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Η 12η Αυγούστου έχει καθιερωθεί από τον Ο.Η.Ε. ως Διεθνής Ημέρα Νεολαίας, με στόχο να 
φέρει στο φως τους προβληματισμούς των νέων από όλον τον κόσμο και να αναδείξει τις 
δυνατότητές τους. Φέτος, η θεματική της Ημέρας αναδεικνύει τη σημασία της συμμετοχής 
των νέων στον ανασχηματισμό της κοινωνίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Αυτή λοιπόν την ημέρα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εκείνους τους νέους της 
πατρίδας μας για τη συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και 
την αλληλεγγύη που επέδειξαν και συνεχίζουν να επιδεικνύουν. Θέλουμε να 
ευχαριστήσουμε όλους εσάς που με τη συμπεριφορά σας συνδράματε στην προστασία της 
υγείας των γονιών, των παππούδων και των γιαγιάδων μας. Στη συμπαράσταση, 
κατανόηση, αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο αδιακρίτως φύλου, καταγωγής και 
θρησκείας αναδεικνύονται χαρακτηριστικά του πολιτισμού μας που γεννούν αισιοδοξία για 
το μέλλον. 

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους σας ότι μεριμνούμε για τη λήψη όλων εκείνων των 
μέτρων που θα βελτιώσουν το δικό σας αύριο και θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τις 
απαιτήσεις του χώρου εργασίας μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της διά βίου 
μάθησης. Εργαζόμαστε με στόχο να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα 
μειώσουν τη μετανάστευση νέων στο εξωτερικό για να παραμείνουν, να στηρίξουν και να 
διαμορφώσουν την Ελλάδα του αύριο. Στις προσπάθειές μας αυτές ευελπιστούμε να 
έχουμε τη συμμετοχή σας στη λήψη αποφάσεων για θέματα που σας αφορούν. 

Την ημέρα όμως  αυτή δεν είναι δυνατό να ξεχάσουμε τους συνομήλικούς σας στον κόσμο 
που περνούν δύσκολες στιγμές, όπως οι νέοι στον Λίβανο, στους οποίους στέλνουμε το 
μήνυμα ότι οι νέοι της χώρας μας είναι και θα είναι πάντα δυναμικά αρωγοί στην 
προσπάθεια της επιβίωσης, ανάπτυξης και ειρηνικής συμβίωσης των λαών.  

Θέλουμε να τονίσουμε ότι πιστεύουμε σε σας, πιστεύουμε ε’ ένα καλύτερο μέλλον με τη 
δική σας συμμετοχή και συμβολή. 


