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(Χαιρετισμός των παρευρισκόμενων αρχών, 

Κύριε Υπουργέ, 

Αγαπητή Καρολίνα,) 

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, 

Με μεγάλη μου ευχαρίστηση βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, στη Λευκωσία, για τη 
19η ∆ιεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση. 

Χαίρομαι ιδιαίτερα που η φετινή Έκθεση φιλοξενεί για πρώτη φορά  μια δική μας  
πρωτοβουλία, τη «Νεολαία σε κίνηση». 

Η εκδήλωση αυτή είναι μέρος μιας μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλουμε ώστε 
να ενημερώσουμε τους πολίτες από το ένα άκρο της Ευρώπης ως το άλλο για το 
έργο που επιτελούμε στην ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.  

Τις τρεις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσουμε τα ευρωπαϊκά σχέδια και θα 
ακούσουμε τις απόψεις των ατόμων που έχουν λάβει μέρος στα προγράμματα 
κινητικότητας που οργανώσαμε. Θα έχουμε επίσης συζητήσεις και εργαστήρια. Η 
εκδήλωση θα είναι όχι μόνο ενημερωτική αλλά και ψυχαγωγική, και ελπίζω ότι θα 
περάσετε ευχάριστα μαζί μας. 

 Κηρύσσοντας την έναρξη της Έκθεσης μαζί με τον έντιμο Υπουργό Παιδείας, νιώθω 
την ανάγκη να κάνω αναφορά σε ένα θέμα που έχει  τη μεγαλύτερη σημασία για 
τους νέους: το μέλλον τους. 

Όταν δρομολόγησα την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» πριν από ενάμιση 
χρόνο, η βασική μέριμνά μου ήταν οι νέοι μας, η εκπαίδευση και κατάρτισή τους. 
Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εφοδιάζονται με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα 
προσόντα  που χρειάζονται ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας 
μεταβαλλόμενης κοινωνίας και οικονομίας. 

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Σήμερα, είμαι πεπεισμένη ότι το έργο που 
ξεκινήσαμε θα επιτύχει τους στόχους του, αλλά έχουμε ακόμα μπροστά μας μακρύ 
δρόμο. Στη δύσκολη παρούσα συγκυρία οι νέοι είναι μεταξύ των ατόμων που 
πλήττονται περισσότερο –τόσο εδώ στην Κύπρο όσο και σε ολόκληρη την Ένωση. 

Ένας στους πέντε νέους δεν μπορεί να βρει εργασία. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
συνολικά, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερους από πέντε εκατομμύρια 
νέους ανέργους. 

Για τους νέους που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ, γνωρίζω ότι η κατάσταση αυτή σας 
προκαλεί μεγάλη πίεση. Έχει επίσης αντίκτυπο στις οικογένειές σας και στην 
κοινωνία γενικότερα. 

Γι’ αυτό, θα πρέπει εμείς στην Ευρώπη να δώσουμε προτεραιότητα στο μέλλον σας, 
αφού «το μέλλον σας είναι το μέλλον μας». Όπως είχε δηλώσει ο πρώην αμερικανός 
πρόεδρος Μπιλ Κλίντον: «Το μέλλον δεν είναι κληρονομιά, είναι ευκαιρία και 
υποχρέωση». 

Ως πολιτικοί, έχουμε ευθύνη να υποστηρίξουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας, να 
προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον στο 
οποίο όλοι, οι νέοι και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, θα μπορούν να ευημερήσουν. 
Πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην 
ευρωζώνη και να τονώσουμε την ανάπτυξη. 

Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις εθνικές 
κυβερνήσεις για την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η οποία 
αποτελεί προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας. 
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Γι’ αυτό παροτρύνουμε επίσης τις κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν τους 
περιορισμένους προϋπολογισμούς τους σε τομείς στους οποίους οι δαπάνες που θα 
πραγματοποιηθούν θα μπορούν να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. 

Και ένας τομέας, κυρίες και κύριοι, στον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε σημαντικά 
αποτελέσματα είναι η εκπαίδευση. 

Η εκπαίδευση είναι η μεγαλύτερη εγγύηση κατά της ανεργίας, ιδίως δε της 
μακροχρόνιας ανεργίας. Το κλειδί όμως είναι να εξασφαλιστεί η απόκτηση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων που χρειάζεται ο κόσμος της αγοράς . 

Θέσεις εργασίας που κατά το παρελθόν θεωρούνταν «χαμηλής ειδίκευσης» τώρα 
συχνά απαιτούν δεξιότητες που οι γονείς μας δεν χρειάζονταν. Αυτό οφείλεται στις 
επαναστατικές εξελίξεις της τεχνολογίας. Σήμερα σχεδόν όλοι χρειαζόμαστε όλο και 
πιο ειδικευμένες δεξιότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας. 

Επιπλέον, χρειαζόμαστε στην Ευρώπη επιστήμονες και επιχειρηματίες ικανούς να 
προωθήσουν την καινοτομία, να μας κάνουν ανταγωνιστικούς και να δημιουργήσουν 
τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος. 

Συνεπώς, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία. Χρειαζόμαστε στην Ευρώπη 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας –
τα σχολεία και τα πανεπιστήμιά μας πρέπει να προσφέρουν τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τις εμπειρίες που όλοι μας έχουμε ανάγκη προκειμένου να 
εξασφαλίσουμε την επιτυχία μας. 

Έχουμε να επιτελέσουμε πολύ δύσκολο έργο. Μολονότι υπάρχουν πολλοί τομείς 
αριστείας στην Ευρώπη, ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός των νέων μας 
αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες στο σχολείο. Ένας στους επτά νέους εγκαταλείπει 
το σχολείο χωρίς να ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από τους νέους 
που ολοκληρώνουν τη σχολική τους εκπαίδευση, μόνο ένας στους πέντε συνεχίζει 
τις σπουδές του με επιτυχία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η στρατηγική μας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» είναι να 
συνεργαστούμε με τις χώρες της Ευρώπης ώστε να επιτύχουμε εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα ανατρέψουν την επικρατούσα κατάσταση. Θέλουμε να 
βελτιώσουμε τις ευκαιρίες για την προσχολική εκπαίδευση· να βελτιώσουμε την 
ικανότητα ανάγνωσης και γραφής· να μειώσουμε το ποσοστό των ατόμων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και να διασφαλίσουμε ότι η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση αφενός διαθέτει εξαιρετική ποιότητα, αφετέρου ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του πραγματικού κόσμου. 

Την ευθύνη της εκπαίδευσης έχουν κατά κύριο λόγο τα κράτη μέλη, αλλά, σε 
επίπεδο ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το πολύ σημαντικό καθήκον να 
συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές ώστε να προωθούνται τα προγράμματα που 
φέρνουν αποτέλεσμα, καθώς και να υποστηρίζει και να διαδίδει τις ορθές πρακτικές 
κατά περίπτωση. 

Αλλά, όπως φαίνεται και από την ονομασία της, η πρωτοβουλία «Νεολαία σε 
κίνηση» αφορά επίσης την κινητικότητα. Ζούμε σε μια Ευρώπη με μια πλήρως 
ολοκληρωμένη ενιαία αγορά και σε έναν κόσμο όπου εξαρτόμαστε όλο και 
περισσότερο ο ένας από τον άλλον. Ποτέ κατά το παρελθόν δεν υπήρξε τόσο συχνή 
και έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ των λαών και των πολιτισμών όσο σήμερα. 

Η ικανότητα να κατανοούμε άλλους πολιτισμούς, η ικανότητα να μιλάμε ξένες 
γλώσσες, όπως και η ικανότητα να επικοινωνούμε γενικότερα ποτέ δεν είχαν τόσο 
μεγάλη σημασία όσο σήμερα. 

Οι σπουδές, ο εθελοντισμός ή η εργασία σε μια άλλη χώρα είναι ένας εξαίρετος 
τρόπος να αναπτύξουμε αυτές τις δεξιότητες. Και τα περισσότερα από δύο 
εκατομμύρια άτομα που έχουν λάβει μέρος στα ευρωπαϊκά προγράμματα 
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κινητικότητας τα τελευταία χρόνια θα σας διαβεβαιώσουν ότι τα οφέλη δεν είναι μόνο 
αυτά. 

Η διαμονή σε μια άλλη χώρα σας διδάσκει πώς να προσαρμόζεστε σε νέα 
περιβάλλοντα. Μαθαίνετε να προσεγγίζετε καταστάσεις από διαφορετική οπτική 
γωνία. 

Ο χρόνος έχει δείξει όχι μόνο ότι τα προγράμματα αυτά είναι δημοφιλή, αλλά και ότι 
επιφέρουν πραγματικά οφέλη στα άτομα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν σε 
αυτά. Οι σπουδαστές της επαγγελματικής κατάρτισης ή της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, για παράδειγμα, οι οποίοι εργάστηκαν σε μια επιχείρηση του 
εξωτερικού, επιτυγχάνουν ομαλότερη μετάβαση από την εκπαίδευση στην 
απασχόληση –έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, είναι καλύτεροι στην ομαδική 
εργασία και προσαρμόζονται ευκολότερα στα νέα δεδομένα. 

Και αν έναν νέο το χαρακτηρίζει η κινητικότητα κατά τη διάρκεια των σπουδών του, 
είναι πιθανότερο να τον συνοδεύει και στην αγορά εργασίας και να επιλέξει να 
μεταβεί στη χώρα που χρειάζεται τις δεξιότητές του. Αυτό σημαίνει πιο αποδοτικές 
σταδιοδρομίες για τους σπουδαστές και τους εργαζομένους, πιο ευέλικτη και 
αποτελεσματική ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και πιο ανταγωνιστική οικονομία σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

Για τους ανωτέρω λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει προγράμματα 
κινητικότητας, όπως το Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το Leonardo da 
Vinci για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το Comenius για τα σχολεία 
και το «Νεολαία σε δράση» για τους εθελοντές και τις ομάδες νέων.  

Υποστηρίζουμε επίσης την πρωτοβουλία «Η πρώτη σας εργασία EURES», η οποία 
φέρνει σε επαφή τους νέους που αναζητούν εργασία με εργοδότες σε άλλα κράτη 
μέλη. 

Οι Κύπριοι γνωρίζουν καλά τη μεγάλη αξία της εμπειρίας από μια περίοδο σπουδών 
ή εργασίας έξω από το νησί μας. Περισσότεροι από τους μισούς κύπριους 
σπουδαστές σπουδάζουν στο εξωτερικό. Συνεπώς, είναι περιττό να επιμείνω 
περισσότερο στη σημασία αυτής της πτυχής. Απλώς θα ήθελα οι πολυάριθμοι νέοι 
που είναι σήμερα εδώ να επισκεφθούν την Έκθεση και να διαπιστώσουν από μόνοι 
τους τι μπορεί να τους προσφέρει η Ευρώπη, καθώς και ν’ ανακαλύψουν τον κόσμο 
των δυνατοτήτων που ανοίγονται μπροστά τους. 

Τώρα προετοιμάζουμε το έδαφος έτσι ώστε η ΕΕ να προσφέρει μεγαλύτερη 
υποστήριξη στην κινητικότητα. Προτείνω ένα νέο πρόγραμμα από το 2014 και μετά, 
το «Erasmus για όλους». Στο πλαίσιο του ίδιου προϋπολογισμού που θα έχει στη 
διάθεσή της η ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει τη μεταφορά των κονδυλίων, έτσι ώστε να 
αυξηθούν ουσιαστικά οι πόροι για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, πράγμα που 
σημαίνει, στο επίπεδο της ΕΕ, ότι θα είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε 
περισσότερους σπουδαστές να συμμετάσχουν σε προγράμματα κινητικότητας. 
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Το πρόγραμμα «Erasmus για όλους» θα προσφέρει προσβάσιμη εκπαίδευση 
υψηλής ποιότητας. Με την πάροδο των ετών έχουμε επιτύχει πολλά με τα 
ευρωπαϊκά προγράμματά μας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Θέλουμε να 
δώσουμε συνέχεια σε αυτή την επιτυχία και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για 
τους σπουδαστές και τα σχολεία στην Ευρώπη.  

Σήμερα λοιπόν το πρωί έχετε μια θαυμάσια ευκαιρία να ανακαλύψετε τους 
πραγματικά πολυάριθμους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διαμορφώσετε το 
μέλλον σας προς το καλύτερο. 

Εύχομαι σε όλους σας μια ευχάριστη ημέρα, και η εκδήλωση να στεφθεί με επιτυχία. 

 

Σας ευχαριστώ 

 


