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Στην Αθήνα, σήµερα στις 11 Ιουλίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9.40΄ συνήλθε στην 
Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή των Εφήβων σε ολοµέλεια, για να 
συνεδριάσει υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΤΣΗ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Νέες και νέοι Έφηβοι Βουλευτές της Ολοµέλειας της 
ΚΑ΄ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων, αρχίζει η συνεδρίαση.  

Σας καλωσορίζουµε µε ιδιαίτερη χαρά εκπρόσωποι και παρόντες από όλη την πολιτειακή 
και πολιτική ηγεσία της χώρας. Θα έρθουν συν τω χρόνω και άλλοι εκπρόσωποι. Ανάµεσά τους, 
πέραν της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, είναι και ο Πανοσιολογιώτατος 
Αρχιµανδρίτης κ. Παπαθανασίου, ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύµου.  

Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη του νοµοθετικού έργου, θα ήθελα να σας 
καλωσορίσω µε δυο λόγια στο κτήριο της Βουλής των Ελλήνων. Είναι ένα κτήριο που ενσαρκώνει 
τη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού κράτους. Ξεκίνησε να κτίζεται το 1836, για να χρησιµοποιηθεί 
ως βασιλικά ανάκτορα, πρώτα του Όθωνα και έπειτα του Γεωργίου Α΄. Το 1929 αποφασίστηκε η 
στέγαση της Βουλής στα Παλαιά Ανάκτορα, εδώ δηλαδή. Μέχρι τότε ήταν στην Παλαιά Βουλή επί 
της Σταδίου, σε εκείνο το κτήριο. Έκτοτε το κτήριο που βρισκόµαστε σήµερα λειτουργεί ως Βουλή 
των Ελλήνων. Υπήρξαν οδυνηρά διαλείµµατα στη λειτουργία αυτής της Βουλής και µε τη 
γερµανοϊταλική κατοχή και, βεβαίως, µε τη δικτατορία από το 1967 µέχρι το 1974.  

Εδώ ορκίζονται και συγκροτούνται σε Σώµα οι εκλεγµένοι από τον κυρίαρχο λαό 
Βουλευτές, άνδρες και γυναίκες, απ’ όλες τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Εδώ λαµβάνονται 
κρίσιµες και σηµαντικές αποφάσεις για την πορεία και το µέλλον όλων των Ελλήνων και όλων των 
Ελληνίδων, µε σηµαντικότερες αυτές που αφορούν στο νοµοθετικό έργο, δηλαδή αυτές που 
γίνονται νόµος του κράτους.  

Όπως διαπιστώσατε και εσείς, για να καταλήξει µια πρόταση να γίνει νόµος του κράτους, 
προηγείται η επεξεργασία της σε διάφορα επίπεδα, διαβούλευση, ακρόαση κοινωνικών φορέων, 
αναζήτηση και ψήφιση στις Επιτροπές της Βουλής, ώστε να καταλήξουµε στο τελικό κείµενο που 
θα τεθεί υπό ψήφιση στην Ολοµέλεια. Όλη αυτή η προεργασία έχει ως βασικό εργαλείο τον 
διάλογο και ως βασικό σκοπό και στόχο τη σύνθεση των απόψεων, που πάντα οδηγεί σε πιο 
δίκαιο και πιο αντιπροσωπευτικό αποτέλεσµα.  

Σήµερα, όµως, στο κτήριο αυτό δεν συνέρχεται η Βουλή των Ελλήνων, αλλά η Βουλή των 
Εφήβων, δηλαδή όλοι εσείς, Έφηβοι και Έφηβες από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και από 
ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.  

Η Βουλή των Εφήβων είναι µια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 1994 επί Προεδρίας του 
Απόστολου Κακλαµάνη και συνεχίστηκε από όλους τους µετέπειτα Προέδρους του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου. Παρ’ ότι διατυπώνονταν κατά καιρούς επιφυλάξεις ως προς την αξία ή τους 
σκοπούς του θεσµού, θέλω να σας πω, βλέποντας τη στάση σας, τη συµµετοχή σας, τον 
ενθουσιασµό σας αυτές τις τρεις µέρες, ότι µόνη η παρουσία σας σε αυτά εδώ τα έδρανα και το 
Βήµα που σας δίνεται για να εκφράσετε τις απόψεις σας, έστω και σε περιορισµένο χρονικό 
πλαίσιο, θεωρώ ότι αξίζουν τον κόπο και «βάζουν τα γυαλιά» -σε εισαγωγικά- σε εµάς τους 
ενήλικες πολιτικούς.  

Η δουλειά που έγινε τις τρεις προηγούµενες ηµέρες, η παρουσία σας, ακόµα και τα 
τραγούδια και οι χοροί σας ήταν ένα σηµαντικό βήµα σε αυτό που όλοι µας θέλουµε να γίνει η 
Βουλή, δηλαδή να είναι µία Βουλή ανοιχτή στην κοινωνία, στις κοινωνικές διεργασίες, στα ρεύµατα 
δηµιουργίας, στα ρεύµατα ελπίδας, µέσα σε µία κατάσταση που γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι 
είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για όλη την Ευρώπη αλλά ιδιαίτερα για τη χώρα µας. 
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Ασχοληθήκατε µε πολύ συγκεκριµένα ζητήµατα και εξαιρετική θεµατολογία -και θέλω να 
συγχαρώ και την Eιδική Eπιτροπή που είχε την ευθύνη για τον σχεδιασµό αυτής της συνάντησής 
σας- αναφορικά µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και ιδιαίτερα για την 
παιδική φτώχεια και την οικονοµική κρίση, την παιδική προστασία, την υγεία, την προσφυγική 
κρίση, την εκπαίδευση, τον πολιτισµό, τη ∆ικαιοσύνη, δηλαδή, για να µην πω για όλα, εν πάση 
περιπτώσει για πολλά από τα µείζονα θέµατα τα οποία απασχολούν το σύνολο της κοινωνίας και 
που βρίσκονται και στην απαρχή ενός διαφορετικού –ελπίζουµε καλύτερου- ορίζοντα για τη χώρα 
µας και για το µέλλον της.  

Κλείνοντας αυτήν την εισαγωγική οµιλία για να σας χαιρετίσω, θέλω να σας πω ότι είναι 
ίσως σηµαδιακό ότι βρίσκεστε εδώ, σε αυτήν την Αίθουσα, µία εβδοµάδα πριν γίνει εδώ η ειδική 
συζήτηση για την τροποποίηση του εκλογικού νόµου, µε απλή αναλογική και µε το δικαίωµα, για 
πρώτη φορά, ψήφου στα δεκαεπτά, τριάντα και πλέον χρόνια µετά την καθιέρωση του δικαιώµατος 
ψήφου στα δεκαοκτώ στη χώρα. Είναι µια σηµαντική εξέλιξη την οποία θα συζητήσουµε ως 
πολιτικό σύστηµα σε αυτήν τη Βουλή, ακριβώς µετά από µία εβδοµάδα. 

Αγαπητές και αγαπητοί Έφηβες και Έφηβοι Βουλευτές, εισερχόµαστε στην 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ  

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Συζήτηση και ψήφιση προτάσεων επί του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των Οµάδων 
∆ιαβούλευσης της Βουλής των Εφήβων, που αποτελούνται από µαθητές Β΄ τάξης Λυκείου 
σχολείων της Ελλάδας, της Κύπρου και ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, καθώς και ΕΠΑΣ του 
ΟΑΕ∆ που µετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα Βουλή των Εφήβων της KA΄ Συνόδου 2015 – 
2016. 

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, θα µιλήσουν οι εισηγητές των έξι Οµάδων ∆ιαβούλευσης, στις 
οποίες συζητήθηκαν οι προτάσεις επί του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Παρών είναι και ο 
Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ο Υφυπουργός Παιδείας και όλα τα στελέχη του Υπουργείου.  

Κάθε εισηγητής θα έχει χρόνο οµιλίας επτά λεπτά, προκειµένου να παρουσιάσει τις 
προτάσεις της Οµάδας ∆ιαβούλευσης στην οποία µετείχε. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια 
των συνεδριάσεων των Οµάδων ∆ιαβούλευσης και της κοινής συνεδρίασης των Οµάδων 
∆ιαβούλευσης, στο σύνολο των 286 Εφήβων Βουλευτών ζήτησαν και έλαβαν τον λόγο 217 από 
εσάς. Αυτό δείχνει και το µεγάλο ενδιαφέρον που προκάλεσε η συγκεκριµένη συζήτηση και οι 
συγκεκριµένες θεµατικές. 

Θα παρακαλέσω να τηρήσουµε τον χρόνο των επτά λεπτών, σεβόµενοι τον χρόνο που 
έχουν όλοι να µιλήσουν και να µπορέσουν να διατυπώσουν µε άνεση τις απόψεις τους.  

Τον λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής κ. Νικόλαος Κεραµέας του Νοµού ∆ωδεκανήσου, 
εισηγητής της ΑΟµάδας ∆ιαβούλευσης µε θέµα: Παιδική φτώχεια και οικονοµική κρίση. Τον καλώ 
να έρθει στο Βήµα. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΡΑΜΕΑΣ (∆ωδεκανήσου): Σας ευχαριστώ. 

Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα επιχειρήσω εντός επτά λεπτών να είµαι 
λακωνικός και να σας παραθέσω τις προτάσεις της Οµάδας Α, όπως διαµορφώθηκαν και 
ψηφίστηκαν από την Οµάδα ∆ιαβούλευσης, µε θέµα Παιδική φτώχεια και οικονοµική κρίση. 

Παιδική φτώχεια και οικονοµική κρίση, λοιπόν, είναι κάτι που συζητάµε καθηµερινά. 
Ωστόσο, τα λόγια είναι αρεστά, όταν συνοδεύονται και από πράξεις. Στην Οµάδα µας, όπως και σε 
όλη τη Βουλή των Εφήβων, αυτό υλοποιήθηκε. Προχωρήσαµε σε πράξεις. 

Σας αναλύω, λοιπόν, τις προτάσεις, έτσι όπως τις καταθέσαµε και διαµορφώθηκαν: 
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Για την καλύτερη εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, να λειτουργούν ολιγάριθµα τµήµατα και να προσφέρεται δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία 
στα σχολεία. Υπάρχει ήδη. Ωστόσο πρέπει να επεκταθεί η εφαρµογή της, γιατί θέλουµε ένα δυνατό 
δηµόσιο σχολείο και όχι δυνατό φροντιστήριο.  

Να υπάρχουν και να λειτουργούν στα σχολεία βιβλιοθήκες και χώροι µελέτης, όπου οι 
µαθητές θα µπορούν να προετοιµάζονται για την επόµενη σχολική ηµέρα, έτσι ώστε το σχολικό 
περιβάλλον να γίνει ακόµη πιο φιλικό για εµάς. 

Να παρέχονται δωρεάν γεύµατα στα σχολεία, όχι µόνο στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 
αλλά µέσω ενός καθολικού ενιαίου προγράµµατος, έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί ο υποσιτισµός. 
Φέτος ήµασταν σε µια καλή κατεύθυνση, καθώς πραγµατοποιήθηκαν αρκετά πιλοτικά 
προγράµµατα. Ωστόσο, αυτά δεν εφαρµόστηκαν στο σύνολο της επικράτειας. Και πρέπει να 
υπενθυµίσουµε στους αρµόδιους πολιτικούς φορείς ότι στην Ελλάδα παιδιά υποσιτίζονται, παιδιά 
πεινούν από το ∆ιδυµότειχο ως και το Καστελόριζο. Αυτό πρέπει να τους το θυµίσουµε. 

Επίσης, να στηρίζονται οικονοµικά οι µαθητές που πλήττονται από την οικονοµική κρίση, 
για να συµµετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα διεθνούς χαρακτήρα και να έρχονται σε επαφή 
µε ξένους µαθητές, κουλτούρες και παραδόσεις.  

Να λειτουργούν σχολεία µε οικότροφους µαθητές για παιδιά που προέρχονται από 
αποµακρυσµένες περιοχές. 

Να αναβαθµιστεί η διδασκαλία των ξένων γλωσσών, όχι µε την έννοια να ανεβάσουµε το 
επίπεδο δυσκολίας, αλλά να παρέχουµε ένα δωρεάν σχολικό βιβλίο ξένης γλώσσας, έτσι ώστε να 
µην χρειάζεται ο µαθητής που είναι εκεί έξω να καταβάλει το ποσό των 15 ευρώ και 20 ευρώ από 
το υστέρηµά του, γιατί να θυµίσουµε πως το παιδί αυτό µπορεί να είναι µιας οικογένειας µε 
άνεργους γονείς, που πλήττεται αυτή τη στιγµή οικονοµικά από την κρίση και το κράτος πρέπει να 
σταθεί δίπλα της. 

Να διαµορφωθεί, επίσης, το ωρολόγιο πρόγραµµα των σχολείων, ώστε οι καθηγητές να 
µπορούν να ασχολούνται περισσότερο µε τις πραγµατικές ανάγκες των παιδιών, να είναι δίπλα 
µας, να µην είναι όµηροι ουσιαστικά ενός στενού εκπαιδευτικού πλαισίου, στο οποίο πρέπει να 
προχωρούν την ύλη µε γοργούς ρυθµούς, για να δώσουµε στο τέλος τις εξετάσεις. 

Η δηµόσια δωρεάν επαγγελµατική εκπαίδευση κρίνεται αναγκαίο να αναβαθµιστεί, να 
συνδεθεί µε την αγορά εργασίας και να γίνει µια εκστρατεία ενηµέρωσης για τις ειδικότητες και τις 
προοπτικές που προσφέρει.  

Να εξασφαλίζεται η διδασκαλία όλων των µαθηµάτων επιλογής στα οποία πρόκειται να 
εξεταστούν οι µαθητές για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, έχοντας τους 
εκπαιδευτικούς από την πρώτη ηµέρα στο κάθε σχολείο. 

Να γίνεται έλεγχος σε όλα τα σχολεία, είτε ιδιωτικά είτε δηµόσια, από το Υπουργείο 
Παιδείας και τους λοιπούς φορείς για το αν τηρούνται τα προβλεπόµενα σχετικά µε το ωρολόγιο 
πρόγραµµα και τις απουσίες. Γνωρίζουµε πως υπάρχουν ορισµένες ανισότητες σε αυτό τον τοµέα 
και κρίνεται αναγκαίο να διερευνηθούν. 

Οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν πρέπει να συντηρηθούν και, αν είναι δυνατόν στα στενά 
αυτά δηµοσιονοµικά πλαίσια, να προχωρήσουµε στην ανέγερση νέων εγκαταστάσεων, έτσι ώστε 
να είναι δωρεάν προσβάσιµες στον καθένα από εµάς, είτε είναι αθλητικές εγκαταστάσεις είτε 
πολιτιστικά προγράµµατα. 

Μια κάρτα ψυχαγωγίας-πολιτισµού για δωρεάν πρόσβαση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και 
εκπαιδευτικές εκδροµές-κατασκηνώσεις, µε οργάνωση και ευθύνη από τον εκάστοτε δήµο ή την 
περιφέρεια, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση, έτσι ώστε να µπορεί καθένας από εµάς, ανεξαρτήτως 
οικονοµικών κριτηρίων, να συµµετάσχει. 

∆ωρεάν πρόγραµµα διακοπών σε παιδιά µε άνεργους γονείς, και ως ανταπόδοση οι 
ωφελούµενοι γονείς να έχουν τη δυνατότητα προσφοράς κοινωνικής εργασίας, όπως 
αποτυπώνεται στη διαβούλευση. Να δίνεται, επίσης, ιδιαίτερη προτεραιότητα στην εύρεση 
εργασίας από τις κρατικές υπηρεσίες σε µέλη οικογενειών µε άνεργους γονείς. 
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Κάρτα δωρεάν µετακινήσεων σε µαθητές που οι γονείς τους είναι ευάλωτοι αυτή τη στιγµή 
στον οικονοµικό τοµέα. ∆ωρεάν µετακίνηση όλων των µαθητών µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς 
από και προς το σχολείο. 

Αυστηρότερος έλεγχος των εργοδοτών του ιδιωτικού τοµέα, ώστε να αποφεύγεται η 
εκµετάλλευση ανηλίκων εργαζοµένων. Και σε αυτή την κατεύθυνση, να αυστηροποιήσουµε τις 
ποινές. 

Να αυξηθεί το επίδοµα τέκνων στους εργαζοµένους. Να θεσπιστεί ένα επίδοµα για κάθε 
παιδί και το παιδί να µην αποτελεί τεκµήριο. Να προστατεύονται οι οικογένειες µε παιδιά από 
κατάσχεση της κατοικίας τους και να επιδοτείται η ενοικίαση κενών κατοικιών ή κενών 
καταστηµάτων, σε µια πολιτική αξιοποίησής τους. 

Το δωρεάν ηλεκτρικό ρεύµα και το νερό, το οποίο στερείται µεγάλη µερίδα από εµάς, 
δυστυχώς, πρέπει να παρέχονται από το κράτος. Είναι ουσιαστικά ηθική υποχρέωση να µην 
αφήσουµε κανέναν χωρίς τα απαραίτητα βασικά κοινωνικά αγαθά. 

Πρέπει να διευκολύνονται οι ευάλωτες οικογένειες µε παιδιά στην πρόσβαση σε κοινωνικά 
παντοπωλεία και κοινωνικούς λαχανόκηπους και να εξειδικευτούν τα κριτήρια πρόσβασης σε αυτά 
τα παντοπωλεία, επειδή ουσιαστικά πρέπει να εφαρµόζεται ο έλεγχος παντού. ∆ωρεάν υπηρεσίες 
υγείας και φαρµακευτική κάλυψη να παρέχονται σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το εάν είναι 
ασφαλισµένα ή όχι. Επίσης, οι µαθητικές κοινότητες να συνδέονται µε τις δηµοτικές αρχές ώστε να 
γνωστοποιούν αιτήµατα και ανάγκες µαθητών και να αντιµετωπίζουν ζητήµατα φτώχειας.  

Να παρέχονται κίνητρα σε επιχειρήσεις για την υποστήριξη ευάλωτων και φτωχών 
οικογενειών. Αυτές οι επιχειρήσεις να µπορούν να συµµετάσχουν σε ένα ανοικτό, ουσιαστικά, 
Ταµείο Αλληλεγγύης Μαθητών, µε δυνατότητα άµεσης πρόσβασης και σε συνεργασία µε την 
οικονοµική υπηρεσία του αρµόδιου ∆ήµου ή της Περιφέρειας, έτσι ώστε απ’ αυτό το Ταµείο να 
ικανοποιούνται ορισµένα αναγκαία αιτήµατα µαθητών ή να δίνεται ένα ακόµα καίριο πλήγµα στη 
φτώχεια. Τέλος, να υπάρξει προσπάθεια διαχείρισης ενδοοικογενειακών προβληµάτων που 
προκαλεί η οικονοµική κρίση µε έµµεσους τρόπους, όπως σεµινάρια επιµόρφωσης και 
ενηµέρωσης για γονείς και εκπαιδευτικούς.  

Γνωρίζουµε πως στην τρέχουσα οικονοµική κατάσταση δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν 
πολλά απ’ αυτά. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσουµε το εξής: Βήµα-βήµα πρέπει να προχωρήσουµε 
όλοι µαζί, η κοινωνία, το κράτος, κοινωνία και κράτος µαζί, ώστε να ενώσουµε τις φωνές µας σε 
ένα πράγµα: Στο ότι δεν πρέπει να αφήσουµε κανένα παιδί εκεί έξω να υποφέρει. Αυτό είναι 
υποχρέωσή µας.  

Ευχαριστώ πολύ.  

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ και για τον χρόνο που κάνατε κι έτσι 
δεν χρειάστηκε να συντοµεύσετε τον λόγο ή να έχετε άγχος. Ήταν µια εξαιρετική παρουσίαση.  

Επιτρέψτε µου, πριν περάσω στον επόµενο οµιλητή, να αναφέρω ότι µεταξύ µας 
βρίσκονται και παρακολουθούν τη συνεδρίαση από τους πρώην Προέδρους της Βουλής, ο κ. 
Απόστολος Κακλαµάνης και ο κ. ∆ηµήτριος Σιούφας, όπως επίσης ο κ. Γρίβας, πρώην 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας.  

Από τα πολιτικά κόµµατα, ο κ. Βασίλης Λεβέντης, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας 
της Ένωσης Κεντρώων, ο κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της 
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο κ. Ευάγγελος Καρακώστας, ως εκπρόσωπος 
του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή και η κυρία 
Λιάνα Κανέλλη, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του 
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Τους ευχαριστούµε για την παρουσία τους.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κύπρος): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Όχι. Πρέπει να µιλήσει ο επόµενος εισηγητής.  
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Τον λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής κ. Αναστάσιος Πρώιος-∆ούκας από τον Νοµό Αττικής, 
εισηγητής της Β Οµάδας ∆ιαβούλευσης, µε θέµα: Προσφυγική κρίση. 

Τον καλώ να έρθει στο Βήµα. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΩΙΟΣ-∆ΟΥΚΑΣ (Αττικής): Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αγαπητοί 
συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, συντονιστές και επισκέπτες, καληµέρα.  

Ονοµάζοµαι Αναστάσιος Πρώιος-∆ούκας και είµαι από τον Νοµό Αττικής. Πιο 
συγκεκριµένα, εκπροσωπώ το CampionSchool και τη Β Οµάδα ∆ιαβούλευσης για την προσφυγική 
κρίση.  

Μοχάµεντ, Αχµέτ, Άνας, Μαχµούτ και άλλα. Ονόµατα ασυνόδευτων ανηλίκων που έπεσαν 
θύµατα κακοποίησης, σεξουαλικής παρενόχλησης ή δεν έχουν βρεθεί ακόµα. Ο Άλα στάλθηκε από 
τους γονείς του µε την ελπίδα πως θα φτάσει στην Αγγλία, έτσι ώστε να µπορέσει να στείλει 
χρήµατα για να σώσει την ετοιµοθάνατη αδελφή του. Ο Μαχµούτ είπε στα µέσα πως αν γνώριζε τις 
άδικες, βίαιες και απελπιστικές συνθήκες, δεν θα ερχόταν ποτέ, ενώ µας αναφέρει πως αρκετοί 
φίλοι του έχουν γυρίσει πίσω, γιατί προτιµούν να πεθάνουν στην πατρίδα τους παρά σε έναν ξένο 
τόπο.  

Για την εξοικονόµηση του χρόνου και τη διευκόλυνση της διαδικασίας κατηγοριοποιήσουµε 
τις προτάσεις στις εξής υποενότητες: κατανοµή, προστασία και ένταξη των προσφύγων.  

Στην κατανοµή, λοιπόν, προτείναµε τα εξής: Την κατανοµή των προσφύγων σε χώρες 
ανάλογα µε την οικονοµική, γεωπολιτική και πληθυσµιακή κατάσταση της συγκεκριµένης χώρας ή 
την οικονοµική ενίσχυση χωρών που δέχονται πρόσφυγες. Επίσης, προτείνουµε την κατανοµή 
προσφύγων σε διάφορα µέρη της χώρας, έτσι ώστε να µπορέσουµε να αποφύγουµε την 
γκετοποίηση και την περιθωριοποίηση των προσφύγων. 

Στη δεύτερη ενότητα, λοιπόν, της προστασίας, ψηφίστηκαν από την κοινή συνεδρίαση των 
Οµάδων ∆ιαβούλευσης της Βουλής των Εφήβων οι εξής προτάσεις: Να πραγµατοποιείται 
συστηµατική καταγραφή των προσφύγων και να οργανωθεί το σύστηµα υποβολής αλλά και 
χορήγησης ασύλου, µε απώτερο σκοπό την επανένωση οικογενειών.  

Όσον αφορά στη στέγαση, προτείνουµε να διαµορφωθούν ασφαλείς χώροι και ξενώνες για 
την προσωρινή υποδοχή προσφυγόπουλων µε κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, τονίζοντας την 
ειδική φροντίδα για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών. Επίσης, αυτό που προτείνουµε είναι να 
αξιοποιηθεί η δηµόσια περιουσία και τα ασφαλή εγκαταλελειµµένα κτήρια, καθώς και να 
ενθαρρυνθεί η διαπραγµάτευση µε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισµούς για 
επιχορηγήσεις, µε στόχο την ανέγερση οικηµάτων ή την αναβάθµιση των ήδη υπαρχόντων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτών των χώρων 
αλλά και των εργασιακών χώρων των παιδιών προσφύγων, έτσι ώστε να βεβαιωθούµε για την 
διασφάλιση των δικαιωµάτων των προσφυγόπουλων. 

Επιπρόσθετα, προτείνουµε να ενισχυθεί ο θεσµός της ανάδοχης οικογένειας, που είναι 
πολύ σηµαντικός. 

Κατά κύριο λόγο, όµως, επικεντρωθήκαµε στην ένταξη των προσφύγων αλλά και των 
προσφυγόπουλων στην ελληνική κοινωνία αλλά και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και 
προτείνουµε τα εξής: Να αναληφθούν δράσεις ενηµέρωσης, όπως τηλεοπτικά σποτ, σχετικά µε τις 
ιστορίες και το υπόβαθρο των προσφύγων αλλά και ενηµέρωση για τα προσφυγικά ρεύµατα τόσο 
της Ελλάδας όσο και τα παγκόσµια µέσω της Ιστορίας, µε στόχο την ευαισθητοποίηση και την 
πρόληψη φαινοµένων, όπως ο ρατσισµός και η ξενοφοβία. 

Επίσης, θέλουµε να ενηµερώνονται οι πρόσφυγες για τυχόν προβλήµατα και αντιξοότητες 
που µπορεί να αντιµετωπίσουν σε αυτό το δύσκολο ταξίδι.  

Προτείνουµε, λοιπόν, να είναι δυνατή η εγγραφή των προσφύγων στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα χωρίς όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ενώ παράλληλα προτείνουµε την 
ταχύρρυθµη εκµάθηση ελληνικών αλλά και αγγλικών και της ελληνικής παράδοσης. Συγχρόνως, να 
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προσφέρονται τα αραβικά ως γλώσσα επιλογής στην πρωτοβάθµια αλλά και στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση.  

Επίσης, πιστεύουµε ότι είναι σηµαντικό να διδάσκεται η µητρική γλώσσα των προσφύγων, 
η ιστορία τους αλλά και ο πολιτισµός τους, µε την πρόσληψη δασκάλων που µιλούν τη γλώσσα 
τους ή ενήλικων προσφύγων που έχουν την απαιτούµενη µόρφωση.  

Επιπρόσθετα, να αξιοποιηθούν εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας αλλά και άνεργοι 
δάσκαλοι που θα µπορούν να διδάξουν τα προσφυγόπουλα, µετά από ειδική εκπαίδευση. 
Επιπλέον, να στελεχωθούν τα σχολεία µε ειδικό προσωπικό, όπως ψυχολόγους και µεταφραστές, 
µε στόχο την οµαλή ένταξη των προσφύγων. 

Προτείνουµε, επίσης, την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
δηλαδή τους συλλόγους κηδεµόνων, τους καθηγητές, αλλά και τους µαθητές, έτσι ώστε να 
προβούν σε δράσεις αλληλεγγύης αλλά και προσφοράς προς τους πρόσφυγες, κάτι που 
πιστεύουµε ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό. 

Τέλος, προτείνουµε η Πολιτεία να φροντίζει για θέµατα όπως η στέγαση, η σίτιση, η 
εκπαίδευση, ο εµβολιασµός και η ιατρική περίθαλψη παιδιών προσφύγων µε µείωση φόρου για 
εµβόλια και φάρµακα µέσω χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Υποστηρίζουµε, λοιπόν, και τη δηµιουργία θρησκευτικών χώρων αλλά και τη χορήγηση 
επιδοµάτων, έτσι ώστε να µπορούν να δίνονται σε όσους επιθυµούν να θάψουν µέλος της 
οικογένειάς τους σε ελληνική γη. 

Τονίζουµε τη σηµαντικότητα της προώθησης του εθελοντισµού αλλά και της συλλογής και 
διανοµής ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίµων, ειδών ρουχισµού, είτε αυτό είναι από ιδιώτες είτε από 
ειδικά διαµορφωµένες δοµές. 

Έχοντας συζητήσει µε την Οµάδα µου, θέλουµε να σας αφήσουµε µε ένα τελικό µήνυµα. 
Μερικές φορές πιστεύουµε πως δεν µπορούµε να αλλάξουµε τον κόσµο. Βοηθώντας, όµως, έναν 
συνάνθρωπό µας και κάνοντας την ζωή του έστω και λίγο καλύτερη µπορούµε να αλλάξουµε τον 
δικό του κόσµο. Οι πρόσφυγες χρειάζονται τον χρόνο µας. Ας τους βοηθήσουµε, λοιπόν, να γίνουν 
καπετάνιοι της ζωής τους. Ας γυρίσουµε το τιµόνι και ας πλεύσουµε προς µια νέα πορεία, µια 
πορεία αισιόδοξη και πιο ανθρώπινη.  

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστώ πολύ.  

Σας ακούσαµε µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον. Και τον χρόνο τηρήσατε, αλλά είπατε και πολύ 
σωστά πράγµατα. Επιτρέψτε µου ένα ελάχιστο σχόλιο για το ακροτελεύτιο που είπατε, ότι 
ενδεχοµένως να µην µπορούµε να αλλάξουµε τον κόσµο ενεργώντας, δρώντας, συµµετέχοντας. 
Απλώς, θέλω να σας σηµειώσω σαν συµβουλή ότι πάντοτε µπορεί να αλλάξει ο κόσµος µε την 
παρουσία και την παρέµβασή µας και σε κάθε περίπτωση δεν πάει χαµένη η προσπάθεια, διότι 
πρέπει να σκεφτόµαστε πως πάντοτε υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θέλουν να αλλάξουν τον κόσµο 
επί τα χείρω, να γίνει χειρότερος. Ως εκ τούτου, και διεθνώς και στη χώρα µας για την ίδια την ζωή 
και το µέλλον σας έχει πολύ µεγάλη σηµασία η συµβολή σας στο να αλλάξουν ο κόσµος, η 
κοινωνία και η ίδια η ζωή. ∆εν πάει τίποτα χαµένο, να είστε σίγουροι γι’ αυτό.  

Τον λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής κ. ∆ηµήτρης Φούντας από το Νοµό Αιτωλοακαρνανίας, 
Εισηγητής της Γ Οµάδας ∆ιαβούλευσης µε θέµα την Υγεία.  

(Χειροκροτήµατα) 

Κύριε Φούντα, είστε στο Βήµα και είµαστε ευτυχείς να σας ακούσουµε.  

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ (Αιτωλοακαρνανίας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, αξιότιµες κυρίες 
και κύριοι, οι προτάσεις, όπως παρουσιάστηκαν και ψηφίστηκαν στην κοινή συνεδρίαση των 
Οµάδων ∆ιαβούλευσης της Βουλής των Εφήβων, οι οποίες αναφέρονται σε θέµατα παιδικής 
υγείας, έχουν ως εξής: Να γίνει άµεσα πρόσληψη επαρκούς ιατρικού και νοσηλευτικού 
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προσωπικού σε παιδιατρικά νοσοκοµεία και κέντρα υγείας. Να διατεθεί γιατρός, ψυχολόγος και 
κοινωνικός λειτουργός σε κάθε σχολείο µε παρουσία σε εβδοµαδιαία τουλάχιστον βάση και να 
δηµιουργηθούν ολοήµερα καταφύγια µε παρουσία ψυχολόγου.  

Να δηµιουργηθούν µικρές ιατρικές µονάδες ανά κάποιες οµάδες σχολείων µε όλες τις 
αναγκαίες ειδικότητες, που θα έχουν δυνατότητα άµεσης επέµβασης, πραγµατοποίησης 
εξετάσεων, παραποµπής σε εξειδικευµένες µονάδες υγείας.  

Να παρέχονται δωρεάν εµβολιασµοί και βασικές ιατρικές εξετάσεις σε όλα ανεξαρτήτως τα 
παιδιά και ιδιαιτέρως στα παιδιά που πάσχουν από χρόνια νοσήµατα, ενώ σε περίπτωση 
επείγουσας κατάστασης να παραχωρείται προτεραιότητα σ’ αυτά τα παιδιά.  

Να παρέχεται δυνατότητα επίσκεψης κινητών ιατρικών κλιµακίων σε σχολικές µονάδες για 
τη χορήγηση δωρεάν ιατρικών γνωµατεύσεων για την απρόσκοπτη συµµετοχή στη σχολική ζωή 
και άσκηση, καθώς και για τη συµµετοχή σε σχολικούς αγώνες.  

Να οργανώνονται σεµινάρια πρώτων βοηθειών και βιωµατικές δράσεις για µαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς.  

Τα παιδιά και οι έφηβοι να ενηµερώνονται και να εξετάζονται ιατρικά µε διακριτικότητα, 
ευελιξία και χωρίς προκαταλήψεις, ιδίως σε θέµατα που αφορούν τη σεξουαλική υγεία.  

Να παρέχεται δωρεάν σίτιση στο σχολείο µε λιτό γεύµα για όλα τα παιδιά, µε τη συνδροµή 
του Υπουργείου Παιδείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του συλλόγου γονέων και εθελοντικών 
οργανώσεων.  

Να δηµιουργηθούν οι υποδοµές και να γίνουν µετατροπές σε όλες τις σχολικές µονάδες για 
την ισότιµη πρόσβαση και συµµετοχή όλων των παιδιών, αλλά και των εµπλεκόµενων ενηλίκων 
στη σχολική µονάδα µε προσωρινή ή µόνιµη αναπηρία. Να παρέχονται ειδικοί συνοδοί, φροντιστές 
από την αρχή της χρονιάς στα σχολεία σε παιδιά µε κινητική ή άλλη δυσκολία, χωρίς τη δέσµευση 
των γονέων για αυτόν τον λόγο.  

Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες εξέτασης των παιδιών ΑµεΑ από επιτροπές, για να 
µπορούν να λαµβάνουν την απαραίτητη οικονοµική και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Να 
παρέχονται δωρεάν τα αναγκαία ιατροφαρµακευτικά είδη σε παιδιά µε αναπηρίες για τη βελτίωση 
των λειτουργιών τους.  

Να δηµιουργηθούν δοµές επιµόρφωσης εκπαιδευτικών για θέµατα ειδικής αγωγής και 
ψυχικής υγείας των µαθητών. Να αξιοποιείται, να επισκευάζεται και να κατανέµεται ορθολογικά ο 
ιατρικός εξοπλισµός σε δηµόσια παιδιατρικά νοσοκοµεία, παιδιατρικές µονάδες και κέντρα υγείας. 
Να επιµορφώνεται το ιατρικό προσωπικό για να τον χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά. 

Όλα τα παιδιά να διαθέτουν βιβλιάρια υγείας και ιατρικά πιστοποιητικά. Σε περιπτώσεις 
παιδιών προσφύγων να δίνεται η ενηµέρωση στα Αγγλικά ή στη µητρική τους γλώσσα. Σε σχολικές 
µονάδες να αξιοποιείται η εθελοντική βοήθεια από φοιτητές ιατρικής στο πλαίσιο της πρακτικής 
τους άσκησης. Να καθιερωθεί σταθερός σχολικός χρόνος για την αγωγή υγείας, δυνατότητα 
υλοποίησης του ανωτέρω και στις ζώνες προαιρετικών δραστηριοτήτων όλων των εκπαιδευτικών 
βαθµίδων. 

Να λειτουργεί µόνιµη δοµή επιµόρφωσης - υποστήριξης γονέων και εκπαιδευτικών από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση ή τα αρµόδια Υπουργεία που θα προσφέρει σε τακτική βάση επιµόρφωση 
των εκπαιδευτικών και των γονέων για θέµατα σχετικά µε τις µεταδιδόµενες ασθένειες, τις πρώτες 
βοήθειες, την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών κλπ. Να προβλέπεται η όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη συµµετοχή της σχολικής κοινότητας. Να δηµιουργηθεί συντονιστικό κέντρο δωρεάν 
φροντίδας παιδιών ακριτικών περιοχών, µε δυνατότητα εξακτινωµένων κινητών ιατρικών µονάδων 
/ αγροτικών ιατρείων, παράλληλα µε ενηµέρωση γονέων σε θέµατα σωµατικής και ψυχικής υγείας 
των παιδιών. 

Η διάρκεια του αγροτικού των νέων γιατρών να επιµηκυνθεί, ώστε να εξυπηρετούνται 
καλύτερα οι ανάγκες των παιδιών των αποµακρυσµένων περιοχών. Να αξιοποιείται η τηλεϊατρική 
που είναι απαραίτητη για τη διάγνωση πολλών ασθενειών και την άµεση αντιµετώπισή τους. Στις 
αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας να διατίθενται παθολόγοι, παιδίατροι και µαιευτήρες για την 
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αποτελεσµατική υποστήριξη των παιδιατρικών και άλλων εκτάκτων περιστατικών, όπως η γέννηση 
ενός παιδιού. Να δηµιουργηθούν κατάλληλοι χώροι για ιατρεία εφοδιασµένα µε εξοπλισµό και 
προσωπικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες µιας αποµακρυσµένης περιοχής.  

Σε νησιά και αποµακρυσµένες περιοχές να υπάρχουν ασθενοφόρα και ελικόπτερα, ώστε σε 
περίπτωση δύσκολων καταστάσεων οι ασθενείς να µπορούν να µεταβούν αµέσως σε κάποιο 
µεγάλο νοσοκοµείο. Να δηµιουργηθεί συντονιστικό κέντρο για τη δωρεάν ιατροφαρµακευτική 
φροντίδα των παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες µε κινητές ιατρικές µονάδες, παράλληλα 
µε ενηµέρωση γονέων, συνοδών και φροντιστών τους σε θέµατα σωµατικής και ψυχικής υγείας 
των παιδιών αυτών. Για παιδιά που δεν έχουν εξασφαλίσει άδεια παραµονής στη χώρα να 
παράγονται διευκολύνσεις, όπως πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες µε προσωρινή κάρτα υγείας και 
χορήγηση ιατρικών δανείων µε προνοµιακούς όρους για την αποπληρωµή ιατρικών εξόδων µε 
δόσεις.  

Σύσταση εξεταστικών κέντρων πανελλαδικών εξετάσεων για παιδιά µε µαθησιακές 
δυσκολίες ή προβλήµατα ψυχικής ή σωµατικής υγείας κοντά στον τόπο κατοικίας τους και κυρίως 
σε νησιωτικές περιοχές.  

(Στο σηµείο αυτό χτυπά το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως του Έφηβου Βουλευτή) 

Αναµόρφωση σχολικών εγχειριδίων βιολογίας Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου µε προσθήκη χρήσιµων 
πληροφοριών, όπως πρώτες βοήθειες κλπ., ίδρυση νέων κέντρων απεξάρτησης για εφήβους, 
σύσταση ελεγκτικής επιτροπής για τη διασφάλιση, τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας σε 
παιδιατρικές µονάδες υγείας. Να παρέχεται ενηµέρωση στα παιδιά για τον ρόλο της αιµοδοσίας και 
της δωρεάς µυελού των οστών. 

Κλείνοντας, θέλω να αναφέρω κάτι µικρό, αλλά πολύτιµο, πιστεύω. Όλα αυτά φαίνονται 
πολύ όµορφα, αλλά η Βουλή των Εφήβων από µόνη της είναι αδύναµη. Ο λαός, όµως, είναι 
παντοδύναµος. Αυτό θέλουν να µας κάνουν να το ξεχάσουµε. ∆εν πρέπει, όµως. Πρέπει να 
είµαστε όλοι µαζί δυνατοί σαν µια γροθιά, για να παλέψουµε για όσα δικαιωµατικά µας ανήκουν. 
∆εν πρέπει να το ξεχάσουµε ποτέ αυτό. Να κοιµόµαστε µαζί µε αυτό και να ξυπνάµε µε αυτή την 
πεποίθηση καθηµερινά. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πάρα πολύ για την εξαιρετική 
επεξεργασία που κάνατε ως Οµάδα και για τον τρόπο από καρδιάς που εκφέρατε τον λόγο στην 
αγόρευσή σας. 

Τον λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής κ. Νικόλαος Πατάς, Βουλευτής Επικρατείας. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΑΣ (Επικρατείας): Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ονοµάζοµαι 
Νικόλαος Πατάς, φοιτώ στο Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-Pierceκαι είµαι Έφηβος Βουλευτής 
Επικρατείας.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα θεµελιώδη δικαιώµατα του Παιδιού για την Εκπαίδευση ως Οµάδα 
∆ εργαστήκαµε πάνω στον τοµέα της Εκπαίδευσης και του Πολιτισµού. Προβληµατιστήκαµε, 
συζητήσαµε και τελικά όλοι µαζί καταλήξαµε στις εξής προτάσεις: Αρχικά για την οµαλή συνύπαρξη 
όλων των συντελεστών της εκπαίδευσης θα πρέπει να θεσπιστεί η τακτική επικοινωνία µεταξύ 
καθηγητών, µαθητών και γονέων, ώστε να ενηµερώνονται όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής 
κοινότητας για τα προβλήµατα των µαθητών. Σε αυτήν την προσπάθεια για την οµαλή συνύπαρξη 
δεν θα µπορούσαµε να παραλείψουµε την πρόσληψη παιδοψυχολόγων και κοινωνικών 
λειτουργών, οι οποίοι µπορούν να βοηθήσουν όσους µαθητές χρειάζονται υποστήριξη στη 
διαχείριση των συναισθηµάτων τους και να τους δίνουν τις κατάλληλες συµβουλές. 

Εν συνεχεία, κρίναµε αναγκαίο να εξεταστεί η δηµιουργία οµάδων επίλυσης διαφορών από 
τα µέλη της µαθητικής κοινότητας, οι οποίες θα συµβάλλουν στον κατευνασµό των συγκρούσεων 
και των κρουσµάτων βίας και επιθετικότητας. 
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Ένα ζήτηµα, το οποίο υπάρχει στον τοµέα της πρωτοβάθµιας αλλά και της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, είναι η ύλη των σχολικών εγχειριδίων, η οποία θα θέλαµε να ελαφρυνθεί και να 
υπάρξει αλλαγή στον προσανατολισµό της. Πώς θα υπάρξει αυτή η αλλαγή; Με το να περιορίζεται 
στην ουσία, µε το να γίνει πιο πλουραλιστική, να προωθεί την έρευνα, να συνδυάζει τη θεωρία µε 
την πράξη και να καλλιεργεί την κριτική σκέψη, τις ευαισθησίες και την καλαισθησία των µαθητών. 

Σαφώς, δεν θα µπορούσαµε από το σχέδιό µας να παραλείψουµε την πολύπλευρη 
ανάπτυξη του µαθητή. Έτσι, κρίναµε πως οι πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως το θέατρο, η 
µουσική, ο χορός αλλά και η ζωγραφική, θα πρέπει να έχουν ισότιµη θέση στο καθηµερινό 
πρόγραµµα του σχολείου και να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας τους, να τις διδάσκουν 
εξειδικευµένοι εκπαιδευτικοί και να ληφθούν µέτρα για τον κατάλληλο εξοπλισµό και τις 
απαραίτητες υποδοµές στα σχολεία.  

Όµως, υποδοµές δεν πρέπει να υπάρχουν µόνο στις τέχνες. Πρέπει να υπάρχουν σε 
εργαστήρια φυσικής, χηµείας και πληροφορικής, µε τα οποία πρέπει να εξοπλιστούν τα σχολεία. 

Όσον αφορά την αντικειµενικότερηαξιολόγηση των µαθητών κρίναµε πως πρέπει να 
συνυπολογίζονται τα ταλέντα τους στην αξιολόγησή τους, ώστε να ενθαρρύνονται να τα 
καλλιεργούν και να τα εκφράζουν. 

Βέβαια, άξια αναφοράς είναι και η πρότασή µας στα σχολεία να προσλαµβάνονται 
καθηγητές όλων των ειδικοτήτων και να µην υπάρχουν µόνο οι βασικές, λόγου χάρη των 
φιλολόγων, των µαθηµατικών ή των φυσικών, και να µην ανατίθεται η διδασκαλία ενός µαθήµατος 
σε εκπαιδευτικούς µε άλλη ειδικότητα που δεν έχουν ακαδηµαϊκή γνώση και άµεση σχέση µε τη 
διδακτική του γνωστικού αντικειµένου. 

Επίσης, χρειάζεται να χρηµατοδοτηθούν πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και 
δράσεις και να δοθούν κίνητρα σε όλους τους καθηγητές και τους µαθητές, ώστε σε όλα τα σχολεία 
να λειτουργήσουν πολιτιστικοί, οικολογικοί αλλά και αθλητικοί όµιλοι, ακόµη και τις απογευµατινές 
ώρες. Στο πλαίσιο αυτό µπορεί να καθιερωθεί και µία ηµέρα δωρεάν προσέλευσης των µαθητών 
σε µουσεία. Έτσι, κρίνουµε πως η µόρφωση του σηµερινού µαθητή θέλουµε να εξυπηρετεί τη 
σφαιρική πραγµατική του ανάπτυξη, που θα στοχεύει, όµως, και στην κατάλληλη προετοιµασία του 
για την είσοδό του στην αγορά εργασίας. 

Η κατάρτιση του µαθητή πρέπει σαφώς να συνδυάζεται µε τις κλίσεις, τα ταλέντα, τις 
δεξιότητες αλλά και τις ικανότητές του. Γνωρίζοντας ότι πολλοί έφηβοι δεν είναι σίγουροι για το 
αντικείµενο σπουδών τους, προτείνουµε να βελτιωθεί και να ενισχυθεί το µάθηµα του 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης και ειδικότερα, χρειάζεται να 
προβληθούν πιο συστηµατικά οι επιλογές που έχουν οι µαθητές για να φοιτήσουν στα 
Επαγγελµατικά Λύκεια, καθώς πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι το Γενικό Λύκειο δεν αποτελεί 
µονόδροµο επιτυχίας.  

Σκεπτόµενοι και τους µαθητές των αποµακρυσµένων περιοχών του τόπου µας, έχουµε την 
πεποίθηση πως πρέπει να απασχολήσει την Πολιτεία η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να 
βοηθηθούν στην εκπαίδευσή τους οι µαθητές αυτοί.Τώρα έχουµε ένα µεγαλύτερο ζήτηµα, τις 
Πανελλήνιες Εξετάσεις. Αποτελούν την πληγή της ελληνικής εκπαίδευσης, οπότε η Οµάδα ∆ έκρινε 
πως πρέπει να εξεταστεί ο διαχωρισµός των Πανελληνίων από το Γενικό Λύκειο, αλλά και από το 
Επαγγελµατικό Λύκειο, ώστε να περιοριστούν τα φροντιστήρια, που τείνουν να αντικαταστήσουν το 
σχολείο σε όλα τα επίπεδα. 

Η είσοδος των µαθητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µπορούσε να γίνεται µετά από 
κατατακτήριες εξετάσεις. Μπορεί να αξιοποιηθεί γενικότερα στο ζήτηµα αυτό η διεθνής εµπειρία, µε 
βάση την οποία µπορούµε να εκσυγχρονίσουµε το ελληνικό σχολείο, προσαρµόζοντάς την, όµως, 
στα µέτρα της χώρας µας. Έτσι, µπορούµε να εισάγουµε καινοτόµες δράσεις σχετικά µε την 
οικολογική, την οδική ή τη σεξουαλική αγωγή.  

Σχετικά µε την αξιολόγηση, έχουµε τρεις προτάσεις. Καταρχάς, πρέπει να κατοχυρωθεί η 
βαθµολογική αξιολόγηση των µαθητών µε την περιγραφική και τη διαµορφωτική, να µελετηθεί η 
δυνατότητα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών από τους µαθητές και οι µαθητές που εκλέγονται στα 
µαθητικά συµβούλια να αξιολογούνται κατά τη διάρκεια, αλλά και στο τέλος της θητείας τους από 
τους συµµαθητές τους.  
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Ένα άλλο µείζον ζήτηµα είναι η φύλαξη των σχολείων, η οποία πρέπει να εξασφαλιστεί για 
όλες τις ώρες, ώστε να µην προάγεται η ανασφάλεια και ο φόβος, καθώς έχουν υπάρξει µαρτυρίες 
για πολλά προβλήµατα βανδαλισµού στα σχολεία.  

Μια σειρά αλλαγών που αφορούν τον µαθητή, ως προς τις προσωπικές ή πολιτισµικές του 
ιδιαιτερότητες είναι οι εξής: Αρχικά πρέπει να ληφθούν µέτρα αποτροπής της σχολικής διαρροής 
και να ενισχυθούν οι δοµές των τάξεων υποδοχής για παιδιά από άλλες χώρες και, επίσης, να 
ενισχυθούν οι δοµές παράλληλης στήριξης για µαθητές µε µαθησιακές και άλλες δυσκολίες, που 
δύσκολα µπορούν να ακολουθήσουν την υπόλοιπη τάξη και χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη.  

Επίσης, τα προγράµµατα ένταξης αλλοδαπών µαθητών, µεταναστών και προσφύγων, 
πρέπει να συµπεριλάβουν και να µην αποκλείουν τον πολιτισµό και τις αξίες της χώρας από την 
οποία οι µαθητές αυτοί προέρχονται, όπως µας ανέφερε ο Αναστάσης από τη Β Οµάδα.  

Επίσης, πρέπει να δηµιουργηθούν σε όλα τα σχολεία κατάλληλες υποδοµές για µαθητές µε 
κινητικές δυσκολίες και αναπηρίες, ώστε να µπορούν να µορφώνονται και να κινούνται, διότι 
πρέπει να εξασφαλίσουµε τα δικαιώµατα ακόµα και αυτών των µαθητών, όπως σαφώς γίνεται και 
µε τους συµµαθητές τους, οι οποίοι δεν έχουν κάποιο τέτοιο εµπόδιο.  

Επιπλέον, βλέπουµε πως η συνοχή είναι πάρα πολύ σηµαντική στο σχολείο, κυρίες και 
κύριοι. Οπότε, πρέπει να καλλιεργούνται και να προωθούνται συστηµατικά, µέσα από εγχειρίδια, 
αλλά και από τα µαθήµατα, ο σεβασµός και η αλληλογνωριµία των πολιτισµών, ώστε να 
αποφεύγονται τα αισθήµατα εχθρότητας και µίσους.  

Αυτές οι αλλαγές θα µας πάνε ένα βήµα πιο µπροστά και θα µπορέσουµε να 
συµβαδίσουµε µε τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού και δυτικού πολιτισµού.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης):Ευχαριστούµε πολύ, κύριε Πατά. 

Μαζί µας είναι και παρακολουθεί τη συνεδρίαση η Πρόεδρος της ∆ηµοκρατικής 
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ, κυρία Φώφη Γεννηµατά, όπως, επίσης, προσήλθε και ο 
Υπουργός Παιδείας, µε τον οποίο θα έχετε την ευκαιρία στην αµέσως επόµενη διαδικασία να 
επικοινωνήσετε για φλέγοντα θέµατα της παιδείας.  

Τον λόγο έχει ο Έφηβος Βουλευτής κ. Αναστάσιος Μπόµπης από τη Γερµανία, Εισηγητής 
της πέµπτης (Ε) Οµάδας ∆ιαβούλευσης µε θέµα: Παιδική προστασία. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΜΠΗΣ (Γερµανία): Ευχαριστώ πολύ. 

Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί επισκέπτες, σας 
καληµερίζω. Ονοµάζοµαι Αναστάσιος Μπόµπης. Εκπροσωπώ το Ελληνικό Σχολείο 
Φρανκφούρτης Γερµανίας καθώς και την Ε Οµάδα ∆ιαβούλευσης, που ασχολήθηκε µε το ζήτηµα 
της παιδικής προστασίας.  

Πρωτού ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνάδελφους που µε εµπιστεύτηκαν και 
έχω την τιµή σήµερα να σας µιλάω από το Βήµα.  

Οι προτάσεις που συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν από την οµάδα µας είναι οι εξής: Πρώτα 
από όλα, για κάθε οικογένεια και για κάθε άτοµο που αποκτά ή επιθυµεί να αποκτήσει ένα παιδί, 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες από όπου θα µπορούν να παίρνουν 
διαρκή καθοδήγηση και υποστήριξη για τον καινούριο αυτόν ρόλο τους.  

Επίσης, πρέπει να προβλέπεται η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων 
σχετικά µε την ύπαρξη αρµόδιων υπηρεσιών, στις οποίες θα µπορούν να απευθυνθούν τα άτοµα 
που θέλουν να αναφέρουν περιστατικά κακοποίησης και παραµέλησης ανηλίκων, αλλά και η 
ενηµέρωση για τη σηµασία και για την υποχρέωση γνωστοποίησης τέτοιων περιστατικών στην 
Αστυνοµία ή στην Εισαγγελική Αρχή.  

Επιπρόσθετα, προτείνεται η ευαισθητοποίηση και η κατάλληλη εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να παίξουν έναν πιο ενεργό ρόλο στο µείζον ζήτηµα της 
αναγνώρισης και έγκαιρης παρέµβασης στα παιδιά που υποψιάζονται ότι έχουν σοβαρά 
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προβλήµατα. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, θα µπορούσαν να προτείνουν οι ίδιοι στον µαθητή να 
επισκεφτεί κάποιον ειδικό.  

Πρέπει να γίνει πιο αυστηρή η νοµοθεσία για τα εγκλήµατα σε βάρος παιδιών και να 
υπάρχουν επαρκείς προβλέψεις για την ταχεία λήψη µέτρων προστασίας των παιδιών θυµάτων.  

Οι πολίτες είναι ανάγκη να είναι σίγουροι για την ανωνυµία των καταγγελιών τους, τη µη 
έκθεσή τους, που αποτελεί τον αιτιώδη σκοπό µας. Η Πολιτεία, µέσω των αντίστοιχων αρχών και 
ειδικών επαγγελµατιών, οφείλει να τους εµφυσήσει την ασφάλεια αυτή, να τους δίνει κίνητρα να 
καταγγέλλουν τη βία όταν την αντιλαµβάνονται και να τους ενηµερώνει για τις συνέπειές της. Να 
οργανωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης κατά της ενδοοικογενειακής βίας, κακοποίησης και 
παραµέλησης.  

Η τηλεόραση θα µπορούσε να αποτελέσει µια µορφή παιδαγωγού, και αυτό µέσω ειδικών 
εκποµπών, που θα περιλαµβάνουν στο δυναµικό τους ειδικούς επιστήµονες για την ενηµέρωση 
του κοινού, χωρίς τη σκιαγράφηση περιστατικών, ώστε να µην εκτίθενται συγκεκριµένα πρόσωπα 
και χωρίς την εµπορευµατοποίηση του ανθρώπινου πόνου και την υπερβολική αναφορά στην 
κοινωνική παθογένεια.  

Να θεσµοθετηθεί η υποχρεωτική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για τον χειρισµό θεµάτων 
κακοποίησης, παρενόχλησης και άλλων µορφών βίας σε βάρος των παιδιών. Να ενταχθούν 
µαθήµατα στο ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου χωρίς εξεταστικό χαρακτήρα, µε στόχο τη 
συστηµατική ενηµέρωση για τα δικαιώµατα του παιδιού, τις υπάρχουσες υπηρεσίες, τους τρόπους 
προστασίας, τα ευαίσθητα κοινωνικά θέµατα και την καταπολέµηση των διακρίσεων και του 
ρατσισµού.  

Τα εξεταζόµενα σχετικά µαθήµατα, όπως η Πολιτική Παιδεία, να αποκτήσουν περισσότερο 
βιωµατικό χαρακτήρα και να δίνουν τη δυνατότητα ουσιαστικής ενηµέρωσης στα παιδιά.  

Επιπλέον, να ενταχθούν στο ωρολόγιο πρόγραµµα όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων 
βιωµατικές οµαδικές δραστηριότητες επικοινωνίας, διαχείρισης κρίσεων, θυµού και 
διαµεσολάβησης. Ειδικές δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης πρέπει να οργανωθούν για 
θέµατα σεξουαλικού προσανατολισµού και ταυτότητας φύλου, όπως και προστασίας από κάθε 
συναφή µορφή διάκρισης, εκφοβισµού και άσκησης βίας.  

Η σεξουαλική αγωγή να περιλαµβάνεται υποχρεωτικά σε όλες τις βαθµίδες, ώστε να 
παρέχεται από επιµορφωµένους εκπαιδευτικούς ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση µε διάφορες 
εκπαιδευτικές µεθόδους, ανάλογα µε την κάθε ηλικία και αναπτυξιακή φάση, για τις µορφές της 
σεξουαλικής βίας και τον τρόπο αντιµετώπισης της σεξουαλικότητας, την πρόληψη εγκυµοσύνης 
και τα σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα.  

Εφόσον διαπιστωθούν περιστατικά κακοποίησης ή παραµέλησης επιβάλλεται η ύπαρξη 
των κατάλληλων υποδοµών, αλλά και ειδικών ψυχικής υγείας που θα συµβάλουν στην 
αποκατάσταση της ψυχικής υγείας των παιδιών θυµάτων, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση των ίδιων.  

Να υπάρχει άµεση ανταπόκριση της Πρόνοιας στις καταγγελίες, ταχεία παρέµβαση, είτε 
αποµάκρυνση των θυµάτων από το κακοποιητικό περιβάλλον, είτε αποµάκρυνση του θύτη και 
παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, φυσικά, στα θύµατα.  

Τα θύµατα ενδοοικογενειακής βίας να δικαιούνται οικονοµική βοήθεια. Πολύ σηµαντική είναι 
η ύπαρξη και η λειτουργία πιστοποιηµένων και υποστηριζόµενων από την Πολιτεία χώρων, που 
ως καταφύγια ή ως κέντρα φιλοξενίας θα υποδέχονται τα θύµατα κακοποίησης, παρέχοντάς τους 
φροντίδα και ασφάλεια. Τέτοιες δοµές θα πρέπει να είναι ολιγοµελείς, να έχουν επαρκές 
εξειδικευµένο προσωπικό και η τοποθέτηση των παιδιών εκεί να είναι τελευταία επιλογή και µόνο 
προσωρινού χαρακτήρα.  

Να οριστεί ένας εξωτερικός ελεγκτικός µηχανισµός µε ειδικούς που θα επισκέπτονται συχνά 
τους χώρους φιλοξενίας, ελέγχοντας αν έχουν την κατάλληλη ασφάλεια και αν προστατεύουν τα 
δικαιώµατα των φιλοξενούµενων παιδιών.  

Ειδική φροντίδα θα πρέπει να δίνεται σε χώρους όπου φιλοξενούνται παιδιά µε αναπηρίες 
και να εποπτεύονται οι συνθήκες διαβίωσης και άσκησης των δικαιωµάτων τους. Να παρέχεται 
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υποστήριξη σε ευπαθείς οικογένειες υψηλού κινδύνου. Οι γονείς να περνούν ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα από ψυχολογικό έλεγχο και όταν κρίνεται απαραίτητο να ακολουθούν κάποιου είδους 
ψυχική θεραπεία, να έχουν πρόσβαση και περίθαλψη σε χώρους φροντίδας.  

Για παιδιά που εργάζονται, όσο λάθος κι αν είναι αυτό, δηλαδή η παιδική εργασία στον 21ο 
αιώνα, η Πολιτεία πρέπει να ενισχύσει την οικογένειά τους, δίνοντας κάποιου είδους επιδόµατα 
πρόνοιας. Η Πολιτεία θα πρέπει να προστατέψει την οικογένειά τους, δίνοντας κάποιου είδους 
επιδόµατα πρόνοιας.  

Η Πολιτεία θα πρέπει να προστατέψει τα παιδιά που εργάζονται, απλοποιώντας τις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες κατά την καταγραφή των εργαζοµένων, ελέγχοντας το περιβάλλον στο 
οποίο δουλεύουν και παρέχοντάς τους προστασία από τις αυθαιρεσίες της εργοδοσίας, 
διασφαλίζοντας τα εργασιακά τους δικαιώµατα και την ασφαλιστική τους κάλυψη.  

Η Πολιτεία να µεριµνήσει για την εφαρµογή της απαγόρευσης της εκµετάλλευσης των 
ανηλίκων σε απόλυτα απαγορευµένες µορφές εργασίας, όπως είναι η επαιτεία, η πορνεία κτλ.. Να 
υπάρχουν ψυχολόγοι σε οργανική θέση, που να καλύπτουν όλα τα σχολεία κατά αναλογία του 
αριθµού των παιδιών, έτσι ώστε να είναι σε διαρκή επαφή και εξοικείωση µε τα παιδιά και να 
συνεργάζονται µε τους γονείς τους.   

Σε κάθε περίπτωση, ένα παιδί που πηγαίνει σε µια υπηρεσία υποστήριξης, θα πρέπει να 
γίνεται δεκτό ακόµα και αν δεν συνοδεύεται από τον γονέα του ή τον κηδεµόνα του. Επίσης, θα 
πρέπει να παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε ειδικούς ψυχικής υγείας σε όλα τα παιδιά. 

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Έφηβου Βουλευτή) 

Σας παρακαλώ πάρα πολύ θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Συνεχίστε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΜΠΗΣ (Γερµανία):Ευχαριστώ. 

Είναι αναγκαίο να δηµιουργηθεί και να εφαρµοστεί ένα θεσµικό πλαίσιο για την αναδοχή 
παιδιών, που θα παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης αυτής της ευθύνης από τους πολίτες χωρίς 
καµία διάκριση. Οι ανάδοχες οικογένειες θα πρέπει να υποστηρίζονται οικονοµικά και ψυχολογικά, 
να παρακολουθούνται και να ελέγχονται τακτικά από τις κοινωνικές υπηρεσίες, µε στόχο την 
προστασία και την κατάλληλη φροντίδα των παιδιών.  

Οι πολίτες χρειάζεται να ενηµερώνονται για τα πλεονεκτήµατα και τις δυσκολίες της 
αναδοχής σε σχέση µε την τοποθέτηση σε ιδρύµατα, να δηµιουργηθεί δηµοτική υπηρεσία 
προστασίας του παιδιού, να οργανωθούν και να χρηµατοδοτηθούν σεµινάρια για όλους τους 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, να ενηµερώνονται συστηµατικά 
τα παιδιά για τρόπους και µέσα προστασίας από το ηλεκτρονικό έγκληµα και να αντιµετωπίζεται 
αυτό από θεσµοθετηµένους φορείς, όπως το σχολείο. 

Τέλος, πρέπει να θεσµοθετηθεί νόµος που να προστατεύει και να στηρίζει τις ανήλικες 
µητέρες και τα δικαιώµατά τους, έτσι ώστε να µην αποµακρύνονται από την εκπαίδευση και να 
µπορούν ταυτόχρονα να φροντίζουν τα παιδιά τους. 

Κλείνοντας, θα ήθελα µε το χέρι στην καρδιά µου να ευχηθώ κάποιες από αυτές τις 
προτάσεις να περάσουν, έτσι ώστε να µπορέσουµε να καλυτερεύσουµε τις ζωές αυτών των 
παιδιών, γιατί, όσο κι αν φαίνεται αστείο, και εµείς χρειαζόµαστε µια ένδειξη αγάπης και φροντίδας, 
φανταστείτε πόσο πολύ την χρειάζονται αυτά τα παιδιά. 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Ευχαριστούµε πολύ τον κ. Μπόµπη και την συλλογική 
επεξεργασία της Οµάδας που µας παρουσιάστηκε πάνω σε ένα πάρα πολύ σύνθετο και επίκαιρο 
θέµα, µε πλευρές ιδιαίτερα οδυνηρές για τα παιδιά και για το σύνολο της κοινωνίας. Καθηµερινά 
ακούµε για bullying και θύµατα του bullying, για την ηλεκτρονική έκθεση και παρενόχληση, για τη 
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σεξουαλική κακοποίηση, για τα φαινόµενα της παιδικής εργασίας. Είναι πράγµατα τα οποία ας 
ελπίσουµε ότι δεν έρχονται από το µέλλον και για τον υπόλοιπο αιώνα. 

Παρακαλώ πολύ τον λόγο έχει η Έφηβος Βουλευτής κ. Θεοδώρα Οδυσσέως από την 
Κύπρο, Εισηγήτρια της ΣΤ Οµάδας ∆ιαβούλευσης µε θέµα: ∆ικαιοσύνη. Την καλώ να έρθει στο 
Βήµα.  

(Χειροκροτήµατα) 

ΘΕΟ∆ΩΡΑ Ο∆ΥΣΣΕΩΣ (Κύπρος): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Έντιµοι κύριοι Υπουργοί, αξιότιµοι συνάδελφοι, εκλεκτοί προσκεκληµένοι, εκπροσωπώ την 
ΣΤ Οµάδα ∆ιαβούλευσης, µε θέµα τη ∆ικαιοσύνη, η οποία προχώρησε στις παρακάτω προτάσεις: 

Στα σχολεία πρέπει να υπάρχει ενηµέρωση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες µέσα από 
σχετικά µαθήµατα, όπως η Πολιτική Παιδεία. Επίσης, να επιτρέπονται οι επισκέψεις στα σχολεία, 
να ενηµερώνονται τα παιδιά για τη νοµοθεσία που σχετίζεται µε τις οικογενειακές σχέσεις, τη 
σεξουαλικότητα, την παρενόχληση, τις εξαρτήσεις, τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών, της 
Αστυνοµίας και της ∆ικαιοσύνης και να εξηγούνται τα δικαιώµατά τους και πώς µπορεί κάποιος να 
απευθυνθεί σε αυτές, εάν χρειαστεί. 

Θα πρέπει να επιµορφώνονται οι εκπαιδευτικοί σχετικά µε τον χειρισµό περιπτώσεων 
παιδικής κακοποίησης, να δηµιουργηθούν και να δηµοσιοποιηθούν, µέσω διαφήµισης, 
διαδραστικοί και φιλικοί στα παιδιά ιστοχώροι για να δίνονται πληροφορίες για την άσκηση των 
δικαιωµάτων τους, αλλά να παρουσιάζονται και ανώνυµα υποθέσεις και τρόποι παρέµβασης για τη 
δυνατότητα πρόσβασης και επικοινωνίας µε ειδικούς επαγγελµατίες. 

Σε κάθε περιφέρεια της χώρας και ιδιαίτερα στους µεγάλους δήµους είναι απαραίτητο να 
δηµιουργηθεί η υπηρεσία συνηγορίας για τα παιδιά, µε ειδικά εκπαιδευµένους κοινωνικούς 
λειτουργούς και ψυχολόγους, οι οποίοι θα επισκέπτονται σχολεία, ιδρύµατα, αλλά θα είναι και 
διαθέσιµοι ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά εάν χρειαστεί. Επίσης, θα µπορούν να επισκέπτονται τα 
γραφεία τους για συµβουλευτική και ερωτήµατα µε εχεµύθεια, αλλά και να συνεργάζονται µε άλλες 
υπηρεσίες για να κάνουν παραποµπές σε αυτές. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι θεσµοί που 
υποστηρίζουν και εποπτεύουν τις οικογένειες και τις σχέσεις µεταξύ µελών, ειδικά σε περιπτώσεις 
παραµέλησης και κακοποίησης.  

Πολύ σηµαντικό είναι να δηµιουργηθούν κοινωνικές υπηρεσίες οικογενειακής 
διαµεσολάβησης που να προσεγγίζουν, να ενηµερώνουν και να καταγράφουν τις απόψεις, έτσι 
ώστε να βοηθούν στην επικοινωνία και να διερευνούν προτάσεις για την καλύτερη λύση σε θέµατα 
που υπάρχουν διαφωνίες ανάµεσα στους γονείς και τα παιδιά οικογενειών πουαντιµετωπίζουν την 
προοπτική του διαζυγίου ή όταν έχει ήδη εκδοθεί σχετική απόφαση από το δικαστήριο. 

Επίσης, πρέπει να καθιερωθούν οικογενειακά δικαστήρια µε ειδικευµένους δικαστές, που 
να µην έχουν χρονοβόρες ή γραφειοκρατικές διαδικασίες, να αναµορφωθεί συνολικά το 
οικογενειακό δίκαιο και να προβλεφθεί η κοινή επιµέλεια του παιδιού ως κανόνας στις περιπτώσεις 
διάστασης και διαζυγίου. 

Η παρουσία του παιδιού στο δικαστήριο πρέπει να είναι προαιρετική -εάν το ίδιο επιθυµεί- 
αλλά οι απόψεις του να µεταφέρονται στο δικαστήριο µέσα από ειδικούς ψυχολόγους και 
συνεργάτες του δικαστηρίου. Θα πρέπει η γνώµη του παιδιού να λαµβάνεται υπ’ όψιν, ειδικά για 
παιδιά άνω των δεκαπέντε ετών, µε τη διαµεσολάβηση ειδικών συµβούλων και ψυχολόγων σχετικά 
µε τη διαµονή µε τον έναν ή και τους δύο γονείς και την επικοινωνία µαζί τους. 

Η απόφαση που λαµβάνεται σχετικά µε το διαζύγιο και τους όρους του θα πρέπει να 
τηρείται µε τη βοήθεια των κοινωνικών λειτουργών οικογενειακής διαµεσολάβησης. Πρέπει να 
υπάρχει ισχυρός µηχανισµός για την είσπραξη της διατροφής, να παρέχεται δωρεάν νοµική 
συνδροµή σε οικονοµικά αδύναµους σε περιπτώσεις µη εφαρµογής των δικαστικών αποφάσεων. 

Ακόµη, τα παιδιά πρέπει να ενηµερώνονται έγκαιρα για τις αποφάσεις που λαµβάνονται 
από το δικαστήριο. Εάν ένα παιδί θέλει να αλλάξει τα συµφωνηθέντα από το δικαστήριο, να µπορεί 
µέσω δωρεάν νοµικού συµβούλου, για να κινούνται οι διαδικασίες αλλαγής των όρων διαµονής και  
επικοινωνίας µε τους γονείς του. 
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Οι γονείς είναι απαραίτητο να συµµετέχουν σε επιµορφωτικά εργαστήρια και 
δραστηριότητες µε τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια του διαζυγίου. Να γίνεται ευρύτερα γνωστός ο 
κώδικας δεοντολογίας, µε ειδικές οδηγίες για την προσέγγιση και αντιµετώπιση των ανηλίκων.  

Να γίνει επιµόρφωση και εξειδίκευση των αστυνοµικών για τα δικαιώµατα του παιδιού, τη 
διαχείριση θεµάτων ενδοοικογενειακής βίας και τη νεανική παραβατικότητα. Να δοθούν οδηγίες 
στους αστυνοµικούς για το πως να ελέγχουν ανηλίκους και να µην ασκούν ποτέ βία -µόνο 
αυτοπροστασία- ή οποιαδήποτε µορφή διάκρισης και να ενηµερώνουν τους ελεγχόµενους ή τις 
ελεγχόµενες για τις προβλέψεις του νόµου και τα δικαιώµατά τους. 

Ακόµη, όταν ανήλικοι ή ανήλικεςελέγχονται από την αστυνοµία ή συλλαµβάνονται, να 
επιτρέπεται η επικοινωνία µε τους γονείς τους και µε τους δικηγόρους. Η τηλεφωνική ενηµέρωση 
των γονέων να µην επιτρέπεται από την αστυνοµία, παρά µόνο αν διαπιστώνεται παράβαση.  

Ο αστυνοµικός έλεγχος θα πρέπει να εφαρµόζεται από πρόσωπα του ιδίου φύλου µε τον 
ελεγχόµενο ή την ελεγχόµενη ανήλικη και να υπάρχει ιδιαίτερος σεβασµός σε διεµφυλικά ή άφυλα 
πρόσωπα. 

Στις σχολές της Αστυνοµίας και στα Αστυνοµικά Τµήµατα να υπάρχουν ψυχολόγοι για να 
ευαισθητοποιούν και να κατευθύνουν τους αστυνοµικούς στο πως να συµπεριφέρονται σε 
ανηλίκους. Όταν ασκείται βία ή αυθαιρεσία από αστυνοµικούς σε βάρος ανηλίκων να επιβάλλονται 
κυρώσεις, παραδείγµατος χάρη πρόστιµα ή διαθεσιµότητα, ακόµη και παύση καθηκόντων, και να 
υπάρχει σύστηµα που εποπτεύει την εφαρµογή του νόµου για τέτοιες περιπτώσεις. 

Να υπάρξουν οδηγίες σε όλες τις Αρχές που έρχονται σε επαφή µε µετανάστες-πρόσφυγες 
να µην τους αντιµετωπίζουν ποτέ ρατσιστικά. Τα παιδιά-πρόσφυγες που εντοπίζονται στη χώρα µε 
ή χωρίς τις οικογένειές τους να παραπέµπονται µαζί, βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, σε ειδικά 
ιδρύµατα όπου θα τους παρέχεται εποπτεία, υποστήριξη, αλλά και θα απολαµβάνουν όλα τα 
δικαιώµατά τους. Να υπάρχει παρουσία πολιτισµικού διαµεσολαβητή που να µιλάει τη γλώσσα 
τους, για καλύτερη επικοινωνία. 

Τα παιδιά να εκπαιδευθούν σχετικά µε τη νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών 
τους δεδοµένων και της ιδιωτικής τους ζωής, τόσο από δικές τους ενέργειες, όσο και από ενέργειες 
άλλων. Όταν η ∆ικαιοσύνη ασχολείται µε υπόθεση όπου εµπλέκεται ένα παιδί ως θύτης ή θύµα, τα 
προσωπικά του δεδοµένα να µένουν απόρρητα και να µην γίνονται δηµόσια γνωστά. Όταν 
δηµοσιοποιούνται, να παρεµβαίνει άµεσα Εισαγγελέας για την προστασία των παιδιών και να 
επιβάλλονται κυρώσεις στους υπεύθυνους, αλλά και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.  

Να ενισχυθεί ο ρόλος και οι παρεµβάσεις του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στην 
προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών, στην αποφυγή ακραίων χαρακτηρισµών σε βάρος των 
παιδιών και στην υπερβολική προβολή. Να γίνουν σεµινάρια σε δηµοσιογράφους και ιδιοκτήτες 
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, σχετικά µε τον σεβασµό των δικαιωµάτων και της ιδιωτικής ζωής των 
παιδιών. 

Στα σχολεία πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι να 
υποστηρίζουν και να βοηθούν παιδιά και τις οικογένειές τους που αντιµετωπίζουν σοβαρά 
προβλήµατα µέσα στην οικογένεια. 

Τα παιδιά που προέρχονται από ειδικές κοινωνικές οµάδες, όπως τα παιδιά-Ροµά, να µην 
περιθωριοποιούνται, απορρίπτονται ή στιγµατίζονται, γιατί έτσι οδηγούνται ευκολότερα σε 
παράνοµες ενέργειες, και να υποστηρίζονται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. 

Όταν κάποιος µαθητής ή µαθήτρια προβεί σε µια παράνοµη πράξη, το σχολείο δεν θα 
πρέπει να τον αντιµετωπίζει τιµωρητικά, ανάλογα, φυσικά, µε τη βαρύτητα της πράξης του, αλλά 
κυρίως να του προσφέρει υποστήριξη, δίνοντας περισσότερη βαρύτητα στη συζήτηση µε το παιδί, 
τον εντοπισµό των πραγµατικών αιτιών και πράξεων για την κατανόηση τυχόν λάθους. 

Για τα παιδιά που σταµατούν το σχολείο πριν την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, θα πρέπει να λειτουργούν σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, που να τους δίνουν ευκαιρίες 
στην εκπαίδευση µε πιο εύκολο και ευχάριστο τρόπο. 
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Το παιδί-θύµα θα πρέπει να εξετάζεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, φιλικό και οικείο σε 
αυτό, ανταποκρινόµενο  στις ανάγκες της ηλικίας του. 

Οι γονείς του παιδιού -εφόσον δεν εµπλέκονται ως θύτες- θα πρέπει να προετοιµάζονται 
αλλά και να βοηθούν το παιδί τους να συνεργαστεί κατάλληλα. Ανάλογη µέριµνα πρέπει να 
παρέχεται και για την εξέταση µαρτύρων.  

Μετά την κατάθεση των παιδιών πρέπει να υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη και, εάν κριθεί 
αναγκαίο ή ζητηθεί, να τους παρέχεται προστασία.  

Πριν την εξέταση το παιδί πρέπει να προετοιµάζεται από κάποιο ψυχολόγο που θα 
βοηθήσει το παιδί να νιώσει ασφάλεια. Η εξέταση πρέπει να διεξάγεται µε συνδροµή έµπειρου 
παιδοψυχολόγου, χωρίς ανακριτικό ύφος και µε δηµιουργία κατάλληλου κλίµατος και εάν µπορεί 
να παρακολουθεί κάποιος κοινωνικός λειτουργός και ο δικηγόρος του παιδιού.  

Η εξέταση ίσως χρειαστεί να διεξάγεται σε περισσότερες από µία συνεδρίες, ώστε να 
κερδίζεται η εµπιστοσύνη του παιδιού και να αποφεύγεται η απότοµη επαφή µε κακές αναµνήσεις, 
που µπορεί να προκαλέσει διαταραχές, νευρικότητα και άγχος.  

Πρέπει να εφαρµόζεται η βιντεοσκόπηση των καταθέσεων για να αποφεύγεται η 
επανειληµµένη επανεξέταση του παιδιού µε την προϋπόθεση ότι το βίντεο παραµένει απόρρητο 
και να χρησιµοποιείται µόνο από το δικαστήριο αντί για την κατάθεση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ συντοµεύετε. 
ΘΕΟ∆ΩΡΑ Ο∆ΥΣΣΕΩΣ (Κύπρος): Εάν το δικαστήριο χρειαστεί τελικά την κατάθεση, δεν 

θα πρέπει να επιτρέπεται η παρουσία κοινού και ατόµων που µπορεί να επηρεάσουν την 
κατάθεση του παιδιού. 

Η εξέταση του κατηγορούµενου παιδιού πρέπει να γίνεται σε φιλικό περιβάλλον ειδικά 
διαµορφωµένο. Τα πρόσωπα που εξετάζουν πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισµένα.  

Οι επιµελητές ανηλίκων, που διερευνούν τις συνθήκες τέλεσης του αδικήµατος, πρέπει να 
αναζητούν και άλλες µαρτυρίες εκτός από του παιδιού.  

Η δίκη των ανηλίκων - παραβατών θα πρέπει να γίνεται χωρίς κοινό και οι ειδικοί να 
βοηθούν το παιδί στην κατάθεσή του.  

Σε όλα τα Πρωτοδικεία της χώρας πρέπει να τοποθετούνται επιµελητές ανηλίκων. Στα 
παιδιά που έχουν διαπράξει αδικήµατα, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα επαφής µε κοινωνικούς 
λειτουργούς και συµβούλους και ανάλογα µε την περίπτωση, να δίνεται η επιµέλεια τους σε 
αρµόδιο πρόσωπο και να υπάρχει η δυνατότητα να συνδιαλλαγούν µε το θύµα, προκειµένου να 
επανορθώσουν ή να τους παρέχουν κοινωφελή εργασία.  

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι τα παιδιά που βρίσκονται σε χώρους όπου στερούνται την 
ελευθερία τους, να απολαµβάνουν τα θεµελιώδη δικαιώµατά τους, να έχουν δικαίωµα στην 
εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία, στην επικοινωνία µε τρίτα πρόσωπα και στην καλλιέργεια της 
ευσυνειδησίας τους, των κλίσεων και των ικανοτήτων τους, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται για 
τη λειτουργία των ιδρυµάτων.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Παρακαλώ να κλείσετε. 
ΘΕΟ∆ΩΡΑ Ο∆ΥΣΣΕΩΣ (Κύπρος): ∆εν προλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε! 
Θα πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα εξόδου µε συνοδεία, µε στόχο την κοινωνικοποίησή 

τους. 
Επίσης, σε όλους αυτούς τους χώρους θα πρέπει να λειτουργούν εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες.  
Τα πανεπιστήµια και οι εκπαιδευτικοί σύλλογοι, αξιοποιώντας τη γνώση και την εµπειρία 

τους, πρέπει να αναλαµβάνουν τη διερεύνηση φαινοµένων νεανικής παραβατικότητας.  
Τελειώνοντας, θα ήθελα απλά να πω ότι το όριό µας είναι ο ουρανός.  

(Χειροκροτήµατα) 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ.  
Θα ήθελα να σας πω ότι την προηγούµενη εβδοµάδα, για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της 

γενικότερης προσπάθειας που γίνεται -και έχουν έρθει εκατοντάδες σχολεία και χιλιάδες µαθητές- 
ήρθαν εδώ στη Βουλή και συνάδελφοί σας, οι οποίοι µάλιστα είχαν δώσει εξετάσεις και πέρυσι και 
φέτος, από το Σωφρονιστικό Κατάστηµα Ανηλίκων Αυλώνα και έκαναν επίσης τη διαδικασία µέσα 
στη Βουλή.  

Σας ευχαριστούµε πολύ.  
Νέες και νέοι Έφηβοι Βουλευτές, η κ. Θεοδώρα Οδυσσέως ήταν η τελευταία Εισηγήτρια και 

έτσι φτάσαµε στο τέλος αυτής της συζήτησης. Περατώθηκε, δηλαδή, η συζήτηση των προτάσεων 
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της Βουλής των Εφήβων επί του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

Θα προχωρήσουµε τώρα στις ψηφοφορίες.  
Τη διαδικασία των ψηφοφοριών, όπως και την τελευταία οµιλήτρια, θα παρακολουθήσει ο 

Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Αλέξιος Τσίπρας.  
(Χειροκροτήµατα) 

Θα σας δώσω µια γενική ερµηνεία για να αντιληφθείτε όλη τη διαδικασία. Η διαδικασία της 
ψηφοφορίας είναι µια πρακτική εξάσκησή σας στον τρόπο µε τον οποίο οι αντιπρόσωποι του 
ελληνικού λαού, οι Βουλευτές, ψηφίζουν τα σχέδια νόµου και τους νόµους στη Βουλή.  

Αρχίζουµε µε εκείνους, οι οποίοι λένε «ΝΑΙ» µε ανάταση της χειρός, δηλαδή ψηφίζουν 
θετικά. Στη συνέχεια σηκώνουν το χέρι εκείνοι οι οποίοι δεν εγκρίνουν και ψηφίζουν «ΟΧΙ». Η τρίτη 
φάση της ψηφοφορίας περιλαµβάνει εκείνους, οι οποίοι δεν είναι ούτε µε τη θέση «ΝΑΙ», δηλαδή 
θετικά, ούτε µε τη θέση «ΟΧΙ», δηλαδή αρνητικά, αλλά δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ». 

 
Επιτρέψτε µου να πω, για να είστε γνώστες όλων των διαδικασιών που διεξάγονται εδώ, 

ότι αρκετές φορές -τις περισσότερες- γίνονται και µε άλλο τρόπο ψηφοφορίες µέσα στη Βουλή. 
∆ηλαδή, είτε υπάρχουν ονοµαστικές ψηφοφορίες για συγκεκριµένα άρθρα νοµοσχεδίων ή επί της 
αρχής -εάν υπάρχει ένας ορισµένος αριθµός, δεκαπέντε κατ’ αρχάς Βουλευτών, οι οποίοι 
προτείνουν κάτι τέτοιο και άρα, πάµε σε ανάγνωση καταλόγου και ψηφίζει ένας-ένας Βουλευτής- 
είτε, εφ’ όσον δεν υπάρχει µια τέτοια εξειδικευµένη διαδικασία, ακολουθείται η µορφή και η αρχή 
της δεδηλωµένης, η οποία είναι βασική αρχή του κοινοβουλευτικού συστήµατος. ∆ηλαδή, ακριβώς 
επειδή η Βουλή εκφράζεται και συνίσταται από κόµµατα, εκτός κάποιων Ανεξαρτήτων Βουλευτών 
οι οποίοι προκύπτουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, φεύγοντας από ένα κόµµα και παίρνοντας 
τη θέση του Ανεξαρτήτου, όλοι οι υπόλοιποι, άνδρες και γυναίκες, είναι στο πλαίσιο του 
προγράµµατος και της ψήφισης στο πλαίσιο του κόµµατος. Άρα, υπάρχει άποψη του κόµµατος και 
στη βάση αυτή γίνονται ψηφοφορίες.  

Μερικές φορές βλέπετε -και παρεξηγείτε- εικόνες από τη Βουλή, όπου είναι οκτώ, δέκα 
άνθρωποι µόνο µέσα στην Αίθουσα. Αυτοί, όµως, εκπροσωπούν το κόµµα τους και ένας-ένας 
ερωτάται για κάθε άρθρο του νοµοσχεδίου στη βάση της αρχής της δεδηλωµένης ή της ψήφου επί 
της ουσίας ή και της εικασίας του ποια είναι η πλειοψηφία στη Βουλή, εάν δεν υπάρχει ρητή 
αντίθετη κατάθεση, για να αµφισβητηθεί αυτή η πλειοψηφία. Υπάρχει, δηλαδή, µια γκάµα τρόπων, 
µε τους οποίους, σε τελευταία ανάλυση, γίνονται οι ψηφοφορίες για τα νοµοσχέδια, τα άρθρα, τις 
τροπολογίες κ.λπ..  

Εµείς τώρα εδώ θα ακολουθήσουµε την κανονική -ας το πούµε έτσι- µέθοδο.  

Πρώτα θα ψηφίσουµε τις προτάσεις σας επί του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
επί της αρχής.  

Οι αποδεχόµενοι τις προτάσεις επί της αρχής, δηλαδή αυτοί που ψηφίζουν «ΥΠΕΡ», να 
σηκώσουν το χέρι.  

(Σηκώνουν το χέρι τους όσοι ψηφίζουν «ΥΠΕΡ» των προτάσεων επί της αρχής) 

Οι µη αποδεχόµενοι τις προτάσεις επί της αρχής, δηλαδή αυτοί που ψηφίζουν «ΚΑΤΑ», να 
σηκώσουν το χέρι.  

(Σηκώνουν το χέρι τους όσοι ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» των προτάσεων επί της αρχής) 

Όσες και όσοι Έφηβοι Βουλευτές ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» επί της αρχής των προτάσεων να 
σηκώσουν το χέρι.  

(Σηκώνουν το χέρι τους όσοι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» επί της αρχής των προτάσεων) 

Είναι φανερό ότι «ΥΠΕΡ» ψήφισαν οι περισσότεροι.  

Συνεπώς, οι προτάσεις της Βουλής των Εφήβων επί του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού γίνονται δεκτές επί της αρχής κατά πλειοψηφία.  

(Χειροκροτήµατα) 
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Προχωρούµε στην ψήφιση επί των άρθρων.  

Σας ερωτώ: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1, Παιδική φτώχεια και οικονοµική κρίση, ως έχει; 

Όσες και όσοι Έφηβοι Βουλευτές ψηφίζουν «ΥΠΕΡ» στο άρθρο 1 να σηκώσουν το χέρι.  

(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόµενοι το άρθρο 1) 

Όσες και όσοι Έφηβοι Βουλευτές ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» στο άρθρο 1 να σηκώσουν το χέρι.  

(Σηκώνουν το χέρι οι µη αποδεχόµενοι το άρθρο 1) 

Όσες και όσοι Έφηβοι Βουλευτές ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο 1 να σηκώσουν το χέρι.  

(Σηκώνουν το χέρι όσοι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο 1) 

Είναι φανερό ότι «ΥΠΕΡ» ψήφισαν οι περισσότεροι.  

Συνεπώς, το άρθρο 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.  

(Χειροκροτήµατα) 

Σας ερωτώ: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 για την Προσφυγική κρίση ως έχει; 

Όσες και όσοι Έφηβοι Βουλευτές ψηφίζουν «ΥΠΕΡ» στο άρθρο 2 να σηκώσουν το χέρι.  

(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόµενοι το άρθρο 2) 

Όσες και όσοι Έφηβοι Βουλευτές ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» στο άρθρο 2 να σηκώσουν το χέρι.  

(Σηκώνουν το χέρι οι µη αποδεχόµενοι το άρθρο 2) 

Εδώ βλέπω λίγο περισσότερους από πριν. Όλα έχουν τη σηµασία τους και την καταγραφή 
τους για τη διαβούλευση που έγινε και τη σύνθεση των απόψεων. 

Όσες και όσοι Έφηβοι Βουλευτές ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο 2 να σηκώσουν το χέρι.  

(Σηκώνουν το χέρι όσοι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο 2) 

Είναι φανερό ότι «ΥΠΕΡ» ψήφισαν οι περισσότεροι.  

Συνεπώς, το άρθρο 2 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.  

(Χειροκροτήµατα) 

Σας ερωτώ: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 για την Υγεία ως έχει; 

Όσες και όσοι Έφηβοι Βουλευτές ψηφίζουν «ΥΠΕΡ» στο άρθρο 3 να σηκώσουν το χέρι.  

(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόµενοι το άρθρο 3) 

Όσες και όσοι Έφηβοι Βουλευτές ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» στο άρθρο 3 να σηκώσουν το χέρι.  

(Σηκώνουν το χέρι οι µη αποδεχόµενοι το άρθρο 3) 

Όσες και όσοι Έφηβοι Βουλευτές ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο 3 να σηκώσουν το χέρι.  

(Σηκώνουν το χέρι όσοι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο 3) 

Είναι φανερό ότι «ΥΠΕΡ» ψήφισαν οι περισσότεροι.  

Συνεπώς, το άρθρο 3 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.  

(Χειροκροτήµατα) 

Σας ερωτώ: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισµό; 

Όσοι και όσες Έφηβοι Βουλευτές ψηφίζουν «ΥΠΕΡ» του άρθρου 4 να σηκώσουν το χέρι. 

(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόµενοι το άρθρο 4) 
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Όσοι και όσες Έφηβοι Βουλευτές ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» του άρθρου 4 να σηκώσουν το χέρι. 

(Σηκώνουν το χέρι οι µη αποδεχόµενοι το άρθρο 4) 

Όσοι και όσες Έφηβοι Βουλευτές δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο 4 να σηκώσουν το χέρι. 

(Σηκώνουν το χέρι όσοι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο 4) 

Συνεπώς, το άρθρο 4 για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισµό έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. 

(Χειροκροτήµατα) 

Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 για την Παιδική προστασία; 

Όσοι και όσες Έφηβοι Βουλευτές ψηφίζουν «ΥΠΕΡ» του άρθρου 5 να σηκώσουν το χέρι. 

(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόµενοι το άρθρο 5) 

Όσοι και όσες Έφηβοι Βουλευτές ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» του άρθρου 5 να σηκώσουν το χέρι. 

(Σηκώνουν το χέρι οι µη αποδεχόµενοι το άρθρο 5) 

Όσοι και όσες Έφηβοι Βουλευτές δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι. 

(Σηκώνουν το χέρι όσοι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο 3) 

Συνεπώς, το άρθρο 5 για την Παιδική προστασία έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. 

(Χειροκροτήµατα) 

∆εν αναφέρουµε πόσοι ψηφίζουν «ΥΠΕΡ», «ΚΑΤΑ» και «ΠΑΡΩΝ». ∆εν είναι αναγκαίο. 
Μόνο εάν είχε ακολουθηθεί η διαδικασία, που σας είπα, της ονοµαστικής ψηφοφορίας, θα υπήρχε 
συγκεκριµένο αποτέλεσµα. 

Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του άρθρου 6 για τη ∆ικαιοσύνη. 

Όσοι και όσες Έφηβοι Βουλευτές ψηφίζουν «ΥΠΕΡ» του άρθρου 6 να σηκώσουν το χέρι. 

(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόµενοι το άρθρο 6) 

Όσοι και όσες Έφηβοι Βουλευτές ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» του άρθρου 6 να σηκώσουν το χέρι. 

(Σηκώνουν το χέρι οι µη αποδεχόµενοι το άρθρο 6) 

Όσοι και όσες Έφηβοι Βουλευτές δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι. 

(Σηκώνουν το χέρι όσοι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ») 

Συνεπώς, το άρθρο 6 για τη ∆ικαιοσύνη έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. 

Τέλος, θα ψηφίσουµε τις προτάσεις της Βουλής των Εφήβων επί του Εθνικού Σχεδίου 
∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού στο σύνολό τους. 

Σας ερωτώ: Γίνονται δεκτές στο σύνολό τους οι προτάσεις της Βουλής των Εφήβων επί του 
Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας 
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων; 

Όσοι και όσες Έφηβοι Βουλευτές ψηφίζουν «ΥΠΕΡ» των προτάσεων στο σύνολό τους να 
σηκώσουν το χέρι. 

(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόµενοι τις προτάσεις) 

Όσοι και όσες Έφηβοι Βουλευτές ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» των προτάσεων στο σύνολό τους να 
σηκώσουν το χέρι. 

(Σηκώνουν το χέρι οι µη αποδεχόµενοι τις προτάσεις) 

Όσοι και όσες Έφηβοι Βουλευτές δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» να σηκώσουν το χέρι. 
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(Σηκώνουν το χέρι τους όσοι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ») 

Συνεπώς, οι προτάσεις της Βουλής των Εφήβων επί του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
έγιναν δεκτές στο σύνολό τους κατά πλειοψηφία. 

 

(Το κείµενο των προτάσεων της Βουλής των Εφήβων επί του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 
έχει ως εξής:) 

 
 

Άρθρο 1 
Παιδική Φτώχεια και Οικονοµική κρίση 

 
1. Για την καλύτερη εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, να λειτουργούν ολιγάριθµα τµήµατα και να προσφέρεται δωρεάν ενισχυτική 
διδασκαλίαστα σχολεία.  

2. Να υπάρχουν και να λειτουργούν στα σχολεία, βιβλιοθήκες και χώροι µελέτης όπου οι 
µαθητές θα µπορούν να προετοιµάζονται για την επόµενη σχολική ηµέρα. Επίσης δανειστική 
βιβλιοθήκη σχολικών βοηθηµάτων σε κάθε σχολείο που θα δίνεται προτεραιότητα σε άπορες 
οικογένειες που δεν έχουν αρκετά χρήµατα για να βοηθήσουν την φοίτηση των παιδιών τους. 

3. Να παρέχονται δωρεάν γεύµατα στα σχολεία (όχι µόνο στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση), 
ιδίως από τους ∆ήµους, ώστε να αποφεύγεται ο υποσιτισµός µαθητών µε οικονοµικά προβλήµατα. 
Η προµήθεια προϊόντων να γίνεται από παραγωγούς της περιοχής όπου αυτό είναι εφικτό και να 
υπάρχουν ειδικά κίνητρα ωφέλειας για τους παραγωγούς. 

4. Να στηρίζονται οικονοµικά οι µαθητές που πλήττονται από την οικονοµική κρίση για να 
συµµετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα διεθνούς χαρακτήρα και να έρχονται σε επαφή µε 
ξένους µαθητές, κουλτούρες και παραδόσεις αλλά και ιδέες και απόψεις. 

5. Να λειτουργούν σχολεία µε οικότροφους µαθητές για παιδιά που προέρχονται από 
αποµακρυσµένες περιοχές και να υπάρχει δωρεάν µεταφορά τους, όπου κρίνεται αναγκαία. 

6.  Να αναβαθµιστεί η διδασκαλία των ξένων γλωσσών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
στο σχολείο και να δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απόκτησης αναγνωρισµένων κρατικών 
πιστοποιητικών. Όλα τα σχολικά βιβλία ξένων γλωσσών να παρέχονται δωρεάν από το κράτος. 

7. Να διαµορφωθεί έτσι το ωρολόγιο πρόγραµµα των σχολείων, ώστε οι καθηγητές να 
µπορούν να ασχολούνται περισσότερο µε τις πραγµατικές ανάγκες των παιδιών. Να θεσµοθετηθεί 
ο ρόλος του καθηγητή-συµβούλου.  

8. Να αναβαθµιστεί η δηµόσια δωρεάν επαγγελµατική εκπαίδευση και να συνδεθεί µε την 
αγορά εργασίας. Να γίνει εκστρατεία ενηµέρωσης για τις ειδικότητες και τις προοπτικές που 
προσφέρει. 

9. Να εξασφαλίζεται η διδασκαλία όλων των µαθηµάτων επιλογής στα οποία πρόκειται να 
εξεταστούν οι µαθητές για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (π.χ. ελεύθερο και γραµµικό 
σχέδιο). 

10. Να γίνεται έλεγχος από το κράτος σε όλα τα σχολεία για το αν τηρούνται τα προβλεπόµενα 
από το Υπουργείο Παιδείας, σχετικά µε το ωρολόγιο πρόγραµµα στη Γ΄ Λυκείου, τις απουσίες κτλ. 
ώστε να µην ενισχύεται η ανισότητα στις ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση. 

11. Να φτιαχτούν εγκαταστάσεις από τους δήµους, όπως γήπεδα, πάρκα, πολιτιστικές λέσχες 
και να υπάρχουν δωρεάν αθλητικά ή πολιτιστικά προγράµµατα σε τοπικό επίπεδο, µε τη συνδροµή 
και εθελοντών. Όπου υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις σε δηµόσιους χώρους να γίνεται τακτική 
συντήρηση. 

12.  Να θεσπιστεί η κάρτα ψυχαγωγίας-πολιτισµού για δωρεάν πρόσβαση σε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, σε βιβλιοθήκες, επιστηµονικά περιοδικά. 

13. Να πραγµατοποιούνται εκπαιδευτικές εκδροµές, κατασκηνώσεις, µε οργάνωση του κάθε 
δήµου και χωρίς οικονοµική επιβάρυνση. Να προσφέρονται από την πολιτεία προγράµµατα 
δωρεάν διακοπών σε παιδιά µε άνεργους γονείς καθώς και ως ανταπόδοση, οι ωφελούµενοι 
γονείς να έχουν τη δυνατότητα προσφοράς κοινωνικής εργασίας. 
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14. Να δίνεται προτεραιότητα στην εύρεση εργασίας από τις κρατικές υπηρεσίες σε µέλη 
οικογενειών µε άνεργους γονείς και να δίνεται δυνατότητα ολιγόωρης αµειβόµενης απασχόλησης, 
ελεγχόµενης από αρµόδιους φορείς σε µαθητές Λυκείου για την κάλυψη εξόδων σπουδών ή 
σίτισης. 

15. Να παρέχεται κάρτα δωρεάν µετακινήσεων για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε µαθητές 
που έχουν άνεργους γονείς.  

16. Να γίνεται δωρεάν η µετακίνηση όλων των µαθητών µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από 
και προς το σχολείο. 

17. Να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος των εργοδοτών του ιδιωτικού τοµέα, ώστε να 
αποφεύγεται η εκµετάλλευση ανηλίκων εργαζοµένων, µε αυστηροποίηση των ποινών. 

18.  Να υπάρξει σηµαντική µείωση της φορολογίας και της γραφειοκρατίας για νέους που 
ανοίγουν επιχειρήσεις, µεταξύ άλλων και διαδικτυακές. 

19.  Να αυξηθεί το επίδοµα τέκνων στους εργαζόµενους. Να θεσπιστεί ένα επίδοµα για  κάθε 
παιδί, κάθε ηλικίας έως τα 18, για πολύτεκνες και φτωχές οικογένειες το οποίο να καλύπτει τις 
απαραίτητες ανάγκες. 

20.  Να προστατεύονται οι οικογένειες µε παιδιά από κατάσχεση της κατοικίας τους και να 
επιδοτείται η ενοικίαση κενών κατοικιών ή κενών καταστηµάτων στις µεγάλες πόλεις για την 
παροχή στέγης σε άστεγες οικογένειες. 

21.  Να παρέχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύµα και νερό σε οικογένειες που πλήττονται από την 
ανεργία ή έχουν χαµηλό εισόδηµα. 

22.  Να διευκολύνονται οι ευάλωτες οικογένειες µε παιδιά στην πρόσβαση σε κοινωνικά 
παντοπωλεία και σε κοινωνικούς λαχανόκηπους. Να εξειδικευτούν τα κριτήρια πρόσβασης στα 
κοινωνικά παντοπωλεία. 

23.  Να αυξηθούν οι δαπάνες για τη δηµιουργία ξενώνων για ανήλικους που χρειάζονται 
κοινωνική προστασία. Να αναληφθούν ειδικότερες πρωτοβουλίες για άστεγα παιδιά. 

24.  Να παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες υγείας και φαρµακευτική κάλυψη σε όλα τα παιδιά 
ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισµένα ή όχι.  

25. Οι µαθητικές κοινότητες να συνδέονται µε τις δηµοτικές αρχές ώστε να γνωστοποιούνται τα 
αιτήµατα και οι ανάγκες των µαθητών που αντιµετωπίζουν ζητήµατα φτώχειας. 

26. Να παρέχονται κίνητρα σε επιχειρήσεις για την υποστήριξη ευάλωτων και φτωχών 
οικογενειών. Να ενισχύονται καινοτόµες πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην υποστήριξη των 
αδυνάτων (π.χ. ανακύκλωση). 

27. Να γίνεται προσπάθεια διαχείρισης ενδοοικογενειακών προβληµάτων που προκαλεί η 
οικονοµική κρίση µε έµµεσους τρόπους όπως σεµινάρια ενηµέρωσης και επιµόρφωσης για γονείς 
και εκπαιδευτικούς. 

28. Να δηµιουργηθεί ταµείο αλληλεγγύης µαθητών, µε δυνατότητα άµεσης πρόσβασης, σε 
συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου. 

 
 

Άρθρο 2 
Προσφυγική κρίση 

1. Να ζητηθεί από τη διεθνή κοινότητα η κατανοµή των προσφύγων στις χώρες ανάλογα µε 
την οικονοµική, τη γεωπολιτική και την πληθυσµιακή κατάσταση των χωρών ή η οικονοµική 
ενίσχυση των χωρών που δέχονται πρόσφυγες.   

2. Να αναληφθούν δράσεις ενηµέρωσης (ηµερίδες, εκδηλώσεις και τηλεοπτικά σποτς) σχετικά 
µε τους πρόσφυγες (αιτίες µετανάστευσης, συνθήκες, διακινητές, εκµετάλλευση, στόχοι), αλλά και 
για τα προσφυγικά ρεύµατα στην παγκόσµια και την ελληνική ιστορία, µε στόχο την 
ευαισθητοποίηση και την πρόληψη φαινοµένων ρατσισµού και ξενοφοβίας. Οι πρόσφυγες να 
ενηµερώνονται για τα προβλήµατα και τις αντιξοότητες που θα αντιµετωπίσουν. 

3. Να γίνει συστηµατική καταγραφή των προσφύγων, κυρίως των ασυνόδευτων παιδιών, και 
να οργανωθεί το σύστηµα υποβολής και εξέτασης αιτηµάτων ασύλου, µε παράλληλη φροντίδα για 
επανένωση οικογενειών.  

4. Να διαµορφωθούν ασφαλείς χώροι φιλοξενίας µε κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για τους 
πρόσφυγες, µε ειδική φροντίδα για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών (για ψυχαγωγία, 
εκπαίδευση, ενηµέρωση, ιατρική φροντίδα κλπ). Να προσδιοριστούν τα κριτήρια ανεκτής 
διαβίωσης µέσα στους καταυλισµούς των προσφύγων.  

5. Να δηµιουργηθούν ασφαλείς ξενώνες για την προσωρινή υποδοχή των ασυνόδευτων 
παιδιών. 
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6. Να ενισχυθεί ο θεσµός της ανάδοχης οικογένειας.  
7. Να συστηµατοποιηθεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος των συνθηκών διαβίωσης των 

προσφύγων, και ειδικότερα των παιδιών, και να διασφαλιστεί ο σεβασµός των δικαιωµάτων τους.  
8. Να δηµιουργηθούν χώροι όπου οι πρόσφυγες θα µπορούν να ασκούν τα θρησκευτικά τους 

καθήκοντα. Να ενισχύονται οικονοµικά οι οικογένειες των προσφύγων που επιθυµούν την 
αξιοπρεπή ταφή ενός νεκρού σε ελληνική γη. 

9. Η πολιτεία να φροντίσει για τη στέγαση, τη σίτιση, την εκπαίδευση, τον εµβολιασµό και την 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των παιδιών προσφύγων µε σχετική επιχορήγηση και µείωση 
φόρου για εµβόλια και φάρµακα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

10. Να διαπραγµατευθούµε µε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισµούς για 
επιχορηγήσεις µε στόχο την ανέγερση οικηµάτων ή τον άµεσο έλεγχο και την αναβάθµιση των ήδη 
υπαρχόντων. 

11. Να αξιοποιηθεί η δηµόσια περιουσία και εγκαταλελειµµένα κτήρια για τη στέγαση των 
προσφύγων, µε την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλή. 

12. Να οργανωθεί η κατανοµή προσφύγων σε διάφορα µέρη της χώρας, µε τη συναίνεση των 
τοπικών κοινωνιών, ώστε να αποφευχθεί η γκετοποίηση ή η περιθωριοποίησή τους, µε βάση 
συγκεκριµένα κριτήρια, όπως πληθυσµό, ικανότητα σίτισης και στέγασης. 

13. Να προωθηθεί ο εθελοντισµός και η συλλογή - διανοµή ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίµων 
και ειδών ρουχισµού είτε από ιδιώτες είτε από ειδικά διαµορφωµένες δοµές.   

14.  Να γίνει έλεγχος σε επαγγελµατικούς χώρους, ώστε να προληφθούν φαινόµενα 
εκµετάλλευσης εργαζόµενων ανηλίκων προσφύγων και εργασίας τους σε παράνοµες συνθήκες. 

15.  Τα παιδιά πρόσφυγες να εγγράφονται σε σχολεία και χωρίς όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά.  

16. Να οργανωθούν ταχύρρυθµα τµήµατα εκµάθησης ελληνικής γλώσσας και ελληνικής 
παράδοσης.  

17. Να διδάσκεται η µητρική γλώσσα των προσφύγων και η ιστορία και ο πολιτισµός τους µε 
παράλληλη πρόσληψη δασκάλων που γνωρίζουν τη µητρική τους γλώσσα και/ή να αξιοποιούνται 
ενήλικοι πρόσφυγες που έχουν την απαιτούµενη εκπαίδευση ή µόρφωση.  

18. Ταχύρρυθµη εκµάθηση αγγλικής γλώσσας σε παιδιά προσφύγων. 
19. Να υπάρξουν τα αραβικά ως γλώσσα επιλογής σε σχολεία της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
20. Να παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία (κυρίως σε ελληνική γλώσσα, αλλά και υπόλοιπα 

µαθήµατα) µετά το πέρας των κανονικών µαθηµάτων, ώστε τα παιδιά πρόσφυγες να 
παρακολουθούν το κανονικό πρόγραµµα και να µπορούν να επικοινωνήσουν µε όλα τα παιδιά του 
σχολείου.  

21. Να αξιοποιούνται εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας των παιδιών προσφύγων, που θα 
λαµβάνουν υπόψη τις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών και µαθητριών.  

22. Να αξιοποιηθούν, µετά από ειδική επιµόρφωση, άνεργοι δάσκαλοι για τη διδασκαλία σε 
προσφυγόπουλα.   

23.  Να στελεχωθούν τα σχολεία µε ειδικό προσωπικό (µεταφραστές, διερµηνείς, ψυχολόγους), 
µε στόχο την οµαλή ένταξη των προσφύγων µαθητών και µαθητριών.  

24. Να ευαισθητοποιηθούν και κινητοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί, οι σύλλογοι γονέων και οι 
µαθητές και µαθήτριες για να συµµετέχουν σε παρεµβάσεις και δράσεις αλληλεγγύης και 
προσφοράς προς τους πρόσφυγες. 

25. Να δηµιουργηθεί ένα κέντρο για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων µε ειδικές ανάγκες. 
26. ∆ηµιουργία τηλεφωνικής γραµµής στήριξης σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

Μεταναστευτικής Πολιτικής για τους ανήλικους πρόσφυγες. 
 
 

Άρθρο 3 
Υγεία 

1. Να γίνει άµεσα πρόσληψη επαρκούς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε 
παιδιατρικά νοσοκοµεία, παιδιατρικές µονάδες και κέντρα υγείας. 

2. Να διατεθεί γιατρός, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός σε κάθε σχολείο, µε παρουσία 
σε εβδοµαδιαία τουλάχιστον βάση και δηµιουργία ολοήµερων καταφυγίων µε παρουσία 
ψυχολόγου. 

3. Να δηµιουργηθούν µικρές ιατρικές µονάδες ανά κάποιες οµάδες σχολείων µε όλες τις 
αναγκαίες ειδικότητες (όπως ιατρού, παιδιάτρου, παθολόγου, νοσηλευτή, ψυχολόγου, 
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λογοθεραπευτή, κ.ά.) που θα έχουν δυνατότητα άµεσης επέµβασης, πραγµατοποίησης εξετάσεων, 
παραποµπής σε εξειδικευµένες µονάδες υγείας. 

4. Να παρέχονται δωρεάν εµβολιασµοί και βασικές ιατρικές εξετάσεις σε όλα ανεξαιρέτως τα 
παιδιά και ιδιαιτέρως για τα παιδιά µε χρόνια νοσήµατα να παρέχονται δωρεάν ιατρικές εξετάσεις 
και φάρµακα, ενώ σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης να παραχωρείται προτεραιότητα. 

5. Να παρέχεται δυνατότητα επίσκεψης κινητών ιατρικών κλιµακίων σε σχολικές µονάδες για 
την χορήγηση δωρεάν ιατρικών γνωµατεύσεων για την απρόσκοπτη συµµετοχή στη σχολική ζωή 
και άσκηση καθώς και για τη συµµετοχή σε σχολικούς αγώνες. 

6. Να οργανώνονται σεµινάρια πρώτων βοηθειών καθώς και βιωµατικές δράσεις για µαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς. 

7. Τα παιδιά και οι έφηβοι να ενηµερώνονται και να εξετάζονται ιατρικά µε διακριτικότητα, 
ευελιξία και χωρίς προκαταλήψεις, ιδίως σε θέµατα σεξουαλικής υγείας. 

8. Να παρέχεται δωρεάν  σίτιση στο σχολείο µε λιτό γεύµα για όλα τα παιδιά, µε τη συνδροµή 
του Υπουργείου Παιδείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλόγων γονέων και εθελοντικών 
οργανώσεων.  

9. Να δηµιουργηθούν υποδοµές (π.χ. ράµπες-δάπεδα) και να γίνουν µετατροπές σε όλες τις 
σχολικές µονάδες για την ισότιµη πρόσβαση και συµµετοχή όλων των παιδιών (αλλά και των 
εµπλεκοµένων ενηλίκων στη σχολική µονάδα: εκπαιδευτικών, κηδεµόνων) µε προσωρινή ή µόνιµη 
αναπηρία. 

10. Να παρέχονται ειδικοί συνοδοί / φροντιστές από την αρχή της χρονιάς στα σχολεία σε 
παιδιά µε κινητική ή άλλη δυσκολία, χωρίς την δέσµευση των γονέων γι΄ αυτό τον λόγο.  

11. Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες εξέτασης των παιδιών ΑΜΕΑ από επιτροπές, για να 
µπορούν να λαµβάνουν την απαραίτητη οικονοµική ή ιατροφαρµακευτική περίθαλψη-νοσηλεία. 

12. Να παρέχονται δωρεάν τα αναγκαία ιατροφαρµακευτικά είδη σε παιδιά µε αναπηρίες 
(ακοής, όρασης κ.λπ.) για την βελτίωση των λειτουργιών τους (π.χ. κοχλιακών εµφυτευµάτων για 
παιδιά µε προβλήµατα ακοής και ορθοπεδικά βοηθήµατα). 

13. Να δηµιουργηθούν δοµές επιµόρφωσης εκπαιδευτικών για θέµατα ειδικής αγωγής και 
ψυχικής υγείας των µαθητών. 

14. Να αξιοποιείται, να επισκευάζεται και να κατανέµεται ορθολογικά ο ιατρικός εξοπλισµός σε 
δηµόσια παιδιατρικά νοσοκοµεία, παιδιατρικές µονάδες και κέντρα υγείας. Να επιµορφώνεται το 
ιατρικό προσωπικό για να τον χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά. 

15. Όλα τα παιδιά να διαθέτουν βιβλιάρια υγείας και ιατρικά πιστοποιητικά. Σε περιπτώσεις 
παιδιών προσφύγων να δίνεται η ενηµέρωση στα αγγλικά και σε άλλες µητρικές τους γλώσσες, και 
να δίνεται δυνατότητα δωρεάν ιατρικών εξετάσεων.  

16. Σε σχολικές µονάδες να αξιοποιείται η εθελοντική βοήθεια από φοιτητές ιατρικής στο 
πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης και µε τη δέουσα εποπτεία. 

17. Να καθιερωθεί σταθερός σχολικός χρόνος (π.χ. 1-2 ώρες την εβδοµάδα, εντός σχολικού 
ωραρίου) για την αγωγή υγείας-σωµατική, ψυχική και κοινωνική (πρώτες βοήθειες, διατροφή, 
σεξουαλική υγεία, άθληση, σχέσεις, διαχείριση άγχους, συγκρούσεων, καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες κ.ά.). ∆υνατότητα υλοποίησης των ανωτέρω και σε ζώνες προαιρετικών 
δραστηριοτήτων, όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων. 

18. Να λειτουργεί µόνιµη δοµή επιµόρφωσης-υποστήριξης γονέων και εκπαιδευτικών από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση ή τα αρµόδια υπουργεία που θα προσφέρει σε τακτική βάση επιµόρφωση 
των εκπαιδευτικών και των γονέων / κηδεµόνων για θέµατα σχετικά µε τις µεταδιδόµενες 
ασθένειες, τις πρώτες βοήθειες, την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών και τραυµάτων, κλπ. Να 
προβλέπεται η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή όλης της σχολικής κοινότητας. 

19. Να δηµιουργηθεί συντονιστικό κέντρο δωρεάν φροντίδας παιδιών ακριτικών περιοχών µε 
δυνατότητα εξακτινωµένων κινητών ιατρικών µονάδων / αγροτικών ιατρείων - παράλληλα µε 
ενηµέρωση γονέων σε θέµατα σωµατικής και ψυχικής υγείας των παιδιών. Η διάρκεια του 
αγροτικού των νέων γιατρών να επιµηκυνθεί ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες υγείας 
των παιδιών των αποµακρυσµένων περιοχών. 

20. Να αξιοποιείται η τηλεϊατρική, που είναι απαραίτητη για τη διάγνωση πολλών ασθενειών και 
την άµεση αντιµετώπισή τους χωρίς µεγάλη ταλαιπωρία για τους ασθενείς και µε µεγάλη 
εξοικονόµηση δαπανών και διαδικασιών για την οικογένεια και το κράτος.  

21. Στις αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας να διατίθενται παθολόγοι, παιδίατροι και 
µαιευτήρες για την αποτελεσµατική υποστήριξη των παιδιατρικών και άλλων έκτακτων 
περιστατικών, όπως η γέννηση ενός παιδιού και η έγκαιρη φροντίδα µητέρας και νεογνού.  
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22. Να δηµιουργηθούν κατάλληλοι χώροι για ιατρεία εφοδιασµένα µε εξοπλισµό και 
προσωπικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες µιας περιοχής αποµακρυσµένης όπου είναι 
αρκετά δύσκολη η µετακίνηση και πρόσβαση σε νοσοκοµεία τα οποία µπορούν να προσφέρουν τα 
απαραίτητα.  

23. Σε νησιά και αποµακρυσµένες περιοχές να υπάρχουν ασθενοφόρα και ελικόπτερα ώστε σε 
περίπτωση δύσκολων καταστάσεων οι ασθενείς να µπορούν µεταβούν αµέσως σε κάποιο µεγάλο 
νοσοκοµείο. 

24. Να δηµιουργηθεί συντονιστικό κέντρο για τη δωρεάν ιατροφαρµακευτική φροντίδα των 
παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες (ορφανά, τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, πρόσφυγες, 
Ροµά, οικογένειες που µετακινούνται κ.α.) µε κινητές ιατρικές µονάδες, παράλληλα µε ενηµέρωση  
γονέων, συνοδών και φροντιστών τους σε θέµατα σωµατικής και ψυχικής υγείας των παιδιών 
αυτών. 

25. Για παιδιά που δεν έχουν εξασφαλίσει άδεια παραµονής στη χώρα, να παρέχονται 
διευκολύνσεις όπως πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες µε προσωρινή Κάρτα Υγείας και χορήγηση 
«ιατρικού δανείου» µε προνοµιακούς όρους για την αποπληρωµή ιατρικών εξόδων µε δόσεις. 

26. Σύσταση εξεταστικών κέντρων πανελλαδικών εξετάσεων για παιδιά µε µαθησιακές 
δυσκολίες, ή προβλήµατα ψυχικής ή σωµατικής υγείας, κοντά στον τόπο κατοικίας τους, κυρίως σε 
νησιωτικές περιοχές. 

27. Αναµόρφωση σχολικών εγχειριδίων Βιολογίας Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου µε προσθήκη χρήσιµων 
πληροφοριών, όπως πρώτες βοήθειες κ.λπ. και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. 

28. Ίδρυση νέων κέντρων απεξάρτησης για εφήβους. 
29. Σύσταση ελεγκτικής επιτροπής για τη διασφάλιση τήρησης της ιατρικής δεοντολογίας σε 

παιδιατρικές µονάδες υγείας. 
30. Να παρέχεται ενηµέρωση στα παιδιά για το ρόλο της αιµοδοσίας και της δωρεάς µυελού 

των οστών. 
 
 

Άρθρο 4 
Εκπαίδευση – Πολιτισµός 

 
1. Να θεσπιστεί η τακτική επικοινωνία µεταξύ µαθητών-καθηγητών και γονέων, ώστε να 

ενηµερώνονται όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα προβλήµατα των µαθητών, τα 
οποία θα καταγράφονται και θα εισακούγονται. 

2. Να προσληφθούν παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι να βοηθούν όσους 
µαθητές χρειάζονται υποστήριξη στη διαχείριση των συναισθηµάτων τους και να τους δίνουν τις 
κατάλληλες συµβουλές. 

3. Να εξεταστεί η δηµιουργία οµάδων επίλυσης διαφορών από τα µέλη της µαθητικής 
κοινότητας, οι οποίες θα συµβάλλουν στον κατευνασµό των συγκρούσεων και των κρουσµάτων 
βίας και επιθετικότητας. 

4. Η ύλη των σχολικών εγχειριδίων να ελαφρυνθεί, και να υπάρξει αλλαγή στον 
προσανατολισµό της: να περιορίζεται στην ουσία, να γίνει πιο πλουραλιστική, να προωθεί την 
έρευνα, να συνδυάζει τη θεωρία µε την πράξη, να καλλιεργεί την κριτική σκέψη, τις ευαισθησίες 
των µαθητών και την καλαισθησία τους. 

5. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες (θέατρο, µουσική, χορός, ζωγραφική) να έχουν ισότιµη θέση 
στο καθηµερινό πρόγραµµα του σχολείου και να µη λειτουργούν προαιρετικά, ως πάρεργο, µόνον 
εκτός του προγράµµατος. Απαιτείται, ειδικότερα, να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας των Τεχνών, να 
τις διδάσκουν εξειδικευµένοι εκπαιδευτικοί, και να ληφθούν µέτρα για τον κατάλληλο εξοπλισµό και 
τις απαραίτητες υποδοµές στα σχολεία. 

6. Σε κάθε σχολείο να ενισχυθούν µε σύγχρονα µέσα τα υπάρχοντα εργαστήρια φυσικής, 
χηµείας και πληροφορικής, και να δηµιουργηθούν εργαστήρια καλλιτεχνικής έκφρασης των 
µαθητών, µε το απαραίτητο προσωπικό και τις κατάλληλες υποδοµές. 

7. Να συνυπολογίζονται τα ταλέντα των µαθητών στην αξιολόγησή τους, ώστε να 
ενθαρρύνονται να τα καλλιεργούν και να τα εκφράζουν. 

8. Στα σχολεία να προσλαµβάνονται καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, και να µην υπάρχουν 
µόνο οι βασικές (λ.χ. των φιλολόγων, των µαθηµατικών και των φυσικών). Επίσης, να µην 
ανατίθεται η διδασκαλία ενός µαθήµατος σε εκπαιδευτικούς µε ειδικότητα που δεν έχουν 
ακαδηµαϊκή γνώση και άµεση σχέση µε τη διδακτική του γνωστικού αντικειµένου. 
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9. Να χρηµατοδοτηθούν πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και δράσεις, και να δοθούν 
κίνητρα σε όλους τους καθηγητές και τους µαθητές, ώστε σε όλα τα σχολεία να λειτουργήσουν 
πολιτιστικοί, οικολογικοί ή αθλητικοί όµιλοι, ακόµη και τις απογευµατινές ώρες. Να καθιερωθεί 
ηµέρα ελεύθερης πρόσβασης των µαθητών στα µουσεία. 

10. Η µόρφωση του σηµερινού µαθητή να εξυπηρετεί τη σφαιρική πνευµατική του ανάπτυξη, 
που θα στοχεύει όµως και στην κατάλληλη προετοιµασία για την είσοδό του στην αγορά εργασίας. 
Η κατάρτιση του µαθητή να συνδυάζεται µε τις κλίσεις, τα ταλέντα, τις δεξιότητες και τις ικανότητές 
του. 

11. Να βελτιωθεί και να ενισχυθεί το µάθηµα του επαγγελµατικού προσανατολισµού σε όλες τις 
βαθµίδες εκπαίδευσης. Ειδικότερα, χρειάζεται να προβληθούν ποιο συστηµατικά οι επιλογές που 
έχουν οι µαθητές να σπουδάσουν στα Επαγγελµατικά Λύκεια, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι ο 
Γενικό Λύκειο δεν είναι µονόδροµος επιτυχίας. 

12. Να απασχολήσει την Πολιτεία η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να βοηθηθούν στην 
εκπαίδευσή τους οι µαθητές κυρίως των αποµακρυσµένων περιοχών του τόπου µας. 

13. Να εξεταστεί ο διαχωρισµός των Πανελληνίων από το Γενικό Λύκειο και τα ΕΠΑΛ, ώστε να 
περιοριστούν τα φροντιστήρια που τείνουν να αντικαταστήσουν το σχολείο σε όλα τα επίπεδα. Η 
είσοδος των µαθητών στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση να δύναται να γίνεται µε κατατακτήριες 
εξετάσεις στο ίδρυµα επιλογής τους. Να αξιοποιηθεί, γενικότερα, στο ζήτηµα αυτό η διεθνής 
εµπειρία. 

14. Το ελληνικό σχολείο να εκσυγχρονιστεί, λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή εµπειρία και 
προσαρµόζοντας την "στα µέτρα" της χώρας µας. Εισαγωγή καινοτόµων δράσεων σχετικά µε την 
οικολογική, οδική και σεξουαλική αγωγή. 

15. Να κατοχυρωθεί η βαθµολογική αξιολόγηση των µαθητών µε την περιγραφική και τη 
διαµορφωτική. 

16. Να µελετηθεί η δυνατότητα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και από µαθητές και να 
διευρυνθούν τα κριτήρια αξιολόγησης. 

17. Οι µαθητές που εκλέγονται στα µαθητικά συµβούλια να αξιολογούνται κατά τη διάρκεια και 
κατά το τέλος της θητείας τους από τους συµµαθητές τους. 

18. Να µειωθεί η γραφειοκρατία στη διοίκηση του σχολείου. 
19. Να εξασφαλιστεί για όλα τα σχολεία, για όλες τις ώρες, η φύλαξή τους, ώστε να 

αποφεύγονται βανδαλισµοί που προάγουν την ανασφάλεια και το φόβο, και να προωθηθούν 
συµµετοχικές µαθητικές δράσεις. 

20. Να ληφθούν µέτρα αποτροπής της σχολικής διαρροής και να ενισχυθούν οι δοµές των 
τάξεων υποδοχής (για παιδιά από άλλες χώρες) και παράλληλης στήριξης για µαθητές µε 
µαθησιακές και άλλες δυσκολίες, που δύσκολα µπορούν να ακολουθήσουν την υπόλοιπη τάξη και 
χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη. 

21. Τα προγράµµατα ένταξης αλλοδαπών µαθητών (µεταναστών, προσφύγων) να 
συµπεριλάβουν, και να µην αποκλείουν, τον πολιτισµό και τις αξίες της χώρας από την οποία οι 
µαθητές αυτοί προέρχονται. 

22. Να δηµιουργηθούν σε όλα τα σχολεία κατάλληλες υποδοµές για µαθητές µε κινητικές 
δυσκολίες και αναπηρίες, ώστε να µπορούν να µορφώνονται και να κινούνται, όπως οι συµµαθητές 
τους, χωρίς εµπόδια. Επιβάλλεται ακόµη: να ενισχυθούν οι προσλήψεις καταρτισµένων 
εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και να επιµορφώνονται συστηµατικά όλοι εκπαιδευτικοί, ώστε να 
είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αντιµετωπίζουν ορθά προβλήµατα µαθητών µε µαθησιακές 
ιδιαιτερότητες και δυσκολίες. 

23. Στο σχολείο να καλλιεργείται και να προωθείται συστηµατικά µέσα από τα εγχειρίδια και τα 
µαθήµατα (λ.χ. την Ιστορία ή τα Θρησκευτικά) ο σεβασµός και η αλληλογνωριµία πολιτισµών και 
λαών, ώστε να αποφεύγονται αισθήµατα εχθρότητας και µίσους για τους ξένους πληθυσµούς. 

24. Να ληφθούν αναδιαρθρωτικά µέτρα για τα διαπολιτισµικά, µειονοτικά, µουσικά και 
καλλιτεχνικά σχολεία, επειδή οι όροι µε βάση τους οποίους δηµιουργήθηκαν και λειτουργούν έχουν 
ολότελα σήµερα αλλάξει. 

25. Να δηµιουργηθεί ένα σαφές, µακροπρόθεσµο και σταθερό, σχέδιο λειτουργίας των 
σχολείων της οµογένειας, ώστε οι µαθητές να µην εκτίθενται σε συνθήκες αβεβαιότητας για τη 
λειτουργία τους από τις εκάστοτε επιλογές της Πολιτείας. 

26. Να εφαρµόζονται οι υπάρχοντες κανονισµοί λειτουργίας και ελέγχου των κυλικείων. 
27. Να υπάρχει έγκαιρη στελέχωση όλων των σχολικών µονάδων µε εκπαιδευτικούς µέχρι την 

11η Σεπτεµβρίου και να προβλέπεται η άµεση κάλυψη των κενών  που προκύπτουν στη διάρκεια 
της χρονιάς. 
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Άρθρο 5 
Παιδική Προστασία 

 
1. Για κάθε οικογένεια και κάθε άτοµο που αποκτά ή επιθυµεί να αποκτήσει ένα παιδί να 

εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες από όπου µπορούν να παίρνουν διαρκή 
καθοδήγηση και υποστήριξη για τον καινούργιο αυτό ρόλο τους.  

2. Να προβλέπεται η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων σχετικά µε την ύπαρξη 
αρµόδιων υπηρεσιών, στις οποίες µπορούν να απευθυνθούν τα άτοµα που θέλουν να αναφέρουν 
περιστατικά κακοποίησης και παραµέλησης ανηλίκων και για την σηµασία και την υποχρέωση 
γνωστοποίησης τέτοιων περιστατικών στην αστυνοµία ή στην εισαγγελική αρχή.  

3. Κατάλληλη ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ώστε να είναι σε θέση να 
παίξουν πιο ενεργό ρόλο στην αναγνώριση και έγκαιρη παρέµβαση σε παιδιά που υποψιάζονται 
σοβαρά προβλήµατα. Στον ρόλο αυτό θα µπορούσαν να προτείνουν αυτοί στον µαθητή επίσκεψη 
στον ειδικό. 

4. Να γίνει πιο αυστηρή η νοµοθεσία για τα εγκλήµατα σε βάρος παιδιών και να υπάρχουν 
επαρκείς προβλέψεις για την ταχεία λήψη µέτρων προστασίας των παιδιών θυµάτων.  

5. Οι πολίτες είναι ανάγκη να είναι σίγουροι για την ανωνυµία των καταγγελιών τους και τη µη 
έκθεσή τους, που αποτελεί και το κυριότερο πρόσκοµµα. H Πολιτεία µέσω των αντίστοιχων αρχών 
και ειδικών επαγγελµατιών, οφείλει να τους εµφυσήσει αυτή την ασφάλεια, να τους δίνει κίνητρα να 
καταγγέλλουν τη βία όταν την αντιλαµβάνονται και να τους ενηµερώνει για τις συνέπειες. 

6. Να οργανωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης κατά της ενδοοικογενειακής βίας, 
κακοποίησης και παραµέλησης. Η τηλεόραση θα µπορούσε να αποτελέσει µια µορφή 
"παιδαγωγού". Κι αυτό µέσω ειδικών εκποµπών που θα περιλαµβάνουν στο δυναµικό τους 
ειδικούς επιστήµονες για την ενηµέρωση του κοινού χωρίς τη σκιαγράφηση περιστατικών, ώστε να 
µην εκτίθενται συγκεκριµένα πρόσωπα, και χωρίς την εµπορευµατοποίηση του ανθρώπινου πόνου 
και την υπερβολική αναφορά στην κοινωνική παθογένεια.  

7. Να θεσµοθετηθεί η υποχρεωτική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για τον χειρισµό θεµάτων 
κακοποίησης, παρενόχλησης και άλλων µορφών βίας σε βάρος των παιδιών. 

8. Να ενταχθούν µαθήµατα στο ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου, χωρίς εξεταστικό 
χαρακτήρα, µε στόχο τη συστηµατική ενηµέρωση για τα δικαιώµατά του παιδιού, τις υπάρχουσες 
υπηρεσίες και τους τρόπους προστασίας, τα ευαίσθητα κοινωνικά θέµατα, την καταπολέµηση των 
διακρίσεων / προκαταλήψεων και τη σεξουαλική αγωγή. Τα εξεταζόµενα σχετικά µαθήµατα, όπως 
η Πολιτική Παιδεία, να αποκτήσουν περισσότερο βιωµατικό χαρακτήρα και να δίνουν τη 
δυνατότητα ουσιαστικής ενηµέρωσης στα παιδιά. Επί πλέον, να ενταχθούν στο ωρολόγιο 
πρόγραµµα όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων βιωµατικές οµαδικές δραστηριότητες επικοινωνίας, 
διαχείρισης κρίσεων, θυµού και διαµεσολάβησης. Ειδικές δράσεις ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης πρέπει να οργανωθούν για θέµατα σεξουαλικού προσανατολισµού και 
ταυτότητας φύλου, όπως και προστασίας από κάθε συναφούς µορφής διάκρισης, εκφοβισµού και 
άσκησης βίας. 

9. Η σεξουαλική αγωγή να περιλαµβάνεται υποχρεωτικά σε όλες τις βαθµίδες,  ώστε να 
παρέχεται από επιµορφωµένους εκπαιδευτικούς ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση µε διάφορες 
εκπαιδευτικές µεθόδους, ανάλογα µε την κάθε ηλικία και αναπτυξιακή φάση, για τις µορφές της 
σεξουαλικής βίας και των τρόπων αντιµετώπισής της, τη σεξουαλικότητα, την πρόληψη της 
εγκυµοσύνης τα σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα κ.ά.   

10. Εφόσον διαπιστωθούν περιστατικά κακοποίησης / παραµέλησης, επιβάλλεται η ύπαρξη των 
κατάλληλων υποδοµών αλλά και ειδικών ψυχικής υγείας, που θα συµβάλλουν στην αποκατάσταση 
της ψυχικής υγείας των παιδιών θυµάτων χωρίς οικονοµική επιβάρυνση των ίδιων. Να υπάρχει 
άµεση ανταπόκριση της πρόνοιας σε καταγγελίες, ταχεία παρέµβαση είτε για αποµάκρυνση των 
θυµάτων από το κακοποιητικό περιβάλλον είτε για αποµάκρυνση των θυτών και παροχή 
ψυχολογικής υποστήριξης.  

11. Τα θύµατα ενδοοικογενειακής βίας να δικαιούνται οικονοµικών βοηθηµάτων. 
12. Πολύ σηµαντική είναι η ύπαρξη και η λειτουργία πιστοποιηµένων και υποστηριζόµενων από 

την πολιτεία (π.χ. µέσω φοροαπαλλαγών) χώρων που ως “καταφύγια”, ή ως κέντρα φιλοξενίας, 
υποδέχονται τα θύµατα της κακοποίησης, παρέχοντάς τους φροντίδα και ασφάλεια. Τέτοιες δοµές 
πρέπει να είναι ολιγοµελείς, να  έχουν επαρκές εξειδικευµένο προσωπικό και η τοποθέτηση των 
παιδιών να είναι τελευταία επιλογή και µόνο προσωρινού χαρακτήρα.  

13.  Να  οριστεί  εξωτερικός ελεγκτικός µηχανισµός µε ειδικούς που θα επισκέπτονται συχνά 
τους χώρους φιλοξενίας, ελέγχοντας αν παρέχεται η κατάλληλη ασφάλεια και αν προστατεύονται 
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τα δικαιώµατα των φιλοξενούµενων παιδιών. Ειδική φροντίδα θα πρέπει να δίνεται σε χώρους 
όπου φιλοξενούνται παιδιά µε αναπηρίες και να εποπτεύονται οι  συνθήκες διαβίωσης και άσκησης 
των δικαιωµάτων τους. 

14. Να παρέχεται υποστήριξη σε ευπαθείς οικογένειες υψηλού κινδύνου. Οι γονείς να περνούν 
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από ψυχολογικό έλεγχο και όταν κρίνεται απαραίτητο να  
ακολουθούν κάποιου είδους ψυχική θεραπεία, να έχουν πρόσβαση και περίθαλψη σε χώρους 
φροντίδας, συζήτησης και ψυχολογικής υποστήριξης. 

15. Για τα παιδιά που εργάζονται, η Πολιτεία πρέπει να ενισχύσει την οικογένειά τους δίνοντας 
κάποιου είδους επιδόµατα πρόνοιας και ενισχύοντας την εξεύρεση εργασίας των γονέων, µε 
συγκεκριµένα κριτήρια.  

16. Η Πολιτεία πρέπει να προστατέψει τα παιδιά που εργάζονται απλοποιώντας τις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες κατά την καταγραφή των εργαζοµένων, ελέγχοντας το περιβάλλον στο 
οποίο δουλεύουν, παρέχοντάς τους προστασία µπροστά στις αυθαιρεσίες της εργοδοσίας, 
διασφαλίζοντας τα εργασιακά τους δικαιώµατα και την ασφαλιστική τους κάλυψη. Να βελτιωθούν οι 
υποδοµές στα Εσπερινά Σχολεία, να εξετάζονται αυστηρά τα κριτήρια φοίτησης σε αυτά και να 
παρέχει η Πολιτεία τον αναγκαίο επαγγελµατικό προσανατολισµό, ώστε οι µαθητές να µπορούν να 
συνδυάζουν, µε τον καλύτερο τρόπο, τη σχολική φοίτηση και την επαγγελµατική προοπτική.  

17. Η Πολιτεία να µεριµνήσει για την εφαρµογή της απαγόρευσης της εκµετάλλευσης των 
ανηλίκων σε απόλυτα απαγορευµένες µορφές εργασίας (επαιτεία, πορνεία, κλπ). 

18. Να υπάρχουν ψυχολόγοι σε οργανική θέση, που καλύπτουν όλα τα σχολεία κατά αναλογία 
του αριθµού των παιδιών, έτσι ώστε να είναι σε διαρκή επαφή και εξοικείωση µε τα παιδιά και να 
συνεργάζονται µε τους γονείς τους και τους φορείς της κοινότητας που ασχολούνται µε την παιδική 
προστασία.  

19. Σε κάθε περίπτωση ένα παιδί που πηγαίνει σε µια υπηρεσία υποστήριξης, θα πρέπει να 
γίνεται δεκτό ακόµη και αν δεν συνοδεύεται από τους γονείς του. Σε όλα τα παιδιά  θα πρέπει να 
δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο ζήτηµα της προστασίας του απορρήτου και ο ειδικός να ενεργεί σαν 
σύµβουλος (εκτός από υποθέσεις που υπάρχει επικινδυνότητα για το παιδί ή για άλλους, για τις 
οποίες µπορεί να γίνεται ενέργεια ύστερα από ενηµέρωση του εφήβου).   

20. Να παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε ειδικούς ψυχικής υγείας για όλα τα παιδιά. 
21. Είναι αναγκαίο να δηµιουργηθεί και να εφαρµοστεί ένα θεσµικό πλαίσιο για την αναδοχή 

παιδιών, που να παρέχει δυνατότητα ανάληψης αυτής της ευθύνης από  πολίτες, χωρίς καµία 
διάκριση, συµπεριλαµβανοµένων µεµονωµένων προσώπων, ζευγαριών µε σύµφωνο συµβίωσης 
κλπ. Οι ανάδοχοι γονείς θα πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά, να επιµορφώνονται και να 
υποστηρίζονται από αποκεντρωµένο µηχανισµό ειδικών επαγγελµατιών χωρίς γραφειοκρατικές 
διαδικασίες και µε τη συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

22. Οι ανάδοχες οικογένειες πρέπει να υποστηρίζονται οικονοµικά και ψυχολογικά και να 
παρακολουθούνται και ελέγχονται τακτικά από κοινωνικές υπηρεσίες µε στόχο την προστασία και 
κατάλληλη φροντίδα των παιδιών. Η τοποθέτηση του παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια πρέπει να 
επανεξετάζεται τακτικά για την περίπτωση που υπάρχουν προβληµατικές καταστάσεις. 

23. Οι πολίτες χρειάζεται να ενηµερώνονται για τα πλεονεκτήµατα και τις δυσκολίες της 
αναδοχής σε σχέση µε την τοποθέτηση σε ιδρύµατα. Σχετική ενηµέρωση πρέπει να δίνεται και σε 
µαθητές και γονείς στα σχολεία.  

24. Να δηµιουργηθεί δηµοτική υπηρεσία προστασίας του παιδιού, αρµόδια για την κατανόηση 
και επίλυση προβληµάτων του σε όλους τους τοµείς της ζωής τους. 

25. Να οργανωθούν και χρηµατοδοτηθούν σεµινάρια σε όλους τους εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για να µπορούν να διαπιστώνουν δείγµατα 
συµπεριφοράς που συνδέονται µε τη διάπραξη βίας εις βάρος µαθητών και να µπορούν να 
ενεργοποιήσουν άµεσα τον µηχανισµό των κοινωνικών λειτουργών. 

26. Να ενηµερώνονται συστηµατικά τα παιδιά για τρόπους και µέσα προστασίας από το 
ηλεκτρονικό έγκληµα και να αντιµετωπίζεται αυτό από θεσµοθετηµένους φορείς όπως το σχολείο. 

27. Να θεσµοθετηθεί νόµος που προστατεύει και στηρίζει τις ανήλικες µητέρες και τα 
δικαιώµατά τους, έτσι ώστε να µην αποµακρύνονται από την εκπαίδευση και να µπορούν 
ταυτοχρόνως να φροντίζουν τα παιδιά τους. 

 
Άρθρο 6 

∆ικαιοσύνη 
Στα σχολεία να δίνεται ενηµέρωση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες (µέσα από τα σχετικά 

µαθήµατα, όπως η Πολιτική Παιδεία, και µέσα από βιωµατικές δράσεις και ερευνητικές εργασίες / 
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project) για τη νοµοθεσία που σχετίζεται µε τα παιδιά, τις οικογενειακές σχέσεις, τη 
σεξουαλικότητα, την παρενόχληση, τις εξαρτήσεις κλπ, τη λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών, 
της αστυνοµίας και της δικαιοσύνης και να εξηγούνται τα δικαιώµατα των παιδιών απέναντί τους, 

αλλά και πως µπορεί κάποιος να απευθυνθεί σε αυτές αν χρειαστεί. Να οργανώνονται επίσης 
επισκέψεις ειδικών στα σχολεία που να µιλούν στα παιδιά για όλα τα παραπάνω θέµατα.  

1. Να επιµορφωθούν οι εκπαιδευτικοί σχετικά µε το χειρισµό περιπτώσεων παιδικής 
κακοποίησης (υποστήριξη παιδιών, αναφορά σε εισαγγελέα και άλλες αρµόδιες υπηρεσίες κλπ).  

2. Να δηµιουργηθούν και δηµοσιοποιηθούν µέσω διαφήµισης διαδραστικοί και φιλικοί προς τα 
παιδιά ιστοχώροι στους οποίους να δίνονται πληροφορίες για την άσκηση των δικαιωµάτων των 
παιδιών, να παρουσιάζονται ανώνυµα χαρακτηριστικές υποθέσεις και οι τρόποι παρέµβασης και 
να δίνεται δυνατότητα πρόσβασης και επικοινωνίας µε ειδικούς επαγγελµατίες. 

4. Σε κάθε περιφέρεια της χώρας και στους µεγάλους δήµους να δηµιουργηθεί µια υπηρεσία 
συνηγορίας για τα παιδιά µε κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και νοµικούς συµβούλους µε 
κατάλληλες σπουδές, ικανότητες και εµπειρία. Να επισκέπτονται σχολεία, ιδρύµατα και σπίτια, εάν 
κριθεί απαραίτητο, να είναι διαθέσιµοι ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, να µπορούν τα παιδιά να 
επισκέπτονται τα γραφεία τους για συµβουλευτική και ερωτήµατα, µε εχεµύθεια, να συνεργάζονται 
µε άλλες υπηρεσίες και να κάνουν παραποµπές σε αυτές. 

5. Να ενισχυθούν θεσµοί που υποστηρίζουν και εποπτεύουν τις οικογένειες και τις σχέσεις 
µεταξύ µελών, ειδικά σε περιπτώσεις παραµέλησης, κακοποίησης κλπ.  

6. Να δηµιουργηθούν κοινωνικές υπηρεσίες οικογενειακής διαµεσολάβησης που να 
προσεγγίζουν, ενηµερώνουν, καταγράφουν  τις απόψεις, βοηθούν στην επικοινωνία, διερευνούν 
προτάσεις για την καλύτερη λύση σε θέµατα που υπάρχουν διαφωνίες ανάµεσα στους γονείς και 
στα παιδιά οικογενειών που αντιµετωπίζουν την προοπτική του διαζυγίου ή όταν έχει ήδη εκδοθεί 
σχετική απόφαση από το δικαστήριο. 

7. Να καθιερωθούν οικογενειακά δικαστήρια, που εκδικάζουν αποκλειστικά οικογενειακές 
υποθέσεις και έχουν ειδικευµένους δικαστές και δεν έχουν χρονοβόρες και γραφειοκρατικές 
διαδικασίες. Να αναµορφωθεί συνολικά το οικογενειακό δίκαιο και να προβλεφθεί η κοινή επιµέλεια 
του παιδιού ως κανόνας στις περιπτώσεις διάστασης και διαζυγίου. 

8. Η παρουσία του παιδιού στο δικαστήριο για οικογενειακά θέµατα να είναι προαιρετική και 
εναλλακτικά, ιδίως σε µικρές ηλικίες, να δίνεται δυνατότητα παρουσίασης των απόψεών του µέσω 
ψυχολόγων και άλλων ειδικών συνεργατών του δικαστηρίου, που έχουν προηγουµένως µιλήσει 
µαζί του.  

9. Η γνώµη του παιδιού να λαµβάνεται υπόψη αφού έχουν µεσολαβήσει ειδικοί σύµβουλοι και 
ψυχολόγοι σχετικά µε την διαµονή µε τον ένα γονέα ή και τους δύο γονείς (εναλλάξ) και την 
επικοινωνία µε τον άλλο / την άλλη γονέα. Ιδίως για παιδιά πάνω από 15 ετών η γνώµη αυτή να 
έχει µεγαλύτερη βαρύτητα για το δικαστήριο.  

10. Η απόφαση που λαµβάνεται σχετικά µε το διαζύγιο και τους όρους του (π.χ. διατροφή) να 
τηρείται, µε τη βοήθεια και κοινωνικών λειτουργών οικογενειακής διαµεσολάβησης. Να υπάρχει 
ισχυρός µηχανισµός για την είσπραξη της διατροφής. Να παρέχεται δωρεάν νοµική συνδροµή σε  
οικονοµικά αδυνάτους, σε περιπτώσεις µη εφαρµογής δικαστικών αποφάσεων.   

11. Τα παιδιά να ενηµερώνονταιέγκαιρα για τις αποφάσεις που λαµβάνονται από το δικαστήριο. 
12. Αν ένα παιδί θέλει να αλλάξει κάτι στα συµφωνηθέντα από το δικαστήριο, να µπορεί να το 

ζητά και το ίδιο, µέσω (δωρεάν διαθέσιµου) νοµικού συµβούλου, για να κινούνται οι διαδικασίες 
αλλαγής των όρων διαµονής – επικοινωνίας µε τους γονείς του. 

13. Οι γονείς να συµµετέχουν σε επιµορφωτικά εργαστήρια και δραστηριότητες µε τα παιδιά 
τους κατά τη διάρκεια του διαζυγίου. 

14. Να γίνει ευρύτερα γνωστός ο Κώδικας ∆εοντολογίας που ορίζει τη συµπεριφορά των 
αστυνοµικών και τα δικαιώµατα των πολιτών, µε ειδικές οδηγίες για την προσέγγιση και 
αντιµετώπιση των ανηλίκων.  

15. Να γίνει επιµόρφωση και εξειδίκευση αστυνοµικών σχετικά µε τα δικαιώµατα του παιδιού και 
τη διαχείριση θεµάτων ενδοοικογενειακής βίας και νεανικής παραβατικότητας. Να δοθούν οδηγίες 
στους αστυνοµικούς, όταν ελέγχουν ανηλίκους να είναι ευγενικοί, φιλικοί, µε σεβασµό προς τα 
παιδιά, να µην ασκούν ποτέ βία (παρά µόνο σε περίπτωση αυτοπροστασίας) ή οποιαδήποτε 
µορφή διάκρισης και να ενηµερώνουν τους ελεγχόµενους / τις ελεγχόµενες για τις προβλέψεις του 
νόµου και τα δικαιώµατά τους.  

16. Όταν οι ανήλικοι/ες ελέγχονται από την αστυνοµία ή συλλαµβάνονται, να επιτρέπεται η 
επικοινωνία τους µε τους γονείς τους και µε δικηγόρους. Η τηλεφωνική ενηµέρωση των γονέων 
από την αστυνοµία να µην επιτρέπεται παρά µόνο αν διαπιστώνεται παράβαση.    
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17. Ο αστυνοµικός έλεγχος να εφαρµόζεται από πρόσωπο του ίδιου φύλου µε τον ελεγχόµενο / 
την ελεγχόµενη ανήλικη και να υπάρχει ιδιαίτερος σεβασµός σε διεµφυλικά ή άφυλα πρόσωπα. 

18. Στις Σχολές της Αστυνοµίας και στα Αστυνοµικά Τµήµατα να υπάρχουν ψυχολόγοι για να 
ευαισθητοποιούν και να κατευθύνουν τους αστυνοµικούς στο πώς θα συµπεριφέρονται σε 
ανήλικους. 

19. Όταν ασκείται βία ή αυθαιρεσία από αστυνοµικούς σε βάρος ανηλίκων, να επιβάλλονται 
κυρώσεις (πχ πρόστιµα ή διαθεσιµότητα ή παύση καθηκόντων) και να υπάρχει σύστηµα που 
εποπτεύει την εφαρµογή του νόµου για τέτοιες περιπτώσεις. 

20. Να υπάρξουν οδηγίες σε όλες τις αρχές που έρχονται σε επαφή µε µετανάστες – 
πρόσφυγες να µην τους αντιµετωπίζουν ποτέ ρατσιστικά. 

21.  Τα παιδιά πρόσφυγες, που εντοπίζονται στη χώρα µε ή χωρίς τις οικογένειές τους, να 
παραπέµπονται µαζί µε τις οικογένειες τους σε κατάλληλες δοµές µε βάση τη χώρα προέλευσης 
προστασίας και φιλοξενίας, φιλικές και προσιτές στα παιδιά, όπου να τους παρέχονται εποπτεία 
και υποστήριξη για να απολαµβάνουν όλα τα δικαιώµατά τους, στην εκπαίδευση, στην προστασία 
κλπ. Να υπάρχει παρουσία πολιτισµικού διαµεσολαβητή που να µιλάει τη γλώσσα τους.  

22. Τα παιδιά να εκπαιδευτούν σχετικά µε τη νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών 
τους δεδοµένων και της ιδιωτικής τους ζωής, τόσο από δικές τους ενέργειες (π.χ. δηµοσιοποίηση 
στοιχείων στο διαδίκτυο) όσο και από ενέργειες άλλων (φίλων / γνωστών, δηµοσίων λειτουργών, 
ΜΜΕ κλπ). 

23. Όταν η δικαιοσύνη ασχολείται µε υπόθεση που εµπλέκεται ένα παιδί ως θύµα ή θύτης, τα 
προσωπικά του δεδοµένα, ιδίως οι φωτογραφίες και όλες οι πληροφορίες και οι λεπτοµέρειες που 
µπορούν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του, να παραµένουν απόρρητα και να 
µην γίνονται δηµόσια γνωστά. Όταν δηµοσιοποιούνται, να παρεµβαίνει άµεσα εισαγγελέας για την 
προστασία των παιδιών και να επιβάλλονται κυρώσεις τόσο σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τη 
διαρροή των πληροφοριών (π.χ. αστυνοµία) όσο και στα ΜΜΕ που χρησιµοποιούν αυτά τα υλικά.  

24. Να ενισχυθεί ο ρόλος και οι παρεµβάσεις του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στην 
προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών, στην αποφυγή ακραίων χαρακτηρισµών σε βάρος των 
παιδιών και στην υπερβολική προβολή.  

25. Να γίνουν σεµινάρια σε δηµοσιογράφους και ιδιοκτήτες ΜΜΕ σχετικά µε τον σεβασµό των 
δικαιωµάτων και της ιδιωτικής ζωής των παιδιών. 

26. Στα σχολεία πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί και να υποστηρίζουν 
και να βοηθούν παιδιά και οικογένειες που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα στις οικογένειές 
τους και µε κάποιο τρόπο έχουν µπλέξει µε κλοπές, χρήση ουσιών ή άλλες παράνοµες πράξεις. 

27. Τα παιδιά που προέρχονται από ειδικές κοινωνικές οµάδες, όπως τα παιδιά Ροµά, να µην 
περιθωριοποιούνται, απορρίπτονται ή στιγµατίζονται, γιατί έτσι µπορεί να οδηγούνται ευκολότερα 
σε παράνοµες ενέργειες. Να υποστηρίζονται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. 

28. Όταν κάποιος µαθητής / µαθήτρια προβεί σε µια παράνοµη πράξη (π.χ. κλοπή), το σχολείο 
δεν θα πρέπει να τον / την αντιµετωπίσει τιµωρητικά, ανάλογα µε τη βαρύτητα της πράξης, αλλά 
κυρίως να του προσφέρει υποστήριξη, δίνοντας περισσότερη βαρύτητα στη συζήτηση µε το παιδί, 
τον εντοπισµό των πραγµατικών αιτιών των πράξεών του και την κατανόηση τυχόν λάθους του.  

29. Για τα παιδιά που σταµατούν το σχολείο πριν την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, θα πρέπει να λειτουργούν σχολεία δεύτερης ευκαιρίας που να τους δίνουν ευκαιρίες 
εκπαίδευσης µε πιο εύκολο και ευχάριστο τρόπο. 

30.To παιδί θύµα θα πρέπει να εξετάζεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, φιλικό και οικείο σε 
αυτό, ανταποκρινόµενο στις ανάγκες της ηλικίας του. Οι γονείς του παιδιού (εφόσον δεν 
εµπλέκονται ως θύτες) θα πρέπει να προετοιµάζονται αλλά και να βοηθούν το παιδί τους να 
συνεργαστεί κατάλληλα. Ανάλογη µέριµνα πρέπει να παρέχεται και για την εξέταση των µαρτύρων. 
Μετά την κατάθεση των παιδιών να τους δίνεται ψυχολογική υποστήριξη και αν κριθεί αναγκαίο ή 
ζητηθεί, να τους παρέχεται προστασία.  

31. Πριν την εξέταση το παιδί πρέπει να προετοιµάζεται από κάποιον ψυχολόγο, που θα 
βοηθήσει το παιδί να νοιώσει ασφάλεια. Η εξέταση να διεξάγεται µε τη συνδροµή έµπειρου 
παιδοψυχολόγου, χωρίς ανακριτικό ύφος και µε δηµιουργία κατάλληλου κλίµατος και να µπορούν 
να την παρακολουθούν µε κάποιο τρόπο κοινωνικός λειτουργός και δικηγόρος του παιδιού. Η 
εξέταση ίσως χρειάζεται να διεξάγεται σε περισσότερες από µία συνεδρίες, ώστε να κερδίζεται η 
εµπιστοσύνη του παιδιού και να αποφεύγεται η απότοµη επαφή µε κακές αναµνήσεις, που µπορεί 
να προκαλέσει διαταραχές, νευρικότητα και άγχος.  

32. Η βιντεοσκόπηση των καταθέσεων πρέπει να εφαρµόζεται για να αποφεύγεται η 
επανειληµµένη επανεξέταση του παιδιού, µε την προϋπόθεση ότι το βίντεο παραµένει απόρρητο 
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και χρησιµοποιείται µόνο στο δικαστήριο, αντί για κατάθεση. Αν στο δικαστήριο χρειαστεί τελικά να 
καταθέσει ο ανήλικος θα πρέπει να προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η παρουσία κοινού ή ατόµων 
που µπορούν να επηρεάσουν την κατάθεση του παιδιού (π.χ. κατηγορούµενος). 

33. Η εξέταση του κατηγορούµενου παιδιού πρέπει να γίνεται σε φιλικό περιβάλλον  ειδικά 
διαµορφωµένο. Τα πρόσωπα που το εξετάζουν πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισµένα, 
επικοινωνιακά και φιλικά, να εξηγούν µε ήρεµο τρόπο το λάθος και τις συνέπειες της πράξης του 
παιδιού, να κερδίζουν την εµπιστοσύνη του και να βοηθούν το παιδί να αντιληφθεί τις ευθύνες του. 
Οι επιµελητές ανηλίκων που διερευνούν τις συνθήκες της τέλεσης ενός αδικήµατος, θα πρέπει να 
αναζητήσουν και άλλες µαρτυρίες εκτός του παιδιού (π.χ. από το οικογενειακό του περιβάλλον, το 
σχολείο κλπ).  

34. Η δίκη των ανήλικων παραβατών θα πρέπει να γίνεται χωρίς κοινό και οι ειδικοί να βοηθούν 
το παιδί στην κατάθεσή του, όποτε χρειάζεται.  

35. Σε όλα τα πρωτοδικεία της χώρας πρέπει να τοποθετηθούν επιµελητές ανηλίκων.  
36. Στα παιδιά που έχουν διαπράξει αδικήµατα, θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα επαφής µε 

κοινωνικούς λειτουργούς και συµβούλους, και, ανάλογα µε την περίπτωση, να ανατίθεται η 
επιµέλεια τους σε αρµόδιο πρόσωπο και να τους δίνεται δυνατότητα να συνδιαλλαγούν µε το θύµα, 
προκειµένου να επανορθώσουν την βλάβη της πράξης τους, ή να παρέχουν  κοινωφελή εργασία. 

37. Τα παιδιά που βρίσκονται σε χώρους όπου στερούνται την ελευθερία τους,  θα πρέπει να 
απολαµβάνουν τα θεµελιώδη δικαιώµατά τους και να έχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης, 
ψυχαγωγίας, επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα και καλλιέργειας της ευαισθησίας τους, των έµφυτων 
κλίσεων και των ικανοτήτων τους, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη λειτουργία των 
ιδρυµάτων αυτών. Θα πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα εξόδου µε συνοδεία, µε στόχο την 
κοινωνικοποίηση τους, αλλά και µε τον όρο της ασφάλειας των ίδιων και των άλλων. Σε όλους 
αυτούς τους χώρους θα πρέπει να λειτουργούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οµάδες τέχνης και 
έκφρασης και να διοργανώνονται συχνά εκδηλώσεις ανοικτές στην κοινωνία (όπως µπαζάρ, 
συναυλίες, παραστάσεις, κ.α.) γιατί βοηθούν την ετοιµασία των παιδιών για την επιστροφή τους 
στην κοινωνία. 

38.  Τα πανεπιστήµια και οι εκπαιδευτικοί σύλλογοι, αξιοποιώντας την υπάρχουσα γνώση και 
εµπειρία, να αναλάβουν τη διερεύνηση του φαινοµένου της νεανικής παραβατικότητας, µε σκοπό 
την εκπόνηση προγραµµάτων για την αποτελεσµατική αντιµετώπισή της. Να δηµιουργηθούν 
φορείς σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µε τη συµµετοχή έµπειρων επαγγελµατιών και 
ευαισθητοποιηµένων πολιτών, για να αναπτύξουν δραστηριότητες πρόληψης αξιοποιώντας τις 
τοπικές δυνατότητες. 

 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης): Στο σηµείο αυτό και µετά την ψήφιση των παραπάνω 
προτάσεων, παρακαλώ να δοθούν -εάν δεν έχουν δοθεί- τα ντοκουµέντα, στον Υπουργό 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, τον κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο, ο 
οποίος θα παραλάβει το ψηφισθέν κείµενο, τον οποίο και θα παρακαλούσα επ’ ολίγον να 
σχολιάσει επί της ουσίας τα θέµατα. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων): Έφηβες και Έφηβοι Βουλευτές, σας συγχαίρω για τη δουλειά σας. 
Υπόσχοµαι ότι η Επιτροπή, η οποία εργάζεται για να καταρτίσει το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού, θα τα λάβει όλα αυτά υπόψη της πολύ σοβαρά. 

Πιστεύω ότι είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι η Βουλή των Εφήβων ασχολήθηκε µε ένα 
ειδικό θέµα και µε ένα θέµα όπως είναι τα δικαιώµατα των ανηλίκων. Πιστεύω ότι είναι αυτό τόσο 
σηµαντικό, επειδή η σωστή νοµοθέτηση προϋποθέτει πάντοτε να εκφράζουν γνώµη για τον νόµο 
και αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να τον εφαρµόσουν και οι οποίοι µε τις δικές τους ανάγκες, πολλές 
φορές, εµπνέουν τον νοµοθέτη. 

Σήµερα οι Έφηβοι επέδρασαν στη διαµόρφωση ενός κειµένου, το οποίο θα επιδράσει 
αργότερα και στη νοµοθεσία, µε έναν τρόπο ο οποίος θα είναι, νοµίζω, ιδιαίτερα ωφέλιµος.  

Μόνο για ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε, αν έχω χρόνο, θα ήθελα να πω ότι σε όλα τα 
θέµατα ο νόµος και η ζωή έχουν την ίδια σηµασία για το δίκαιο. Αν, µάλιστα, σε κάποιες 
περιπτώσεις, ο νόµος φαίνεται να µην συµφωνεί µε τη ζωή, διότι είτε δυσλειτουργεί είτε φαίνεται να 
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είναι ιδιαίτερα ανελαστικός, τότε ο νόµος διορθώνεται. Η διόρθωση αυτή έχει ένα ελληνικό όνοµα. 
Έχει µεταφραστεί, βέβαια, αυτό σε όλες τις ξένες γλώσσες. Λέγεται «επιείκεια». 

Σήµερα ανάµεσα στον δικό σας λόγο και τον λόγο που συνήθως εκφράζουν οι πολιτικοί 
υπήρχε µια σηµαντική οµοιότητα. Η οµοιότητα είναι ότι όλοι αναφερθήκαµε και αναφερόµαστε στο 
«πρέπει» και το «δεν πρέπει». Το «πρέπει» των πολιτικών, όµως, έχει µια µεγάλη διαφορά από το 
δικό σας πρέπει. Το δικό µας «πρέπει» πηγάζει από συνθήκες και καταστάσεις εξουσίας. Το δικό 
σας «πρέπει» είναι πιο αυθόρµητο και πιο αγνό και εύχοµαι να το διατηρείτε πάντοτε, ακόµη κι 
όταν εσείς βρεθείτε µπροστά στις δυσκολίες. 

Βέβαια, οι διαφορές είναι κι άλλες. Ο πολιτικός πολύ περισσότερο θα αναφερθεί και στους 
τρόπους και όχι µόνο σε αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει. Είναι σαφές ότι για να έχουµε µια καλή 
νοµοθεσία και ένα δίκαιο το οποίο βοηθά τους ανθρώπους, θα πρέπει να εργαστούµε πολύ και να 
έχουµε γνώσεις. 

Πιστεύω ότι η συµβολή σας στο δίκαιο είναι πολύ σηµαντική και σας συγχαίρω.  

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης):Μαζί µας είναι, εκ των Αντιπροέδρων, ο κ. 
Κρεµαστινός, η κ. Χριστοδουλοπούλου κι ύστερα θα προεδρεύσει ο κ. Λυκούδης. Ενδεχοµένως και 
κάποια άλλα στελέχη των κοµµάτων της Κυβέρνησης δεν µπόρεσα να σας αναφέρω. 

Παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση 
των Πρακτικών της σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο των προτάσεων της 
Βουλής των Εφήβων επί του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Εξουσιοδοτείτε; 

ΠΟΛΛΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Νικόλαος Βούτσης):Η εξουσιοδότηση παρεσχέθη. Έτσι λέµε. Αν κάποιος 
δεν εξουσιοδοτεί επί των Πρακτικών της συνεδρίασης, θα το πει ρητά, αλλιώς τεκµαίρεται ότι έχει 
δοθεί η εξουσιοδότηση. 

Στο σηµείο αυτό, αγαπητοί και αγαπητές Έφηβοι Βουλευτές, ολοκληρώθηκε η νοµοθετική 
εργασία. Θα διακόψουµε τις εργασίες για ένα µικρό διάλειµµα και θα επανέλθουµε στις 11.15΄ µε 
τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, µε θέµα τη συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων. 

Ευχαριστώ πολύ. 

(Χειροκροτήµατα) 

(∆ΙΑΚΟΠΗ) 

(Κατά τη διάρκεια της διακοπής την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Η΄ Αντιπρόεδρος της 
Βουλής κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ) 

(ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Νέες και νέοι Έφηβοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι 
συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.  

Εισερχόµεθα στη συζήτηση των  

ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Η πρώτη επίκαιρη ερώτηση που θα συζητηθεί είναι της Εφήβου Βουλευτή Επικρατείας, 
κυρίας Μαρίας Φλιούρα, από την Α Οµάδα ∆ιαβούλευσης.  

(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής) 

 Η ερώτηση απευθύνεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και έχει 
θέµα: Ειδική εκπαίδευση και αγορά εργασίας.  

Τον λόγο έχει η ερωτώσα Έφηβος Βουλευτής για τρία λεπτά για να αναπτύξει την ερώτησή 
της. Και πρέπει να ξέρει ότι θα έχει και δευτερολογία, εάν θέλει, ενάµισι λεπτού.  
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ΜΑΡΙΑ ΦΛΙΟΥΡΑ (Επικρατείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  

Κύριε Υπουργέ, ονοµάζοµαι Μαρία Φλιούρα και είµαι µαθήτρια ειδικού σχολείου, της 
Πρότυπης Βιοτεχνικής Μονάδας ΟΑΕ∆ Λακκιάς. Το σχολείο µου είναι σχολείο επαγγελµατικής 
κατάρτισης. Παρ’ όλα αυτά, το πτυχίο µου δεν έχει επαγγελµατικά δικαιώµατα. Εκπαιδεύοµαι για 
ένα επάγγελµα που δεν έχω δικαίωµα να ασκήσω στο µέλλον. Πριν από δύο χρόνια ο τότε 
Υπουργός Παιδείας, ο κ. Λοβέρδος, δεσµεύτηκε δηµόσια στη Βουλή των Εφήβων, σε µαθητή του 
σχολείου µας, ότι το πτυχίο µας θα αποκτήσει επαγγελµατικά δικαιώµατα, κάτι που δεν έγινε ποτέ.  

Και σας ρωτώ, κύριε Υπουργέ: πώς ένα παιδί µπορεί να πηγαίνει µε χαρά και ενδιαφέρον 
στο σχολείο, όταν το πτυχίο του δεν του ανοίγει νέους ορίζοντες; Ποια είναι τελικά η 
ευαισθητοποίηση απέναντι στα άτοµα µε αναπηρία; Πώς θα λύσουµε την παιδική φτώχεια, αν δεν 
συνδέσουµε το σχολείο µε την αγορά εργασίας; 

Ευχαριστώ. 

(Όρθιοι οι Έφηβοι Βουλευτές χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρία συνάδελφε, σας ευχαριστούµε για την 
εξαιρετικού ενδιαφέροντος ερώτησή σας. 

Θα απαντήσει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαος Φίλης. 

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, 
κύριε Πρόεδρε. 

Φίλη Έφηβη Βουλευτή, όσα είπατε είναι σωστά και θα ήθελα εκ µέρους της Πολιτείας να 
εκφράσω την αυτοκριτική ή και τη ντροπή µας, διότι η ειδική εκπαίδευση στο σύνολό της είναι 
παραµεληµένη.  

Και είναι παραµεληµένη την ώρα που τα παιδιά και οι γονείς που στηρίζουν τα παιδιά, 
αισθάνονται διπλά αδύναµοι να υποστηρίξουν αυτό το τόσο δύσκολο έργο της επιµόρφωσης των 
παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Είναι προφανές ότι πρέπει να ενισχύσουµε το αίσθηµα αξιοπρέπειας 
και αυτοεκτίµησης καθενός παιδιού που φοιτά στα σχολεία ειδικών αναγκών. 

Φέτος, µετά από οκτώ χρόνια, προχωρούµε στην ίδρυση περίπου τετρακοσίων νέων 
τµηµάτων ένταξης, προκειµένου τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες να µπορούν, µε διαφοροποιηµένη 
διδασκαλία, αλλά µέσα στο σχολείο µε τα άλλα παιδιά, να φοιτούν, να µην δηµιουργείται η 
εντύπωση γκέτο, τουλάχιστον στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

Σε όλη τη χώρα λειτουργούν µόλις 83 ΕΕΕΕΚ και 35 ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ειδικής 
Γυµνασιακής Εκπαίδευσης, ενώ απουσιάζουν εντελώς τα Ειδικά Επαγγελµατικά Λύκεια και αυτό 
είναι µία από τις αιτίες των προβληµάτων στα οποία αναφερθήκατε νωρίτερα. Το περιεχόµενο 
σπουδών των σχολειών αυτών, αλλά και η εσωτερική τους διάρθρωση απέχει µακράν από τη 
δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των µαθητών, καθώς το θεσµικό πλαίσιό τους είναι 
ανοργάνωτο, ασαφές και αντιφατικό. 

Θα ιδρύσουµε και άλλα ΕΕΕΕΚ, θα αναµορφώσουµε µε εσωτερική διάρθρωση αυτά, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών. Και θα ιδρύσουµε –αυτό είναι µια 
είδηση- έναν νέο τύπο σχολείου, το οποίο θα ονοµάζεται Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο-Λύκειο 
και θα λειτουργεί υπό ενιαία διεύθυνση µε τέσσερα χρόνια Γυµνάσιο και τέσσερα χρόνια Λύκειο. Οι 
απόφοιτοί του θα έχουν ίσα δικαιώµατα µε τους αποφοίτους ΕΠΑΛ.  

Και από φέτος αλλάζει το πρόγραµµα σπουδών των ΕΠΑΛ και θα καταλήγει σε ένα τέταρτο 
έτος µαθητείας, όπου τα παιδιά µε εγγύηση της Πολιτείας µέσω του ΟΑΕ∆ θα δουλεύουν σε 
επιχειρήσεις και θα παίρνουν το 75% του βασικού µισθού και θα έχουν κοινωνική ασφάλιση, όχι 
µαύρη εργασία δηλαδή. Αυτό το µέτρο θα το επεκτείνουµε και στην περίπτωση των παιδιών από 
τα ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής. 

Επίσης, για πρώτη φορά φέτος και συγκεκριµένα τον Φεβρουάριο, συστήσαµε σχολικούς 
συνεταιρισµούς στα σχολεία που ανέφερα νωρίτερα. Μέσω αυτών θα δοθεί η δυνατότητα να 
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αξιοποιηθούν οι δηµιουργικές και εργασιακές δυνατότητες των µαθητών και των µαθητριών. 
Καθιερώσαµε τη µαθητεία στα Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια και Λύκεια και θα ενισχύσουµε -
όπως σας είπα- την πρακτική άσκηση. Και θα λειτουργήσουµε ΣΕΚ και ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής. 

Τέλος, θα βοηθήσουµε τους συλλόγους γονέων που επωµίζονται ένα µεγάλο βάρος για την 
εκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες, να δηµιουργήσουν Κοιν.Σ.Επ, δηλαδή συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις, ώστε να διαµορφωθούν όροι προστατευµένης εργασίας για τα παιδιά που τελειώνουν 
την τεχνική επαγγελµατική ειδική αγωγή. 

Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι, παρότι η Κυβέρνησή µας φέτος αύξησε κατά 50% τον 
αριθµό των αναπληρωτών που προσλάβαµε και αυτό φάνηκε στο πόσο καλύτερη ήταν η 
λειτουργία των σχολείων, έχουµε πλήρη συνείδηση ότι τα σχολειά σας χρειάζονται περαιτέρω 
έµπρακτο ενδιαφέρον από την Πολιτεία. 

Σας το υποσχόµαστε. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, θέλω να αναγγείλω ότι τη συνεδρίασή µας 
τιµά µε την παρουσία του ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Ποταµιού κ. Σταύρος 
Θεοδωράκης. 

(Χειροκροτήµατα) 

Κυρία συνάδελφε, κυρία Φλιούρα, θέλετε να δευτερολογήσετε; Έχετε ενάµισι λεπτό. 

ΜΑΡΙΑ ΦΛΙΟΥΡΑ (Επικρατείας): Με κάλυψαν πάρα πολύ αυτά που είπε ο κύριος 
Υπουργός.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε και εµείς, κυρία συνάδελφε. 

∆εύτερη θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Εφήβου Βουλευτή ∆ωδεκανήσου κ. 
Γεωργίου Μπακάλη, από την ΣΤ Οµάδα ∆ιαβούλευσης, προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων µε θέµα: Μείωση των διδακτικών ωρών και αλλαγή του προγράµµατος των τάξεων 
του Γυµνασίου. 

Τον λόγο έχει ο ερωτών Έφηβος Βουλευτής για τρία λεπτά, για να αναπτύξει την ερώτησή 
του. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ (∆ωδεκανήσου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κύριε Υπουργέ, µε την υπ’ αριθµόν 93381/2 της 7ης Ιουνίου 2016 υπουργική απόφαση, 
που υπάγεται στο ΦΕΚ 1640, Τεύχος Β’, το οποίο εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου 2016, αποφασίστηκε το 
ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του ηµερησίου Γυµνασίου, το 
οποίο θα εφαρµοστεί από την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017 και εξής.  

Με αυτήν την απόφαση µειώθηκαν κατά κύριο λόγο οι διδακτικές ώρες κάποιων 
µαθηµάτων, ενώ κάποια άλλα αφαιρέθηκαν από µία ή περισσότερες τάξεις. Συνεπώς, οι 
εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας και στις τρεις τάξεις µειώθηκαν από τριάντα πέντε σε τριάντα δύο, 
πράγµα µάλλον ανούσιο και περιττό. 

Ως εκ τούτου, έγιναν αλλαγές χωρίς λογική βάση, όπως η αφαίρεση ώρας από το µάθηµα 
τη Βιολογίας και η πλήρης κατάργηση αυτού της Οικιακής Οικονοµίας στη Β’ τάξη, το οποίο 
λειτουργούσε και ως συνδετικός κρίκος µεταξύ των µαθηµάτων Οικιακής Οικονοµίας της Α’ τάξης 
και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ’ τάξης. 
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Σηµαντική µεταβολή αποτέλεσε ακόµα η µείωση των διδακτικών ωρών της Αρχαίας 
Ελληνικής Γλώσσας. Σε δήλωση του αρµοδίου Υπουργού Νικολάου Φίλη στην ανοιχτή εκδήλωση 
για την παιδεία του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιθέας που πραγµατοποιήθηκε στις 30 Μαΐου του 2016, µεταξύ 
άλλων, θίχτηκε το θέµα της αδυναµίας των παιδιών να µιλήσουν καλά τα ελληνικά, όπως ανέφερε 
ο ίδιος ο Υπουργός. Η τρίωρη διδασκαλία του µαθήµατος ονοµάστηκε «παρά φύσιν» από τον 
Υπουργό.  

Τα µέτρα που θα µπορούσαν να είχαν ληφθεί, αντί των υπαρχόντων, είναι πράγµατι 
πολυάριθµα. Εάν πρόβληµα είναι τελικά η δυσκολία των νέων να εκφραστούν ορθά στην ελληνική, 
τότε πώς θα ήταν λύση η αποµάκρυνση από τη ρίζα της; Μια ολόκληρη σωρεία µαθητών γίνεται 
έρµαιο της ασύµφορης αυτής πρακτικής δοκιµής, που είναι βέβαιο ότι µόνο τα αντίθετα από τα 
επιθυµητά αποτελέσµατα µπορεί να φέρει. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ:  

Ποια είναι η πραγµατικά σκοπιµότητα στην αλλαγή γενικά του ωρολογίου προγράµµατος 
των µαθηµάτων του Γυµνασίου και ποια για τα επιµέρους µαθήµατα; 

Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα µαθήµατα που υπέστησαν τις αλλαγές; 

Τέλος, προτίθεστε να εφαρµόσετε διορθώσεις στην υπουργική απόφαση πριν από την 
έναρξη του επερχόµενου σχολικού έτους ή στο επόµενο, εφόσον κριθεί αναγκαίο εκ των 
πραγµατικών εκπαιδευτικών συνεπειών από την εφαρµογή της, βάσει και όσων προτείνουν οι 
καθηγητές, οι οποίοι διδάσκουν τα µαθήµατα που δέχτηκαν µεταβολές στο πρόγραµµα; 

Ευχαριστώ πολύ. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε. 

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Έφηβε 
Βουλευτή ∆ωδεκανήσου, η ερώτησή σας θέτει πολλά και ουσιώδη ζητήµατα. Όλες οι προσπάθειες 
που κάνουµε είναι βήµα-βήµα και σε συνεννόηση µε τους εκπαιδευτικούς, διότι πρέπει να 
γνωρίζετε ότι τις αποφάσεις για το περιεχόµενο και τη διάρθρωση των προγραµµάτων στο 
∆ηµοτικό, στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο τις λαµβάνει όχι ο Υπουργός Παιδείας –εµείς απλώς 
επικυρώνουµε- αλλά το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΙΕΠ, στο οποίο συµµετέχουν 
πανεπιστηµιακοί και άλλοι εκπαιδευτικοί από άλλες βαθµίδες. Συζητούν, κάνουν έρευνες. ∆εν 
αποφασίζουν έτσι, χωρίς να έχουν µια µελέτη, αλλά κάνουν πολύχρονες µελέτες για το πώς 
λειτουργεί σήµερα το σχολείο. 

Ποια είναι η βασική άποψή µας; Ότι χρειαζόµαστε λιγότερες εξετάσεις στο Γυµνάσιο και 
περισσότερο ωφέλιµο διδακτικό χρόνο. ∆εν θέλουµε να υπάρχει στο σχολείο, στο Γυµνάσιο 
ιδιαίτερα, µια αντίληψη ότι τα παιδιά συµµετέχουν απλώς για να δώσουν εξετάσεις. Θέλουµε να 
έχει µεγαλύτερο χρόνο η διάρκεια του σχολικού έτους, να έχουµε τετράµηνα και όχι τρίµηνα και στο 
τέλος κάθε τάξης στο Γυµνάσιο να µην δίνονται δώδεκα και δεκαπέντε µαθήµατα στην τελική 
εξέταση, αλλά αυτά που θα εκτιµήσουµε ότι είναι τα πιο βασικά για τη λειτουργία του σχολείου. ∆εν 
λέω ποτέ εγώ ότι είναι δευτερεύοντα, αλλά να δίνονται εξετάσεις σε αυτά που από τη διάρκεια της 
διδασκαλίας στο σχολείο έχουν, εκ των πραγµάτων, θεωρηθεί ως πιο βασικά.  

Άρα, ουσία και όχι τύπος. Άρα, µάθηµα, σχέση του εκπαιδευτικού µε το παιδί και όχι 
εξετάσεις. Αυτός είναι ο κατευθυντήριος στόχος µας. 

Είναι, επίσης, προφανές ότι το τριανταπεντάωρο, δηλαδή επτά ώρες την ηµέρα τα παιδιά –
εσείς- σε σχολειά, τα οποία συνήθως δεν είναι και λειτουργικά, δεν είναι καλά τα κτίριά τους 
δηλαδή, είναι ένας στόχος ο οποίος περισσότερο µοιάζει µε επιβολή και καταναγκασµό και 
λιγότερο µε ουσιαστική συµµετοχή του παιδιού στο σχολείο. Θέλουµε ποιοτικό χρόνο και όχι γενικά 
και αόριστα χρόνο. Θέλουµε να υπάρχει εκπαιδευτικό πρόγραµµα και αυτό να ικανοποιείται από 
τις επιλογές των εκπαιδευτικών και όχι το σχολειό να ικανοποιεί, καταρχήν, δικαιώµατα εργασίας. 
Το σχολειό, καταρχήν, ικανοποιεί δικαιώµατα εκπαιδευτικών αναγκών.  
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Θέλω να σας πω ότι όσα µέτρα λάβαµε φέτος είναι τα πρώτα βήµατα σε µια κατεύθυνση 
αλλαγής συνολικά του Γυµνασίου. Θέλουµε να βελτιώσουµε τη διδασκαλία όλων των µαθηµάτων. 
Σε σχέση µε τα γλωσσικά µαθήµατα θεωρούµε ότι δεν είναι λογικό στην πρώτη τάξη µάλιστα του 
Γυµνασίου να διδάσκεται το παιδί περισσότερες ώρες Αρχαία Ελληνικά από το πρωτότυπο και 
λιγότερες ώρες Νέα Ελληνικά. Αντιθέτως, τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να διδαχθούν είτε από 
πρωτότυπο στο Λύκειο είτε από µετάφραση στο Γυµνάσιο -αυτό είναι µια ανοικτή συζήτηση που 
κάνουµε στην εκπαιδευτική κοινότητα- και να δώσουµε έµφαση στη λογοτεχνία και γενικότερα στη 
διδασκαλία της Γλώσσας, της ζωντανής γλώσσας του λαού µε την οποία συνεννοούµαστε σήµερα 
µεταξύ µας και όπως ξέρετε έχει παρεισφρήσει σήµερα το φαινόµενο των greeklish. Τα παιδιά, 
εσείς βοµβαρδίζεστε από τον οπτικό πολιτισµό και χρειάζεται να συζητήσουµε σοβαρά µε 
εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς της γλώσσας το πρόβληµα της γλωσσικής διδασκαλίας. 

Θα ήθελα, επίσης, να σας πω ότι είναι προφανές ότι αν κάποιος δεν γνωρίζει τα αρχαία 
ελληνικά, δεν σηµαίνει ότι δεν γνωρίζει να µιλάει καλά τη σηµερινή γλώσσα, διότι εξ αντιστρόφου 
το ότι διδάσκονται όλα τα παιδιά σήµερα τα αρχαία ελληνικά από την Α΄ τάξη του Γυµνασίου 
σηµαίνει ότι µαθαίνουν να µιλάνε καλά τα νέα ελληνικά; Το πιστεύει κανείς αυτό; Άρα, έχει µεγάλη 
σηµασία να συζητήσουµε αυτό το ζήτηµα, όχι µε βάση ιδεολογική, αλλά µε βάση παιδαγωγική. Τι 
πρέπει να µαθαίνουν τα παιδιά, τι µπορούν να µαθαίνουν τα παιδιά σήµερα σε έναν κόσµο 
µεταβαλλόµενο, σε έναν κόσµο ο οποίος µας επιβάλλει να έχουµε πολλές γνώσεις και πολλές 
δεξιότητες. 

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Υπουργέ, προσέξτε τον χρόνο λίγο. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων):  Ολοκληρώνω 
αµέσως, κύριε Πρόεδρε. 

Θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέµα το οποίο έχετε θέσει και που αφορά το 
ζήτηµα της σκοπιµότητας για την αλλαγή των µαθηµάτων. Θέλουµε να βάλουµε νέα γνωστικά 
αντικείµενα και µαθήµατα στα σχολεία. ∆εν µπορεί η σεξουαλική ενηµέρωση να απουσιάζει από τα 
σχολεία. Είναι έγκληµα αυτό που συµβαίνει. Αφήνουµε τα παιδιά ανενηµέρωτα και τις οικογένειες 
αµήχανες για προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει ο σύγχρονος έφηβος. ∆εν µπορεί τα ζητήµατα 
εθισµού –πάσης φύσεως εθισµού, από τα ναρκωτικά µέχρι τα τάµπλετ- να είναι έξω από τη 
συζήτηση στο σχολείο. Πρέπει και αυτά ως γνωστικά αντικείµενα και όχι ως περιθωριακά πρότζεκτ 
να υπάρχουν µέσα στο σχολείο. Και άλλα µαθήµατα που έχουν να κάνουν µε την αγωγή της υγείας 
πρέπει να σκεφθούµε, γιατί αυτή η περίοδος της ζωής των παιδιών -τα παιδιά του Γυµνασίου 
δηλαδή- είναι µια περίοδος που ό,τι τώρα µάθουν το µαθαίνουν και ό,τι δεν το µάθουν τώρα, δεν 
θα το µάθουν ποτέ αργότερα. 

Σας ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ο Έφηβος Βουλευτής ∆ωδεκανήσου κ. Γεώργιος 
Μπακάλης έχει το λόγο για να δευτερολογήσει για ενάµισι λεπτό. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ (∆ωδεκανήσου): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κύριε Υπουργέ, µε καλύψατε εν µέρει.  

Αναφέρατε, κατ’ αρχάς, τη µείωση των ωρών γενικά. Θεωρείτε ότι είναι λογικό να τις κάνετε 
από τριάντα πέντε τριάντα δύο, γιατί; Γιατί ελαφραίνει το πρόγραµµα των µαθητών; Επειδή οι 
τριαντάλεπτες τελευταίες διδακτικές ώρες, δηλαδή κατά εβδοµαδιαία βάση µιάµιση ώρα, 
ελαφραίνουν το πρόγραµµά τους και θεωρείτε ότι γι’ αυτό αξίζει να θυσιάσουµε τρεις διδακτικές 
ώρες; Για να µην αναφέρω τις τρεις διδακτικές ώρες που κόψατε, όπως για παράδειγµα στην Α΄ 
Γυµνασίου που έχετε κόψει µια ώρα Βιολογία, που είναι η πρώτη τάξη στην οποία γίνεται το 
µάθηµα της Βιολογίας και τίθενται οι βάσεις για το συγκεκριµένο µάθηµα, ενώ και στις επόµενες 
τάξεις διδάσκεται το συγκεκριµένο µάθηµα για µία ώρα µόνο. Οπότε, δεν θεωρώ ότι διδάσκεται 
επαρκώς. 
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Αναφέρατε, επίσης, στην αρχή ότι εσείς επικυρώνετε και δεν αποφασίζετε ουσιαστικά, αλλά 
και η επικύρωση δεν σηµαίνει ότι δεν έχετε µερίδιο ευθύνης για το συγκεκριµένο θέµα. Γιατί, αν 
θέλατε, θα µπορούσατε να παρέµβετε και να µην το ψηφίσετε, να µην το επικυρώσετε. 

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Έφηβου Βουλευτή) 

Όσον αφορά τα αρχαία, επειδή µε το που ρωτήσατε αν πιστεύει κανένας εδώ µέσα ότι τα 
αρχαία βοηθούν στο να µάθουµε τα νέα ελληνικά, άκουσα πάρα πολλά σχόλια δίπλα µου που 
θεωρούσαν όντως ότι τα αρχαία βοηθούν στο να µάθουµε τα νέα ελληνικά -δεν είµαι µόνος µου- 
και πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν τα αρχαία, το υποστηρίζουν αυτό και αν έρθετε 
σε συζήτηση και συνεννόηση µαζί τους, πιστεύω ότι θα σας πουν ακριβώς το ίδιο πράγµα, θέλω 
να σας πω το εξής: 

Εγώ δεν έχω δει ποτέ µου δένδρο ή φυτό να επιβιώνει χωρίς τις ρίζες του και έτσι η νέα 
ελληνική γλώσσα δεν µπορεί να επιβιώσει χωρίς τα αρχαία. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε. 

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ενάµισι λεπτό. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Να 
απαντήσουµε; Ωραία.  

Σας είπα και νωρίτερα το εξής: Το θέµα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, στο οποίο 
αναφερθήκατε, να µην το αντιµετωπίζετε ιδεολογικά, δηλαδή ότι εάν κάποιος δεν ξέρει να µιλάει 
αρχαία, δεν είναι Έλληνας. Η µεγάλη πλειοψηφία των Συνελλήνων, των συµπολιτών µας, δεν 
γνωρίζει να µιλάει Αρχαία Ελληνικά και είναι Έλληνες βαθιά µέσα στην ψυχή τους.  

Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι το θέµα των Αρχαίων Ελληνικών έχει συζητηθεί τον 
εικοστό αιώνα δια µακρών στη χώρα µας, τότε που υπήρχε µια σύγκρουση ανάµεσα στη γλώσσα 
του λαού, τη δηµοτική, και στη γλώσσα της εξουσίας, την καθαρεύουσα. Και άνθρωποι 
συντηρητικοί, όπως ο πρωθυπουργός Γεώργιος Ράλλης, αλλά και άλλοι φιλελεύθεροι, όπως ο 
Ευάγγελος Παπανούτσος, αποφάσισαν το 1976 να υιοθετήσουν ένα µοντέλο διδασκαλίας της 
Αρχαίας Ελληνικής που αφορούσε το νόηµα, να µάθουν τα παιδιά το νόηµα και όχι τον 
φορµαλισµό, δηλαδή απαρέµφατα και αττική σύνταξη στο Γυµνάσιο, και στο Λύκειο όποια παιδιά 
ήθελαν το κλασικό να προχωρήσουν στη διδασκαλία της γλώσσας από το πρωτότυπο.  

Σήµερα είµαστε σε µια διαδικασία που ξαναπιάνουµε το νήµα αυτό του διαλόγου -και 
επαναλαµβάνω- όχι από κάποια ιδεολογική αντίθεση, προς Θεού, ούτε και εσείς να προσκολλάσθε 
ιδεολογικά στο θέµα των Αρχαίων, αλλά από την άποψη την παιδαγωγική. Σήµερα τα παιδιά, είτε 
διδάσκονται Αρχαία είτε όχι, δεν µιλάνε καλά την ελληνική µας γλώσσα για πολλούς λόγους. Ας το 
συζητήσουµε και ας καταλήξουµε ψύχραιµα για ποιον λόγο.  

Τέλος, το θέµα της Βιολογίας. Η Βιολογία διδασκόταν τέσσερις ώρες στο Γυµνάσιο. Τώρα 
διδάσκεται τρεις. Είναι αυτό µια απώλεια; Θα το δούµε. Επαναλαµβάνω ότι έχουµε ως σύνθηµά 
µας –σύνθηµα µε τη θετική έννοια- το εξής: Θέλουµε ποιοτικό χρόνο διδασκαλίας και όχι να χάνουν 
τα παιδιά στις τάξεις ώρες, που στην ουσία είναι ώρες εξετάσεων και όχι µάθησης.  

Σας ευχαριστώ.  

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.  

Τρίτη θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Εφήβου Βουλευτή Αρκαδίας κ. Φωτίου 
Μουρούτσου από τη Γ Οµάδα ∆ιαβούλευσης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευµάτων µε θέµα: Προβληµατισµοί σχετικά µε την αµφισβήτηση της αξίας της πρωινής 
προσευχής στο σχολείο, του µαθήµατος των Θρησκευτικών και των µαθητικών παρελάσεων, 
καθώς και την προσπάθεια υποτίµησης της διαχρονικής σηµασίας τους για την ελληνική οικογένεια. 

Τον λόγο έχει ο ερωτών Έφηβος Βουλευτής για τρία λεπτά, για να αναπτύξει την ερώτησή 
του.  



36 

 

Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ (Αρκαδίας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.  

Ονοµάζοµαι Μουρούτσος Φώτιος και εκπροσωπώ την Αρκαδία. 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, η εποχή στην οποία ζούµε χαρακτηρίζεται -και όχι άδικα- ως 
εποχή της παγκοσµιοποίησης. Εκτός αυτού οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε συνδυασµό µε τις 
επιθετικές διαθέσεις γειτονικών χωρών, οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες οικειοποίησης των 
ονοµάτων και των συµβόλων της ελληνικής ιστορίας, υπαγορεύουν την ανάγκη οικονοµικής, 
κοινωνικής και πολιτικής ανασύνταξης του ελληνικού κράτους.  

Όµως, κυριότερη άµυνά µας ως έθνος απέναντι σε αυτές τις συνθήκες αποτελεί η 
διασφάλιση της ελληνικής µας ταυτότητας. Όµως, µε έκπληξη παρατηρώ ότι η Κυβέρνηση, και 
συγκεκριµένα το Υπουργείο σας, προχωρά σε προώθηση θέσεων, οι οποίες οδηγούν σε 
αµφισβήτηση του ρόλου των µαθητικών παρελάσεων, της πρωινής προσευχής και του µαθήµατος 
των Θρησκευτικών, που αποτελούν µέρος της ελληνικής µας ταυτότητας.  

Όµως, τα προβλήµατα δεν περιορίζονται στην αποτυχία διατήρησης της ελληνικής 
ταυτότητας, αφού παράλληλα υπάρχει κίνδυνος να διχασθεί η σχολική κοινότητα. Η ευρύτερη 
πλειοψηφία των Ελλήνων µαθητών είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Συνεπώς, δεν µπορούµε να 
ξέρουµε ποια θα είναι η αντίδραση της πλειονότητας των µαθητών σε µια ενδεχόµενη απόφαση 
του συλλόγου καθηγητών του εκάστοτε σχολείου που θα οδηγήσει σε κατάργηση της πρωινής 
προσευχής.  

Επίσης, όλοι γνωρίζουµε πως το σχολείο αποτελεί -ή καλύτερα θα έπρεπε να αποτελεί- µια 
µικρογραφία της κοινωνίας. Κατά συνέπεια, όπως η κοινωνική ζωή της χώρας µας συνδέεται µε 
την επίσηµη ή επικρατούσα θρησκεία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και το Σύνταγµα, κάτι τέτοιο 
πρέπει να συµβαίνει και µε το σχολείο. Για το γεγονός, λοιπόν, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
Ελλήνων µαθητών είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, θεωρώ ότι η πρωινή προσευχή πρέπει να 
διατηρηθεί στο ελληνικό σχολείο. 

Αναφορικά µε το µάθηµα των Θρησκευτικών είναι απαραίτητο να υπάρξει συνέχεια στο 
κατηχητικό έργο, αφού έτσι εξασφαλίζεται η τήρηση δυο κανόνων του Συντάγµατος σχετικών µε 
την παιδεία. Συγκεκριµένα, ικανοποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Συντάγµατος, όπου 
ορίζεται υποχρέωση της παιδείας να αναπτύσσει την εθνική και θρησκευτική συνείδηση. Γίνεται, 
λοιπόν, κατανοητό ότι τα Θρησκευτικά αποτελούν εθνικό κεφάλαιο. 

Αναφορικά µε τις µαθητικές παρελάσεις, θεωρώ αδύνατο να εφαρµοστεί η πρόταση που 
παρουσιάσατε στις τελευταίες σας δηλώσεις, σχετικά µε τη λήψη της απόφασης για τη συµµετοχή 
του εκάστοτε σχολείου στην παρέλαση από τους καθηγητές, αφού αδυνατώ να δεχτώ ότι οι 
µαθητές που επιθυµούν να παρελάσουν δεν θα αντιδράσουν στον αποκλεισµό του σχολείου τους, 
πολύ δε περισσότερο όταν η απόφαση αυτή δεν δεσµεύει άλλα σχολεία.  

Πρέπει, επίσης, να γίνει ξεκάθαρο ότι οι µαθητές που συµµετέχουν στην παρέλαση, 
συµµετέχουν επειδή επιθυµούν να τιµήσουν τους εθνικούς ήρωες και την ιστορία µας, κι όχι από 
υποχρέωση.  

Για τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, θεωρώ άστοχες τις όποιες αποφάσεις αµφισβήτησης 
των θεσµών αυτών. Θα µπορούσε, φυσικά, σε µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού του ελληνικού 
σχολείου να σταλεί µε την έναρξη της σχολικής περιόδου οδηγία, µε την οποία θα γίνεται 
κατανοητό στους καθηγητές ότι οι µαθητές θα συµµετάσχουν στην πρωινή προσεχή και στις 
παρελάσεις µόνο µε τη θέλησή τους.  

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώ εσάς, κύριε Υπουργέ, πρώτον, ποιες είναι οι αλλαγές που 
θα προωθήσετε σχετικά και ποιος ο στόχος των αλλαγών αυτών; 

∆εύτερον, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και όσα ανέφερα, καταργώντας και αµφισβητώντας τη 
θέση της χριστιανικής παιδείας, αλλά και των µαθητικών παρελάσεων στο ελληνικό σχολείο, δεν 
νοµίζετε ότι στρέφεστε ενάντια στον ελληνικό λαό και στην ιστορία του;  
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Σύµφωνα, άλλωστε, και µε έρευνα της «Κάπα Research», οι ορθόδοξοι χριστιανοί στη 
χώρα µας αγγίζουν το πολύ υψηλό ποσοστό του 81,4%, ενώ αναφορικά µε τις παρελάσεις αυτές 
αποτελούν διαχρονικά τρόπο απόδοσης τιµής σε αυτούς που αγωνίστηκαν και θυσίασαν τη ζωή 
τους, για να µπορούµε να µιλάµε εµείς αυτή τη στιγµή ελευθέρα και δηµοκρατικά.  

Σας ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε. 

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ. 

Κύριε Έφηβε Βουλευτή Αρκαδίας, επιτρέψτε µου να σας προσφωνήσω συµπατριώτη µου, 
γιατί κι εγώ έξω από το Λεωνίδιο κατάγοµαι εκ µητρός. Θέσατε πολλά και ενδιαφέροντα ζητήµατα, 
τα οποία συζητιούνται στον δηµόσιο χώρο.  

Όλα αυτά ως βάση έχουν τον προβληµατισµό για την ταυτότητα, ποιοι είµαστε, από πού 
καταγόµαστε και πού πηγαίνουµε, σε έναν κόσµο, πράγµατι, αβεβαιότητας, σε έναν κόσµο, όµως, 
και προκλήσεων θετικών, όπως εµπεριέχονται στην παγκοσµιοποίηση.  

Η δηµοκρατία αποτελεί τη βάση της εθνικής µας ταυτότητας. ∆εν µπορούµε να 
διανοηθούµε εµείς, οι σύγχρονοι Έλληνες, ότι µπορεί να υπάρξει εθνική ταυτότητα χωρίς 
δηµοκρατία. Έχει σηµασία αυτό, διότι η συνείδηση που έχουµε για τον εαυτό µας ως έθνος 
στηρίζεται στη δηµοκρατική αρχή της ισότητας των πολιτών και στον αλληλοσεβασµό µεταξύ των 
λαών. ∆εν υπάρχουν πιο ίσοι ανάµεσα στους ίσους. ∆εν υπάρχουν πιο Έλληνες ανάµεσα στους 
Έλληνες. ∆εν υπάρχει περιούσιος λαός.  

Θα ήθελα να επισηµάνω µια αναφορά που κάνετε στις ερωτήσεις σας. Λέτε ότι µε όσα 
λέγω στρέφοµαι ενάντια στον ελληνικό λαό και την ιστορία του. Είναι λάθος. Είναι διχασµός. ∆εν 
θα πάµε ποτέ µπροστά, όταν αµφισβητούµε ο ένας την ελληνικότητα του άλλου. Είµαστε όλοι 
Έλληνες και είµαστε όλοι Έλληνες δηµοκράτες.  

Στοιχείο της δηµοκρατίας είναι η αναγνώριση της αντίθετης άποψης. ∆εν λέω «σωστής», 
αλλά η αναγνώρισή της στο πλαίσιο του διαλόγου. Έχουµε διαδικασίες, για να επιλέγουµε κάποια 
στιγµή ποια είναι η σωστή και µετά ποια άλλη είναι η σωστή. ∆εν υπάρχουνανιστορικά ορθές 
αποφάσεις. Προχωράει µια κοινωνία, προχωράει ένα έθνος.  

Αυτά, λοιπόν, σε σχέση µε την ταυτότητα. Η ταυτότητα στην οποία εντάσσεται σήµερα ένας 
νέος είναι η εθνική ταυτότητα, είναι η ταυτότητα που έχει να κάνει µε το φύλο του, πώς το βλέπει, η 
ταυτότητα που έχει να κάνει µε την κοινωνική του παρουσία, η ταυτότητα που έχει να κάνει µε την 
πολιτιστική του προοπτική, η ταυτότητα που έχει να κάνει µε τον κόσµο, γιατί σήµερα είµαστε 
πολίτες όχι µόνο της χώρας µας, αλλά και ολόκληρου του κόσµου.  

Θέσατε και άλλα ζητήµατα τα οποία έχουν πολύ µεγάλη σηµασία. Για παράδειγµα, θέσατε 
το θέµα των Θρησκευτικών και των παρελάσεων. Να πω εξαρχής ότι υπάρχουν παιδιά, τα οποία 
δεν παρελαύνουν κάθε χρόνο για διάφορους λόγους. Είναι λιγότερο Έλληνες από τους άλλους που 
παρελαύνουν; Υπάρχουν παιδιά, τα οποία πηγαίνουν µε το ζόρι το πρωί στην προσευχή ή χωρίς 
να έχουν συνείδηση ιερότητας για τη στιγµή της προσευχής. Είναι λίγο ρουτίνα, «πάµε για να 
αρχίσουµε». Είναι λιγότερο Έλληνες και χριστιανοί από τους άλλους;  

Τι θέλω να πω; Τα εξωτερικά στοιχεία δεν καθορίζουν τον εσωτερικό κόσµο του 
ανθρώπου. Είµαστε αυτό που είµαστε µέσα από τις δικές µας διεργασίες και τον διάλογό µας µε 
την υπόλοιπη κοινωνία, όχι επειδή επιδεικνυόµαστε. Η επίδειξη, άλλωστε, στον χώρο της 
θρησκείας του χριστιανισµού έχει το νόηµα που λέει ο Χριστός, του φαρισαϊσµού.  

  Μακριά, λοιπόν, από εµάς το στοιχείο της επίδειξης της θρησκευτικής ή της εθνικής 
πεποίθησης του κάθε παιδιού και του κάθε νέου.  

Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ και στο ζήτηµα, πιο συγκεκριµένα, που αναφέρατε και έχει 
να κάνει µε το µάθηµα των Θρησκευτικών. Έχει ληφθεί απόφαση, µετά από διάλογο πενταετίας –
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πριν από τη δική µας Κυβέρνηση ξεκίνησε αυτός ο διάλογος και η πειραµατική εφαρµογή νέων 
προγραµµάτων σπουδών Θρησκευτικών- και µε την Εκκλησία και µε άλλους θεωρητικούς κύκλους 
για το πώς θα διδάσκεται το µάθηµα των Θρησκευτικών στο σχολείο. ∆εν θέλουµε να είναι 
κατηχητικό. Γιατί; Το κατηχητικό σηµαίνει ότι πηγαίνει µέσα ο δάσκαλος, ο θεολόγος, για να κάνει 
κάποιον χριστιανό. Θα βαθµολογείται αυτό; ∆ηλαδή, θα βαθµολογούµε αν κάποιος είναι καλός ή 
κακός χριστιανός; Αυτό είναι παράλογο.  

Είναι δυνατόν ένα σχολειό, το οποίο είναι κοσµικό σχολειό -την ευθύνη την έχει η εκάστοτε 
Πολιτεία- να µετατραπεί σε κατηχητικό σχολείο; Ο θεολόγος, δηλαδή, θα ελέγχεται από τον τοπικό 
επίσκοπο τι µάθηµα κάνει µέσα εκεί, γιατί είναι κατηχητικό το µάθηµα αυτό, δηλαδή, αν θα είναι 
σωστά ή όχι αυτά που λέει; Όχι, βέβαια.  

Θέλουµε ένα σχολείο που να είναι ουδετερόθρησκο, να µην παρεµβαίνει στη συνείδηση 
των παιδιών, να τους δίνει γνώσεις για το θρησκευτικό φαινόµενο και, βεβαίως, να τους δίνει 
περισσότερα και πληρέστερα τα ζητήµατα που αφορούν την ορθόδοξη θρησκεία, δεδοµένου ότι το 
µεγαλύτερο µέρος στη χώρα µας είναι ορθόδοξοι.  

Παρένθεση: Όταν το Σύνταγµα λέει «επικρατούσα θρησκεία», δεν εννοεί κρατική θρησκεία. 
Εννοεί ότι οι περισσότεροι δηλώνουν ότι πιστεύουν στη θρησκεία αυτή, στην ορθοδοξία. Αυτό δεν 
σηµαίνει ότι όσοι δεν πιστεύουν σε αυτήν τη θρησκεία, δεν έχουν δικαίωµα µέσα στο σχολείο να 
ακούνε κάτι για τη δική τους θρησκεία και το σηµαντικότερο, σε συνθήκες ύπαρξης πολλών 
παιδιών από άλλες χώρες στη χώρα µας. ∆ίπλα σου κάθεται ένα παιδάκι που οι γονείς του είναι 
µουσουλµάνοι. Θέλεις να ξέρεις τι πιστεύει ο µουσουλµανισµός ή η εικόνα για το ισλάµ θα είναι η 
εικόνα του ISIS, των εγκληµατιών; 

Θέλεις να γνωρίζεις ποιος είναι ο διπλανός σου, για να συµβιώνεις καλά µαζί του ή δεν σ’ 
ενδιαφέρει και τον αποκλείεις; Αυτό ούτε χριστιανικό είναι ούτε, µε τη σωστή έννοια, δηµοκρατικό 
και εθνικό. Συνεπώς, έχει µεγάλη σηµασία το µάθηµα των Θρησκευτικών να είναι ευρύ µάθηµα, 
που το παιδί να µαθαίνει για τις άλλες θρησκείες και όχι µόνο, όπως µε έµφαση µαθαίνει, για το 
θέµα της ορθόδοξης θρησκείας.  

Θα τελειώσω µε το ζήτηµα, το οποίο θέσατε, των παρελάσεων. Ξέρετε πότε εφαρµόστηκαν 
οι µαθητικές παρελάσεις στην Ελλάδα; Πιστεύετε ότι είναι από παλιά; Είναι από το 1937. Τότε, στη 
χώρα µας είχαµε δικτατορία Μεταξά, και οι παρελάσεις εφαρµόστηκαν για τον εθνικό 
φρονηµατισµό των ελληνοπαίδων. Μα, θα µου πείτε ότι µετά πέρασαν πολλά χρόνια. Το δέχοµαι. 
Να ξέρουµε, όµως, ότι αυτές οι παρελάσεις δεν αποτελούσαν ποτέ εξ αρχής ούτε µετά στοιχείο της 
εθνικής ταυτότητας του παιδιού και του Νεοέλληνα. Ήταν ένα στοιχείο φρονηµατισµού, όπως 
λεγόταν. Μετά, ξέρετε, τι σηµαίνει παρέλαση: Να πάνε τα παιδιά να τα δουν οι γονείς τους. Εντάξει, 
να παρελάσουν κι αυτά.  

Έχει σηµασία οι εθνικές επέτειοι να διδάσκονται µε την καλή έννοια στο σχολείο, µε γιορτές. 
Και στους δήµους να διοργανώνονται γιορτές, να µαθαίνουµε τον πολιτισµό, την ιστορία. Αυτό έχει 
σηµασία. Λιγότερο έχει σηµασία να παρελαύνουµε, ουσιαστικά, µε τρόπους στρατιωτικών 
αγηµάτων. Σηµασία έχει να µαθαίνουµε την ουσία και δεν έχει σηµασία εάν γίνεται, έστω, η 
γυµναστική επίδειξη στην παρέλαση.  

Είναι προφανές ότι σε ό,τι αφορά το θέµα των Θρησκευτικών την ευθύνη για την αλλαγή 
του µαθήµατος την έχει το Υπουργείο, µέσω της απόφασης του ΙΕΠ, η οποία ελήφθη και θα 
εφαρµοστεί από φέτος, µε νέα προγράµµατα τον Σεπτέµβριο. Την ευθύνη για να µην είναι 
υποχρεωτική η προσευχή στα σχολεία την έχει, επίσης, το Υπουργείο. ∆εν πρόκειται να αφήσουµε 
τους συλλόγους των διδασκόντων, όπως είπατε, να διχάζονται κτλ.. Εµείς θα την πάρουµε την 
ευθύνη. Η ευθύνη θα είναι: ∆εν υποχρεώνουµε να γίνονται το πρωί προσευχές στα σχολεία. Αν, 
όµως, θελήσουν κάποιοι, αυτό είναι άλλη ιστορία. ∆εν απαγορεύουµε. Επαναλαµβάνω, όµως, ότι 
δεν θα θεωρήσουµε ότι η ταυτότητα του Έλληνα και η ταυτότητα του ορθόδοξου χριστιανού είναι 
µια ταυτότητα, όπως λένε οι πολιτικοί επιστήµονες, εργαλειακή, από τη µία εκκλησιαστικοποίησης 
και από την άλλη στρατιωτικοποίησης. Όχι, θέλουµε να υπάρχει ελευθερία. Τονίζω ότι η βάση της 
εθνικής µας ταυτότητας είναι η ∆ηµοκρατία.  

Ευχαριστώ πολύ.  

(Χειροκροτήµατα) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ. 

Απλώς θα ήθελα να παρακαλέσω στις επόµενες ερωτήσεις λίγη προσοχή στον χρόνο στις 
απαντήσεις. 

Κύριε Βουλευτά, έχετε το δικαίωµα δευτερολογίας για ενάµισι λεπτό. 

ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ (Αρκαδίας): Ευχαριστώ πολύ. 

Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να συµφωνήσω µε αυτό που είπατε ότι η δηµοκρατία είναι πάρα 
πολύ σηµαντική στην καθηµερινή µας ζωή, σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα γενικότερα. 

Θα ήθελα, όµως, να διαφωνήσω µε κάποια πράγµατα που είπατε σχετικά µε την οµιλία 
µου. ∆εν νοµίζω ότι αναφέρθηκα στην στρατιωτικοποίηση ούτε θεωρώ ότι µε αυτά που είπα 
εννόησα ότι όποιος, για παράδειγµα, δεν συµµετέχει σε παρέλαση ή δεν συµµετέχει στην πρωινή 
προσευχή δεν είναι Έλληνας.  

Πιστεύω, όµως, ότι το να µπορούµε να σεβόµαστε και να αποδίδουµε τιµές στους 
προγόνους µας είναι κάτι πολύ σηµαντικό. Αυτός είναι και ο λόγος των µαθητικών παρελάσεων. 
∆εν έχουν κάτι το υπερβολικό, για να µην γίνονται.  

Από εκεί και πέρα όσον αφορά τα Θρησκευτικά, πέρασα την Β΄ Λυκείου φέτος και 
διδάχθηκα και έµαθα πράγµατα για όλες τις υπόλοιπες θρησκείες. Αυτό, δηλαδή, συµβαίνει ήδη 
τώρα στο παρόν σύστηµα. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος να αλλάξει κάτι, αφού ήδη συµβαίνει 
αυτό για το οποίο µιλήσατε. 

Από εκεί και πέρα γενικότερα θέλω να πω και για την παγκοσµιοποίηση. Είπατε ότι είναι 
µια πρόκληση θετική. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ θετική πρόκληση το να εξαλείφονται τα στοιχεία 
του κάθε έθνους. Ακόµα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ανήκουµε, έχει ως κεντρικό 
σύνθηµα «ενωµένοι στην πολυµορφία». Συµφωνώ στο «ενωµένοι», συµφωνώ, όµως, και στην 
«πολυµορφία». 

Ευχαριστώ πολύ. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε. 

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Αγαπητέ 
Έφηβε Βουλευτή και συµπατριώτη, να συµφωνήσουµε ότι δεν αµφισβητεί ο ένας την ελληνικότητα 
του άλλου και, συνεπώς, η διαπίστωσή σας ότι στρέφοµαι ενάντια στον ελληνικό λαό και την 
ιστορία του είναι µάλλον λάθος στη διατύπωσή της. 

Να συµφωνήσουµε πως, ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας εδώ, είµαστε όλοι Έλληνες. Να 
συµφωνήσουµε, επίσης, πως ό,τι και αν πιστεύει κανείς σε σχέση µε τα θρησκευτικά του πιστεύω 
είναι σεβαστό και δεν θα επιβάλουµε µέσα από κατηχητικό στο σχολείο τη µια ή την άλλη αντίληψη 
περί θρησκείας. Αυτό σηµαίνει δηµοκρατία. 

Και να συµφωνήσουµε ότι σχολείο σηµαίνει να µαθαίνουν τα παιδιά, να µαθαίνουν την 
ιστορία και να τιµούν τους προγόνους τους, να µαθαίνουν για τη θρησκεία που πιστεύει ο γονιός 
τους, αλλά και την θρησκεία που πιστεύει ο διπλανός τους και έτσι να τιµούν το σύνολο της 
λειτουργίας της κοινωνικής και της πολιτιστικής. 

Θα ήθελα να σταθώ σε ένα ζήτηµα. Ορθώς είπατε ότι δεν είναι κανείς περισσότερο 
Έλληνας ή περισσότερο χριστιανός, αν κάνει παρέλαση ή αν προσεύχεται το πρωί, υπό συνθήκες 
µάλιστα που γνωρίζουµε πώς γίνονται οι προσευχές και παρελάσεις σε πολλές περιπτώσεις. 
Μαθητές είστε, το γνωρίζετε. 

Αυτό που θέλω να συνεννοηθούµε είναι ότι η αναγκαία διαµόρφωση των ουσιαστικών 
πλευρών της εθνικής ταυτότητας προϋποθέτουν να µάθουµε -το τονίζω- την ιστορία µας µε 
ανοικτό τρόπο, να µάθουµε τη γλώσσα µας µε ανοικτό τρόπο, τη λογοτεχνία µας, τη σχέση της 
ελληνικής λογοτεχνίας και της ελληνικής ιστορίας µε την ευρωπαϊκή και την παγκόσµια λογοτεχνία 
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και ιστορία, γιατί δεν είµαστε έτσι εδώ πέρα. ∆εν φυτευτήκαµε έτσι σε αυτήν την χώρα, υπάρχει µια 
ολόκληρη ιστορία.  

Και το θέµα της παγκοσµιοποίησης, στο οποίο αναφέρθηκα, είπα ότι έχει και θετικές 
πλευρές. Έχει αναµφίβολα αρνητικές και τις ζούµε από την οικονοµική της πλευρά, αλλά έχει και 
θετικές. Το γεγονός ότι πιο εύκολα πηγαίνει ένα παιδί σήµερα στα πανεπιστήµια της Ευρώπης, µε 
τα Erasmus και τα άλλα προγράµµατα, είναι θετικό ή αρνητικό; Θετικό είναι. 

Το ότι µιλάµε πιο πολλές γλώσσες και εµείς, και θέλουµε και οι άλλοι να µιλάνε -αυτό είναι 
ένα στοιχείο, επίσης, που ωθείται από την παγκοσµιοποίηση-, είναι θετικό ή αρνητικό; Θετικό είναι 
αυτό. 

Με λίγα λόγια, το ότι η ελληνική κουλτούρα, ο ελληνικός πολιτισµός και η ελληνική 
ταυτότητα δεν είναι µια αποµονωµένη στη γωνία ταυτότητα και κουλτούρα, αλλά είναι 
εγγεγραµµένη στην καρδιά του ευρωπαϊκού πολιτισµού, είναι θετικό ή αρνητικό; Προφανώς είναι 
θετικό.  

Σε αυτά αναφέρθηκα και ευχαριστώ και πάλι, αγαπητέ µου συµπατριώτη. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέταρτη θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του Εφήβου 
Βουλευτή Καβάλας, κ. Κωνσταντίνου Καραΐσκου, από την Β Οµάδα ∆ιαβούλευσης προς τον 
Υπουργό µε θέµα: Καλλιτεχνικά µαθήµατα και έκφραση των µαθητών. 

Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά στην πρωτολογία σας. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ (Καβάλας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Ονοµάζοµαι Καραΐσκος Κωνσταντίνος και εκπροσωπώ τον Νοµό Καβάλας. 

Κύριε Υπουργέ, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι µαθητές κάθε βαθµίδας, αλλά ιδιαίτερα 
της δευτεροβάθµιας, θα ακούσουν µέσα στη χρονιά για µαθήµατα που θεωρούνται, προφανώς, 
από το Υπουργείο σηµαντικά για τον εξοπλισµό τους µε απαραίτητα εφόδια, για να 
αντιµετωπίσουν τη ζωή και να γνωρίσουν τους εαυτούς τους.  

Σε αυτά ίσως χωρέσουν µια-δυο ώρες εικαστικά, µουσική και λογοτεχνία για την 
καλλιτεχνική διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Μέσα σε αυτές τις ώρες τα παιδιά θα κληθούν να 
µελετήσουν εικαστικά, µουσικά και λογοτεχνικά έργα, προσπαθώντας να διακρίνουν σχήµατα, 
ιδιοµορφίες, µοτίβα κ.λπ.. Θα µάθουν σελίδες επί σελίδων µε θεωρία και βιογραφίες σηµαντικών 
καλλιτεχνών, όπως Λύτρας, Χατζιδάκις, Καβάφης, ή τουλάχιστον θα τους δοθεί η προτροπή να το 
κάνουν. Ελάχιστοι µαθητές θα δώσουν σηµασία σε καλλιτεχνικά µαθήµατα, όταν αυτά, αντί να τους 
προτρέπουν να εκφραστούν, τους ωθούν στην αποµνηµόνευση και, εποµένως, στην ανία και την 
πλήρη αδιαφορία. 

Μέσα από την τέχνη ο καθένας εκφράζει ανησυχίες, προβληµατισµούς, συναισθήµατα µε 
διαφορετικό και µοναδικό τρόπο. Στο σχολείο, όχι µόνο ο µαθητής δεν δηµιουργεί πραγµατικά, 
αλλά καλείται να θυσιάσει τη δηµιουργικότητά του, για να ακολουθήσει το σωστό παράδειγµα, που 
θεωρείται πρότυπο. ∆εν βλέπει µέσα στην τέχνη τον εαυτό του, αφού αυτή είναι αποκοµµένη, 
αποµακρυσµένη από τον ίδιο και τη ζωή του. 

Τα καλλιτεχνικά µαθήµατα εµφανίζονται αποκοµµένα και από την ίδια την τέχνη, καθώς 
αγνοούνται, ως µη υπάρχουσες, τέχνες όπως ο κινηµατογράφος, η γλυπτική, αλλά και το θέατρο. 

Με βάση αυτά, ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ, µε ποιον τρόπο θα συµβάλλετε στη µετατροπή 
των καλλιτεχνικών µαθηµάτων σε µαθήµατα που να προτρέπουν την αυτοέκφραση και τη 
δηµιουργικότητα; 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την πρόθεσή σας να µειωθεί η ύλη και οι ώρες διδασκαλίας των 
πολύωρων µαθηµάτων, µήπως είναι ευκαιρία να ενισχυθούν ταυτοχρόνως τα καλλιτεχνικά 
µαθήµατα; 
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Σας ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε. 

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ. 

Κύριε Έφηβε Βουλευτή Καβάλας, συµφωνώ µε τη διαπίστωση, µε την οποία καταλήγετε 
την ερώτησή σας. Είναι µια ευκαιρία, όταν αναµορφώνουµε συνολικά το πρόγραµµα του σχολείου, 
να σκεφτούµε πώς τα καλλιτεχνικά µαθήµατα ή ευρύτερα η πολιτιστική καλλιτεχνική παιδεία θα 
αποτελέσουν επίκεντρο αυτής της αναµόρφωσης του σχολείου. 

Βεβαίως, το σχολείο είναι όλες οι άλλες γνώσεις που τα παιδιά αποκτούν εκεί, χρήσιµες για 
τη ζωή τους, αλλά και τα καλλιτεχνικά µαθήµατα δεν είναι απλώς το αλατοπίπερο, είναι ουσιαστικό 
στοιχείο γι’ αυτό που ονοµάζουµε «ολόπλευρη µόρφωση των µαθητών και των µαθητριών». 

Η καλλιτεχνική παιδεία διευρύνει τους ορίζοντες των παιδιών, όπως η πολιτική παιδεία 
διευρύνει τους ορίζοντες των ενηλίκων. 

Άρα, η Πολιτεία, αν έχει ως πρόταγµά της τη δηµοκρατική διαπαιδαγώγηση των παιδιών, 
των εφήβων και των µικρότερων µαθητών, πρέπει τα καλλιτεχνικά µαθήµατα µε την ευρεία έννοια -
στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς και συµπεριλαµβάνετε και τη λογοτεχνία, όχι µόνο τις εικαστικές 
τέχνες, αλλά και τη µουσική- να αποτελέσουν έναν από τους σπονδύλους του νέου προγράµµατος 
σπουδών. 

Σας υποσχόµαστε ότι το σκεφτόµαστε, το µελετάµε. Αυτά δεν γίνονται από τη µία µέρα 
στην άλλη. Το ξέρουµε. Όµως κάποτε πρέπει να αρχίσει το βήµα. 

Σήµερα τι γίνεται; Σήµερα έχουµε ένα ολοένα και µεγαλύτερο δίκτυο Καλλιτεχνικών 
σχολείων σε όλη τη χώρα. Είναι σχολεία είτε Μουσικά είτε σχολεία χορού και άλλων τεχνών. 
Συνεπώς, υπάρχει αίτηµα από δήµους να αυξηθεί ο αριθµός των σχολείων αυτών και να 
ανταποκρινόµαστε µε τα λίγα δηµοσιονοµικά οικονοµικά που έχουµε. 

Βεβαίως, πρέπει τα καλλιτεχνικά µαθήµατα να είναι σπόνδυλος και στη γενική παιδεία και 
στην τεχνική παιδεία. Συµφωνώ µαζί σας. Όµως, όπου υπάρχει κλίση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
πρέπει η Πολιτεία να προσφέρει τη δυνατότητα στα κορίτσια και τα αγόρια να προχωρούν µέσα 
από τα µαθήµατα της καλλιτεχνικής αγωγής. 

Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει µεγάλη ζήτηση, για να φοιτούν παιδιά σε αυτά τα σχολεία. 
Είναι σχολεία, στα οποία -όπως έχω δει µε τα µάτια µου-οι µαθητές πηγαίνουν µε γέλιο, είναι 
ευχαριστηµένοι, δεν αισθάνονται εξαναγκασµό. Άρα, είναι επιτυχηµένα σχολεία. Και είναι σχολεία 
που, πέρα από τις τέχνες και τις δεξιότητες των παιδιών γύρω από την τέχνη, τους δίνουν και 
γνώσεις, που καθιστούν την επιτυχία τους στα πανεπιστήµια σίγουρη σε ποσοστά πάνω από 95% 
στα περισσότερα Μουσικά σχολεία.  

Εποµένως, τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι έχουµε συνείδηση αυτής της ανάγκης που 
είπατε και αναµορφώνοντας το πρόγραµµα θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν, για να ενισχύσουµε την 
ολόπλευρη µόρφωση των παιδιών, που σηµαίνει και την καλλιτεχνική µόρφωση.  

Ευχαριστώ.  
(Χειροκροτήµατα) 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.  
Συνάδελφε, κύριε Καραΐσκο, θέλετε να δευτερολογήσετε; Έχετε ενάµισι λεπτό. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ (Καβάλας): Με καλύψατε, κύριε Υπουργέ.  
Όµως, ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη σκέψη πάνω στο πώς θα 

ενισχυθεί η καλλιτεχνική παιδεία στα γενικά σχολεία, εκτός των Καλλιτεχνικών σχολείων, ή αν είναι 
στα πολύ αρχικά στάδια. 

Σας ευχαριστώ.  
(Χειροκροτήµατα) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Σας είπα ότι 

είναι θέµα συνολικής αναµόρφωσης του προγράµµατος, το οποίο θα γίνει σταδιακά από τον 
επόµενο χρόνο, που θα έχουµε συγκεκριµένα νέα µαθήµατα και διεύρυνση γνωστικών 
αντικειµένων, σε µερικά από τα οποία αναφέρθηκα ήδη. 

Τα καλλιτεχνικά µαθήµατα και στη γενική και στην επαγγελµατική εκπαίδευση θα 
αποτελούν δεν θα αποτελούν τους «φτωχούς συγγενείς», αλλά θα είναι µαθήµατα που θα 
προσφέρουν ουσιαστικά στα παιδιά.  

Επί του παρόντος, ενισχύουµε το δίκτυο των Καλλιτεχνικών σχολείων.  
Ευχαριστώ.   

(Χειροκροτήµατα) 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συζητηθεί 

πέµπτη στη σειρά η επίκαιρη ερώτηση του Εφήβου Βουλευτή Αχαΐας, κ. Κωνσταντίνου 
Ανδριοσόπουλου, από την ∆ Οµάδα ∆ιαβούλευσης, προς τον Υπουργό µε θέµα: Η αλλαγή του 
εξεταστικού συστήµατος εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και οι συνέπειες από την 
αντικατάσταση του κατά γενική οµολογία αντικειµενικού και αδιάβλητου θεσµού των πανελλαδικών 
εξετάσεων. 

Τον λόγο έχει ο ερωτών Έφηβος Βουλευτής για τρία λεπτά. 
 (Χειροκροτήµατα) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΙΟΣΟΠΟΥΛΟΣ (Αχαΐας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.  
Ονοµάζοµαι Ανδριοσόπουλος Κωνσταντίνος και εκπροσωπώ την εκλογική περιφέρεια 

Αχαΐας.  
Κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε επανειληµµένες επίσηµες τοποθετήσεις σας, απώτερος 

στόχος της Κυβέρνησής σας όσον αφορά στις µεταρρυθµίσεις στην παιδεία είναι η κατάργηση των 
πανελλαδικών εξετάσεων.  

Μία από τις προτάσεις που προέκυψαν µετά από τις συναντήσεις των Επιτροπών Εθνικού 
και Κοινωνικού ∆ιαλόγου για την Παιδεία προβλέπει ότι η εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
θα γίνεται µέσω ενός συγκεκριµένου συντελεστή κατάταξης του υποψηφίου επί του γενικού 
βαθµού επίδοσης, χωρίς όµως να έχει διευκρινιστεί µε ακρίβεια το συγκεκριµένο σχέδιο. 

Το πρόβληµα που ανακύπτει στο προτεινόµενο σύστηµα είναι το πώς θα συνοδευτεί από 
αδιάβλητα κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η αντικειµενικότητα και η αξιοπιστία του.  

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, από την πρώτη στιγµή της 
δηµιουργίας του, δυστυχώς έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε το Λύκειο να λειτουργεί ως 
προθάλαµος του Πανεπιστηµίου, κάθε προσπάθεια αλλαγής αυτής της πολιτικής απαιτεί 
κατάλληλη προετοιµασία και µακροχρόνιο σχεδιασµό.  

Εάν, λοιπόν, θέλουµε να είµαστε ρεαλιστές, κύριε Υπουργέ, καλό θα ήταν να 
αναλογιστούµε τις συνέπειες που θα είχε µια ξαφνική αλλαγή του εξεταστικού συστήµατος και του 
τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: Πρώτον, πώς θα συνοδευτεί το προτεινόµενο σύστηµα, 
που έφερα ως παράδειγµα, από αδιάβλητα κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η 
αντικειµενικότητα και η αξιοπιστία του; 

∆εύτερον, σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε σε ενδεχόµενη κατάργηση του 
θεσµού των πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αντικειµενικότητα στην 
αξιολόγηση των υποψηφίων και συνεπώς η ακριβοδίκαιη κατανοµή τους στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα; 

Ονοµάζοµαι Ανδριοσόπουλος Κωνσταντίνος και σας ευχαριστώ πολύ.  
    (Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριεσυνάδελφε. 
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Έφηβε 

Βουλευτή Αχαΐας, θέτεις ένα σταυρικό ερώτηµα και πρόβληµα για το σύνολο των ελληνικών 
οικογενειών και για τα παιδιά στη χώρα µας: πώς θα µπουν στα Πανεπιστήµια. 

 
Γύρω από το ζήτηµα έχουν ειπωθεί πολλά πράγµατα.  

Το σηµαντικότερο είναι ότι κάθε χρόνο πληρώνονται εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, σε 
συνθήκες µάλιστα οικονοµικής κρίσης, στα φροντιστήρια. Η µια παρενέργεια είναι αυτή, ότι οι 
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οικογένειες πληρώνουν πολλά χρήµατα και η δωρεάν εκπαίδευση στην ουσία µετατρέπεται σε 
περίπου δωρεάν.  

Η άλλη πλευρά είναι η λειτουργία του σχολείου. Η Γ΄ Λυκείου δεν υπάρχει. Αυτή είναι η 
εµπειρία. Φυλάνε όλοι τις απουσίες τους για µετά τον Μάρτιο και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς 
τα παιδιά πηγαίνουν στο φροντιστήριο, ενώ στο σχολείο απλώς παρευρίσκονται.  

Είναι προφανές ότι αυτό το σχολειό έχει υποκύψει, όπως σωστά περιγράψατε, στην 
πραγµατικότητα του προθάλαµου του πανεπιστηµίου. Προφανώς, χρειάζεται κατάλληλη 
προετοιµασία, όπως είπατε και µακροχρόνιος σχεδιασµός.  

Όµως, θα πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστηµα. Πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι είναι σύστηµα 
αντικειµενικό και αδιάβλητο, µε την έννοια ότι δεν γίνονται οι γνωστές διαδικασίες που σε άλλους 
τοµείς της δηµόσιας ζωής µπορεί να γίνονταν και γίνονταν. Εδώ, όχι, δεν έχει ακουστεί κάτι, µε 
εξαίρεση την «ευδοκίµηση» παλιά, µια ιστορία που είχε δώσει κάποιος τα θέµατα πριν από είκοσι 
και παραπάνω χρόνια. Από τότε δεν υπάρχει καµία –µα, καµία- τέτοια υποψία. Κάθε χρόνο όποια 
κυβέρνηση και αν είναι, διασφαλίζει -πέρυσι και φέτος η δική µας Κυβέρνηση διασφάλισε- τον 
αδιάβλητο τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων. Και αυτή είναι η πρώτη υποχρέωση που έχουν όλες 
οι κυβερνήσεις, το σύστηµα εισαγωγής να είναι αδιάβλητο.  

Από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου διατυπώθηκαν 
ορισµένες απόψεις. ∆εν αφορούν στενά το θέµα των εξετάσεων, της επιλογής από το Λύκειο στο 
Πανεπιστήµιο. Αφορούν την αλλαγή του µέσου σχολείου.  

∆ιατυπώθηκε η άποψη να έχουµε τετραετές γυµνάσιο και διετές Λύκειο. Αυτό σηµαίνει 
πλήρη αναµόρφωση του σχολείου. ∆εν σηµαίνει ότι παίρνω την Α΄ Λυκείου και την κάνω ∆΄ 
Γυµνασίου. Σηµαίνει πλήρη αναµόρφωση. Σηµαίνει περισσότερα προαιρετικά µαθήµατα στη µέση 
σχολική βαθµίδα. Σηµαίνει σε βάθος µελέτη στο Λύκειο ορισµένων γνωστικών αντικειµένων, αυτών 
που τα παιδιά επιλέγουν για να προχωρήσουν στις πανεπιστηµιακές τους σπουδές, όχι όλα 
ισότιµα. Σε κάποια δίνουµε έµφαση. Σηµαίνει, επίσης, αλλαγή των πανεπιστηµίων, το παιδί να 
µπαίνει όχι στενά σε µια περιορισµένη επιστηµονική περιοχή, αλλά σε µια ευρύτερη επιστηµονική 
περιοχή, σε µια σχολή και όχι στενά σε ένα τµήµα. Και αυτό θέλει συζήτηση.  

Βλέπετε ότι δεν τρέχουµε, δεν βιαζόµαστε. Προκειµένου να αλλάξει αυτό το σύστηµα, δεν 
αρκεί µόνο, όπως είπατε -και σωστά- η κατάλληλη προετοιµασία και ο µακροχρόνιος σχεδιασµός. 
Χρειάζεται δηµόσιος διάλογος και συναίνεση από πολλές πλευρές και εννοώ και πολιτικά κόµµατα. 
Το επιδιώκω. Αυτός είναι ο στόχος µου για τις µεγάλες αλλαγές συνολικά της εκπαίδευσης, 
προκειµένου το σχολείο να είναι σχολείο ποιότητας και ισότητας και όχι σχολείο άκρατου 
ανταγωνισµού, σχολείο µε αντίληψη φροντιστηρίου, σχολείο-προθάλαµος για τα πανεπιστήµια.  

Με αυτήν την έννοια -συµφωνώ µαζί σας- θα είµαστε έτοιµοι του χρόνου να 
παρουσιάσουµε στον δηµόσιο διάλογο µια πρόταση -επαναλαµβάνω- συναρτηµένη µε τα πριν και 
τα µετά, όχι εντοπισµένη µόνο στη στιγµή της επιλογής. Θα είµαστε έτοιµοι. ∆εν θα αιφνιδιάσουµε, 
το παιδί θα έχει τουλάχιστον τρία χρόνια µπροστά του, για να γνωρίζει µε ποιον τρόπο θα επιλεγεί 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

Ευχαριστώ.  

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.  

Κύριε συνάδελφε, θέλετε να δευτερολογήσετε;  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΙΟΣΟΠΟΥΛΟΣ (Αχαΐας): Ναι, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ορίστε, έχετε τον λόγο για ενάµισι λεπτό.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΙΟΣΟΠΟΥΛΟΣ (Αχαΐας): Κύριε Υπουργέ, συµφωνώ απόλυτα µε 
αυτό που είπατε, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας απόλυτα αντικειµενικός, αδιάβλητος και 
λειτουργικός θεσµός που υφίσταται πάρα πολλά χρόνια στη χώρα µας.  
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Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Στις προσωπικές σας επιδιώξεις υπάρχει κάποιο 
σχέδιο, κάποιος θεσµός, ο οποίος θα είναι το ίδιο αντικειµενικός, το ίδιο αδιάβλητος και για τον 
οποίο θα µπορούµε να είµαστε σίγουροι για την αξιοπιστία του;  

Ευχαριστώ.  

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε τον κύριο συνάδελφο.  

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο επίσης για ενάµισι λεπτό.  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Έφηβε 
Βουλευτή, δεν υπάρχουν προσωπικές επιδιώξεις στα θέµατα αυτά. Υπάρχει υποχρέωση της 
Πολιτείας µε τα αρµόδια όργανά της, µε τα εκπαιδευτικά όργανα, µε τη Βουλή που και αυτή 
νοµοθετεί -γιατί χρειάζεται νοµοθεσία για τις νέες εξετάσεις- µε τον ευρύτερο εθνικό και κοινωνικό 
διάλογο, να καταλήξει.  

Επαναλαµβάνω: δεν είναι θέµα προσωπικών παιχνιδιών και επιδιώξεων η ζωή των 
παιδιών, ούτε το µέλλον της εκπαίδευσης στη χώρα µας. ∆εν είµαστε θιασώτες του µοντέλου 
σύµφωνα µε το οποίο κάθε κυβέρνηση αλλάζει τις εκπαιδευτικές νοµοθεσίες ή, ακόµα χειρότερα, 
και διαφορετικός Υπουργός της ίδιας κυβέρνησης αλλάζει αυτά που κάνει ο προκάτοχός του.  

Γι’ αυτό κάνουµε βήµατα αργά και σταθερά. Ξαναλέω: Αργά και σταθερά, αρκεί να υπάρχει 
αντικειµενικότητα, αµεροληψία -καµία αντίρρηση-, αλλά και να καταργηθεί το σηµερινό σύστηµα, το 
οποίο όλοι συνοµολογούµε ότι δεν πάει άλλο πια. 

Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελευταία συζητείται η επίκαιρη ερώτηση της Εφήβου 
Βουλευτή από την Κύπρο, κ. Αλεξάνδρας Παύλου, από τη Β Οµάδα ∆ιαβούλευσης, µε θέµα: 
Παραπαιδεία και οικονοµική κρίση, προς τον Υπουργό Παιδείας. 

 Η ερωτώσα Έφηβος Βουλευτής έχει τον λόγο. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΥΛΟΥ (Κύπρος): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κύριε Υπουργέ, στη σηµερινή εποχή στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο εµφανίζεται 
εντονότερα το φαινόµενο της παραπαιδείας. 

 Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αποκλείονται παιδιά από οικογένειες µε οικονοµική 
δυσχέρεια. Αυτό οφείλεται τόσο στο προβληµατικό εκπαιδευτικό σύστηµα όσο και στην υπερβολική 
εξεταστέα ύλη, που υπερβαίνει τις δυνατότητες των µαθητών.  

Ο συνδυασµός της έλλειψης χρόνου για την αφοµοίωση της ύλης και ο έντονος 
ανταγωνισµός, οδηγούν τους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην παραπαιδεία, µε 
αποτέλεσµα να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προγραµµατισµό δυσβάσταχτα. 

Και σας ρωτώ: Είναι αυτή η δωρεάν εκπαίδευση που µας παρέχεται; Είναι αυτές ίσες 
ευκαιρίες για όλους; Η οικογένειά µου, κύριε Υπουργέ, όπως και οι πλείστες των ελληνικών 
οικογενειών το 2016 δεν µπορούν να πληρώνουν όλα αυτά για να έχουν τα παιδιά τους µία θέση 
στα πανεπιστήµια.  

Και θέτω το εξής ερώτηµα: Εσείς τι έχετε σκοπό να κάνετε για την αντιµετώπιση αυτού του 
προβλήµατος, που ταλανίζει τους σηµερινούς µαθητές, αλλά και τους γονείς τους; 

Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήµατα) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε. 

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Φίλη Έφηβη 
Βουλευτή από την Κύπρο, βλέπω ότι η Κύπρος αντιγράφει και τα κακά της Ελλάδας όχι µόνο τα 
καλά. Και αναφέροµαι στο θέµα της παραπαιδείας το οποίο θέσατε.  

Ουσιαστικά θα επαναλάµβανα αυτά που είπα νωρίτερα: πως πρέπει να αλλάξει το σχολείο. 
Και επειδή πρέπει να αλλάξει -το λέτε και εσείς στην ερώτησή σας- χρειαζόµαστε λιγότερες 
εξετάσεις. ∆εν είναι δυνατόν να στηρίζεται το σχολείο στις εξετάσεις. Πρέπει να στηρίζεται στην 
προσωπική σχέση, στη διδακτική ωφέλεια ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και τον µαθητή.  

Συνεπώς, το πρώτο στοιχείο είναι ποιοτικός χρόνος και όχι ποσοτικός χρόνος στο σχολείο, 
λιγότερες εξετάσεις -αναφέρθηκα νωρίτερα στο θέµα αυτό- και αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

 Να πω και µια τέταρτη παράµετρο, τον απεγκλωβισµό από µία κοινωνική αντίληψη 
σύµφωνα µε την οποία δεν υπάρχουµε ως πολίτες µε αξία και δικαιώµατα, αν δεν πάµε στο 
πανεπιστήµιο. Αυτό είναι λάθος. 

 Υπάρχουν πολλοί τρόποι τελειώνοντας το Λύκειο να προχωρήσει κανείς και σε άλλες 
εκπαιδευτικές επιλογές. Η επαγγελµατική και τεχνική εκπαίδευση στη χώρα µας είναι 
υποβαθµισµένες. Η προσπάθειά µας είναι να δώσουµε µεγαλύτερη έµφαση σε αυτήν, προκειµένου 
τα παιδιά, µέσα από µία ολόπλευρη µόρφωση και όχι από µια πρώιµη επιλογή, να µπορέσουν να 
οδηγηθούν σε σωστές επιλογές και τεχνικής εκπαίδευσης ανώτερης και ανώτατης. Πρέπει να 
καταλάβουµε ότι, εάν για συγκεκριµένους ιστορικούς λόγους η προσπάθεια των ανθρώπων να 
πάνε στα πανεπιστήµια, συναρτάται όχι µόνο µε την αγάπη προς τη µόρφωση, αλλά και µε την 
προσπάθεια να ανέβουν κοινωνικά, αυτή η πραγµατικότητα σήµερα έχει αλλάξει. 

Η κρίση έχει περιορίσει αυτό που λέµε τις αναδιανεµητικές ικανότητες της εκπαίδευσης. Το 
κοινωνικό «ασανσέρ» έχει σταµατήσει. Κι όσο και αν χτυπάµε από µέσα, δεν θα πάρει µπρος 
εύκολα, γιατί απλούστατα αυτός ο κοινωνικός µηχανισµός έχει χαλάσει. Ανήκει σε µια άλλη εποχή. 

Άρα, παραπαιδεία και οικονοµική κρίση µάς βάζουν στα βαθιά νερά για το πώς θα 
αλλάξουµε το σχολείο, αλλά και τη νοοτροπία µας για το τι είναι εκπαίδευση και τι είναι επάγγελµα. 

Σας ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ. 

Κυρία Παύλου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΥΛΟΥ (Κύπρος): Ευχαριστώ για την απάντησή σας. 

Θα χρησιµοποιήσω τον χρόνο της αντιπρότασης, για να σας πω ότι, όπως προαναφέρατε, 
η Κύπρος αντιγράφει κατά πολύ το εκπαιδευτικό σύστηµα της Ελλάδος.  

Πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος και είναι εφικτό οι µαθητές να περνούν στα πανεπιστήµια όχι 
µόνο µε γραπτές εξετάσεις, αλλά και µε µια συνέντευξη, η οποία θα τους φέρει λίγο πιο κοντά και 
στους καθηγητές. Αυτός θα είναι ένας τρόπος και για να απέχουν από το άγχος.  

Αυτή είναι η δική µου πρόταση και δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό. Απλά πιστεύω ότι είναι 
ένα σωστό στοιχείο, για να γίνει πιο αντικειµενικός και αξιοκρατικός ο τρόπος εισδοχής στα 
πανεπιστήµια. 

Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε. 

Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Η πρότασή 
σας έχει ως βάση –και αυτό κρατώ- ότι δεν πρέπει να συνεχίζεται η διαδικασία της στιγµιαίας 
επιλογής, µπαµ και κάτω. Πηγαίνει και δίνει εξετάσεις µια ηµέρα το παιδί, πετυχαίνει ή αποτυχαίνει, 
τελείωσε. Αυτό πρέπει να αλλάξει.  

Πρέπει να βρούµε διαδικασίες «φακέλου» -µε την καλή έννοια- για τα προσόντα του 
παιδιού, που θα προκύπτουν από τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία και όχι, επαναλαµβάνω, 
από στιγµιαίες εξετάσεις. Θα το σκεφτούµε. 

Θέλω να σας πω ότι η Κύπρος -για να µη την αδικούµε- έχει προχωρήσει σε µια πολύ 
σοβαρή εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Σε µερικά σηµεία είναι πιο µπροστά από την Ελλάδα. Και δεν 
είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος δείχνει τον δρόµο θετικών µεταρρυθµίσεων και προς την 
Ελλάδα. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις.  

Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι στο πρόσωπό σας, όπως θα έχετε ακούσει πολλές φορές, 
βλέπουµε το παρόν και το µέλλον του ελληνισµού. Είναι βαριές αυτές οι απευθύνσεις. Το 
καταλαβαίνετε όλοι σας. Αλλά θα πω και κάτι άλλο.  

Στο πρόσωπό σας βλέπω και την εµπιστοσύνη που πρέπει να δείχνει η Ελληνική Πολιτεία 
προς τους εκπαιδευτικούς. Γιατί το σχολείο, βεβαίως, υπάρχει για τον µαθητή και τη µαθήτρια, 
αλλά δεν µπορεί να υπάρξει, αν ο άλλος πόλος, ο άλλος παράγοντας, η άλλη δύναµη και 
πραγµατικότητα του σχολείου, που είναι ο εκπαιδευτικός, παρά τα µεγάλα και δυσµενή ζητήµατα 
που αντιµετωπίζει εκτός του σχολείου, δεν είναι µέσα µε όλη του την ψυχή. Και κατά κανόνα, παρά 
τα προβλήµατα, είναι στο σχολείο µε όλη του την ψυχή. 

Άρα, θα ήθελα σήµερα να αποτίσουµε και έναν φόρο τιµής στον εκπαιδευτικό που δεν είναι 
σήµερα παρών µε το σώµα του στη Βουλή των Εφήβων, αλλά είναι παρών µε τη δουλειά του 
µέσω υµών. 

∆εύτερον, θέλω να πω ότι τη Βουλή των Εφήβων, µε τη δική µου λογική, τη βλέπω ως µια 
προέκταση της καθηµερινής συµµετοχής των µαθητών και µαθητριών στην εκπαίδευση και το 
σχολείο, σαν µια προέκταση των σχολικών συµβουλίων και µαθητικών κοινοτήτων. ∆ιότι η δύναµη 
της αντιπροσώπευσης, αν δεχτούµε ότι εσείς έχετε µια µορφή αντιπροσώπευσης εδώ σήµερα, 
είναι η δύναµη όχι να λες κάτι που αφορά µόνο εσένα, αλλά να µεταφέρεις και τη γνώµη κάποιων 
άλλων.  

Άρα, η αντιπροσώπευση συνδυάζεται µε τη συµµετοχή. ∆ηλαδή, όπως και παλιότερα 
ξέρουµε από την Αρχαία Ελλάδα, η µορφή της άµεσης δηµοκρατίας είναι αυτή που εµπλουτίζει την 
έµµεση δηµοκρατία. Και µε αυτή την έννοια, η Βουλή των Εφήβων δίνει ένα καλό παράδειγµα πώς 
µπορούµε να πορευθούµε συνολικά ως πολιτικό σύστηµα, εάν στηριζόµαστε στη συµµετοχή όλων 
και όχι στην ξεκοµµένη αντιπροσώπευση των ολίγων. 

Ευχαριστώ. 

(Χειροκροτήµατα) 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές, εδώ ολοκληρώσαµε τη διαδικασία του 
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και των Επικαίρων Ερωτήσεων. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερµά 
για την εξαιρετική συνέπεια που δείξατε στην τήρηση του χρόνου των ερωτήσεων. ∆εν µπορείτε να 
φανταστείτε πόσο βοηθάει το Προεδρείο η συνέπεια στον χρόνο για τη διαχείριση συνολικά της 
διαδικασίας.  

Μαζί µε την ολοκλήρωση των εργασιών του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ολοκληρώνουµε και 
τις εργασίες της παρούσας Συνόδου της Βουλής των Εφήβων.  

(Χειροκροτήµατα) 
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Επιτρέψτε µου να σας πω δύο λόγια. Επιστρέφοντας στους τόπους σας, θέλουµε να 
µεταφέρετε στους συµµαθητές σας τον χαιρετισµό µας, την αγάπη µας, αλλά και τη φροντίδα µας 
για την προκοπή της ελληνικής νεολαίας, της νεολαίας του ελληνισµού της ∆ιασποράς.  

Θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Επιτροπής του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος 
Βουλή των Εφήβων, κυρία ∆ήµητρα Μακρυνιώτη και τα µέλη της Επιτροπής Σοφία Βγενοπούλου, 
Ακριβή Γεωργούση, Ιωάννα ∆εκατρή, Λάµπρο Πόλκα, Χρήστο Στεφάνου, ΝάνσυΤαλούµη, 
Βασίλειο Τσάφο, Πέτρο Χαραβιτσίδη, καθώς και τον κ. Γεώργιο Μόσχο, Συνήγορο του Παιδιού. 

(Χειροκροτήµατα) 

Να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραµµατέα του Ιδρύµατος, Καθηγητή κ. Παύλο Σούρλα και τα 
στελέχη του Ιδρύµατος.  

(Χειροκροτήµατα) 

Παράλληλα, θέλω να ευχαριστήσουµε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου που 
συνέβαλαν στον συντονισµό και την οµαλή διεξαγωγή της Συνόδου. 

(Χειροκροτήµατα) 

Σηµαντικό ρόλο έπαιξαν σε αυτό και οι συνάδελφοι Βουλευτές που συµµετείχαν στις 
εργασίες της Συνόδου: o Πρόεδρος της ∆ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και 
Βουλευτής Επικρατείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, 
ο Βουλευτής Β’ Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων–Εθνική Πατριωτική ∆ηµοκρατική Συµµαχία, κ. 
∆ηµήτριος Καµµένος, η Βουλευτής Κορινθίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κυρία 
Μαρία Θελερίτη, ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής ∆ωδεκανήσου της ∆ηµοκρατικής 
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ, κ. ∆ηµήτριος Κρεµαστινός, ο Βουλευτής Σάµου του Συνασπισµού 
Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. ∆ηµήτριος Σεβαστάκης, η Βουλευτής Β’ Αθήνας της Νέας 
∆ηµοκρατίας, κυρία Σοφία Βούλτεψη, ο Πρόεδρος της ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης και Βουλευτής Κυκλάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής 
Αριστεράς, κ. Αντώνιος Συρίγος και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού 
Ριζοσπαστικής Αριστεράς και Βουλευτής Ιωαννίνων, κ. Χρήστος Μαντάς. 

(Χειροκροτήµατα) 

Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ, κύριοι συνάδελφοι, για τη συµβολή σας. 

Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τα Υπουργεία Παιδείας της Ελλάδος και της Κύπρου. 

(Χειροκροτήµατα) 

Ιδιαιτέρως ευχαριστούµε τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, κ. Νικόλαο 
Φίλη, τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κ. Νικόλαο 
Παρασκευόπουλο, τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, κ. 
Κωνσταντίνο Φωτάκη και τον Γενικό Γραµµατέα ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κ. 
Κωνσταντίνο Παπαϊωάννου. 

(Χειροκροτήµατα) 

Ευχαριστούµε ακόµη τον Καθηγητή Πολιτικής Οικονοµίας και Ιστορίας της Πολιτικής 
Σκέψης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κ. Νικόλαο Θεοχαράκη, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 
Τµήµατος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κυρία 
Αλεξάνδρα Ανδρούσου, την Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής και Επιδηµιολογίας της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, κυρία Ελένη Πετρίδου, τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κ. Γεράσιµο Κουζέλη, τον ∆ιευθυντή Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, κ. Γεώργιο Νικολαΐδη και την κυρία Πάρη Ζαγούρα, 
νοµικό- εγκληµατολόγο, Επιµελήτρια Ανηλίκων. 

Είµαι βέβαιος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι καινοτοµίες που ξεκινήσαµε, θα 
συνεχιστούν και θα προστεθούν και άλλες στο µέλλον. 

 Πάνω απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς που είστε εδώ, αλλά και τους δώδεκα 
χιλιάδες συµµαθητές σας που µετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία. 
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(Χειροκροτήµατα) 

Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ πάνω απ’ όλα τους γονείς σας, τους διευθυντές 
σχολείων καθώς και τους καθηγητές-συνδέσµους που σας βοήθησαν και σας ενεθάρρυναν να 
συµµετέχετε. 

(Χειροκροτήµατα) 

Να ευχαριστήσουµε, επίσης, για την καλή συνεργασία τους διευθυντές και τους 
προϊσταµένους των Γραφείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Αγαπηµένα µας παιδιά, -εγώ θα έλεγα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- εδώ λύεται η 
συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ! 

(Όρθιοι οι Έφηβοι Βουλευτές χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα) 

 

Ώρα λήξης: 12:30’ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                        ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 


