Κύριοι Εκπρόσωποι του Ιδρύματος Κρατικών Yποτροφιών,
Αγαπητοί Υπότροφοι του ΙΚΥ, Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και λυπάμαι που τα καθήκοντά μου δεν μου επέτρεψαν
να βρίσκομαι μαζί σας. Χαίρομαι ωστόσο, που με αφορμή αυτήν την ενδιαφέρουσα
εκδήλωση έχω την ευκαιρία να σας απευθυνθώ συμμεριζόμενος το ενδιαφέρον σας για τις
εξελίξεις και τις προκλήσεις που δημιουργούνται στο χώρο της εκπαίδευσης και της αγοράς
εργασίας τα επόμενα χρόνια.
Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να κάνω ξεχωριστή αναφορά στη δράση του ΙΚΥ που για
δεκαετίες υποστηρίζει την πολιτική ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση και μέσω των
υποτροφιών παρέχει οικονομική κάλυψη στους έλληνες φοιτητές, απαραίτητη προϋπόθεση
για την πραγματοποίηση των στόχων τους. Το ΙΚΥ λειτουργεί έτσι ως αρωγός για την
προσωπική εξέλιξη των νέων, αλλά και ως μοχλός κοινωνικής ανάπτυξης,
προσανατολισμένος στην αριστεία και την πρόοδο. Κατανοώ πως για σας, τους υπότροφους
φοιτητές του ΙΚΥ, το έργο του δεν συνιστά μόνο χρηματοδοτική λύση των σπουδών σας,
αλλά και αδιαμφισβήτητη αναγνώριση των προσπαθειών σας που σας οπλίζει με επιμονή,
μαχητικότητα και ευθύνη.
Το θέμα της σημερινής εκδήλωσης, που αφορά τους αναδυόμενους επιστημονικούς και
τεχνολογικούς τομείς, θέτει στο προσκήνιο το μεγάλο στοίχημα της νέας εποχής που
ανατέλλει, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ως προς την κατάρτιση και
τις νέες δεξιότητες και τη συσχέτισή τους με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς
εργασίας. Η εποχή που διανύουμε έχει κύρια χαρακτηριστικά της την καινοτομία, τον έντονο
ανταγωνισμό, την παγκοσμιοποίηση, τους γρήγορους ρυθμούς και τις συνεχείς τεχνολογικές
- και όχι μόνο – αλλαγές. Η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση επηρεάζουν ήδη
καταλυτικά το αυριανό τοπίο και είναι αναγκαία η προσαρμογή ή και ο επανασχεδιασμός των
πλάνων εκπαίδευσης και ανάπτυξης, αν θέλουμε να μη μείνουμε στάσιμοι και
αντιπαραγωγικοί.
Έχουμε χρέος να βοηθήσουμε τους νέους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις, να
προετοιμαστούν και δυνητικά να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, αντιλαμβανόμενοι πως
δεν υπάρχει οριστική γνώση, αλλά αντίθετα απαιτείται ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Οι
αλλαγές που προωθούνται στην Ανώτατη Εκπαίδευση, μέρος των οποίων ψηφίζονται αυτές
τις μέρες στη Βουλή, αποσκοπούν να υπηρετήσουν το όραμά μας για εξωστρεφή, δυναμικά
και σύγχρονα ανώτατα ιδρύματα, ενώ παράλληλα στόχος παραμένει να αρθεί, όσο το
δυνατόν, η απόκλιση των δεξιοτήτων που καλλιεργούνται σε σχέση με τις νέες ανάγκες στην
οικονομία και τα επαγγέλματα. Όσο καλύτερα αντιλαμβανόμαστε τα μελλοντικά πιθανά
σενάρια, σχεδιάζοντας αναλόγως την πορεία μας, τόσο καλύτερα προετοιμασμένοι θα
είμαστε για να επιτύχουμε.
Εύχομαι καλή επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση και θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη
διοργάνωσή της. Δεν αμφιβάλλω ότι θα προκύψουν αποτελεσματικά και εποικοδομητικά
συμπεράσματα από όλες τις εισηγήσεις.
Στους υποτρόφους του ΙΚΥ εύχομαι επίσης, κάθε επιτυχία και τους καλώ να συνεχίσουν να
διεκδικούν με δυναμισμό το επαγγελματικό μέλλον που τους αξίζει.

