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Οι  ατυχείς τοποθετήσεις της Επιτρόπου για τα Δικαιώµατα του Παιδιού  Λήδας 
Κουρσουµπά αναφορικά µε τις σχολικές εκδροµές στην Ελλάδα και τις επισκέψεις 
µαθητών στα Φυλακισµένα Μνήµατα ήταν  αναµενόµενο ότι θα προκαλούσε θύελλα 
αντιδράσεων από πολίτες και οργανωµένα σύνολα. 
Δεν ξέρω αν είναι τυχαία  ή όχι η χρονική συγκυρία που επέλεξε η κυρία Κουρσουµπά 
να θίξει αυτά τα θέµατα παραµονές της κορύφωσης των συνοµιλιών για το Κυπριακό.  
Αυτό που ξέρω, πολύ καλά µάλιστα, είναι πως τέτοιες τοποθετήσεις όταν προέρχονται 
από  ένα πολιτειακό αξιωµατούχο, µόνον θλίψη προκαλούν σε όσους  σέβονται τον  
εαυτό τους  και την εθνική καταγωγή τους.  Όµως ας καταπιαστούµε µε τα δύο 
περιστατικά τα οποία καταδεικνύουν  τον κατήφορο της κυρίας Κουρσουµπά υπό την 
πολιτειακή της ιδιότητα.  Πρώτον. Αποφάνθηκε  τις προάλλες ότι «οι εκδροµές των 
µαθητών στην Ελλάδα αντιβαίνουν τον χαραχτήρα των πολυπολιτισµικών σχολείων και 
έχουν εθνοκεντρικό χαραχτήρα που δεν συνάδει µε τις αρχές που η Σύµβαση για τα 
Δικαιώµατα του Παιδιού θέτει για την Εκπαίδευση».  Φρονώ ότι αυτή η τοποθέτηση της 
κυρίας Κουρσουµπά δεν σχετίζεται µε κανέναν τρόπο µε την προστασία των  
δικαιωµάτων του παιδιού αλλά αποτελεί  πολιτική παρέµβαση, σε ευαίσθητα µάλιστα 
θέµατα που αφορούν αυτούς καθαυτούς τους εθνικούς δεσµούς του Κυπριακού 
Ελληνισµού. Η φιλοσοφία της διοργάνωσης  µαθητικών εκδροµών  στην  Ελλάδα είναι 
ευθυγραµµισµένη µε την πρόνοια του  Συντάγµατος της Κυπριακής Δηµοκρατίας  που  
σαφώς ορίζει πως  τα θέµατα Παιδείας ανήκουν αποκλειστικά στην κάθε Κοινότητα  και 
στη συγκεκριµένη περίπτωση στην Ελληνική. 
Δεύτερον. Υπέδειξε η κυρία Κουρσουµπά πως «είναι βλαπτική η επίσκεψη µαθητών 
νηπιαγωγείου και δηµοτικού στα Φυλακισµένα Μνήµατα». Πραγµατικά δεν µπορώ να 
αντιληφθώ αυτήν την συλλογιστική της κυρίας Επιτρόπου η οποία επιχειρεί να κρυβεί 
πίσω από την παιδική αθωότητα και την τρυφερή  µαθητική ηλικία, προκειµένου να 
κάνει το περίεργο καπρίτσιο της, εκτρεπόµενη και πάλι από το Σύνταγµα που 
κατοχυρώνει κατά απόλυτο τρόπο την Ελληνικότητα της Παιδείας της Ελληνικής 
Κοινότητας της Κύπρου. Φυσικά την καλύτερη απάντηση στην κυρία Κουρσουµπά 
έδωσε η δηµόσια τοποθέτηση του υπουργού Παιδείας και Πολιτισµού Κώστα Καδή πως 
η «διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας αποτελεί κεντρικό στόχο της πολιτικής του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού και µέσα σε αυτό το πλαίσιο η επαφή µε χώρους 
που συµβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση θεωρείται και θεµιτή και επιβεβληµένη». 
Έχοντας αυτά κατά νούν, πιστεύουµε βαθύτατα ότι η κυρία Κουρσουµπά, προφανώς 
τυφλωµένη από τους προβολείς της προωθούµενης Κυπριακής  Συνείδησης, σκόπιµα ή 
µη, αποφεύγει επιµελώς να ασχοληθεί µε την κατά συρροήν παραβίαση  βασικότατων 
δικαιωµάτων των Εγκλωβισµένων παιδιών της Καρπασίας. Θεωρούµεν ότι είναι 
πολλαπλώς ωφέλιµο για τα Ελληνόπουλα της Κύπρου να έρχονται σε επαφή µε 
χώρους που ταυτίζονται µε ακατάλυτες αξίες και αιώνια ιδανικά που έκαναν βίωµα τους 
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οι νεαροί ήρωες µαθητές του εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ.Είναι ύψιστο 
χρέος των Ελληνοπαίδων της Κύπρου να συµµετέχουν σε εκδροµές –  
προσκύνηµα  στην Ελλάδα για γαλούχηση  τους µε τα οικουµενικά ιδεώδη του 
Ελληνικού Πολιτισµού. Η κυρία Κουρσουµπά,  λοιπόν,  έχει  τεράστιο  και ζωτικό έργο 
να επιτελέσει σε σχέση µε τα δικαιώµατα του παιδιού τα οποία κατακρεουργούνται 
καθηµερινά από απάνθρωπες πολιτικές και  αδίστακτες οικονοµικές πρακτικές.  Ως εκ 
τούτου,  καλό είναι να εστιάσει την προσοχή της προς την κατεύθυνση της προστασίας 
των  σφαγιαζόµενων ζωτικών δικαιωµάτων που άπτονται της ίδιας της πνευµατικής και  
υλικής επιβίωσης των παιδιών.                                       Ο υπερβάλλον ζήλος της για να 
αναγάγει σε µείζον θέµα της εποχής τον αφηρηµένο νεοφανή όρο της  
Πολυπολιτισµικότητας  µόνο υποψίες προκαλεί για τις πραγµατικές προθέσεις της, το 
ρόλο και την αποστολή της. Όσες εξηγήσεις κι αν δώσει εκ των υστέρων ότι, δήθεν, 
έχουν παρερµηνευτεί οι δηλώσεις της, όχι µόνον δεν γίνονται πιστευτές αλλά τουναντίον 
προδίδουν τους απόκρυφους στόχους της. 
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