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Η επίτροπος Ανδρούλλα Βασιλείου απευθύνει χαιρετισµό στην κυπριακή 
παροικία της Αθήνας 

«Εκπαίδευση και πολιτισµός: όχηµα για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής για την "Ευρώπη 2020"» 
 
 
Κυρίες και κύριοι, 

Είναι µε µεγάλη χαρά που σας συναντώ εδώ. 

Πολλοί, διαρκείς και αδελφικοί είναι οι δεσµοί που συνδέουν τους Κύπριους µε την Ελλάδα. Ο 

µεγάλος αριθµός συµπατριωτών µας που ζουν εδώ ή έχουν ισχυρούς επιχειρηµατικούς ή 

εκπαιδευτικούς δεσµούς µε αυτή τη χώρα είναι ενδεικτικός αυτής της πολυεπίπεδης σχέσης.  

Πρόκειται επίσης για τη χώρα που έχει σκληρότερα πληγεί από την οικονοµική και 

χρηµατοπιστωτική κρίση που ξέσπασε πριν από τρία σχεδόν χρόνια µε αφετηρία την 

κατάρρευση της «Λέµαν Μπράδερς». 

Γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά τη ζηµιά που προκάλεσε η κρίση σε όλο τον κόσµο και ιδίως εδώ, 

καθώς και τις καθηµερινές προσπάθειες του ελληνικού λαού να αντεπεξέλθει στα δεινά που 

αντιµετωπίζει. 

Κατά συνέπεια, προσεγγίζω µε µεγάλη ταπεινότητα το ζήτηµα που θέλω να εξετάσω µαζί σας 

σήµερα: µε ποιον τρόπο µπορούµε να θέσουµε τις βάσεις για τη µελλοντική ευηµερία της 

Ευρώπης και ποιες λύσεις πρέπει να αναζητήσουµε ώστε να επιστρέψουµε σε µια ασφαλή 

πορεία προς την ανάπτυξη. 

Στο µεγαλύτερο µέρος της Ευρώπης η ανάκαµψη τελικά κερδίζει έδαφος, αλλά παραµένει 

ασύµµετρη, εύθραυστη και αναστρέψιµη. Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες παραµένουν. Για µια 

σταθερή επιστροφή στην ανάπτυξη πρέπει να σηµειώσουµε πρόοδο σε µια µακροσκελή 

ατζέντα µεταρρυθµίσεων. 

Οφείλουµε να κοιτάµε µπροστά, αλλά µε νέο όραµα και µεγαλύτερη αντίληψη του επείγοντα 

χαρακτήρα της κατάστασης. Ακόµα και πριν από την κρίση, η Ευρώπη έπρεπε να προχωρήσει 

σε σηµαντικούς µετασχηµατισµούς. Τώρα οι άµεσες ανάγκες του σήµερα δεν πρέπει να µας 

εµποδίσουν από το να βλέπουµε τα θέµατα που διαµορφώνουν τις κοινωνίες µας σε 

µακροπρόθεσµη βάση, δηλαδή οι προκλήσεις της διαχείρισης της παγκοσµιοποίησης, οι 

γηράσκουσες κοινωνίες, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι κλιµατολογικές αλλαγές. 
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Η θέση µου ότι η εκπαίδευση θα έπρεπε να έχει βασικό ρόλο στη προσπάθεια της Ευρώπης για 

επίτευξη των στόχων που έθεσε, έγινε οµόφωνα αποδεκτή και για πρώτη φορά η εκπαίδευση 

έχει µία τόσο κεντρική θέση στην πολιτική στρατηγική της ΕΕ. Ανάµεσα λοιπόν στους πέντε 

βασικούς στόχους που υιοθετήθηκαν για το 2020 είναι και ο διπλός στόχος για την παιδεία: 

αναλάβαµε τη δέσµευση να εργαστούµε ώστε µέχρι το 2020 το ποσοστό των παιδιών που 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο να µειωθεί κάτω από 10% και το ποσοστό των νέων µε 

πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης να αυξηθεί πάνω από 40%.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην ανάπτυξη, αλλά όχι όµως οποιοδήποτε είδος ανάπτυξης. Η 

στρατηγική µας για το µέλλον, η «Ευρώπη 2020», στηρίζει πολιτικές που ευνοούν µια ανάπτυξη 

έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς.  

Και µε αυτό έρχοµαι στο κύριο σηµερινό µου θέµα – τον κεντρικό ρόλο της εκπαίδευσης, και του 

πολιτισµού, στην οικοδόµηση της κοινωνίας και της οικονοµίας µετά την κρίση. 

∆ιανύουµε δύσκολους καιρούς και πρέπει να γίνουν ορισµένες σκληρές επιλογές. Κάποιοι ίσως 

αναρωτιούνται πως η εκπαίδευση και ο πολιτισµός στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας 

µπορούν  να διαδραµατίσουν κάποιο ρόλο στα σχέδια ανάκαµψης της Ευρώπης. Η εκπαίδευση 

και ο πολιτισµός, κατά την άποψη κάποιων, είναι πολυτέλεια όταν ο ήλιος λάµπει, ενώ όταν 

βρέχει παρέχουν από ελάχιστη έως καµία προστασία. 

Οι απόψεις αυτές δεν λαµβάνουν υπόψη ένα σηµαντικό παράγοντα. Ότι αν η  Ευρώπη θέλει να  

κάνει άλµατα προς την κατεύθυνση της κοινωνίας της γνώσης, τότε οφείλει να δηµιουργήσει τις 

προϋποθέσεις  καλύτερης αξιοποίησης τη των γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών της  και να 

δώσει ώθηση στην καινοτοµία, την επιχειρηµατικότητα και το δυναµισµό, τα µόνα στοιχεία που 

µπορούν να µας κάνουν πρωταγωνιστές στην οικονοµία του 21ου αιώνα. 

Ενώ η εκπαίδευση δεν θεωρείται από πολλούς ως ένα θέµα υψηλής πολιτικής, το γεγονός ότι 

κάθε χρόνο ένας στους επτά µαθητές και µαθήτριες εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο χωρίς 

κανένα απολύτως προσόν ή το γεγονός ότι ένας στους πέντε 15χρονους µας δεν έχει επαρκή 

ικανότητα να διαβάζει, τότε σίγουρα η σηµασία της είναι πολύ µεγαλύτερη από το εκτόπισµα 

που της προσδίδουν στα σαλόνια της πολιτικής. Η εκπαίδευση δεν µπορεί να είναι 

δευτερεύουσας σηµασίας, όταν ένας στους πέντε νέους και νέες είναι άνεργος. Η εκπαίδευση 

είναι όρος εκ των ων ουκ άνευ όταν σχεδόν 80 εκατοµµύρια Ευρωπαίων είναι ανειδίκευτοι ή 

έχουν χαµηλή ειδίκευση – µιλάµε δηλαδή για το 30% του εργατικού δυναµικού. Η εκπαίδευση 

έχει τεράστια βαρύτητα εφόσον γνωρίζουµε ότι µέχρι το 2020 στο 35% των νέων θέσεων 

εργασίας θα ζητούνται άτοµα υψηλής ειδίκευσης, δηλαδή 16 εκατοµµύρια περισσότερα άτοµα 

απ' ότι σήµερα, ενώ η ζήτηση για εργαζόµενους χαµηλής ειδίκευσης θα έχει µειωθεί κατά 12 

εκατοµµύρια θέσεις εργασίας. 
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Πρόκειται για ένα µήνυµα το οποίο είµαι σίγουρη ότι η Κυπριακή παροικία της Αθήνας 

αντιλαµβάνεται πολύ καλά. Όταν αρχίζει κανείς τη ζωή του σε µια νέα χώρα, µπορεί να δει πολύ 

καθαρά ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει τις πόρτες των ευκαιριών. 

Αυτό αληθεύει τόσο για τα άτοµα όσο και για το σύνολο της κοινωνίας. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι - οι 

Έλληνες φιλόσοφοι - µας δίδαξαν ότι το θεµέλιο κάθε κράτους είναι η  παιδεία της νέας γενιάς 

του. 

Έχει γίνει σχεδόν κλισέ να λέµε ότι η επένδυση στην εκπαίδευση σηµαίνει επένδυση στο 

µέλλον. Όµως η τόσο µεγάλη εξοικείωση µε το µήνυµα σηµαίνει καµιά φορά ότι δίνουµε 

ελάχιστη προσοχή στη σοφία που µας µεταδίδει. 

Από όλες τις κρατικές δαπάνες, η εκπαίδευση πρέπει να είναι η τελευταία από την οποία θα 

θελήσουµε να κάνουµε περικοπές. Αυτό είπε κάποτε ο Φράνκλιν Ντελάνο Ρούζβελτ, µιλώντας 

στις χειρότερες στιγµές της µεγάλης ύφεσης. Τα περισσότερα από τα µέσα που αναπτύξαµε 

κατά της οικονοµικής κρίσης διαµορφώθηκαν κατά τη διάρκεια εκείνης της σκοτεινής περιόδου. 

Ας µην λησµονούµε αυτό το ιδιαίτερο δίδαγµα από εκείνη την εποχή.  

Υπό τις παρούσες συνθήκες, η προσοχή είναι αναπόφευκτα στραµµένη στα κρατικά ελλείµµατα. 

Η εξεύρεση της ισορροπίας µεταξύ του περιορισµού των δηµοσίων δαπανών και της επένδυσης 

στους τοµείς που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη αποτελεί δύσκολο εγχείρηµα. Και ίσως δεν είναι 

πουθενά αλλού πιο δύσκολο απ' ότι στην Ελλάδα, λόγω του µεγέθους των θυσιών που είναι 

αναγκαίες και του εύρους της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης που έχει τροχοδροµήσει η 

κυβέρνηση. Θέλω να εκφράσω την αµέριστη υποστήριξή µου στις συνεχιζόµενες προσπάθειες 

για τον εκσυγχρονισµό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος σε µια περίοδο όπου οι 

δηµόσιες δαπάνες πρέπει να περισταλούν τόσο δραστικά. 

Η εκπαίδευση αποτελεί αρµοδιότητα των κρατών µελών, αλλά η ΕΕ είναι πάντοτε έτοιµη για να 

τα βοηθήσει να πετύχουν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα. Για παράδειγµα, 

µόλις εγκρίναµε ένα σχέδιο δράσης για την πρόωρη εγκατάλειψη των σχολείων. Τα στοιχεία 

δείχνουν ότι η έγκαιρη παρέµβαση για την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας δεν είναι απλώς 

και µόνο αποτελεσµατική, αλλά είναι και ο αποδοτικότερος τρόπος για την αντιµετώπιση τέτοιων 

προβληµάτων, αφού αποφεύγονται δαπανηρότερες κοινωνικές παρεµβάσεις σε µεταγενέστερο 

στάδιο, τότε που οι επιπτώσεις της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο γίνονται φανερές. 

 

Έχω εγκαινιάσει προ µερικών µηνών µια Ευρωπαϊκή εκστρατεία αντιµετώπισης του 

αναλφαβητισµού όπως αυτός έχει εξελιχτεί στις µέρες µας. Μέρος αυτής της εκστρατείας είναι  η 

οµάδα υψηλού επιπέδου για τον αλφαβητισµό που θα εντοπίσει τους κοινούς παράγοντες 
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επιτυχίας στα προγράµµατα και στις πολιτικές αλφαβητισµού των κρατών µελών. Συγκρότησα 

επίσης µια παρόµοια οµάδα εµπειρογνωµόνων για τα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες. Τα 

αποτελέσµατα αυτής της κοινής εργασίας επί των βασικών δεξιοτήτων θα είναι διαθέσιµα το 

2012 και πρέπει, κατά τη γνώµη µου, να αποτελέσουν τη βάση για µια µεγάλη προσπάθεια σε 

ολόκληρη την ΕΕ για βελτίωση των επιδόσεών µας σε αυτούς τους τοµείς. 

Αργότερα µέσα στη φετινή χρονιά, θα παρουσιάσω µια επικαιροποιηµένη ατζέντα 

µεταρρυθµίσεων για την τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ευρώπη. Σε αυτή θα προσδιορίζεται ο 

τρόπος µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίζει τα κράτη µέλη – και τα θεσµικά 

όργανα – για να εξασφαλιστεί ότι τα συστήµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που διαθέτουµε είναι 

εφοδιασµένα για την Ευρώπη του αύριο. 

Οι δεξιότητες των πτυχιούχων, η απασχόλησή τους και η υποαπασχόλησή τους είναι πιεστικά 

ζητήµατα, όπως είναι και η αυξανόµενη διεθνοποίηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και η 

εντατικοποίηση του παγκόσµιου ανταγωνισµού για τα ταλέντα. 

Η αναβάθµιση των δεξιοτήτων για το σύνολο του πληθυσµού αποτελεί την πρόκληση, και δεν 

λησµονούµε ότι η µάθηση πραγµατοποιείται και έξω από τα σχολεία. Σηµαντικό µέρος της 

µάθησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων πραγµατοποιείται µέσα από την άτυπη µάθηση. 

Ενθαρρύνουµε τα κράτη µέλη να επικυρώνουν τις δεξιότητες που αποκτώνται µε τέτοιους 

τρόπους. 

Και βεβαίως, είµαστε βαθιά πεπεισµένοι για τα ευεργετικά αποτελέσµατα που φέρει η 

κινητικότητα των νέων µας στις χώρες της Ευρώπης. Γι' αυτό έχουµε θέσει ως στόχο να 

αυξήσουµε τη µαθησιακή κινητικότητα στο 20% µέχρι το έτος 2020. Μέσα από τα προγράµµατα 

που προωθούν την κινητικότητα, όπως είναι το γνωστό σε όλους µας Εράσµους, προσφέρουµε 

στους νέους και στις νέες καινούργιες εµπειρίες και ευκαιρίες µάθησης. Μέσα από αυτές, οι νέοι 

όχι µόνο ενισχύουν τις γνώσεις τους αλλά επίσης αναπτύσσουν δεξιότητες και ικανότητες που 

είναι απαραίτητες στις νέες αγορές εργασίας, όπως για παράδειγµα, η πολυγλωσσία, η ευελιξία, 

η προσαρµοστικότητα, η πρωτοβουλία και η εµπιστοσύνη στον εαυτό τους.  

Μια θαυµάσια µέθοδος να αποκτήσει κανείς νέες δεξιότητες – ειδικά, αλλά όχι µόνο, για τους 

νέους – είναι µέσω του εθελοντισµού. Όταν κανείς συµµετέχει σε εθελοντικές δραστηριότητες, 

ενισχύει τον κοινωνικό ιστό, δηµιουργεί νέους δεσµούς αλληλεγγύης και καλλιεργεί τις δικές του 

δεξιότητες και την προσωπική του ανάπτυξη. Είναι η δική σας ευκαιρία για να προσφέρετε κάτι 

πραγµατικά σηµαντικό στη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου και να αυξήσετε και εσείς τις 

πιθανότητές σας για εργοδότηση. 
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Μεταξύ των δεξιοτήτων που χρειάζεται να βελτιώσουµε είναι και η γνώση ξένων γλωσσών. 

Είµαστε µια Ένωση 27 κρατών µελών µε 23 επίσηµες γλώσσες που αποτελούν αναπόσπαστο 

κοµµάτι της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και κοινής ταυτότητας. Είµαστε αληθινά ενωµένοι 

στην πολυµορφία µας, και όµως πολύ συχνά δεν καταφέρνουµε να επωφεληθούµε από τον 

απίστευτο πλούτο που αντιπροσωπεύει αυτή η πολυµορφία και την αφήνουµε να καταντήσει 

εµπόδιο. Ενδεικτικά, το 11% των ευρωπαϊκών µικροµεσαίων επιχειρήσεων χάνουν 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες λόγω της έλλειψης γνώσης ξένων γλωσσών. 

Αυτή ήταν µια πολύ γρήγορη ανασκόπηση των βασικών ζητηµάτων που βλέπουµε από την 

προνοµιακή σκοπιά των Βρυξελλών – και που θέλουµε να δούµε να αντιµετωπίζονται, µέσα 

από µεταρρυθµίσεις και βελτιώσεις της πολιτικής, σε όλα τα κράτη µέλη, τις περιφέρειες και τις 

τοπικές αυτοδιοικήσεις. 

Τα ζητήµατα αυτά θα αναδειχτούν επίσης στη δηµόσια συζήτηση για το πολυετές 

χρηµατοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο µετά το 2013. Θα διασφαλίσουµε ότι όλα τα 

κατάλληλα χρηµατοδοτικά µέσα – κυρίως το µελλοντικό µας πρόγραµµα για την εκπαίδευση 

αλλά και τα διαρθρωτικά ταµεία – θα ευθυγραµµιστούν για την υποστήριξη των στρατηγικών 

στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η εκπαίδευση. 

Οι στρατηγικοί µας στόχοι περιλαµβάνουν επίσης πολιτιστικές πολιτικές. Η Ευρώπη υπήρξε 

ανέκαθεν µια ήπειρος ιδεών. Η πολιτιστική µας κληρονοµιά στηρίζει τη δηµιουργική µας 

ικανότητα να προσδιορίζουµε τα προβλήµατα, να βρίσκουµε νέες λύσεις και να τις θέτουµε σε 

εφαρµογή. 

Ο πολιτισµός είναι το καύχηµά µας. Είναι επίσης ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα και ένας 

σηµαντικός οικονοµικός τοµέας. Φτάνει να αναφέρουµε ως παράδειγµα, τα εκατοµµύρια των 

επισκεπτών από χώρες εκτός Ευρώπης που µας επισκέπτονται κάθε χρόνο µε βασικό κίνητρο 

να θαυµάσουν τα εξαίρετα έργα της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς αλλά και τα µουσεία µας, τα 

θέατρα και τη µουσική µας. 

Οι παραγωγικοί κλάδοι του πολιτισµού και της δηµιουργικότητας συνέβαλαν κατά 4,5% στο 

συνολικό ευρωπαϊκό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν το 2008 και δίνουν εργασία σε 8,5 

εκατοµµύρια άτοµα. Και αυτά τα άτοµα που εργάζονται στον πολιτιστικό τοµέα έχουν κατά 

κανόνα ανώτερη µόρφωση από εκείνα που απασχολούνται στο σύνολο της οικονοµίας. 

Περίπου το 48% των εργαζοµένων στον πολιτιστικό τοµέα έχουν ολοκληρώσει σπουδές 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε σύγκριση µε το 26% του εργατικού δυναµικού εν γένει. 

Οι δυναµικοί παραγωγικοί κλάδοι του πολιτισµού και της δηµιουργικότητας είναι αλάνθαστο 

σηµάδι οικονοµικού σφρίγους. 
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Στις πλέον δυναµικές περιφέρειες της Ευρώπης, τα µερίδια του τοµέα στην παραγωγή και στην 

απασχόληση είναι σαφώς µεγαλύτερα και έχουν αυξηθεί µε ταχύτερο ρυθµό από την οικονοµία 

σαν σύνολο. Για να το θέσω απλά: αυτοί οι παραγωγικοί κλάδοι αναπτύσσονται ταχύτερα από 

την υπόλοιπη οικονοµία. 

Οι πολιτικές για τον πολιτισµό δεν είναι απλώς πολιτικές «για να περνάµε καλά» – είναι 

πολιτικές που αποδίδουν ικανοποιητικά µπροστά στις επενδύσεις που γίνονται στο πλαίσιό 

τους. Στο Λονδίνο, η απασχόληση στον κλάδο της δηµιουργικότητας είναι µεγαλύτερη απ' ότι 

στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα.  Στο Άµστερνταµ φτάνει στο 7,4% του εργατικού δυναµικού, ενώ 

στο Βερολίνο, το Μιλάνο και τη Μαδρίτη στο 10%. 

Και ο πολιτισµός δεν αποτελεί τοµέα ενδιαφέροντος µόνο για την ελίτ. Σκεφτείτε µε ποιον τρόπο 

πόλεις όπως το Νιούκαστλ και το Λίβερπουλ, η Λίλλη και το Μπιλµπάο, κατόρθωσαν να 

αλλάξουν πορεία πλεύσης χρησιµοποιώντας τον πολιτισµό ως µοχλό. 

Οι πολιτιστικές πολιτικές προχωρούν πολύ πιο πέρα από τη χρηµατοδότηση µουσείων και την 

επιδότηση ορχηστρών – όσο σηµαντικά και αν είναι τα µουσεία και οι ορχήστρες για την ευεξία 

µας και την προσωπική µας ανάπτυξη – και όντως είναι πολύ σηµαντικά. 

Οι πολιτιστικές πολιτικές αφορούν κατά πρώτο και κύριο λόγο τη δηµιουργία του σωστού 

πλαισίου ώστε να ευδοκιµήσουν οι παραγωγικοί κλάδοι του πολιτισµού και της 

δηµιουργικότητας. Αυτό είναι που προσπαθούµε να κάνουµε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

αναζητώντας τρόπους να βοηθήσουµε αυτούς τους κλάδους να αναπτύξουν νέα επιχειρηµατικά 

µοντέλα κατάλληλα για τη ψηφιακή εποχή, να ξεπεράσουν τους φραγµούς των 

κατακερµατισµένων αγορών, της ανεπάρκειας κεφαλαίου και της δυσχερούς πρόσβασης σε 

χρηµατοδότηση. 

Και υποστηρίζουµε εκείνες τις πόλεις που στοιχηµατίζουν στον εαυτό τους και στη 

δηµιουργικότητα των πολιτών τους και ανακαλύπτουν ξανά τον χαρακτήρα τους µέσα από 

πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Μεταξύ αυτών, την πρωτοκαθεδρία έχουν εκείνες που µπορούν να 

διεκδικήσουν τον τίτλο των ευρωπαϊκών πολιτιστικών πρωτευουσών, µια εµβληµατική 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία, όπως γνωρίζουµε, γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα 

µε πρωτοβουλία της αξέχαστης Μελίνας Μερκούρη και αποτελεί σήµερα ένα από τους πιο 

περιζήτητους τίτλους. 

Φίλοι και φίλες, 

Πιστεύω ότι δεν έχουµε άλλη επιλογή παρά να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις της οικονοµίας 

του 21ου αιώνα. Ο στόχος όλων µας είναι να πετύχουµε µια οικονοµία καθοδηγούµενη από τη 

γνώση, µια οικονοµία υψηλής αξίας και υψηλής ειδίκευσης. Απελευθερώνοντας το δυναµικό όσο 
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το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων είναι το κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου. Είµαι 

πεπεισµένη ότι οι πολιτικές που περιέγραψα σήµερα θα µας βοηθήσουν καίρια να πετύχουµε το 

στόχο µας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


