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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 
Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστα Χαμπιαούρη 

στη Βουλή των Νέων 

 

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018, 9:30 π.μ. 
Βουλή των Αντιπροσώπων 

 

 

Αγαπητοί νέες και νέοι,  

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών της 3ης  Βουλής των 

Νέων που διοργανώνεται από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και τον Οργανισμό Cyprus 

Youth DiplomaCy.  

Η Βουλή των Νέων αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία, αφού θέτει τους ίδιους τους 

νέους σε πρωταγωνιστικό ρόλο και τους επιτρέπει να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τις 

ιδέες τους σ’ ένα δομημένο πλαίσιο, ώστε να μετατραπούν σε προτάσεις πολιτικής. Δεν 

είναι τυχαίο ότι ο θεσμός έχει αγκαλιαστεί από την πρώτη στιγμή τόσο από την Κυβέρνηση, 

το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όσο και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και 

τυγχάνει της στήριξης του αρμόδιου ημικρατικού Οργανισμού για θέματα Νεολαίας, του 

Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. 

Η διεξαγωγή της Βουλής των Νέων στον χώρο της Βουλής των Αντιπροσώπων προσδίδει 

στην εκδήλωση ιδιαίτερο κύρος, ενώ οι διαδικασίες της Συνόδου που προσομοιάζουν με 

αυτές του Κοινοβουλίου, τη φέρνει πιο κοντά στους θεσμούς και τις αξίες της Δημοκρατίας 

και της ελευθερίας του λόγου με σεβασμό στην αντίθετη άποψη. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη 

σημασία είναι το γεγονός ότι η Σύνοδος δίνει τη δυνατότητα στους νέους να καταθέσουν 

απόψεις, να ανταλλάξουν εισηγήσεις και προβληματισμούς, να προτείνουν λύσεις για 

κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας και να συμβάλουν με την ουσιαστική εμπλοκή τους στη 

λήψη σωστών αποφάσεων.  
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Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να χαιρετίσω την πρωτοβουλία των διοργανωτών να 

διαβουλευτούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν καθορίσουν τα θέματα των συζητήσεων. 

Με αυτό τον τρόπο, τα απορρέοντα της Συνόδου καθίστανται πιο καίρια και σχετικά με τους 

παρόντες προβληματισμούς σε θέματα χάραξης πολιτικής. Ως πολιτεία, οφείλουμε να 

τείνουμε ευήκοον ους στις εισηγήσεις και τις επισημάνσεις των νέων, να δούμε τα θέματα 

από τη δική τους οπτική γωνία και εν τέλει να εφαρμόσουμε πολιτικές που ανταποκρίνονται 

στις σύγχρονες ανάγκες τους. 

 

Αγαπητοί νέες και νέοι, 

Δικό μας όραμα, ως Υπουργείο αρμόδιο για θέματα νεολαίας, είναι να ενδυναμώσουμε 

τους νέους, ώστε να πετύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους και να συμμετάσχουν 

ενεργά σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής του τόπου. 

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι εσείς, οι νέοι της πατρίδας μας, αποτελείτε την πρώτη 

προτεραιότητα για την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  Το δικό σας 

συμφέρον, η δική σας ευημερία και πρόοδος αποτελεί πάντοτε σημαντικότατη παράμετρο 

που λαμβάνουμε υπόψη στη χάραξη και την υλοποίηση των πολιτικών μας, γιατί εσείς είστε 

το μέλλον του τόπου μας και η ψυχή της κοινωνίας μας. 

Βέβαια, γνωρίζουμε ότι καμία κυβερνητική πρωτοβουλία που αφορά στους νέους, δεν είναι 

αρκούντως αποτελεσματική, αν δεν λάβει υπόψη τη δική σας άποψη, αν δεν έχει εσάς τους 

ίδιους τους νέους συνδιαμορφωτές της. Έχουμε την πεποίθηση ότι συγκεκριμένα θετικά 

βήματα έχουν γίνει προς την ορθή κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, 

θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό και κομβικής σημασίας το γεγονός ότι χαράξαμε, για πρώτη 

φορά στην Κύπρο, μια Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία. Η Εθνική Στρατηγική για τη 

Νεολαία 2017-2022, η οποία έχει ως σκοπό να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τους νέους 

από 14 μέχρι 35 ετών, παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία για διάφορους λόγους. Κατ’ αρχάς 

είναι προϊόν συν-διαμόρφωσης με τους ίδιους τους νέους, με τους οποίους 

συνεργαστήκαμε στενά για τον καταρτισμό της. Ταυτόχρονα, έχει λάβει υπόψη τις πιο 

σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία, τόσο στον ευρωπαϊκό όσο 

και στον διεθνή χώρο. Επιπλέον, έχει διασυνδεθεί με υφιστάμενες πρωτοβουλίες στον 

ευρύτερο κυβερνητικό τομέα, διασφαλίζοντας την ενσωμάτωση της διάστασης «νεολαία» 

σε όλους τους υπόλοιπους τομείς πολιτικής.  
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Καίριο και πρωταγωνιστικό ρόλο στον καταρτισμό της Στρατηγικής έχει διαδραματίσει ο 

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), τον οποίο μετατρέπουμε στο σημείο αναφοράς, 

πληροφόρησης και εξέλιξης των πολιτικών μας για τη Νεολαία, αντικρίζοντας τους νέους 

ανθρώπους ως ισότιμους συνδιαμορφωτές του μέλλοντος της χώρας μας. 

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση, έχοντας πλήρη συναίσθηση των 

δυναμικών αλλαγών και των αυξημένων προκλήσεων της εποχή μας, εφαρμόζει πολιτικές 

που έχουν ως στόχο τη στήριξη και την ενδυνάμωση όλων των κοινωνικών ομάδων, αλλά 

κυρίως των νέων. Προσπαθούμε να μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, οι οποίες 

να έχουν θετικό αντίκτυπο για εσάς.  

Υλοποιούμε με επιμονή και συνέπεια τους προγραμματισμούς και τις μεταρρυθμίσεις 

εκείνες που θα καταστήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία ένα κράτος αντάξιο των μεγάλων 

και απαιτητικών προσδοκιών σας. Στρεφόμαστε προς τη νέα γενιά, προτείνοντας την 

επιχειρηματικότητα ως μια από τις πιο σπουδαίες προκλήσεις της εποχής μας, την αριστεία 

ως φιλοδοξία ζωής και την καινοτομία ως καταλυτικό στοιχείο δημιουργικότητας. Δεν θα 

παραλείψω να σημειώσω ότι, αναγνωρίζοντας ακριβώς την αξία και τη σπουδαιότητα της 

έρευνας και της καινοτομίας, στοχεύουμε στη μετατροπή της Κύπρου σε ένα περιφερειακό 

κέντρο εφαρμοσμένης γνώσης. Επιπλέον, επενδύοντας στην Κύπρο της γνώσης 

προχωρήσαμε στην υλοποίηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων που έχουν ως στόχο τον 

συνολικό εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 

Εργαζόμαστε κυρίως για να έχετε εσείς οι νέοι τις ευκαιρίες απασχόλησης που δικαιούστε. 

Όχι απλά την οποιαδήποτε δουλειά, αλλά τη δουλειά που θα ανταποκρίνεται στα προσόντα 

και τις ικανότητές σας. Τη θέση εργασίας που θα εκπληρώνει τις ποιοτικές και μισθολογικές 

προσδοκίες σας.  

Ανάλογα εργαστήκαμε για τη μεγαλύτερη όλων των οφειλών που έχουμε απέναντί σας. Την 

εθνική υποχρέωση να δούμε την πατρίδα μας να απαλλάσσεται των κατοχικών 

στρατευμάτων. Να σας δώσουμε την ευκαιρία να ζήσετε ειρηνικά και με ασφάλεια σε μια 

χώρα χωρίς στρατούς κατοχής και χωρίς συρματοπλέγματα. Είναι δικαίωμα, όλων των νέων 

αυτού του τόπου, να ζείτε και να δημιουργείτε σε ένα ενωμένο, σύγχρονο, ευρωπαϊκό και 

λειτουργικό κράτος. 
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Αγαπητοί νέες και νέοι, 

Πιστεύω ακράδαντα ότι «μία κοινωνία που δεν επενδύει στη νέα γενιά, είναι μια κοινωνία 

χωρίς μέλλον». Γι’ αυτό είναι που πρέπει να είστε συνδιαμορφωτές και συνοδοιπόροι των 

προσπαθειών μας για το μέλλον που αξίζει στην πατρίδα μας, για το μέλλον που σας αξίζει, 

για το μέλλον που εκπληρώνει τις προσδοκίες σας.  

Κλείνοντας, εύχομαι η παρουσία σας εδώ, με την ιδιότητα σας ως εκπρόσωποι των νέων 

της χώρας, να μην είναι μόνο μία εμπειρία που θα θυμάστε αργότερα στη ζωή σας, αλλά 

μία εμπειρία που θα μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους στη σκέψη σας για τον ρόλο του 

ενεργού πολίτη όσον αφορά την πορεία του τόπου και της κοινωνίας μας. Ως προϊστάμενος 

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σας διαβεβαιώνω ότι θα παραμείνω σταθερά 

υποστηρικτής και συμπαραστάτης στην κοινή προσπάθεια για ενδυνάμωση, πρόοδο και 

ευημερία των νέων του τόπου μας.  

Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών της 3ης  Βουλής των Νέων, 

συγχαίροντας θερμά το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και Cyprus Youth Diplomacy για την 

πρωτοβουλία τους. Εύχομαι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες να λειτουργούν 

πολλαπλασιαστικά και να ενθαρρύνουν τους νέους να εκφράζονται, να συμμετέχουν και να 

παρεμβαίνουν στα κοινά. 

Κάθε επιτυχία στις εργασίες της Βουλής των νέων και αναμένω με ενδιαφέρον τα 

πορίσματά της.  

 

 

 


