
(Απομαγνητοφωνημένο Αρχείο  κατά την λήξη του Συνεδρίου )  

 

 

S. CARREGA:  Ευχαριστώ πολύ.  

 Θα ήθελα να επωφεληθώ από αυτή τη στιγμή του τέλους 

των δύο υπέροχων ημερών, για να μπορέσω να συγχαρώ και να 

ευχαριστήσω θερμά τις ελληνικές Αρχές που μας υποδέχθηκαν σε 

αυτή την ωραία πόλη των Αθηνών. Ειδικά τον φίλο μου… Πού 

είναι ο Αθανάσιος; Δεν τον βλέπω. Τον Αθανάσιο Γκούμα, για όλα 

όσα κατάφερε στη διοργάνωση αυτή.  

 Όπως μπορέσατε να το διαπιστώσετε, οι δύο αυτές μέρες 

υπήρξαν πολύ πλούσιες ως προς τις προτάσεις που έγιναν για 

την αυτοαπασχόληση των νέων.  

 Είναι αλήθεια ότι αυτό το θέμα αγγίζει όλες τις ευρωπαϊκές 

χώρες, όλους μας αφορά αυτή η προβληματική. Οι διαπιστώσεις 

ουσιαστικά είναι ίδιες. Ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων και των 

λιγότερο νέων, πρέπει να το πούμε και αυτό, είναι πολύ 

σημαντικά σε όλες τις χώρες μας και χρειάζεται οπωσδήποτε μ ια 

πολιτική της απασχόλησης για να επιτρέψει στους νέους μας, στη 

νεολαία μας, στις νεολαίες μας, να παραμείνουν στις χώρες τους.  

 Σήμερα μιλάω βεβαίως για τη Γαλλία, γιατί αυτή γνωρίζω, 

αλλά είμαι βέβαιη ότι το φαινόμενο υπάρχει σε όλες τις χώρες το 

ίδιο. Όταν συζητάμε με τους νέους λίγο, βεβαίως σκέφτονται το 

μέλλον τους, τους απασχολεί το μέλλον τους και στη Γαλλία 

πολλοί θέλουν να φύγουν διότι υπάρχει αυτή  η δραματική 

προβληματική της απασχόλησης. Άρα στόχος νούμερο ένα είναι 

να μην αφήσουμε τους νέους να φύγουν από τις χώρες τους.  

 Πρέπει να υπάρχει πολιτική καταπολέμησης αυτού του 

φαινομένου. Αυτό είναι εντελώς απαραίτητο. Και ακούσατε βέβαια 

όλες τις προτάσεις που έγιναν, τα projects που δείξαμε, που 

υπάρχουν. Πολύτιμη συνεισφορά ήταν αυτή γιατί θα  μας επιτρέψει 

να βελτιώσουμε αυτό το μεγάλο δεινό που είναι η ανεργία σήμερα.  

 Θα ήθελα να πω στον Πρόεδρο ότι βεβαίως σας δείξαμε 

εμπιστοσύνη και πολύ καλά κάναμε και σας δείξαμε εμπιστοσύνη, 



γιατί ήταν μεγάλη η χαρά να βρεθούμε εδώ στην Ελλάδα, στην 

Αθήνα ειδικώς. Ήρθα με μια αρκετή πολυπληθή, πολυπρόσωπη 

γαλλική αντιπροσωπεία, ήμασταν 16, και εκτιμήσαμε όχι μόνο την 

ποιότητα των ανταλλαγών, αλλά και την ποιότητα της υποδοχής, 

και εκ μέρους της Μαρτίν Βασάλ, που είναι Πρόεδρος του 

Συμβουλίου, του Δήμου που εκπροσωπώ, θα ήθελα λοιπόν να σας 

προσκαλέσω να έρθετε στη Μασσαλία για να παρακολουθήσετε το 

δικό μας έργο και για να συνεχίσουμε τις ανταλλαγές μας, διότι 

είναι ευχή μας και ευχή όλων μας, όλες οι πόλεις οι ελληνικές που 

εκπροσωπήθηκαν σε αυτό το Συνέδριο, αυτό το διήμερο, να 

συνεχίσουν να επωφελούνται από τα αποτελέσματα του έργου του 

ELISAN.  

Είστε λοιπόν πολύ ευπρόσδεκτοι στη Μασσαλία, έτσι ώστε 

να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κτίζουμε αυτή την εταιρική 

σχέση, που είναι εντελώς απαραίτητη για τη διαιώνιση του 

δικτύου ELISAN. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 


