίτης, θα τον ξέρουν οι πολίτες, θα

ξέρει και ο λειτουργός τους πολίτες στην περιοχή του, τα προβλήματά τους από πρώτο χέρι.  

Η Βουλή έχει εγκρίνει προϋπολογισμό για ενίσχυση των υπηρεσιών με σημαντικό αριθμό εξειδι-

κευμένων λειτουργών διάφορων άλλων επιστημονικών  ειδικοτήτων, που έλειπαν ως τώρα από τις

υπηρεσίες.  Δεν πληρώθηκαν οι θέσεις, είναι σε εξέλιξη.  Υπάρχει συνεχής κατάρτιση των λειτουργών

και ευελπιστούμε ότι σύντομα τα πράγματα θα είναι καλύτερα.  

Έχει δημιουργηθεί εδώ και δύο χρόνια στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ένα

ειδικό τμήμα που ασχολείται με τα θέματα αποκατάστασης, κοινωνικής ενσωμάτωσης των αναπήρων.

Είναι ένα τμήμα το οποίο έχει λειτουργήσει πρόσφατα και ομολογώ ότι σε ένα χρόνο έχουν γίνει επα- 47
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ναστατικές αλλαγές στον τομέα.  Έχει ψηφίσει η Βουλή νομοσχέδιο που καταθέσαμε, με βάση το

οποίο υπάρχει ποσόστωση στις προσλήψεις αναπήρων στη δημόσια υπηρεσία.  Δέκα τοις εκατό των

θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα πηγαίνουν σε ανάπηρους, νοουμένου ότι έχουν τα προσόντα.

Προωθούμε -είναι κάτι το οποίο σύντομα θα το εξαγγείλουμε επίσημα· μπορεί να το λέμε πρώτη φο-

ρά- τη δημιουργία μονοθυριδικού κέντρου εξυπηρέτησης αιτητών πολιτικού ασύλου και ατόμων

που είναι στην Κύπρο ως έχοντες συμπληρωματική προστασία.  Θα λειτουργήσει σε πιλοτική βάση

πρώτα.  Είναι ένας τρόπος να βελτιώσουμε τα πράγματα.

Είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία γίνονται.  Θα πω ακόμα ένα στοιχείο, ότι κάποιες ειδικές

κατηγορίες, τώρα με την ανεργία μας απασχολούν ιδιαίτερα.  Η έρευνα έχει αναδείξει ένα πρόβλημα

με αυτούς που είναι άνεργοι μακρόχρονα.  Είναι όντως ένα πρόβλημα αυτό.  Και δεν είναι πρόβλημα

το οποίο οφείλεται στο ότι δε δραστηριοποιήθηκαν κάποιοι· είναι το προϊόν δυστυχώς της μεγάλης

οικονομικής κρίσης, που είχε σαν επίπτωση, που πλήττει τον τόπο μας.  Ήδη πολύ σύντομα θα εξαγ-

γείλουμε ένα ειδικό πρόγραμμα σαν υπουργείο -το επεξεργαζόμαστε τώρα- που έχει ως στόχο όχι

να τους αυξήσουμε τις επιδοτήσεις τους· στόχος μας δεν είναι σαν κράτος να αυξήσουμε τους αριθμούς

των πολιτών που θα εξαρτώνται από επιδόματα.  Στόχος μας είναι να κάνουμε ενεργούς πολίτες, να

τους εντάξουμε, να τους επανεντάξουμε στην εργασία, αν τα καταφέρουμε. 

Κλείνω, λέγοντας ότι ένα σημαντικό σημείο που έχει λεχθεί είναι ότι πιθανό -και νομίζω έχει αναδειχθεί

σε κάποιο βαθμό και από την έρευνα (φυσικά άμα δούμε τα πλήρη πορίσματα, είμαι σίγουρος ότι θα

εντοπίσουμε και πολλά άλλα)- να υπάρχει και μία έλλειψη συντονισμού, κοινού σχεδιασμού των κοι-

νωνικών πολιτικών από μέρους των κρατικών υπηρεσιών.  Για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό, ήδη

το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει τη λειτουργία Συμβουλίου Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής,

στο οποίο Συμβούλιο -κρατικό συμβούλιο- εκπροσωπούνται τα βασικά υπουργεία, οι βασικοί παίκτες

σε αυτό το χώρο.  Είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Υγείας,

το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών.  Διότι αντιλαμβάνεστε, καταλήγουμε απ’

εκεί που ξεκινήσαμε, ότι ο οικονομικός παράγοντας και το οικονομικό στοιχείο είναι εκ των ων ουκ

άνευ, για να πετύχουμε τους στόχους μας.

Θα κλείσω, λέγοντας κάτι που διάβασα, όταν επισκέφθηκα τον τάφο του John Kennedy στην Αμερική.

Εκεί στην ταφόπλακά του είναι γραμμένο κάτι το οποίο είχε πει απευθυνόμενος στους συμπατριώτες

του και σε ελεύθερη μετάφραση περίπου λέει το εξής:  «Μη ρωτάτε και μην κοιτάζετε τί το κράτος μπορεί

να κάνει για σας.  Κοιτάξετε τί εσείς μπορείτε να κάνετε για τον τόπο σας, για το κράτος».  Νομίζω ότι

εσείς όλοι που εκπροσωπείτε εδώ το εθελοντικό κίνημα έχετε μετουσιώσει σε πράξη αυτό το στοιχείο.

Είμαστε μαζί, στο ίδιο χαράκωμα και θα συνεργαστούμε, για να πετύχουμε τον κοινό στόχο.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ευχαριστώ, κύριε Παπαγεωργίου.

Και τώρα καλώ στο βήμα τον Πρόεδρο του Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, κ. Σταύρο

Ολύμπιο, να συνοψίσει τα πορίσματα της συζήτησης γύρω από το όλο θέμα και αυτά να τεθούν προς

έγκριση από την ολομέλεια της Κοινωνίας των Πολιτών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΠΣΣΕ):

Όταν αναλαμβάναμε ως Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού αυτή την προσπάθεια τη

διπλή, να γίνει η χαρτογράφηση, η καταγραφή δηλαδή των αναγκών των ευπαθών ομάδων και μετά

αυτή η Σύνοδος, είχαμε κάποιους δισταγμούς, γιατί το έργο ήταν πολύ δύσκολο και επίπονο.  Όμως,

έχω την εντύπωση ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι.



Πρώτα, όσον αφορά την έρευνα, πρέπει να υπενθυμίσω ότι είναι η πρώτη έρευνα που έχει γίνει για

το θέμα αυτό.  Τα χρονικά περιθώρια λόγω των συνθηκών ήταν στενά.  Όμως, παρά ταύτα, ανταπο-

κρίθηκαν, όπως έχουμε ακούσει, 215 τόσες οργανώσεις.  Κάποιες μικροπαραλείψεις και κάποια μι-

κρολάθη, ακόμα και σε ονόματα, σε ορισμούς που παρεισέφρησαν πιθανόν στην έρευνα και αναφέρ-

θηκαν από μερικούς εδώ -«αντί αυτό, έπρεπε να λέγεται το άλλο όνομα»- είναι γιατί ίσως οι παρεμφερείς

οργανώσεις να μην είχαν λάβει μέρος στην έρευνα και να μην έδωσαν τις αναγκαίες πληροφορίες.  

Η έρευνα αυτή θα εκτυπωθεί από το ΠΣΣΕ, όχι τα πορίσματα, που έχουμε ακούσει σήμερα από την

κ. Αγγελίδου, αλλά όλη η έρευνα των 185 σελίδων.  Θα εκτυπωθεί και θα αποσταλεί όπου δη, για να

αποτελέσει, όπως σωστά είπε ο γενικός διευθυντής, εργαλείο.  Δεν είναι μια έρευνα της οποίας τα

πορίσματα δημιουργούν οποιεσδήποτε αντιθέσεις ή κανείς πρέπει να παίρνει αμυντική στάση απέναντι

στα πορίσματα της έρευνας.  Η έρευνα κατέδειξε αυτό που είπαν οι εθελοντικές οργανώσεις.  Ανέδειξαν

τα προβλήματά τους και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, ότι αναδείχθηκαν τα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουν οι εθελοντικές οργανώσεις και μάλιστα σε ομάδες, σε ομοειδείς ομάδες.  Και αυτό είναι

πάρα πολύ σημαντικό.  

Επομένως, όταν θα δημοσιευτεί η έρευνα και θα την έχετε στα χέρια σας, θα παρακαλέσω πάρα πολύ

να μελετηθεί σε όλες τις λεπτομέρειες.  Και τότε θα διαφανεί και η προσφορά του κράτους, η οποία

δεν είναι αμελητέα.  Ήδη έχουν λεχθεί και όλοι αναγνωρίζουν και πολλές φορές οι εθελοντικές ορ-

γανώσεις έχουν πει ότι είμαστε σε πορεία ανόδου του κοινωνικού κράτους.  Ξέρουμε από πού ξε-

κινήσαμε μετά την αποικιοκρατία και πού είμαστε σ’ αυτά τα πενήντα χρόνια.  Υπάρχει πρόοδος στο

κοινωνικό μας κράτος, αλλά αυτό που χρειάζεται απαραίτητα και έχει βγει και από την έρευνα, είναι

η βελτίωση και των εθελοντικών μας οργανώσεων, οι οποίες επίσης έχουν διανύσει ένα μεγάλο

διάστημα και έχουν επιτύχει την ποιοτική τους βελτίωση και την ποσοτική τους αύξηση και έχουν

επιτύχει ακόμα και την επιστημονικότητα στην εργασία τους.  Και είναι πολύ σημαντικό.  Έχει περάσει

πια η εποχή του ερασιτεχνισμού και ο εθελοντισμός έχει μπει στην πορεία του «επαγγελματισμού»,

εννοώ των ανθρώπων που μελετούν, διαβάζουν, ενημερώνονται και ανάλογα προσφέρουν τις υπη-

ρεσίες τους.  Αυτή λοιπόν η συνεργασία του κράτους και των εθελοντών θα δώσει τα προσδοκώμενα

αποτελέσματα για την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.  

Δεν είναι πρόθεσή μου να επαναλάβω τα πορίσματα της έρευνας.  Αυτό που επιθυμώ να πω είναι

ότι δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στα γενικά πορίσματα που έχουν σήμερα αναγνωστεί, αλλά να με-

λετήσουμε ολόκληρη την έκθεση, ολόκληρη την έρευνα, όταν θα την έχουμε στα χέρια μας.  Το

πόρισμα, το γενικό πόρισμα, είναι ότι ναι, έχουμε προβλήματα και τα προβλήματα αυτά θα λυθούν

με τη στενή συνεργασία του κράτους και των εθελοντικών οργανώσεων.  

Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπητό μου Προεδρεύοντα σήμερα της Συνόδου

αυτής της Βουλής, τον κ. Σοφοκλή Φυττή, ο οποίος μάλιστα ήτο και παλαιότερα μέλος της Διοικούσας

Επιτροπής του ΠΣΣΕ, για όσους δεν το γνωρίζουν, και επομένως ξέρει από κοντά τα προβλήματα και

έχουμε πολλές φορές γίνει μάρτυρες του προσωπικού του ενδιαφέροντος για τα προβλήματα των

εθελοντικών οργανώσεων.  

Να ευχαριστήσω και όλους τους βουλευτές για τη συνεισφορά τους, τη συμβολή τους στην επιτυχία

της σημερινής Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ευχαριστώ πολύ.  Εύχομαι ό,τι καλύτερο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Τα γενικά πορίσματα τίθενται προς έγκριση από όλους σας.  Τα ειδικότερα είναι της μελέτης, τα οποία

είναι πάρα πολλά.  Εγκρίνονται; 49
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ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:

Εγκρίνονται.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

(Κτυπά τη σφύρα.)

Επομένως ομόφωνα τα γενικά πορίσματα εγκρίνονται.

Τώρα θα κάνω ένα κλείσιμο.

Συγχαίρουμε την Κοινωνία των Πολιτών για τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις και τον προβληματισμό

που έχουν καταθέσει ενώπιον της Συνόδου αυτής.  Συγχαίρουμε επίσης τους βουλευτές της Κοινωνίας

των Πολιτών 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 και

ενός ωραίου κλίματος.  

Τα αιτήματα και οι εισηγήσεις που τέθηκαν στα πλαίσια της παρουσίασης του όλου θέματος, αλλά και

αυτά που προκύπτουν από τη συζήτηση που ακολούθησε πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης μελέτης.  

Επαναλαμβάνω την πρόθεση της Βουλής να είναι δίπλα σας και να συμβάλει στην προσπάθεια

επίλυσης των προβλημάτων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.  Παράλληλα, τα πρακτικά της

σημερινής Ειδικής 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.  Παράλληλα, όσα έχουν συζητηθεί σήμερα, θα σταλούν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επι-

τροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων, έτσι ώστε, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, να με-

λετήσουν τα θέματα που εγείρονται και να προχωρήσουν στις αναγκαίες εισηγήσεις προς την κατεύ-

θυνση αντιμετώπισης των διάφορων προβλημάτων, ώστε να εξασφαλίσουμε στους πιο ευάλωτους

και ευπαθείς συμπολίτες μας ρόλο και λόγο στην κοινωνία μας και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.  

Συγχαίρουμε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για την άρτια και άψογη οργάνωση

της Ειδικής αυτής Συνόδου, που έχει δώσει την ευκαιρία ενός γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου

και ενός βήματος για ανταλλαγή ιδεών πάνω σε προβλήματα που αφορούν τους συμπολίτες μας που

χρειάζονται περισσότερη στήριξη.  Επίσης η διοργάνωση αυτή έδωσε τη δυνατότητα στους συμπολίτες

μας να συμβάλουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να προβάλουν οι ίδιοι τα προβλήματα των ευπαθών

ομάδων που εκπροσωπούν.  

Συγχαίρουμε επίσης το προσωπικό της Βουλής που συνέδραμε στην όλη προσπάθεια.

Εδώ, αγαπητοί μου, φτάσαμε 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 σας πολλά και να φύγω

από εδώ σοφότερος.

Προτού αποχωρήσετε, σας προσκαλώ σε μια μικρή δεξίωση στο αίθριο της Βουλής, οπότε θα έχουμε

την ευκαιρία και τη χαρά να συνομιλήσουμε και πάλι.

(Κτυπά τη σφύρα.)

Κηρύσσω τη λήξη των εργασιών της Ειδικής αυτής Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών. 

(Ώρα λήξης:  1.15 μ.μ.)



51

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Βουλευτές Συνόδου

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Ευημερίας Ηλικιωμένων (ΠΟΣΕΗ)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Κερύνειας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Πάφου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σύνδεσμος Γονέων Ενηλίκων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία “Απ. Λουκάς”

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕΡΓΙΟΥ Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Λάρνακας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Λεμεσού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Συμβούλιο Κοινωνικής Ευημερίας (ΣΚΕ) Μιτσερού

ΑΝΝΑ ΑΓΑΠΙΟΥ Ένωση Οικογενειών Στρατεύσιμων Κύπρου (ΕΟΣΚ)

ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου

ΑΝΤΡΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Σύλλογος Συμπαράστασης Φυλακισμένων “Απ. Ονήσιμος”

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ Ταμείο Ευημερίας Σχολής Κωφών Παιδιών

ΔΡ. ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΡΩΤΟΣ Στέγη Ηλικιωμένων Αγλαντζιάς

ΜΑΡΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού

ΔΩΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη και Αντιρατσισμό

ΕΛΕΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, πρόεδρος/ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, μέλος Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών & Φίλων

ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΟΥ Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Κερύνειας

ΕΛΛΑΔΑ ΠΙΤΣΙΡΗ Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Αμμοχώστου

ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ Συμβούλιο Κοινωνικής Ευημερίας (ΣΚΕ) Λιβαδιών

ΘΟΥΛΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Λεμεσού

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Λαϊονικό Ίδρυμα για την Αποκατάσταση Απροστάτευτου Παιδιού

ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ Ίδρυμα “Θεοτόκος”

ΚΛΑΙΛΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ Τμήμα Νέων Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

ΚΛΑΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρδιοπαθών

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Πάφου

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δικαίωμα Ζωής

ΛΥΓΙΑ ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΟΥ Σύνδεσμος Καρδιοπαθών & Φίλων Λάρνακας

ΜΑΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Κέντρου “Απόστολος Παύλος” για Άτομα με Νοητική Στέρηση

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΡΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών

ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΑΣ Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου

ΜΕΛΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ Συμβούλιο Κοινωνικής Ευημερίας (ΣΚΕ) Γεροσκήπου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Λευκωσίας

ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

ΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Σύνδεσμος Ατόμων με Διαβήτη Κύπρου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΝΕΑΡΧΟΥ Συμβούλιο Κοινωνικής Ευημερίας (ΣΚΕ) Πόλης Πάφου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Παγκύπριος Σύνδεσμος Αυτισμού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΗ Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Αμμοχώστου

ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΕΣΤΗ ΕΚΕ Αμαργέτης

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Κερύνειας

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΕΥΕΛΘΩΝ ΧΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος - ΚΕΠΑ

ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Σύνδεσμος Πρόληψης & Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια

ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Παγκύπριος Σύνδεσμος Ατόμων με Κατά Πλάκας Σκλήρυνση

ΝΙΚΟΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών & Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ Συμβούλιο Κοινωνικής Ευημερίας (ΣΚΕ) Αθηένου

ΣΤΕΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων & Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών

ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Λευκωσίας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Λάρνακας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύνδεσμος Ζωή

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ

ΧΡΥΣΩ ΑΡΓΥΡΟΥ Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος

ΝΑΣΩ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ EUROPA DONNA ΚΥΠΡΟΥ

ΕΡΣΗ ΡΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ Σύνδεσμος Ευημερίας Τυφλών Λεμεσού

ΒΕΡΑ ΚΑΡΜΙΟΥ Σύνδεσμος Ευημερίας Τυφλών Λεμεσού
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2024 Στρόβολος

Τ.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία
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