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Ισχυρό Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας

Η άλλη πρόταση για τη Νέα Γενιά

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει μόνο μία νεολαία, αλλά πολλές με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδίως κοινωνικές και πολιτικές αφετηρίες. Η 

παραδοχή αυτή δημιουργεί μια πλειάδα προσεγγίσεων, στους ίδιους τους 

κόλπους της Νεολαίας, αναφορικά με τις δράσεις και τα ενδιαφέροντά τους.

Το τοπίο έχει πλέον αλλάξει. Η κρίση του πολιτικού συστήματος, η 

αναξιοπιστία των θεσμών, η γενική έκπτωση μέχρι πρότινος παραδεδεγμένων 

αξιών, αφαίρεσαν από το νεολαιίστικο κίνημα τη δυνατότητα να θέτει 

ευρύτερους και μακροπρόθεσμους στόχους. Το γεγονός αυτό, δημιούργησε ένα 

κενό, που η ίδια η φύση της νεολαίας, έσπευσε να το καλύψει.

Πλέον, δε μιλάμε για ευρύτερα σχήματα, αλλά για θεματικές, χωρικές 

προσεγγίσεις ειδικού ενδιαφέροντος. Η οργανωμένη δράση των νέων λαμβάνει 

ειδικά χαρακτηριστικά και επικυρώνεται στην συναντίληψη, πάνω σε μία κοινή 

βάση αντιμετώπισης συγκεκριμένων ζητημάτων, αφού η κρατούσα πλέον άποψη 

είναι ότι η πολιτικοποίηση των προβλημάτων, απαιτεί οργανωτική εξειδίκευση 

για την επίλυσή τους.

Στο σημείο αυτό δημιουργείται και η μεγάλη αντίφαση: Η εξειδίκευση, που 

προάγεται από τις κοινωνικές οργανώσεις, δημιουργεί τις συνθήκες πολιτικής 

τους απομόνωσης, αφού οι όποιες πρωτοβουλίες και προτάσεις τους, δε μπορούν 

να ενταχθούν σε συνολικές και ευρύτερες πολιτικές.

Την ανάγκη δημιουργίας μιας ευρύτερης σύνθεσης, έρχεται να καλύψει το 

Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας. Ένα Forum διαλόγου και προβληματισμού, όπου 
είναι δυνατή η σύζευξη του ειδικού με το γενικό. Χαρακτηριστικότερο
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παράδειγμα, τα ζητήματα που αφορούν στον κοινωνικό αποκλεισμό. Μέχρι 

τώρα οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονταν, δεν έρχονταν στο προσκήνιο, 

κυρίως λόγω της απουσίας πολιτικής πρότασης και της εμμονής στον 

καταγγελτικό τους χαρακτήρα.

Πλέον μπορούμε να αναλάβουμε δράσεις σε εθνικό επίπεδο 

χρησιμοποιώντας τη δυναμική και τις εμπειρίες των οργανώσεων, να 

επωφεληθούμε από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τη νεολαία, να δημιουργήσουμε στελέχη, τα οποία θα προσφέρουν 

ακόμη περισσότερα στις οργανώσεις τους.

Οφείλουμε να καλύψουμε το χαμένο χώρο και χρόνο, από την απουσία μας 

από τα διεθνή όργανα για τη Νεολαία, να ενταχθούμε ισότιμα στο διάλογο για το 

νέο ρόλο του νέου στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι που διαμορφώνεται.

Στοχεύουμε το Ε.ΣΥ.Ν να γίνει χώρος αναφοράς για τη νεολαιίστικη δράση 

και συμμετοχή, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής της ισχύος της φωνής των 

οργανώσεων. Πρέπει να πάψει να υπάρχει η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, 

του μεγάλου κοινωνικού και πολιτικού αναχώματος, που συνθλίβουν τη 

διαφορετικότητα και προάγουν συνθήκες αποκλεισμού.

Το Ε.ΣΥ.Ν και τα τοπικά του παραρτήματα, πρέπει να γίνουν σταθμοί 

πληροφόρησης, για τις δυνατότητες που παρέχονται για την ενίσχυση των 

πρωτοβουλιών των νέων, χωρίς την ανάγκη εναγκαλιασμού με το κράτος και τα 

κόμματα, αφού το μοντέλο αυτό, βασίζεται στην αυτόβουλη, αυτορύθμιστη, και 

ισότιμη συμμετοχή των ίδιων των νέων.

Το σύνολο της κοινωνίας και το πολιτικό σύστημα, έχουν πολλά να 

κερδίσουν, αφού μέσα από αυτή την προσέγγιση στη διαφορετικότητα, έρχονται 

στην επιφάνεια εναλλακτικές πολιτικές για μία σειρά ζητημάτων, που έτσι κι 

αλλιώς, τίθενται στην κοινωνία. Το κενό φαίνεται άλλωστε, αν ανατρέξουμε 

προγράμματα των κομμάτων και αναζητήσουμε τις θέσεις για ζητήματα όπως 

της ομοφυλοφιλίας, της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, των αντιρρησιών 

συνείδησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε όλες τις εκφάνσεις προσβολής 

τους, αλλά και τις πολιτικές στήριξης του εθελοντισμού, της διαχείρισης του 
ελεύθερου χρόνου, της αντιρατσιστικής δράσης κλπ.



Είναι ξεκάθαρο ότι παραμένουν σε γενικόλογες διακηρυκτικές θέσεις, χωρίς 

να υπεισέρχονται στην ουσία των προβλημάτων, ενώ θα μπορούσαν μέσα από 

αυτό το διάλογο που αναπτύσσουμε, να ενσωματώσουν την εξειδικευμένη 

γνώση και εμπειρία, που οι κοινωνικές οργανώσεις νέων, έχουν.

Για εμάς, αυτό είναι ‘’το στοίχημα της γενιάς μας” . Ν α αποδείξουμε ότι 

τόσοι πολλοί και τόσο διαφορετικοί, μπορούμε να συνυπάρξουμε και να 

φέρουμε στο προσκήνιο τη φωνή της άλλης Ελληνικής Νεολαίας. Της νέας 

γενιάς, που δημιουργεί το δικό της αύριο, που μορφώνεται, που οραματίζεται και 

βέβαια της πρώτης γενιάς που δεν έχει το σύνδρομο της ‘’ψωροκώσταινας” , που 

δεν χρωστά σε Ανατολή και Δύση, που βλέπει την Ευρώπη ισότιμα και 

συνδιαλέγεται, συνταιριάζοντας το μέλλον με την παράδοση.

Αυτή είναι η νέα πρωτοπορία που δημιουργήσαμε. Σε αυτή την προσπάθεια 

ζητούμε από την Πολιτεία τη στήριξή της και ιδίως τη θεσμική αναγνώριση του 

νέου οργανωτικού χώρου, που διαμορφώνεται.

Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Ν.



1. Πρωτοβουλία για την ίδρυση του ΕΣΥΝ

Αξιοποιώντας την εμπειρία από τον διάλογο που ξεκίνησε από τις αρχές της δε

καετίας του ’80, συγκροτήθηκε μία πρωτοβουλία προσώπων με σκοπό την έναρ

ξη ενός διαλόγου που θα κατέληγε στη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Νεολαί

ας.

Η πρωτοβουλία αυτή ολοκλήρωσε την προσπάθεια μέσα από έναν ευρύτατο και 

πολλές φορές δύσκολο διάλογο με όλες τις οργανώσεις της χώρας. Λαμβάνοντας 

υπόψιν όλα όσα, σε οργανωτικό επίπεδο, μας εμπόδισαν στο παρελθόν να έχου

με έναν φορέα ενιαίας έκφρασης και αντιπροσώπευσης, ξεπεράσαμε αγκυλώσεις 

του χθες και συμφωνήσαμε ότι η γενιάς μας μπορεί να διατηρεί τη διαφορετικότη

τα στην έκφραση και τη δράση και παράλληλα να ενοποιείται σε ενιαίες μορφές 

διεκδίκησης.

Το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας ήταν η σύγκλιση του Ιδρυτικού Συνεδρίου του 

Ε.ΣΥ.Ν.

2. Ιδρυτικό Συνέδριο του Ναυπλίου

Στο Ναύπλιο, τον Ιούλιο του 1998 είκοσι επτά οργανώσεις νέων από όλη την Ελ

λάδα, εκπροσωπώντας όλο το φάσμα της οργανωμένης δράσης, προχώρησαν 

στη συγκρότηση του Ε.ΣΥ.Ν. .

Διαμορφώσαμε το καταστατικό του ΕΣΥΝ και εκλέξαμε Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε) 

που είχε την αρμοδιότητα να οδηγήσει το ΕΣΥΝ στην 1η Γενική Συνέλευση 

(Γ.Σ),ελέγχοντας ποιες οργανώσεις πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Καταστατι

κού, και να διευρύνει το ΕΣΥΝ προσκαλώντας και άλλες οργανώσεις να γίνουν 

μέλη του.

3. Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Στο πλαίσιο των δράσεών της, η Δ.Ε είχε την τιμή να γίνει δεκτή από τον Πρόε

δρο της Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης



ανακοινώσαμε στον Πρόεδρο την ίδρυση του ΕΣΥΝ, του περιγράψαμε του σκο

πούς και του στόχους μας και του ζητήσαμε να σταθεί αρωγός στην προσπάθειά 

μας. Ο Πρόεδρος απέδειξε, για μία ακόμη φορά, την ευαισθησία του σε θέματα 

νεολαίας, θέτοντας υπό την αιγίδα του την 1η Γενική Συνέλευση του Ε.ΣΥ.Ν.

Η συνάντηση αυτή έδωσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα : Το Ε.ΣΥ.Ν. δεν έχει πολιτικό 

χρώμα και ιδεολογική καταγωγή. Δημιουργήθηκε από νέους και αφορά ό

λους τους νέους και τις νέες της Πατρίδας μας.

4. Συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία & με φορείς της χώρας

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας της χώρας 

για τη δράση του ΕΣΥΝ, αλλά και την προώθηση των πρωτοβουλιών μας σε 

θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, πραγματοποιήσαμε σειρά συνα

ντήσεων με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Α. Κακλαμάνη, τον Αρ

χιεπίσκοπο Αθηνών κ. Χριστόδουλο, τον Επίτροπο της Ελλάδος στην Ευρω

παϊκή Ένωση κ. X. Παπουτσή και τους

ΑΜΥΝΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΦ/ΓΟ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Υπουργούς (κατά αλφαβητική σειρά): 

κ. Α. Τσοχατζόπουλο 

κ. Γ. Παπανδρέου 

κ. Σ. Τζουμάκα 

κ. Γ. Αρσένη 

κα Ε. Παπαζώη 

κ. Γ. Πασχαλίδη

5. Συμμετοχή στο World Youth Forum του Ο.Η.Ε και το World Youth 

Festival

25μελής Αντιπροσωπεία του ΕΣΥΝ, με την υποστήριξη της Γ.Γ.Ν.Γ, αποτελούμε- 

νη από εκπροσώπους οργανώσεων από όλη την Ελλάδα, συμμετείχε στο World 

Youth Festival, στην Costa da Caparica της Πορτογαλίας τον Αύγουστο του 1998.

Ανάμεσα σε 13.000 νέους από όλο τον κόσμο είχαμε την ευκαιρία να συζητήσου

με για τα προβλήματα της νεολαίας στον κόσμο και να αποκομίσουμε χρήσιμες 

εμπειρίας.



Την ίδια περίοδο στην Braga της Πορτογαλίας συνεδρίαζε το World Youth Forum 

του Ο,Η.Ε. Εκεί το Ε.ΣΥ.Ν. μεταξύ των άλλων παρεμβάσεών του, έδωσε την μά

χη για την υπεράσπιση των Εθνικών μας θεμάτων. Για πρώτη φορά σε διαδικα

σία τέτοιου βεληνεκούς , με πρωτοβουλία του Ε.ΣΥ.Ν. έγιναν δεκτά τρία (3) ψηφί

σματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την προώθηση των Ελληνικών Εθνικών 

Θεμάτων:

1. Καταδίκη της Τουρκίας για την Απαγόρευση σύστασης και λειτουργίας ορ

γανώσεων νέων στο εσωτερικό της.

2. Ψήφισμα καταδίκης της Τουρκίας για την Κύπρο (Resolution for Cyprus)

3. Ψήφισμα για την ανάγκη συνεργασίας των νέων της Μεσογείου 

(Resolution for Mediterranean Youth Cooperation)

6. Πρωτοβουλία για την υποστήριξη νέων υποψηφίων Νομαρχιακών και 

Δημοτικών Συμβουλών

Στόχος μας η υποστήριξη της παρουσίας των νέων στα κέντρα λήψης αποφά

σεων. Εκεί που λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν το μέλλον μας, εκεί 

που διαμορφώνονται οι όροι για την ποιότητα ζωής μας.

Η ανάγκη ύπαρξης νέων στα Νομαρχιακά και Δημοτικά συμβούλια ήταν για ε

μάς πρώτη προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήσαμε μία συνέ

ντευξη Τύπου, όπου παρουσιάσαμε νέους υποψηφίους, καθώς και ένα party 

γνωριμίας

Τέλος, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των νέων στην Τοπική Αυτοδιοί

κηση αλλά και την προώθηση θεμάτων που αφορούν τη Νέα Γενιά, το Ε.ΣΥ.Ν. 

συναντήθηκε με το Δήμαρχο Αθηναίων κ. Δ. Αβραμόπουλο και την Υποψήφια 

Δήμαρχο κα Μ. Δαμανάκη.



7. 1η Γενική Συνέλευση ΕΣΥΝ

Το Νοέμβριο πραγματοποιήσαμε την 1η μας Γ.Σ., υπό την αιγίδα του Πρόεδρου 

της Δημοκρατίας, ο οποίος χαιρέτησε και στις εργασίες μας, πλαισιωμένος από 

την πολιτική ηγεσία του τόπου.

42 οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, από όλο το φάσμα της νεολαιίστικης δρά

σης, συναντήθηκαν για να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν τη γενιά μας.

Μέσα από πς διαδικασίες της Γ.Σ. αποδείχτηκε, ότι η Νεολαία της χώρας 

μας είναι ώριμη, υπεύθυνη και πάνω από όλα με ενιαία θέση και άποψη α

πέναντι σε όσα ζητά από το αύριο.

Η δική μας γενιά αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει 

το μέλλον της και να κατοχυρώσει το ρόλο της.

Στη Γ.Σ εκλέξαμε την πρώτη Εκτελεστική Επιτροπή και ψηφίσαμε το πρώτο 

πλαίσιο θέσεων για μία σειρά από σημαντικά ζητήματα.

8. Συμβούλιο Μελών ΕΣΥΝ, Λιβαδειά 29-31 Ιανουάριου 1999

Στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής δημοκρατίας του 

Ε.ΣΥ.Ν., αλλά και την διεύρυνση του διαλόγου μεταξύ των οργανώσεων μελών 

του, θεσμοθετήσαμε το «Συμβούλιο Μελών», που αποτελείται από εκπροσώπους 

των τακτικών μελών.

Η πρώτη συνεδρίαση έγινε στη Λιβαδειά, θέλοντας να δώσουμε ένα μήνυμα : Το 

ΕΣΥΝ θα βρίσκεται δίπλα στους νέους της περιφέρειας. Οι νέοι και οι νέες της 

Λιβαδειάς, αλλά και οι φορείς της περιοχής, αγκάλιασαν την πρωτοβουλία μας και 

το απέδειξαν με τη μαζική συμμετοχή τους στις εργασίες.

Η όλη πρωτοβουλία θα πρέπει να σημειωθεί ότι στηρίχθηκε από το Νομάρχη Λι

βαδειάς και τον Μητροπολίτη Θηβών και Λιβαδειάς.

9. Πρωτοβουλία για τη Θητεία

Η στρατιωτική θητεία είναι μία σημαντική καμπή στη ζωή του νέου. Άποψη μας 

είναι ότι η θητεία πρέπει να σταματήσει να είναι νεκρός χρόνος. Οφείλουμε να α



ναλάβουμε πρωτοβουλίες, που θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής κατά τη 

διάρκεια της θητείας, με σεβασμό τόσο στη λειτουργία των Ένοπλων Δυνάμεων, 

όσο και στα θεμελιώδη δικαιώματα του νέου.

Στο πλαίσιο αυτό, συναντηθήκαμε με την πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία των 

Ένοπλων Δυνάμεων και θέσαμε υπόψη τους τις προτάσεις της επιτροπής θητεί

ας του Ε.ΣΥ.Ν.

Μερικά από τα θέματα που περιελάμβαναν οι προτάσεις μας ε ίνα ι:

• Εξορθολογικοποίηση του συστήματος μεταθέσεων - τοποθετήσεων

• Αλλαγή του αναχρονιστικού εσωτερικού κανονισμού 20-1

• Τροποποίηση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα

• Ρύθμιση του ζητήματος της εναλλακτικής θητείας

• Θεσμοθέτηση του «Συνηγόρου του Ένστολου Πολίτη»

Ήδη, με βάση το πλαίσιο αυτό, προχωρούν σημαντικές αλλαγές στη δομή της θη

τείας.

10. Σεμινάρια στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

Για πρώτη φορά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, 50 νέοι, εκπρόσω

ποι οργανώσεων από όλη την Ελλάδα, παρακολούθησαν σεμινάρια στη Διπλωμα

τική Ακαδημία του Υπουργείου.

Με δεδομένο ότι οι περισσότερες οργανώσεις μέλη του ΕΣΥΝ συμμετέχουν σε 

διεθνείς δομές νεολαίας και συχνά καλούνται να υπερασπιστούν τις θέσεις της 

χώρας, η γνώση των σχετικών θεμάτων και η πλήρης ενημέρωση, πιστεύουμε ότι 

αποτελεί άμεση αναγκαιότητα.

Η θεματολογία των σεμιναρίων ήταν : Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό, Βαλκάνια, Ευ

ρωπαϊκή Ένωση , τεχνικές προβολής και διαπραγματεύσεων.

Ανάλογη δράση προγραμματίζεται να διεξαχθεί και στη Θεσσαλονίκη για τις οργα

νώσεις της Β. Ελλάδας.



11. Κύπρος (16-19.12.1998): Αποστολή του ΕΣΥΝ στα πλαίσια του πρωτο

κόλλου συνεργασίας της Γ.Γ.Ν.Γ. και του Οργανισμού Νεολαίας Κύ

πρου.

25μελής αντιπροσωπεία του ΕΣΥΝ, μετέβη στην Κύπρο, προκειμένου να συνα

ντηθεί με τις οργανώσεις νέων, το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, την κυ

βέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κληρίδη.

Όμως, πέρα και πάνω από τις συναντήσεις, δεν ήταν δυνατόν να μην συμμετά- 

σχουμε στις εκδηλώσεις των μανάδων των αγνοούμενων, να μην επισκεφθούμε, 

καταθέτοντας στέφανο στους τάφους των ηρώων Ισαάκ και Σολωμού, τον Τύμβο 

της Μακεδονίτισσας και τα Φυλακισμένα Μνήματα και να μην ακολουθήσουμε τη 

γραμμή αντιπαράθεσης από τη Λευκωσία ως τη Δερύνεια.

Το ΕΣΥΝ διαδήλωσε μαζί με τους Κυπρίους αδελφούς ότι η λήθη που παράγει ο 

ευδαιμονισμός, δε θα βρει γόνιμο έδαφος στις καρδιές των Ελλήνων. Η Ελλαδική 

Νεολαία δεν αποδέχεται τα στρατιωτικά τετελεσμένα της τούρκικης εισβολής και 

της προδοσίας. Οι νέοι της Ελλάδας μένουν σταθερά προσηλωμένοι στο « Την 

Πατρίδα ουκ ελλάτω παραδώσω».

12. Μαθητικές Κινητοποιήσεις

Από την πρώτη στιγμή το ΕΣΥΝ αντιτάχθηκε στα αδιέξοδα που δημιούργησε η 

τυφλή σύγκρουση στο χώρο της παιδείας. Πρότεινε, σειρά μέτρων για την άμεση 

έναρξη ουσιαστικού και ισότιμου διαλόγου, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκο- 

μένων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΥΝ επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Βου

λής κ. Απόστολο Κακλαμάνη και του ζήτησε να θέσει υπό την αιγίδα του (με βάση 

τον θεσμικό του ρόλο) την όλη πρωτοβουλία, πρόταση που έγινε δεκτή.

13. Υπόθεση “Οτσαλάν”

Το ΕΣΥΝ αντέδρασε άμεσα στη σύλληψη Οτσαλάν. Πέρα και πάνω από τις υστε

ρίες της στιγμής, το ΕΣΥΝ και όλεο οι πολιτικές νεολαίες της χώρας, ξεκίνησαν τις 

γνωστές μαζικές κινητοποιήσεις.



Κατά τη διάρκεια πορείας επιδόθηκε ψήφισμα διαμαρτυρίας στην Κυβέρνηση, 

καθώς και στις πρεσβείες της Τουρκίας και των Η.Π.Α. Το ΕΣΥΝ ζήτησε πολιτική 

λύση του Κουρδικού, τίμια δίκη για τον Οτσαλάν, καθώς και σεβασμό των θεμε

λιωδών ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των Κούρδων στην Τουρκία.

Τέλος, το Ε.ΣΥ.Ν. ήρθε σε επαφή με τις Επιτροπές συμπαράστασης στον ΑΠΟ 

Καλλιτεχνών & Πανεπιστημιακών και βοήθησε στην διοργάνωση της μεγαλειώ

δους συναυλίας της Πλατείας Συντάγματος.

14. Νατοϊκοί Βομβαρδισμοί

Μετάβαση στο Βελιγράδι (13-14.4.1999)

Από την πρώτη στιγμή το ΕΣΥΝ αντιτάχθηκε στους παράνομους και αναίτιους 

βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ εναντίον μίας κυρίαρχης και ανεξάρτητης χώρας, μέ

λους του ΟΗΕ.

Χωρίς να παραγράφεται το ζήτημα της προστασίας των Αλβανοφώνων 

του Κοσσυφοπεδίου, για το ΕΣΥΝ τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί να α

ποτελούν πρόσχημα για επιλεκτικές «ανθρωπιστικές επεμβάσεις», δεν μπορεί το 

ΝΑΤΟ να δολοφονεί αθώους πολίτες.

Αντιπροσωπεία του ΕΣΥΝ και των πολιτικών νεολαιών μετέβη στο Βελιγράδι, με 

τη στήριξη των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών. Στόχος ήταν να 

εκφραστεί η αλληλεγγύη στη δοκιμαζόμενη νεολαία της Γιουγκοσλαβίας και όχι να 

ασκηθεί εξωτερική πολιτική.

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με το Πρόεδρο κ. Μιλόσεβιτς, στελέχη της κυ

βέρνησης, τον υπουργό αρμόδιο για θέματα νεολαίας, την Πανεπιστημιακή Κοινό

τητα του Βελιγραδιού και φοιτητές.



Το ΕΣΥΝ συμμετείχε μαζί με Σέρβους στην ανθρώπινη ασπίδα στην κεντρική 

Γέφυρα του Βελιγραδιού και απηύθυνε χαιρετισμό στην Πλατεία Δημοκρατίας, κα

τά τη διάρκεια αντινατοϊκής εκδήλωσης.

Το ΕΣΥΝ επισκέφθηκε το Νόβι Σαντ, και τις βομβαρδισμένες γέφυρες, αποτέλε

σμα του «ανθρωπιστικού έργου» του ΝΑΤΟ. Συναντήθηκε, επίσης, με εκπροσώ

πους όλων των εθνοτήτων της Βοϊβοντίνας στο κτήριο της τοπικής κυβέρνησης 

(ένα εξαίρετο νεοκλασικό της εποχής του μεσοπολέμου, το οποίο δύο μέρες μετά 

κατέστρεψε το ΝΑΤΟ).

Φυλλάδιο ενάντια στον Πόλεμο

Σε συνεργασία με τα Δίκτυα οργανώσεων εκτυπώθηκε φυλλάδιο (στα αγγλικά), 

στο οποίο κάθε δίκτυο κατέθεσε την άποψή του για τους βομβαρδισμούς στη 

Γιουγκοσλαβία, δίνοντας έμφαση στις καταστροφές που προκαλούνται κατά πε

ρίπτωση (πολιτισμός, περιβάλλον κλπ).

15. Καμττάνια για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, το ΕΣΥΝ ξεκίνησε εκστρατεία για 

την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα. Στις άμεσες προτεραιότητες της 

προσπάθειας είναι η πραγματοποίηση πορείας στο Βρετανικό Μουσείο σε συ

νεργασία με οργανώσεις νεολαίας της Μ. Βρετανίας.

16. Οδοιπορικό στον Πόντο

Το ΕΣΥΝ ανέλαβε την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει οδοιπορικό στον ελλη

νισμό του Πόντου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η κίνηση αυ

τή είναι ιδιαίτερης σημασίας γιατί θα βοηθήσει τους νέους της χώρας στην αναζή

τηση της Εθνικής τους αυτογνωσίας.



17. Λειτουργία Επιτροπών του ΕΣΥΝ

Μετά από απόφαση της Γ.Σ. η Ε.Ε. του ΕΣΥΝ συγκρότησε τις παρακάτω Επι

τροπές: Θητείας, Ανεργίας, Εθνικών Θεμάτων, Παιδείας, Εθελοντισμού, Καταστα

τικού, Νέοι και Πολιτική, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Θεμάτων.

Με μόνο κριτήριο τη συμμετοχή των οργανώσεων, κατόπιν αλλεπάλληλων προ

σκλήσεων της Ε..Ε., οι επιτροπές που λειτούργησαν και θα αποδώσουν πεπραγ

μένα στην Γενική Συνέλευση είναι οι Θητείας, Καταστατικού, Ανθρωπίνων Δικαι

ωμάτων, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

18. Διαγωνισμός σήματος για το Ε.ΣΥ.Ν.

Το Ε.ΣΥ.Ν. διοργάνωσε ανοικτό διαγωνισμό νέων για την επιλογή του σήματος 

του Ε.ΣΥ.Ν.

19. Συνέδριο για την Ορθόδοξη Πνευματικότητα (14-21.12.1998 Ρουμανία)

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου υπήρξε ευρύτατη ανταλλαγή απόψεων σε θέματα 

θρησκευτικών μειονοτήτων και έντονος προβληματισμός όσον αφορά την τοπο

θέτηση των νέων σε αυτά τα προβλήματα.

20. Γ.Σ. Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού

Αντιπροσωπεία του ΕΣΥΝ συμμετείχε στη Γ.Σ. του Συμβουλίου Αποδήμου Ελλη

νισμού, δίνοντας το μήνυμα της ενότητας των νέων του Απόδημου Ελληνισμού, 

με αυτών της μητροπολιτικής Ελλάδας.



21. Συνέδριο Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού για την Ελληνομάθεια 

στην Ευρώπη (12.12.1998 Φρανκφούρτη)

Το ΕΣΥΝ συμμετείχε στο Συνέδριο του ΣΑΕ για την Ελληνομάθεια στην Ευρώπη 

και στο γόνιμο διάλογο για την ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής γλώσσας στα 

πλαίσια της Ε.Ε. και της Ευρώπης γενικότερα, με παράλληλο στόχο τη διατήρηση 

της ελληνικότητας της απόδημης νεολαίας.

22. Διυπουργική Επιτροπή “Η Ελλάδα κάτω από τα 30”

Το ΕΣΥΝ συμμετείχε στην έναρξη του προγράμματος «Η Ελλάδα κάτω από τα 

30» και έθεσε τις δυνάμεις του στη διάθεση της ελληνικής πολιτείας για την αντι

μετώπιση των σημαντικών προβλημάτων της νεολαίας και ιδιαίτερα της ανεργίας. 

Παρότι, η άποψη του Ε.ΣΥ.Ν. και των οργανώσεων νέων δεν ακούστηκε στην 

εκδήλωση, το Ε.ΣΥ.Ν., με μόνο στόχο την ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων 

των νέων, είναι έτοιμο να συμβάλει στην επιτυχία του προγράμματος, όποτε αυτό 

του ζητηθεί.

23. Συνάντηση «Νέοι πολιτικοί των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» 

(15-16.1.1999)

Αντιπροσωπεία του ΕΣΥΝ παρακολούθησε την συνάντηση των νέων πολιτικών 

καταθέτοντας τους προβληματισμούς του για ανάπτυξη της συμμετοχής των νέων 

στα κοινά.

24. Ευρωασιατικό Συμπόσιο Νέων (ASEM III)

Το Ε.ΣΥ.Ν. συμμετείχε στο 3° Συμπόσιο Νέων Ευρώπης- Ασίας, που είχε ως 

στόχο την προώθηση της πολιτιστικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των 

δύο Ηπείρων.



25. Κρουαζιέρα Ειρήνης (Αύγουστος -  Σεπτέμβριος 1999)

Το ΕΣΥΝ συμμετέχει στην διοργάνωση «Κρουαζιέρα Ειρήνης» που διοργανώνει 

το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

26. Σεμινάρια «Κέντρου Ευρωπαϊκούδ, Συνταγματικού Δικαίου» για την Συν

θήκη του Άμστερνταμ (22.4.1999)

Αντιπροσωπεία νέων από οργανώσεις όλης της Ελλάδας, παρακολούθησαν το 

σεμινάριο του Κέντρου Ευρωπαϊκού & Συνταγματικού Δικαίου, με θέμα την Συν

θήκη του Άμστερνταμ, ύστερα από ευγενική πρόσκληση του καθηγητή και ευρω

βουλευτή κ. Δ. Τσάτσου.

27. Ε.Π.Υ.Π.Ν.

Το ΕΣΥΝ αποδεχόμενο την πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς ανέ

λαβε από κοινού με την Γενική Γραμματεία την αξιολόγηση των αιτήσεων προς 

χρηματοδότηση, του Ειδικού Προγράμματος Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Νέων 

(Ε.Π.Υ.Π.Ν.)

28. Σελίδα ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Πλέον, όλοι και ιδίως οι νέοι της διασποράς, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας. 

Η διεύθυνση μας είναι www.esvn.ar το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

secrefarfaf@esyn.qr. Έχουμε εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα επικοι

νωνίας με τις οργανώσεις, καθώς και ένα φόρουμ διαλόγου, όπου ο οποιοσδήπο

τε μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του και τις προτάσεις για δράση του ΕΣΥΝ. 

Επίσης, ξεκινήσαμε μία καμπάνια συλλογής υπογραφών για την επιστροφή των 

γλυπτών του Παρθενώνα στην πατρίδα μας.

Τέλος, έχει ξεκινήσει η διαδικασία προβολής των οργανώσεων μελών του ΕΣΥΝ, 

μέσα από τις σελίδες μας.

29. Γραφεία ΕΣΥΝ στην Αθήνα & τη Θεσσαλονίκη

Γραφεία του Ε.ΣΥ.Ν. λειτουργούν προσωρινά στην Αθήνα, στο ισόγειο του Κτηρί

ου της Γ.Γ.Ν.Γ. (Αχαρνών 214 τηλ./ίθχ 2512742). Όπως είχε υποσχεθεί το ΕΣΥΝ, 

προχώρησε και στη λειτουργία γραφείων του στη Θεσσαλονίκη. Έχει εγκαταστα

http://www.esvn.ar
mailto:secrefarfaf@esyn.qr


θεί μηχανογραφικός εξοπλισμός, και έχει προσληφθεί γραμματέας. Τα γραφεία 

βρίσκονται στο κτήριο του Κέντρου Πληροφόρησης Νεολαίας, στο κτήριο του Δι

κηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στη Διαγώνιο / Τσιμισκή (τηλ. 031- 257307).



Πορτογαλλία 1998

Το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας 1998 διοργανώθηκε από το Πορτογαλλικό Οργανισμό 
Νεολαίας και φιλοξένησε περί τις 10.000 νέους απόλο τον κόσμο, από την 1η μέχρι την 10η 
Αυγούστου.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία οργανώθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας σε συνεργασία 
με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Στη φωτογραφία ο Μάκης, ο Παντελής, ο Αγης ( ο πρόεδρος του ΕΣΥΝ ), ο Λεωνίδας, ο 
Παναγιώτης, η Αγγελική κι ο Δημήτρης διασκεδάζουν στο υπαίθριο "club" του Φεστιβάλ.

Παράλληλα έλαβε χώρα στην Braga της Πορτογαλλίας από 3 μέχρι 8 Αυγούστου, η 
Παγκόσμια Συνάντηση Οργανώσεων Νέων υπό το πλαίσιο του ΟΗΕ, όπου συζητήθηκαν 
σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους νέους του κόσμου σε σχέση με την πολίτική που 
αναπτύσσει ο ΟΗΕ για τους νέους. Στην συνάντηση αυτή το ο Άγης Τάτσης, ο Βαγγέλης 
Γιαννέλος κι ο Τάσος Χειβιδόπουλος που εκπροσώπησαν το ΕΣΥΝ, σε συνεργασία με άλλα 
Εθνικά Συμβούλια Νεολαίας, πρότειναν τρία ψηφίσματα που έγιναν αποδεκτά από την 
ολομέλεια:

α. Ψήφισμα για την ελεύθερη μετακίνηση των νέων στην κατεχόμενη Κύπρο 
β. Ψήφισμα για το δικαίωμα των νέων στο 'συνεταιρίζεσθαι' 
γ. Ψήφισμα για τη συνεργασία των Εθνικών Συμβουλίων της Μεσογείου.

http://www.esyn.gr/slideshow/portug98_el.html 21/7/1999
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Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 1998 η Διοικούσα Επιτροπή συναντήθηκε με τον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο και του ζήτησε να θέσει υπό την αιγίδα του το 
πρώτο Συνέδριο του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας.

Η συνάντηση ήταν εξαιρετικά θερμή κι η αντιπροσωπεία του ΕΣΥΝ θαύμασε την απλότητα 
και την ευθύτητα του κ. Στεφανόπουλου, κι εκτίμησε την προθυμία του να στηρίξει με 
όποιο τρόπο μπορεί το νέο θεσμό έκφρασης της νεολαίας της χώρας.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Δέσποινα Μπακάλη. Άγης Τάτσης. Βαγγέλης Γιαννέλος. 
Σταύρος Καράμπελας. Νίκος Μπάλτας, Μάνος Κατικάς, Γιάννης Τ£αγάκης.
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ΚΥΠΡΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας» πλαισιωμένος από τις δύο αντιπροέδρους 
Δέσποινα Μπακάλη και Δώρα Ζάχου, καθώς κι από 25μελή αντιπροσωπεία του ΕΣΥΝ, 
καταθέτει στεφάνι στον τάφου του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού στο Παραλίμνι 
της Κύπρου.

http://www.esyn.gr/slideshow/cyprusl_el.html


Τελετή έναρξης του πρώτου Συνεδρίου. 
Νοέμβριος 1998

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 1998 στην τελετή έναρξης του πρώτου Συνεδρίου του 
Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας, παραβρέθηκε και χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 
Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος και εκπρόσωποι όλων των κομμάτων του κοινοβουλίου.

Πίσω από τον Πρόεδρο κ. Στεφανόπουλο από τα δεξιά προς τα αριστερά διακρίνονται οι 
Πρόεδροι των πολιτικών Νεολαιών κ. Γιάννης Οικονόμου ( ΟΝΝΕΔ ), Νίκος Μαδεμλής 
(Νεολαία ΠΑΣΟΚ) και Διονύσης Σταμενίτης (Νεολαία Άνοιξης).



Στιγμιότυπο ψηφοφορίας 
από το πρώτο Συνέδριο

Στο πρώτο Συνέδριο του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας προτάθηκαν και έγιναν αποδεκτά 
μια σειρά ψηφισμάτων που αφορούσαν τους νέους άνεργους, τα δικαιώματα των νέων, την 
εκπαίδευση, τον ελεύθερο χρόνο κτλ.



Το προεδρείο του πρώτου Συνεδρίου 
σε ώρα εργασίας.

Στιγμιότυπο από την δεύτερη ολομέλεια του πρώτου Συνεδρίου κατά το οποίο η Δέσποινα 
(Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης), παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Προεδρεύει ο Βαγγέλης Γιαννέλος (Ελληνική Ομοφυλοφιλική Κοινότητα) και η Δώρα 
Ζάχου (ΑΕΘΕΕ).

http://www.esyn.gr/slideshow/chairl_el.html


Νυχτερινή εκδήλωση στο Βελιγράδι 
Απρίλιος 1999
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Επίσκεψη στο βομβαρδιζόμενο Βελιγράδι 
Απρίλιος 1999
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ -  ΕΣΥΝ
Αχαρνών 417 -  Αθήνα Τ.Κ 111 43 τηλ&ίθχ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

5.1.1999

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας -  ΕΣΥΝ, σχετικά με τις εξελίξεις στην Μέση 

Εκπαίδευση έχει να επισημάνει τα εξής :

Η σύγχρονη στην αντίληψη και ουσιαστική στο περιεχόμενο εκπαίδευση της 

Ελληνικής Νεολαίας δεν μπορεί παρά να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της 

Πολιτείας ανεξαρτήτως της όποιας κυβερνητικής πολιτικής.

Η  συνεχής κινητικότητα στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης, που έχει ως 

αποτέλεσμα τις καταλήψεις των σχολείων και την από διμήνου αποχή των μαθητών 

από την εκπαιδευτική διαδικασία, μας ανησυχεί όλους.

Οι μαθητές όμως έχουν και λόγο και άποψη. Αποτελούν ένα από τα 

δυναμικότερα κομμάτια της κοινωνίας μας, το οποίο έχουμε χρέος να ακούσουμε.

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας καλεί τον Υπουργό Παιδείας, παράλληλα με 

τις συναντήσεις του με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς (Συλλόγους γονέων 

και καθηγητές), να ξεκινήσει διάλογο με τους μαθητές, συζητώντας με τα μόνα 

εκλεγμένα και αντιπροσωπευτικά τους όργανα, τα Ιδμελή συμβούλια των 

μαθητικών κοινοτήτων.

Το Ε.ΣΥ.Ν, ως ανεξάρτητος μη κυβερνητικός φορέας, στις δομές του οποίου 

εκφράζεται η πλειοψηφία της οργανωμένης νεολαίας, μπορεί και θέλει να συνεισφέρει 

στην οργάνωση αυτού του διαλόγου.

Προϋπόθεση βέβαια για την επιτυχία αυτού του διαλόγου είναι η άρση της 

κυβερνητικής αδιαλλαξίας.



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ -  ΕΣΥΝ
_______ Αχαρνών 417 -  Αθήνα Τ.Κ 111 43 τηλ&ίβχ______

19 Ιανουάριου 1999

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας συναντήθηκε χθες 18.1.1999, στο Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας με το Γενικό Διευθυντή ΕΠΥΕΘΑ κ. Ευάγγελο Χωραφά και 

αξιωματικούς των Ε.Δ., με αντικείμενο την στρατιωτική θητεία.

Πρέπει να σημειωθεί ο τι είναι η πρώτη φορά που αντιπροσωπευτικό όργανο 

της Νεολαίας ξεκινά διάλογο με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ε.Δ.

Στο πλαίσιο αυτό καταθέσαμε τις προτάσεις μας, και συζητήσαμε τρόπους και 

μεθόδους ώστε το ΕΣΥΝ να συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια για την 

ποιοτική αναβάθμιση της θητείας. Ήδη προγραμματίσαμε σειρά επισκέψεων σε 

στρατιωτικές μονάδες ώστε να ακούσουμε από κοντά την άποψη των στρατευμένων 

νέων της χώρας.

Ελπίζουμε και άλλοι φορείς της Πολιτείας να δείξουν αντίστοιχη ευαισθησία 

στις προτάσεις της Νεολαίας, στηρίζοντας τις πρωτοβουλίες και υιοθετώντας τις 

προτάσεις μας.



Π ροτάσεις τον Ε Σ Υ Ν  για τη Βελτίωση τιις Στρατιω τικής Θητείας

Αναμφίβολα η στρατιωτική θητεία αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στη ζωή του 

νέου σήμερα. Η βίαιη απόσπασή του από το οικείο περιβάλλον του, η μετάβαση σε 

ένα διαφορετικό σύστημα αξιών και ιεραρχίας, η περιστολή σημαντικών ατομικών 
και συλλογικών ελευθεριών, συνθέτουν μια νέα δύσκολη πραγματοποίηση, που 
πρέπει να αντιμετωπίσει ο νέος άνθρωπος.

Στη χώρα μας, με δεδομένη την απειλή που αντιμετωπίζει, σε συνδυασμό με τις 

ιστορικές επιβαρύνσεις που ανώμαλες περίοδοι φόρτωσαν άδικα και άκριτα στις 

Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, η ποιοτική αναβάθμιση της εικόνας των ενόπλων 

δυνάμεων, πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.
Η Ελληνική νεολαία, αν και στη συντριπτική της πλειοψηφία αποδέχεται την 

αναγκαιότητα της στρατιωτικής θητείας, εντούτοις αντιμετωπίζει την στράτευση με 
σκεπτικισμό.

Είναι βέβαιο πως πολλά θα πρέπει να βελτιωθούν. Κυρίως όμως, θα πρέπει να 

γίνει σαφές ότι η θητεία δεν είναι υποχρέωση, είναι δικαίωμα της Ελληνικής 

Νεολαίας να είναι αυτή υπεύθυνη για την άμυνα της Πατρίδας. Παράλληλα δε, η 
Πολιτεία θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η στράτευση του νέου είναι η κορυφαία και 
απαράγραπτη συνεισφορά  του στο μέλλον της χώρας. Είναι η εκούσια και άμισθη 

υπαγωγή του στο καθεστώς του ένστολου πολίτη. Αυτού δηλαδή, που θέτει το χρόνο 

του, τις ελευθερίες του και συχνά τη σωματική του ακεραιότητα στη διάθεση της 

Πολιτείας, προκειμένου να διασφαλίζεται εσαεί η ακεραιότητα και η ιστορική 

συνέχεια του Ελληνισμού. Αυτή η εθελούσια προσφορά της Ελληνικής Νεολαίας 

θα πρέπει στο ακέριο να γίνεται σεβαστή από τα στελέχη και την εκάστοτε 

πολιτική ηγεσία των Ένοπλων Δυνάμεων.
Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (ΕΣΥΝ) λοιπόν, στην προσπάθεια του να 

συμβάλλει στην αναβάθμιση του επιπέδου ζωής κατά τη διάρκεια της θητείας, 

καταθέτει τις προτάσεις του.

1. Σύστημα τοποθετιίσεως Μεταθέσεων -  Ειδικότητας
Προτείνουμε την πλήρη μοριοποίηση του συστήματος μεταθέσεων. Πλέον οι 

τοποθετήσεις θα πρέπει να απονέμονται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Για τις ειδικές



περιπτώσεις, προτείνουμε τη συγκρότηση μιας κοινωνικής επιτροπής, που θα 

στελεχώνεται από εκπροσώπους των Ένοπλων Δυνάμεων και εκπροσώπους φορέων 

της Νεολαίας (ΕΦΕΕ, ΕΣΕΕ, ΕΣΥΝ, Πολιτικές Νεολαίες, οργανώσεις νέων κ.α.).

Επιπρόσθετα, θα πρέπει δεσμευτικά οι ειδικότητες να ακολουθούν τα 

γνωσιολογικά εφόδια, που ήδη φέρει ο στρατεύσιμος. Η θητεία δε, θα πρέπει να 

αποτελεί δεύτερο σχολείο για κοινωνικές ομάδες και τα αυτόνομα πρόσωπα, που δεν 

ευτύχησαν να ολοκληρώσουν τις εγκύκλιες σπουδές τους.

Θα πρέπει επίσης, η λήψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων (πχ οδηγοί, μάγειροι, 

ηλεκτρονικοί, τεχνίτες κλπ) να οδηγεί και σε λήψη σχετικού τίτλου γνώσεων της εν 

λόγω ειδικότητας. Η θητεία επομένως, θα πρέπει να μετεξελιχθεί και σε μια δεύτερη 

ευκαιρία.

Τέλος, θα πρέπει να καταργηθούν ειδικότητες που γελοιοποιούν το στράτευμα 

όπως, χειριστής πίνακα, φωτοτυπικού κλπ.

2. Θεσμικό Πλαίσιο

α) Στρατιωτικός κανονισμός 20 -1.
Αποτελεί ντροπή η ύπαρξη αυτού του αντισυνταγματικού, σε πολλά σημεία, 

στρατιωτικού κανονισμού. Είναι ο κανονισμός που αναιρεί σημαντικές, ουσιαστικές 

και προβλεπόμενες από το σύνταγμα ελευθερίες. Το πλήθος των διακρίσεων και η 

αναίτια περιστολή δικαιωμάτων, που βρίθουν στο κείμενο της διαταγής, οφείλουν να 

απαλειφθούν άμεσα.

Είναι δε, κατάφορα αντισυνταγματικό, λόγω της αοριστίας και της 

γενικότητας του, όλο το πλαίσιο επιβολής πειθαρχικών ποινών (Κεφ/’ Ο ” ). Είναι 

χαρακτηριστικά απαράδεκτο το εύρος της αρμοδιότητας επιβολής ποινών οι οποίες 
θεμελιώνονται αποκλειστικά στην υποκειμενική αντίληψη του εκάστοτε διοικητή.

Είναι δε εκπληκτικό το γεγονός ότι διατηρείται ακόμη και σήμερα η 

δυνατότητα επιβολής ποινής φυλακίσεως, η οποία επιβάλλεται από διοικητικό 

στέλεχος και όχι από φυσικό δικαστή όπως επιβάλλεται από το Σύνταγμα!

Πολλά από αυτά τα αρνητικά φαινόμενα έχουν πλέον περιοριστεί, ιδίως στην 

Πολεμική Αεροπορία και το Π.Ν.



Είναι πάντως φανερή η επιρροή των ιδιαίτερα ανωμάλων συνθηκών που 

βίωσε η Πατρίδα μας καθώς και οι εξωτερικές επιδράσεις από αντίστοιχα 

νομοθετήματα άλλων χωρών, στο μνημείο αυτό του αναχρονισμού που καθορίζει το 

πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Δ.

β) Καθεστώς επιστράτευσης.
Όσο κι αν βολεύει το κράτος, το καθεστώς της γενικής επιστράτευσης, το 

οποίο σημειωτέον επαυξάνει τις προβλεπόμενες ποινές (είτε αυτές προβλέπονται από 

τον ΣΠΚ, είτε από τους 20 -1/20 -2) και βέβαια επιτρέπει την πολιτική επιστράτευση 

και τη χρήση των Ένοπλων Δυνάμεων ως απεργοσπαστικού μηχανισμού, οφείλει να 

καταργηθεί. Το στράτευμα δεν οφείλει να αποτελεί τον μακρύ βραχίονα άσκησης 

εσωτερικής πολιτικής της οποιασδήποτε κυβέρνησης.

γ) Ιεραρχική αναφορά -  «Συνήγορος του Ένστολου Πολίτη»
Η υποβολή παραπόνων από τους στρατευμένους, υποβάλλεται προς τον 

άμεσα προϊστάμενό τους, αυτός στη συνέχεια διαβιβάζει στον ανώτερο του κ.ο.κ. Η 

όλη διαδικασία προφανώς στοχεύει στο ‘’πνίξιμο” κάθε αιτήματος του φαντάρου.

Ειδικά πάντως για ζητήματα θητείας, προτείνουμε τη δημιουργία ενός νέου 

θεσμού, του "Συνηγόρου του Ένστολου Πολίτη", το οποίο θα εξετάζει αυτοτελώς 

κάθε παράπονο που σχετίζεται με τα παραπάνω θέματα, αντίστοιχο με τον 

ombudsman που θεσμοθετήθηκε για την προστασία του πολίτη από την κρατική 

αυθαιρεσία.
Πιστεύουμε οτι ωρίμασαν πλέον οι συνθήκες για τη εισαγωγή μίας βαθμίδας 

κοινωνικού ελέγχου στο στράτευμα, η οποία έξω από την διοικητική ιεραρχία, χωρίς 

εξαρτήσεις θα εξετάζει αυτοτελώς ζητήματα αυθαιρεσίας έναντι των νέων που 

υπηρετούν στις Ε.Δ.

δ) Ορισμός στρατιωτικής υπηρεσίας.
Η θητεία του στρατευμένου πολίτη στόχο έχει αποκλειστικά και αόνο την 

άμυνα της χώρας. Αυτό άλλωστε, προβλέπεται από το Σύνταγμα και τους νόμους του 

Κράτους.

Από την άλλη όμως, οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν και θα πρέπει να συνεχίσουν 

να έχουν, μια κοινωνική παρουσία και συμβολή και έναν ιδιαίτερο ρόλο στην 

Ελληνική κοινωνία.



Όμως δεν μπορεί ο στρατιώτης να σβήνει φωτιές, γιατί το κράτος δεν έχει 

επαρκή Πυροσβεστική Υπηρεσία, να δημιουργεί αντιπλημμυρικά έργα, γιατί το 

κράτος αμέλησε, να διασώζει άρρωστους γιατί δεν στελεχώνουμε επαρκώς το ΕΚΑΒ.

Κάθε τέτοια υπηρεσία λοιπόν που προσφέρει ο στρατευμένος νέος, οφείλει να 

ανταμείβεται είτε από αυτόν που απολαμβάνει την υπηρεσία αυτή, είτε από τη 

Στρατιωτική Διοίκηση.

Ο στρατευμένος νέος άλλωστε δεν είναι αναλώσιμο υλικό με το οποίο θα 

πρέπει να καλύπτεται κάθε έκτακτη ανάγκη που η στρατιωτική διοίκηση κρίνει οτι 

πρέπει να καλυφθεί.

Είναι δε, αυτονόητο ότι θα πρέπει να καταργηθεί η προσβλητική για τον τίτλο 

του στρατιώτη, ναύτη, ή σμηνίτη μισθοδοσία των 980 δρχ. Γιατί αν αυτή είναι η 

μισθοδοσία -  ( η οποία και επίσημα θεωρείται μισθός), τότε διερωτόμαστε ποια θα 

πρέπει να είναι η επιμέλεια που θα πρέπει να δείχνει ο στρατεύσιμος.

Βέβαια, θα πρέπει να καταργηθούν άμεσα όλες οι υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με 

την άμυνα της χώρας όπως :

• Λέσχες Αξιωματικών

• Θέρετρα

• Εμπορικά Πρατήρια κ.α.

ε) Συμπεριφορά προς τους στρατεύσιμους
Κάθε παραβατική συμπεριφορά αξιωματικού και υπαξιωματικού, προς 

στρατεύσιμο νέο, ιδίως αν αυτή προσβάλλει το αγαθό της προσωπικότητας ή την 

υγεία του, να χαρακτηρίζεται ως πλημμέλημα και να αντιμετωπίζεται ποινικά και όχι 

πειθαρχικά. Το δε, ' καψώνι'', το οποίο όπως φαίνεται τείνει να εκλείψει, να 

κολάζεται επίσης, ποινικά.

στ) Αποζημίωση παθόντων εν τη υπηρεσία
Κάθε βλάβη της υγείας ή απώλεια ζωής, που επήλθε κατά την υπηρεσία του 

στις Ένοπλες Δυνάμεις και όχι κατ' ανάγκη ένεκα αυτής (εξαιρουμένου του χρόνου 

που βρίσκεται σε άδεια) να αποζημιώνεται με Υπουργική Απόφαση, ύστερα από 

γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.



3. Αντιρρησίες συνείδησης -  Εναλλακτική θητεία

Αποτελεί ιδιαίτερα θετικό βήμα το γεγονός ότι πλέον η χώρα μας δεν αποτελεί 

υποκείμενο καταδίκης από τα διεθνή δικαστήρια για τον τρόπο που αντιμετώπιζε 
τους αντιρρησίες συνείδησης.

Παράλληλα διαπιστώνουμε ότι η νέες ρυθμίσεις δεν βρίσκουν το πεδίο 

εφαρμογής που θα έπρεπε, ιδίως από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Καταθέτουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις με αίσθηση ευθύνης απέναντι τόσο 

στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, όσο και ιδίως απέναντι στην νεολαία της χώρας 

μας.

Αναγνωρίζουμε τα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν γίνει, παράλληλα 

όμως θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για την περαιτέρω αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής του στρατευμένου νέου.

Η θητεία εξάλλου δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή από την Ελληνική νεολαία 

σαν μία αναγκαστική υπαγωγή σε ένα καθεστώς υποβάθμισης της ζωής της, αλλά σαν 

μία υπηρεσία προς την χώρα, η οποία θα χαρακτηρίζεται από την πλήρη κατοχύρωση 

των θεμελιωδών ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων, σε συνδυασμό με 

δημιουργικές παρεμβάσεις που θα δίνουν στο νέο εφόδια για τη συνέχιση της 

πολιτικής του ζωής.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι κανένα στράτευμα που βάσισε την οργάνωσή του 

στον αυταρχισμό, ουδέποτε σε καιρό μάχης κατέστη αξιόμαχο.



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ -  ΕΣΥΝ
Αχαρνών 417 -  Αθήνα Τ.Κ 111 43 τηλ&ίεχ

Πέμπτη, 21 Ιανουάριου 1999

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ

Η παράταση της κρίσης στην Παιδεία εγκυμονεί πλέον σοβαρούς κινδύνους 

για το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας. Η δημιουργία μετώπων μεταξύ των μαθητών 

και των πολιτών, αν δεν σταματήσει άμεσα, μπορεί να έχει τραγικά αποτελέσματα.

Ενόψει όλων αυτών, το ΕΣΥΝ θεωρεί ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσει ένας 

ισότιμος διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων έτσι ώστε να εξέλθει η 

εκπαιδευτική κοινότητα από το αδιέξοδο των τυφλών συγκρούσεων.

Τον οποίο και συγκαλούμε.

Το ΕΣΥΝ θέλοντας να συμβάλει στην προσπάθεια για άρση του αδιεξόδου 

καλεί το μαθητικό κίνημα με τους εκλεγμένους εκπροσώπους των 15μελών 

συμβουλίων, τις πολιτικές νεολαίες και τις οργανώσεις νέων, την ΟΛΜΕ, τους 

συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και το Υπουργείο Παιδείας, να απαντήσουν θετικά 

στην πρόσκλησή μας.

Για το ΕΣΥΝ 

Ο Πρόεδρος 

Αγαμέμνων Τάτσης



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ -  ΕΣΥΝ
Αχαρνών 417 -  Αθήνα Τ.Κ 111 43 τηλ&ίβχ

Παρασκευή, 22 Ιανουάριου 1999

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (ΕΣΥΝ) για 

τη διεξαγωγή διαλόγου, με στόχο την αποτελμάτωση στο χώρο της Παιδείας, η 

Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΥΝ συναντήθηκε σήμερα 22.01.99 με τον Πρόεδρο της 

Βουλής κ. Απόστολο Κακλαμάνη, από τον οποίο και ζήτηση τη στήριξη της 

παραπάνω πρωτοβουλίας.

Ο πρόεδρος της Βουλής συνεχάρη το ΕΣΥΝ για την πρωτοβουλία, την οποία και 

θεώρησε επιβεβλημένη από ένα θεσμικό όργανο Νεολαίας, όπως το ΕΣΥΝ και 

δήλωσε ότι θα είναι αρωγός της προσπάθειας.
Η αντιπροσωπευτικότητα του ΕΣΥΝ και ο θεσμικός ρόλος του Προέδρου της 

Βουλής μπορούν να σταθούν εγγυητές ενός ουσιαστικού διαλόγου, που θα οδηγήσει 

στην επίλυση του προβλήματος, το οποίο ήδη έχει ξεπεράσει τα όρια μιας έντονης 

κοινωνικής κρίσης. Το ΕΣΥΝ αναμένει τις απαντήσεις των εμπλεκομένων φορέων, 

στους οποίους ήδη έχει απευθύνει πρόσκληση.



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ -  ΕΣΥΝ
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Πέμπτη, 28 Ιανουάριου 1999

Δελτίο Τύπου

Πραγματοποιείται στη Λιβαδειά, με την συνδρομή της Νομαρχίας Βοιωτίας, 

κατόπιν της θετικής ανταπόκρισης του Νομάρχη κ. Στάμου, το Ιο Συμβούλιο Μελο'ιν 

του ΕΣΥΝ.

Είναι η πρώτη φορά που 50 εκπρόσωποι οργανώσεων νέων από όλη τη χώρα 

συνέρχονται σε μία επαρχιακή πόλη και συζητούν για τα ζητήματα που αφορούν στη 

νεολαία και τα προβλήματά της. Στόχος μας είναι να δημιουργεί το ΕΣΥΝ γεγονότα 

που ενδιαφέρουν τη Νεολαία σε πόλεις της περιφέρειας, διακλαδώνοντας και 

αποκεντρώνοντας έτσι την δράσης μας.

Το τριήμερο 29-31/1/999 θα συζητήσουμε :

• Τη μέχρι τώρα δράση του ΕΣΥΝ.

• Την υλοποίηση του προγραμματισμού δράσης.

• Τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της συμμετοχής των νέων στην περιφέρεια.

Στην έναρξη των εργασιών, που θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο της Κρύας στη 

Λιβαδειά θα παρευρεθούν και θα χαιρετήσουν ο ι :

Νικόλαος Στάμος 

Πέτρος Σφηκάκης 

Σεβασμιότατος Ιερώνυμος 

Γ ιάννης Κουμέντος 

Χρήστος Παλαιολόγου 

Αλέξανδρος Κοφίνης

Νομάρχης Βοιωτίας 

ΓΓ Νέας Γενιάς

Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας 

Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Ν 

Δήμαρχος Λιβαδειάς 

Δήμαρχος Θήβας

'Εχουν επίσης κληθεί και θα παρευρεθούν εκπρόσωποι κομμάτων και φορέων 

του νομού.



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ -  ΕΣΥΝ
Αχορνών 417 -  Αθήνα Τ.Κ 111 43 τηλ&ίβχ

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 1999

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Εξήντα χρόνια μετά τον Χιτλερικό ιμπεριαλισμό, η Ευρώπη γνωρίζει και πάλι τον 
πόλεμο. Η Γιουγκοσλαβία, κυρίαρχο Ευρωπαϊκό κράτος, δέχεται αναίτια, 
παράνομη, τρομοκρατική επίθεση από την Pax Americana και τους Ευρωπαίους 
υπηκόους της.

Κατά τραγική σύμπτωση όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
προεδρεύει η Γερμανία, της οποίας τα όπλα χτυπούν πάλι - 60 χρόνια μετά - την 
Ευρώπη!

Τραγική κι η εικόνα 15 αρχηγών κρατών, της - κατά τα άλλα - σπουδαίας Ευρώπης, 
που κάθονται στα αναπηρικά τους αμαξίδια και παρακολουθούν με το σβέρκο 
σκυμμένο στην Αμερικάνικη αλαζονεία, το σπίτι τους να γκρεμίζεται ακόμα μια 
φορά.

Η δικαιολογία ότι ενδιαφέρονται όλοι αυτοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 
εξοργιστική. Δείχνει το μέτρο της κοροϊδίας όταν η Κύπρος είναι 25 χρόνια υπό 
Τουρκική κατοχή, παρά τις πολλαπλές αποφάσεις του ΟΗΕ, ενώ οι Γιουγκοσλάβοι 
βομβαρδίζονται, χωρίς καν έγκριση του ΟΗΕ, για δήθεν ‘προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων’.

Η Ελληνική Νεολαία βρίσκεται στο πλευρό του σερβικού λαού, που δοκιμάζεται 
σκληρά. Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να τηρήσει απόλυτη απόσταση από κάθε 
ενέργεια -  έμμεση ή άμεση - ενάντια στη Γιουγκοσλαβία.

Οι Οργανώσεις Νέων της χώρας θα συμπαρασταθούν στο σέρβικο λαό δίνοντας 
ειρηνική απάντηση σε όσους απεργάζονται σχέδια αιματοκυλίσματος των 
Βαλκανίων, ενώ όλοι εμείς οι νέοι και οι νέες θα συμμετάσχουμε μαζικά στο 
συλλαλητήριο που οργανώνεται σήμερα Παρασκευή 6 μ. μ. στα προπύλαια του 
Πανεπιστημίου και στην πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία.



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ -  ΕΣΥΝ
Αχαρνών 417 -  Αθήνα Τ.Κ 111 43 TpA&fax

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 1999

Υπόνιην :
• Συντακτών Νεολαιίστικου Ρεπορτάζ
• Συντακτών Υπ. Υγείας & Πρόνοιας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ — ΕΣΥΝ επιχείρησε να 

διοργανώσει εθελοντική αιμοδοσία, για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα, που 

προκύπτουν στην Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας, εξαιτίας των βομβαρδισμών.

Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε από το Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας μονάδα 

αιμοληψίας για να εξυπηρετήσει τους εθελοντές αιμοδότες, μέλη του ΕΣΥΝ.

Παρά την αρχική συγκατάθεση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας κ. 

Παπαδήμα και την πλήρη ενεργοποίηση της Εθνικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας (την 

οποία και ευχαριστούμε), μετά από συνεννοήσεις με τον Υφυπουργό κ. Φαρμάκη, το 

Υπουργείο, μας αρνήθηκε την συνδρομή του !!!

Το ΕΣΥΝ απορεί και αρνείται να κατανοήσει τη λογική της γραφειοκρατίας, 
που μπορεί να είναι τόσο απάνθρωπη.



Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

' '  ΣΤΑΜΑΤΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ ΤΩΡΑ* *

Αθήνα, 5 Απριλίου 1999

Η απόφαση του ΝΑΤΟ να μη δώσει ούτε μια ελάχιστη ευκαιρία στην 
ΕΙΡΗΝΗ, συνεχίζοντας τους βομβαρδισμούς των αμάχων ακόμη και τη 
ΜΕΓΑΛΗ ΒΔΟΜΑΔΑ, Καθολικών και Ορθοδόξων, ενώ 'σεβάστηκε' το ραμαζάνι 
στην περίπτωση του Ιράκ, αποτελεί μία ακόμη κατάφορη παραβίαση του 
Διεθνούς Δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσβολή του 
πολιτισμού. Είναι πλέον σαφές ότι το ΝΑΤΟ και ο πολεμάρχης Κλίντον, με τη 
συγκατάθεση των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, είναι αποφασισμένοι να 
αιματοκυλίσουν τα Βαλκάνια, θέλοντας να κάμψουν με αυτόν τον τρόπο το 
φρόνημα ενός λαού που αντιστέκεται στην επιβολή της PAX AMERICANA.

Η Ελληνική Νεολαία είναι αλληλέγγυα με το Γιουκοσλαβικό λαό, που δίνει 
τη μάχη επιβίωσης υπερασπιζόμενος την ακεραιότητα της πατρίδας του. 
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μόνο η μαζική αντίδραση του λαού στα σχέδια της 
αλλαγής του status quo στα Βαλκάνια μπορεί να ανατρέψει τις επιλογές που 
οδηγούν στο σκότος.

Οι πολιτικές Νεολαίες της χώρας και η Γιουκοσλαβική Νεολαία Ελλάδας, 
αποφασίσαμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε μια απέραντη διαδήλωση -  
απάντηση του πολιτισμού στη βαρβαρότητα.

Καλούμε τη Μεγάλη Τετάρτη όλους τους Έλληνες, όλους τους 
νέους και τις νέες να διαδηλώσουν, να συγκεντρωθούν σε 
λαμπαδοφορίες στις παρακάτω πόλεις στις 8:00 μ.μ.

• Αθήνα
• Θεσσαλονίκη
• Πάτρα
• Γ ιάννενα
• Ηράκλειο
• Κομοτηνή
• Αλεξανδρούπολη
• Λάρισα
• Καλαμάτα
• Ρόδος
• ΝΑΤΟΪΚΗ ΒΑΣΗ Ακτίου

Προπύλαια Παν/στημίου Αθηνών
Πλατεία Αριστοτέλους
Δημαρχείο
Νομαρχία
Πλατεία Λεόντων
Κεντρική Πλατεία
Κεντρική Πλατεία
Κεντρική Πλατεία
Κεντρικός Πεζόδρομος
Διοικητήριο



Καλούμε τους Δημάρχους και τους Νομάρχες της χώρας να 
προχωρήσουν σε συμβολική 3λεπτη συσκότιση τη Μ. Τετάρτη 9:30 
μ.μ., δίνοντας έτσι ένα μήνυμα αλληλεγγύης στο Λαό της 
Γ ιουκοσλαβίας.

Καλούμε όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς 
να σταματήσουν κάθε εκπομπή την ίδια μέρα και ώρα για 1 λεπτό.

Η μαζική συμμετοχή όλων σε αυτή την ειρηνική διαμαρτυρία, του λαού 
και της νεολαίας αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όσους θέλουν να 
επιστρέψει η Ευρώπη στο Μεσαίωνα.

Αντιστεκόμαστε στη μονόφθαλμη και επικίνδυνη επιλογή της δήθεν 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Καλούμε την Ελληνική κυβέρνηση να καταδικάσει τις επιλογές του ΝΑΤΟ 
και να μην επιτρέψει τη διέλευση στρατευμάτων από τη χώρα για χτυπήσουν 
τη Γιουκοσλαβία.

Καταγγέλλουμε τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, την "υπαλληλική στάση" του 
ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας που ανέχονται δουλικά την επίσημη 
τρομοκρατία.

Ν. ΠΑΣΟΚ ΟΝΝΕΔ ΕΑΝ Ν. ΔΗΚΚΙ Ν. ΆΝΟΙΞΗΣ Ν. ΕΔΗΚ 
Ν. ΑΚΟΑ
Την πρωτοβουλία στηρίζει το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
(ΕΣΥΝ)
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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Υπόψιν: Συντακτών Νεολαιίστικου Ρεπορτάζ 
Συντακτών Πολιτικού Ρεπορτάζ

Μ. Τετάρτη, 7 Απριλίου 1999

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας και οι πολιτικές νεολαίες που συμμετέχουν 
στην πρωτοβουλία αλληλεγγύης προς το λαό της Γιουκοσλαβίας, οργανώνουν 
μετάβαση αντιπροσωπίας της Ελληνικής νεολαίας στο Βελιγράδι, την Τρίτη 
του Πάσχα, 13/4/99.

Η αναχώρηση θα γίνει από το Δυτικό αεροδρόμιο, τη Δευτέρα, 12/4/99 στις 
12:55 μ.μ., με πτήση της Ολυμπιακής Αεροπορίας, για Σόφια.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Νέας 
Γιουγκοσλαβίας κ. Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, τον Υπουργό αρμόδιο για θέματα 
νεότητας, το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας της Γιουκοσλαβίας και 
αντιπροσωπεία των οργανώσεων νέων της χώρας.

Στην αντιπροσωπεία μετέχουν οι εξής:

Αγαμέμνων Τάτσης 
Δέσποινα Μπακάλη 
Μωχάμετ ελ Μπάτα 
Νίκος Μαδεμλής 
Γ ιάννης Οικονόμου 
Αλέξης Τσίμπρας 
Νίκος Σοφιανός 
Απόστολος Τσέας 
Διονύσης Σταμενίτης 
Σταύρος Καράμπελας

Πρόεδρος ΕΣΥΝ
Αντιπρόεδρος ΕΣΥΝ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΣΥΝ
Γραμματέας Ν. ΠΑΣΟΚ
Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ
Γραμματέας Ν. Συνασπισμού
Γενικός Γραμματέας ΚΝΕ
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΔΗΚΚΙ
Πρόεδρος Ν. Πολιτικής Άνοιξης
Πρόεδρος Ν. ΕΔΗΚ

Η πρωτοβουλία μας, πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος..



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ -  ΕΣΥΝ
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς: Συντάκτες Νεολαιίστικου Ρεπορτάζ 
Συντάκτες Πολιτικού Ρεπορτάζ

Αθήνα, 14 Απριλίου 1999

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η μετάβαση στο Βελιγράδι 
αντιπροσωπείας του ΕΣΥΝ και των πολιτικών νεολαιών. Παρά τις αντιξοότητες 
καταφέραμε, ενωμένη η Ελληνική νεολαία, να εκφράσει τη συμπαράστασή της 
στο Γιουγκοσλαβικό Λαό, ενώνοντας τη φωνή μας, με αυτή των νέων της 
Γιουγκοσλαβίας.

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Μιλόσεβιτς, τον 
Υφυπουργό για θέματα Νεολαίας, αντιπροσώπους των φοιτητών του 
Βελιγραδιού καθώς και με στελέχη του Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Πανεπιστημίου του Βελιγραδιού, το οποίο έχει αναλάβει την αντιμετώπιση 
της Νατοϊκής προπαγάνδας στο Μ θγπθΙ:.

Συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας της Γιουγκοσλαβικής 
Νεολαίας, τόσο στη συναυλία στο κέντρο του Βελιγραδιού, όσο και στην 
κεντρική γέφυρα, όπου απηύθυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος του ΕΣΥΝ, 
Αγαμέμνων Τάτσης και επισκεφθήκαμε τα βομβαρδισμένα κτίρια στο κέντρο 
της πόλης.

Συναντηθήκαμε με αντιπροσωπεία της τοπικής κυβέρνησης της 
νοίνοάιηθ και επισκεφθήκαμε τις βομβαρδισμένες γέφυρες της πόλης στο 
Δούναβη.

Δε μπορούμε να ξεχάσουμε τις εκδηλώσεις φιλίας και αλληλεγγύης του 
Γιουγκοσλαβικού Λαού στην Ελληνική αντιπροσωπεία.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επίσκεψη μας απετέλεσε πρώτο 
θέμα στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς καθώς και στον 
ημερήσιο τύπο.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία που μετέβη στο Βελιγράδι ήταν η ακόλουθη:

• Αγαμέμνων Τάτσης Πρόεδρος ΕΣΥΝ
• Δέσποινα Μπακάλη Αντιπρόεδρος ΕΣΥΝ



• Νίκος Μαδεμλής
• Γ ιάννης Οικονόμου
• Νίκος Σοφιανός
• Παναγιώτης Πόντος
• Απόστολος Τσέας
• Διονύσης Σταμενίτης
• Σταύρος Καράμπελας

Γραμματέας Ν. ΠΑΣΟΚ 
Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ 
Γενικός Γραμματέας ΚΝΕ 
Ν. Συνασπισμού
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΔΗΚΚΙ 
Πρόεδρος Ν. Πολιτικής Άνοιξης 
Πρόεδρος Ν. ΕΔΗΚ

Ευχαριστούμε το προσωπικό των πρεσβειών μας, στη Σόφια και 
Βελιγράδι, για τη συνδρομή τους.

Για το ΕΣΥΝ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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28/4/99

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας χαιρετίζει την συμπλήρωση 80 χρόνων από 

την ίδρυση της Γ.Σ.Ε.Ε.

Στο όνομά της τιμούμε την ιστορία, τις θυσίες και τους αγώνες του εργατικού 

κινήματος της χώρας μας.

Οι αγώνες της όλα αυτά τα χρόνια, για την κοινωνική πρόοδο, για την 

υπεράσπιση των κατακτήσεων των εργαζομένων, για τα δικαιώματα του Λαού και 

της Νεολαίας, την καταξίωσαν, ως ένα σημαντικό θεσμό.
Για την Ελληνική Νεολαία, η αναμόρφωση των εργασιακών σχέσεων, η 

προστασία των κοινωνικών κατακτήσεων και η ισομερής ανάπτυξη της κοινωνίας, 

χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες, αποτελούν στόχους μείζονος σημασίας.

Η συνεργασία με το Τμήμα Νέων της ΓΣΕΕ, το οποίο αποτελεί ιδρυτικό 

μέλος του ΕΣΥΝ, κατοχυρώνει στην πράξη το αίτημα για κοινή πορεία των 

οργανώσεων νέων και των εργατικών συνδικάτων.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



Ψηφίσματα 1ης Γενικής Συνέλευσης 
Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας

Εμπορευματοποϊηση του ανθρωπίνου σώματος
Η 1η Γενική Συνέλευση του Ε.ΣΥ.Ν. αρνείται να αποδεχτεί το ανθρώπινο σώμα ως 
εμπόρευμα και την εκμετάλλευση του ανθρωπίνου σώματος ως επάγγελμα. Καταδικάζουμε 
τη θέση να θεωρηθεί η πορνεία ως επάγγελμα και ζητούμε από την πολιτεία να λάβει μέτρα 
καταστολής κάθε τέτοιας πρακτικής-στάσης.

Ρατσιστική παρουσίαση εγκληματικών δραστηριοτήτων από MME
Το Ε.ΣΥ.Ν καταδικάζει την επιλεκτική παρουσίαση ή διόγκωση από τα MME, γεγονότων 
της καθημερινότητας, ιδιαίτερα εγκληματικών ενεργειών, όταν αυτά έχουν ως κριτήριο την 
καταγωγή του θύματος ή του θύτη.

Ψήφισμα Υπέρ της έκδοσης του Πινοσέτ
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα του Χιλιανού λαού για την έκδοση του δικτάτορα 
Πινοσέτ στην Ισπανία. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η καλύτερη απάντηση του Ευρωπαϊκού 
Πολιτισμού στην βαρβαρότητα.

Ψήφισμα καταδίκης της Τουρκίας
75 χρόνια πριν, στις 29 Οκτωβρίου 1923, ο επονομαζόμενος ‘εθνάρχης’ της 

Τουρκίας, Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρύει την Τουρκική Δημοκρατία, μία δημοκρατία που 
θεμελιώθηκε πάνω στο αίμα αθώων πληθυσμών της ευρύτερης περιοχής της Μ. Ασίας.

Το σχέδιο του "παντουρκιστικού οράματος", το οποίο εμφανίστηκε αρχικά με την 
άνοδο των Νεοτούρκων στην εξουσία, με τη γενοκτονία 1.500.000 Αρμένιων το 1915, 
συνεχίστηκε από τον Κεμάλ και τους διαδόχους του με τη γενοκτονία 300.000 Ποντίων, το 
ξεριζωμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και αργότερα της Κωνσταντινούπολης, με την 
εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή του Βορείου τμήματος της Κύπρου και τη σημερινή 
προσπάθεια αφανισμού του Κουρδικού λαού.

Η κατ’ όνομα Δημοκρατία αυτή, ακολουθώντας τη γνώριμη τακτική των εκάστοτε 
τουρκικών καθεστώτων καταπάτησε και καταπατά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όχι μόνο των 
πολιτών της αλλά και αυτά των γειτονικών λαών.

Εμείς οι νέοι, καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε το τουρκικό κράτος για ασέβεια και 
καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών και πιστεύουμε οτι η 
οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής παραμένει κενή ουσίας, αν δεν συνοδεύεται από έμπρακτες 
αποδείξεις σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων, ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων.

Ψήφισμα για του νέους της Περιφέρειας
Οι νέοι της περιφέρειας δεν έχουν ίσες ευκαιρίες για μόρφωση και γενικότερα, επαφή με τις 
νέες μορφές γνώσεις (πληροφορική, τεχνολογίες αιχμής, εξελίξεις στις επιστήμες) συγκριτικά 
με τους νέους του Κέντρου. Γι' αυτό ζητούμε, ως αποκατάσταση αυτής της αδικίας: 

α) Ενίσχυση δικτύων επικοινωνίας και πληροφόρησης (βιβλιοθήκες, πληροφορική) 
β) Αποκέντρωση των ΑΕΙ — ΤΕΙ
γ) Επιδότηση επιστημονικών — πολιτιστικών φορέων, που αναπτύσσουν σχετικές 
πρωτοβουλίες και δράσεις.

Ψήφισμα για τον Ελληνισμό της Β. Ηπείρου
Η πολιτική της Ελληνικής Κυβέρνησης να τείνει στη στήριξη του Ελληνισμού της Βορείου 
Ηπείρου, στις πατρογονικές εστίες, με συγκεκριμένα έργα υποδομής (δρόμοι, υδραγωγεία, 
ηλεκτρικοί σταθμοί), ενίσχυση των ελληνικών σχολείων της Β. Ηπείρου και συνέχιση της



πουεπιδότησης των δασκάλων. Άνοιγμα σχολείων ελληνικών γι αυτούς 
αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες.

Στήριξη με υποτροφίες και μεταπτυχιακές σπουδές για νέους Βορειοηπειρώτες σε 
Ελλάδα και Αλβανία και κίνητρα για την εξάσκηση επαγγέλματος στη Β. Ήπειρο και 
γενικότερα στην Αλβανία.

Ψήφισμα σχετικά με τη δράση του ΕΣΥΝ
Η δράση του ΕΣΥΝ μπορεί να προωθηθεί καλύτερα εάν στις μεγάλες πόλεις και στη 
Θεσσαλονίκη δημιουργηθούν παραρτήματα του ΕΣΥΝ, όχι γραφεία, ώστε να διασφαλίζεται 
ο κινηματικός χαρακτήρας της λειτουργίας τους να δραστηριοποιούνται οι οργανώσεις μέλη 
και όχι μόνο η ηγεσία.

Ψήφισμα σχετικά με τη συνεργασία του ΕΣΥΝ με τη νεολαία του απόδημου
Ελληνισμού και το ΣΑΕ

1. α) Αιτούμαστε να δοθεί η ευκαιρία στην απόδημη νεολαία να συμμετέχει ενεργά στο 
ΕΣΥΝ. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να κατοχυρωθεί μόνο με μια θέση στο 
Συντονιστικό του όργανο (Εκτελεστική Επιτροπή). Η θέση αυτή να έχει 
συμβουλευτικό χαρακτήρα.
Προτείνουμε η Εκτελεστική Επιτροπή να έχει την εξής μορφή:
ΙΟμελής εκλεγμένα μέλη συν ένα μέλος της νεολαίας του ΣΑΕ, η θέση του οποίου 
δεν θα μπαίνει στη διαδικασία εκλογής.

β) Προτείνουμε τη συνεργασία του ΕΣΥΝ με τη νεολαία του ΣΑΕ σε θέματα που 
αφορούν δραστηριότητες του ΕΣΥΝ στο εξωτερικό και επαφές με διεθνείς 
οργανώσεις.
Ως εκπρόσωποι της νεολαίας που ζει έξω από τα σύνορα της Ελλάδας, αιτούμαστε 
να βρισκόμαστε στο πλευρό του ΕΣΥΝ σε κάθε διεθνή δραστηριότητά του.

Ψήφισμα καταδίκης των ρατσιστικών επιθέσεων
Το ΕΣΥΝ απαιτεί την εφαρμογή του Ν.927/79 προς κάθε κατεύθυνση. 

Καταδικάζουμε επίσης, κάθε ρατσιστική δράση ή εκδήλωση, από όπου και αν 
προέρχεται, θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων 
όλων των θυμάτων ρατσιστικών εκδηλώσεων.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΣΥΝ

Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Η Ομάδα Εργασίας με θέμα την ‘Ποιότητα ζωής’ επισημαίνοντας τις θετικές επιπτώσεις 

του ‘ευ ζειν’ με σημαντικότερες την ευφορία, την αυτοεκτίμηση και τη βελτίωση των συνθη

κών της καθημερινής ζωής και αφού δέχτηκε τη διαφορετική αφετηρία κάθε νέου, που συνε

πάγεται διαφορετικές ανάγκες, κατέληξε σε προτάσεις που έχουν σχέση με:

α) Την βελτίωση των καθημερινών όρων ζωής και

β) τις διεξόδους, τον ελεύθερο χρόνο, την ψυχαγωγία και την καλλιέργεια.

Η ομάδα εργασίας ‘ποιότητα ζωής’ αντιλαμβάνεται πως τα παραπάνω δεν είναι δεδομένα 

και δεν χαρίζονται από κανένα. Έτσι το ΕΣΥΝ, με συγκεκριμένη δράση, πρωτοβουλίες, 

προτάσεις και πιέσεις, όπου και όταν χρειάζεται, θα δουλεύει για την πραγματοποίηση των 

κάτωθι στόχων:

Δράσεις νέων για το περιβάλλον

Στόχος η ευαισθητοποίηση, συμμετοχή και γνώση της τοπικής περιβαλλοντικής μας ι

στορίας:

1. Εκστρατεία αναδάσωσης

2. Προστασία δασών, ακτών κλπ, σε συνεργασία με τοπικές οργανώσεις αντίστοιχου 

αντικειμένου

3. Καταγραφή και ανάδειξη των ‘μνημείων της φύσης’, με στόχο την προστασία τους 

και την ανάπτυξη ήπιας μορφής

4. Εκπαιδευτικές, ενημερωτικές εκδηλώσεις, σεμινάρια σε σχολεία και σε περιοχές με 

συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προβλήματα

Ζητήματα καταστροφής περιβάλλοντος

1. Αξιοποίηση εμπειριών περιβαλλοντικών οργανώσεων, τοπικών κινήσεων και οργα

νώσεων πολιτών



Εργονομικά σχεδιασμένες πόλεις, φιλικές προς τον άνθρωπο με ειδικες αναγκες. παρκα, πε 

ζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι, έλεγχος κυκλοφορίας αυτοκινήτων, κίνητρα για εναλλακτικές 

μορφές μετακίνησης, ηχοσήματα, όπου υπάρχουν φανάρια και οτιδήποτε άλλο συμβάλλει 

στην αξιοπρεπή και ανθρώπινη διαβίωση στις πόλεις. Οι νέοι του ΕΣ4Ν, μπορούν να προ

σφέρουν προτάσεις και συνεργασία σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις παραπάνω α

ναγκαίες επεμβάσεις στα πολεοδομικά συγκροτήματα.

Θεωρούμε σημαντικότατη την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Έτσι η ομάδα κρίνει ότι προς το 

σκοπό αυτό βοηθάει:

• Η αναβάθμιση των μουσείων και άλλων πολιτιστικών ιδρυμάτων και στη συνέχεια η 

προβολή του Ελληνικού πολιτισμού με σύγχρονες διοργανώσεις εκδηλώσεων που αγγί

ζουν τους νέους. Προτείνουμε τη στελέχωσή τους από νέους εθελοντές του ΕΣ1Ν

• Η δημιουργία θεματικών πολιτιστικών θεσμών — αφιερωμάτων σε τακτά χρονικά δια

στήματα

• Η άμεση καταγραφή οργανώσεων σωματείων που δραστηριοποιούνται σ όλες τις πε

ριοχές του πολιτισμού

• Η ανταλλαγή μελών μεταξύ αυτών των οργανώσεων (στο εσωτερικό και στο εξωτερικό) 

για καλύτερη πληροφόρηση και επικοινωνία μεταξύ των νέων, που τους συνδέει το ίδιο 

αντικείμενο.

Σ' ότι αφορά τον αθλητισμό, που αποτελεί ένα κομμάτι της ζωής των νέων, το οποίο 

βοηθάει στην καλύτερη απόδοση όλων των ενεργειών τους, καταλήξαμε στα εξής:

1. Δημιουργία επιτροπής, που θα έρχεται σε επαφή με αθλητικές οργανώσεις και συλ

λόγους
2. Προσπάθεια απόκτησης καλύτερης αθλητικής υποδομής στα σχολεία και αναγνώρι

ση του μαθήματος της Γυμναστικής, ως βασικού μαθήματος

3. Την ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισμού τόσο στην περιφέρεια, όσο και στο κέ

ντρο
4. Δωρεάν εισιτήρια σε νέους, σε αθλητικές διοργανώσεις (στίβος κλπ)

5. Και τέλος, τη σωστότερη και δίκαιη κατανομή κονδυλίων



Ως μέσο για την πραγματοποίηση όλων αυτών απαιτείται:

Η πίστη στους σκοπούς για την καλύτερη ποιότητα ζωής και κυρίως η συμμετοχή των 

νέων για την αναβάθμιση των ‘λεπτομερειών’, που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη 

Το ΕΣΥΝ, με την Τράπεζα Πληροφοριών των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που στο

χεύει να δημιουργήσει, φιλοδοξεί να βοηθά στην αποτελεσματικότερη δράση των νέων 

του κέντρου και της περιφέρειας, σε όλους τους τομείς των ενδιαφερόντων τους για την 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

Το ΕΣΥΝ θα είναι ανοιχτό σε συνεργασίες άλλων οργανώσεων και φορέων, να αξιο- 

ποιήσει την πείρα και γνώση, ώστε με τη δυναμική την οποία περιέχει να αγγίζει κάθε 

φορά τους στόχους του

Δημιουργία μιας διαρκούς Επιτροπής, τη σύσταση της οποίας αναθέτουμε στην Εκτε

λεστική Επιτροπή



Β. ΑΝΕΡΓΙΑ

Προτάσεις της Επιτροπής Ανεργίας:
1. Ενίσχυση της περιφέρειας με στήριξη νέων και επιδοτήσεις (πχ προγράμματα ε

ναλλακτικού τουρισμού)

2. Άμεση κάλυψη κενών θέσεων εργασίας

3. α) Καταγραφή των τάσεων, που επικρατούν στην αγορά εργασίας και ενημέρωση 

των νέων, ώστε να προσανατολίζονται σωστά, επαγγελματικά.

β) Ζητάμε από το σώμα να μας εξουσιοδοτήσει τόσο στο να επεξεργαστούμε το 

θέμα εις βάθος, όσο και στο να έρθουμε σε επαφή με αρμόδιους φορείς, 

γ) Τα αποτελέσματα της Επιτροπής θα παρουσιάζονται στη Γενική Συνέλευση 

δ) Η Επιτροπή είναι ανοικτή
4. Προσπάθεια ενημέρωσης των νέων, μέσω του ΕΣΥΝ, για προγράμματα της Ευρω

παϊκής Ένωσης, που αφορούν στην καταπολέμηση της ανεργίας (πχ προγράμματα 

νέων αγροτών, επιχειρηματιών)



Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Διατήρηση του χαρακτήρα της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, όπως είναι στο 

ισχύον σύνταγμα, κάνοντάς την ταυτόχρονα προσβάσιμη και απελευθερωτική

2. Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία και άνοιγμα λογαριασμού για την Παιδεία 

για ιδιωτικές προσφορές, ώστε αυτές να φτάνουν άμεσα στην Παιδεία και όχι μέσω 

του Υπουργείου Οικονομικών

3. Λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, ως όργανο που θα συντονίζει όλες 

τις λειτουργίες της εκπαίδευσης και θα παράγει ενιαία πολιτική, με συμμετοχή του 

ΕΣΥΝ
4. Συνταγματική κατοχύρωση του ενιαίου της 3βάθμιας εκπαίδευσης, με δύο παράλ

ληλες κατευθύνσεις, Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ

5. Συνεχής αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών

6. Άμεση χρηματοδότηση για βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής στο χώρο της 

εκπαίδευσης και προγραμματισμό για τη συνεχή ανανέωσή της

7. Συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών

8. Ανάπτυξη πολυπολιτισμικών και πολυγλωσσικών σχολείων

9. Ανάπτυξη του μαθήματος της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Ιβάθμια και 

2βάθμια εκπαίδευση, με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, με σεβασμό στη σεξουα

λική διαφορετικότητα

10. Δικαίωμα συμμετοχής, σε όλους τους πτυχιούχους της ενιαίας 3βαθμιας εκπαίδευ

σης, σε μεταπτυχιακά προγράμματα

11. Ανάπτυξη διαρκούς Επιτροπής, στα πλαίσια του ΕΣΥΝ, για τα ζητήματα της εκ

παίδευσης (1 εκπρόσωπος ανά μέλος ΕΣΥΝ)

12. Να αναγνωρίσει το ΕΣΥΝ και να προβάλλει τη φράση Ή  Παιδεία είναι προϋπό

θεση για την επιβίωση του Έθνους’

13. α) Η πολιτική της Ελληνικής Κυβέρνησης πρέπει να τείνει στη στήριξη του Ελλη

νισμού της Βορείου Ηπείρου με συγκροτημένα έργα υποδομής (δρόμοι, υδραγω

γεία, ηλεκτρικοί σταθμοί)
β) Ενίσχυση και αναβάθμιση των Ελληνικών σχολείων της Βορείου Ηπείρου και 

του απανταχού Ελληνισμού της διασποράς, με κάθε είδους υλικό από το Ελληνικό 

κράτος και άλλους φορείς



^̂ /̂νυΐΛων στα ϋλληνικά σχολεία της Βορείου Ηπεί

ρου και του απανταχού Ελληνισμού της διασποράς, από την Ελληνική κυβέρνηση 

δ) Άνοιγμα Ελληνικών σχολείων, όπου υπάρχουν πληθυσμοί που νιώθουν και αυ- 

τοπροσδιορίζονται ως Έλληνες (πχ Βλάχοι) και όχι, όπου αυθαίρετα, επιτρέπει η 

Αλβανική κυβέρνηση. Στήριξη, με υποτροφίες και μεταπτυχιακές σπουδές, σε νέ

ους Βορειοηπειρώτες σε Ελλάδα και Αλβανία και κίνητρα για εξάσκηση επαγγέλ

ματος στη Β. Ήπειρο και γενικότερα στην Αλβανία

14. Λειτουργία κέντρων υποδοχής, με ειδική μέριμνα για τα παιδιά, καταγραφή όλων 

των μεταναστών που ζουν στη χώρα και νομιμοποίηση, όσων μπορούν να αξιο- 

ποιηθούν στο εργατικό δυναμικό της χώρας, ούτως ώστε να μπορεί να τους προ- 

σφερθεί εκείνο το βιοτικό επίπεδο που θα τους προφυλάξει από την εκμετάλλευση 

και το πέρασμα στην παρανομία. Αποκλεισμός όλων όσων έχουν αμετάκλητα κα

ταδικαστεί για ποινικά αδικήματα

15. Ζητάμε την πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων του απόδημου Ελληνισμού, σε 

όποιο σημείο της γης και αν βρίσκεται. Συγκεκριμένα, ζητάμε την κατοχύρωση των 

δικαιωμάτων στην ελεύθερη πολιτική και θρησκευτική έκφραση, τη λειτουργία ικα

νοποιητικού εκπαιδευτικού συστήματος και τη βελτίωση της υποδομής, όπου αυτό 

απαιτείται. Παράλληλα, καταδικάζουμε κάθε αλυτρωτική βλέψη, από όπου και αν 

προέρχεται, ιδιαίτερα στην ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων (πέρασε με πλειο- 

ψηφία)



Κατά τη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας στις 7.11.98, με θέμα Ρατσισμός — Ξενοφο

βία, συζητήθηκαν τα ακόλουθα:

Κοινωνικός — ιδεολογικός ρατσισμός, ανεξιθρησκία, ομοφυλοφιλία — ετεροφυλοφιλία, 

ρατσισμός όσον αφορά στα άτομα με ειδικές ανάγκες, μέριμνα για τους τσιγγάνους, άγνοια 

νόμων (σχετικά με το θέμα) από τους πολίτες, ενημέρωση των πολιτών για τα πραγματικά — 

καθημερινά προβλήματα των μεταναστών, μουσουλμανική μειονότητα Θράκης, αναβάθμιση 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης των μουσουλμάνων (Πομάκων — Αθίγγανων), έργα υποδομής 

στην περιοχή, όπου ζουν και εργάζονται οι Ελληνοπόντιοι — Αθίγγανοι — Πομάκοι, καταγ

γελία για τη ναζιστική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, ρατσισμός των Ελλήνων απέναντι 

στο πρόσωπο των Ελλήνων του εξωτερικού που επιθυμούν να γυρίσουν στην Ελλάδα, προϋ

ποθέσεις και σωστή μελέτη για την αποδοχή των μεταναστών, εκπαίδευση όχι μόνο στα 

σχολεία αλλά και στους αστυνομικούς και δικαστές, απόκλιση από τα κόμματα οργανώσεων 

με ρατσιστικές πολιτικές, αντιμετώπιση γυναικών στον επαγγελματικό τομέα.

Κεντρικό άξονα, για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αυτού προβλήματος αποτελεί η 

εκπαίδευση, η παιδεία και η παράδοση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω θέματα η Επιτροπή προτείνει προς την ολομέλεια του Ε- 

ΣΥΝ:

1. Το ΕΣΥΝ αγωνίζεται ενάντια σε κάθε διάκριση με βάση τη φυλή, το φύλο, την ε

θνικότητα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τον ετεροφυλικό ή ομοφυλοφιλικό προσα

νατολισμό, ασθένεια, ηλικία, ιδεολογία και ειδικές εκπαιδευτικές, κοινωνικές, οικο

νομικές και πολιτιστικές ανάγκες

2. Αποκλεισμό από το ΕΣΥΝ οργανώσεων, που κατά τη γνώμη της Γενικής Συνέλευ

σης, έχουν ρατσιστικές πρακτικές ή απόψεις.

3. Κατάργηση του μεταναστευτικού νόμου 1975/91 και αντικατάστασή του με νέο, 

που θα στηρίζεται και στις προτάσεις των μεταναστευτικών οργανώσεων και κοινο

τήτων

4. Μέριμνα για τη δυνατότητα εργασιακής απορρόφησης του υφιστάμενου αλλοδαπού 

εργατικού δυναμικού. Έρευνα για τους όρους της υποδοχής νέων οικονομικών με

ταναστών και προγραμματισμός της ένταξής τους στο παραγωγικό δυναμικό της



Η επιτροπή «Νέοι και Πολιτική», αποφάσισε ομόφωνα και καταθέτει στο Σώμα τα πα

ρακάτω:

Είναι κοινή διαπίστωση η κρίση της συμμετοχής των νέων στα κοινά. Όπως κοινή είναι 

και η διαπίστωση ότι οι νέοι σήμερα είναι πολιτικοποιημένοι, παρόλο που δεν εκφράζεται η 

θέση τους αυτή με την ενεργή συμμετοχή τους στις οργανώσεις νέων.

Τα αίτια της αποχής αυτής, των νέων εντοπίζονται στην έλλειψη αξιοπιστίας ορισμένων 

προσώπων, που ασχολούνται με την ενεργή πολιτική, γεγονός που αντανακλά στους θε

σμούς, όπως επίσης, και στην καλλιέργεια μιας νοοτροπίας αμφισβήτησης της αποτελεσμα- 

τικότητας της συλλογικής δράσης, έναντι της ατομικής. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ση

μειώσουμε την ενσυνείδητη καλλιέργεια ενός απολιτικοποιημένου προσώπου, από τα 

Μ.Μ.Ε και άλλους φορείς διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, γεγονός που μπορεί να φέρει 

επικίνδυνα, για τους θεσμούς, αποτελέσματα.

Η ουσιαστική και αξιόπιστη λειτουργία του ΕΣΥΝ, είναι αυτή που μπορεί να προάγει 

τη συμμετοχή των νέων. Το κοινό πλαίσιο δράσης πολιτικών και κοινωνικών οργανώσεων, 

που κατακτήθηκε μέσω του ΕΣΥΝ, θα πρέπει να γίνει μοχλός ενθάρρυνσης για την οργα

νωμένη ενασχόληση των νέων. Το ΕΣΥΝ, οφείλει να γνωρίζει στη βάση της κάθε πρωτο

βουλία νέων που οδηγεί στη συμμετοχή τους.

Τέλος, προτείνουμε στο σώμα την έγκριση σύστασης μιας διαρκούς επιτροπής Εθνικών 

Θεμάτων, η οποία και θα χειρίζεται παρεμβάσεις νέων ανθρώπων στα Εθνικά ζητήματα.



Στην ομάδα εργασίας του εθελοντισμού συμμετείχαν κοινωνικές και πολιτικές οργανώ

σεις. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

1. Προγραμματισμός — Συντονισμός

2. Ενημέρωση -  Πληροφόρηση

3. Χρηματοδότηση

4. Εκπαίδευση

5. Θεσμικό πλαίσιο

Α) Συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων

• Δημιουργία γραμματείας για την υποστήριξη των οργανώσεων

• Δημιουργία συνδετικού κόμβου για τις οργανώσεις

Β) Σελίδα ιη ΐαη α  για όλες τις οργανώσεις

• Υπεύθυνη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση

• Ενημερωτικό έντυπο για τις οργανώσεις και τις δράσεις τους

• Ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση νέων στα πανεπιστήμια αλλά και σε όλους τους 

χώρους, όπου κινούνται νέοι

• Διάθεση ραδιοτηλεοπτικού χρόνου για τις ανάγκες των οργανώσεων 

Γ) Χρηματοδότηση

• εναρμόνιση του φορολογικού καθεστώτος στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργίας των 

εθελοντικών οργανώσεων — φορολογικά κίνητρα για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 

αλλά και φορολογικές ρυθμίσεις επωφελείς για τις οργανώσεις

• α) νομικό πλαίσιο ΜΚΥΟ, ώστε οι χρηματοδότες να μην επωφελούνται του κοινω

νικού μανδύα των οργανώσεων

β) ανάπτυξη σχέσης συνεργασίας και αυτονομίας και όχι δεσμευτικότητας των ορ

γανώσεων απέναντι στο χορηγό



• συνολική θέση της παιδείας ως προς τις εθελοντικές δραστηριότητες, που να περι

λαμβάνει δυνατότητες εξειδίκευσης συγκεκριμένων εκπαιδευτικών τομέων

• αναγνώριση άτυπης εκπαίδευσης

• σεμινάρια για εκπαίδευση στελεχών εθελοντικών δράσεων 

Ε) ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

• Δημιουργία θεσμικού πλαισίου, που να καλύπτει τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφί

ες, που εμφανίζουν οι ΜΗΚΥΟ (θέματα εργασίας, αναγνώριση προϋπηρεσίας, κοι

νωνικής θητείας, άδειες ώστε να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στις εθελοντικές 

δράσεις κλπ)

• Ύπαρξη πολιτικής που να ενισχύει δομές και δυνατότητα συντονισμού τους και συ

νεργασίας με τη δημόσια διοίκηση.

• Θεωρούμε αυτονόητο ότι ο ρόλος του ΕΣΥΝ δε θα είναι συμβουλευτικός αλλά θα 

αποτελέσει τον ουσιαστικό εταίρο των μηχανισμών διοίκησης και λήψης αποφάσεων 

και στα θέματα εθελοντισμού.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

• Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για τις ΜΚΥΟ

• Πλήρης αναγνώριση της εθελοντικής εργασίας

• Προβολή των ωφελειών που μπορούν να κινητοποιήσουν εθελοντικές δραστηριότη

τες

• Ορισμός του τι τελικά είναι ο εθελοντισμός

• Στήριξη σε ζητήματα υποδομής και τεχνογνωσίας στο επίπεδο του ανθρώπινου δυ

ναμικού των εθελοντικών οργανώσεων



Αθήνα 22 Ιουλίου 1999

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α  Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο  κ. Κ Ω Σ Τ Α  Σ Η Μ ΙΤ Η

Τ ί είναι το Ε Σ Υ Ν

•  Είναι μή Κυβερνητική Οργάνωση (Non Governmental Organization).

• Είναι η μεγαλύτερη και αντιπροσωπευτικότερη δομή νεολαίας στην Ευρώπη α

φού περιλαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό οργανώσεων, αλλά κυρίως τον μεγαλύ

τερο σύνολο εκπροσωπούμενων νέων (περ. 500.000)

• Είναι φορέας που δεν υποκαθιστά τις οργανώσεις τους, αλλά ενισχύει το ρόλο 

τους.

• Είναι συντονιστικό όργανο της δράσης των οργανώσεων μελών του.

• Είναι κοινωνικός εταίρος στον διάλογο που αναπτύσσεται στην κοινωνία, αφού 

έχει το τεκμήριο της αντιπροσωπευτικότητας.

• Είναι εκπρόσωπος της νεολαίας στις διεθνείς δομές (π.χ. European Youth Forum, 

World Youth Assembly of U.N. System κ.α.)

Π οιοι το Αποτελούν

• Η πλειοψηφία των πολιτικών νεολαιών :

1 ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΑΣΟΚ
2 ΟΝΝΕΔ
3 ΕΝΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΝΕΩΝ
4 ΝΕΟΛΑΙΑ ΔΗΚΚΙ
5 ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΝΟΙΞΗΣ
6 ΕΣΔΗΝ

• Το σύνολο των κοινωνικών οργανώσεων νέων, σε εντυπωσιακό μάλιστα εύρος

1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ
2. ΑΕΟΕΕ
3. ΑΙΕβΕΟ
4. ΗθΙΜβΙΟ
5. βΑΗΑ



6. ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
7. ΓΣΕΕ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΩΝ
8. ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

9. ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & Φ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10. ΔΙΚΤΥΟ ΕΣΟΝΕ
11. ΕΠΙΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
12. ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
13. ΕΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
14. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ
15. ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
16. ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
17. ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
19. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
20. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
21. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

22. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ
23. ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
24. ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
25. ΝΕΟΙ ΓΕΣΑΣΕ
26. ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
27. ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

28. ΝΟΠΕΠΚ
29. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ & ΟΙΚ/ΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

30. ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑ
31 . ΠΡΑΞΙΣ
32. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
33. ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
34. ΡΗΓΜΑ
35. ΣΠΙΤΙ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
36. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΙΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
37. ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
38. ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
39. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ
40. ΦΟΡΟΥΜ "ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ"
4 1 . ΧΑΝ
42. ΧΕΝ

• Τα προεδρεία (όταν συγκροτηθούν) του Κ.Σ. της ΕΦΕΕ και της ΕΣΕΕ.

• Εκπρόσωποι των νέων εκλεγμένων νομαρχιακών και δημοτικών συμβούλων.



• Δίκτυα κοινωνικών οργανώσεων («Ολοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι», «δίκτυο δημο

τικών συμβουλίων νέων»)

• Το προεδρείο του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού Νέων

Στόχοι του Ε Σ Υ Ν

• Η ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ των οργανώσεων για ζητήματα που αφορούν 

στη Νεολαία.

• Η ανάδειξη σύγχρονων προβληματισμών για το ρόλο της νεολαίας για το ρόλο 

της νεολαίας στην κοινωνία του αύριο, για την ανεργία, το ρατσισμό, τα ανθρώπι

να δικαιώματα, τον κοινωνικό αποκλεισμό κ.α

• Η υπεράσπιση των θέσεων της χώρας στα διεθνή fora.

• Η εκπροσώπηση της νεολαίας μέσω της συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης των 

αποφάσεων.

• Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι πολιτικές στήριξης της 

νεολαιίστικης δράσης της Ε.Ε.

• Η εκπροσώπηση της Ελληνικής νεολαίας στα αντίστοιχα διεθνή όργανα όπως :

• European Youth Forum

• World Youth Forum of U.N Systems

• Συμβούλιο της Ευρώπης

• Geneva Informal Meeting

(Σημ. Η χώρα μας ήταν η προτελευταία της Ευρώπης που δεν είχε συγκροτήσει αντί

στοιχο θεσμό).

T i έχουμε κάνει μέχρι σήμερα

• Ιδρυτική Συνέλευση, Ναύπλιο Ιούλιος 1998

• Συμμετοχή στο World Youth Forum toy OHE, Μπράγα Πορτογαλία, Αύγουστος 

1998. (επιτυχής υπερψήφιση από την Γ.Σ. των παρακάτω ψηφισμάτων :

• Καταδίκη της Τουρκίας για την απαγόρευση ίδρυσης και λειτουρ

γίας οργανώσεων νέων στο εσωτερικό της.

• Καταδίκη της Τουρκίας για το Κυπριακό

• Για την αναγκαιότητα ενίσχυσης των δομών συνεργασίας της νεο

λαίας στη Μεσόγειο



• Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας των Εθνικών Συμβουλίων 

της Βαλκανικής.

• Αντιπροσωπείες του ΕΣΥΝ συμμετείχαν σε άλλες διεθνείς δραστηριότητες ειδι

κού θεματικού περιεχομένου.

• 1η Γ.Σ. του ΕΣΥΝ, Αθήνα, Νοέμβριος 1998 (υπό την αιγίδα του Προέδρου της 

Δημοκρατίας, κ. Κωστή Στεφανόπουλου)

• Συμμετοχή με 28μελή αντιπροσωπεία στην συνάντηση νέων Ελλάδας-Κύπρου 

στη Λευκωσία (Ιανουάριος 1999).

• Λειτουργούν 9 Επιτροπές θέσεων του ΕΣΥΝ, στις οποίες συζητούνται και εξειδι

κεύονται θέσεις και προτάσεις για μια σειρά από ζητήματα όπως : Ανεργία, αν

θρώπινα δικαιώματα, Ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα κλπ)

• Διαμορφώσαμε ένα πλαίσιο θέσεων για την αναβάθμιση της ποιότητας της στρα

τιωτικής θητείας, τις οποίες και προωθήσαμε στο ΥΕΘΑ.

• Προγραμματίσαμε για το τέλος Μαρτίου, σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ και την οι

κεία Διπλωματική Ακαδημία, σειρά σεμιναρίων για 45 εκπροσώπους οργανώσε

ων νέων από όλη την Ελλάδα.

• Έχουμε ξεκινήσει διεθνή εκστρατεία για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθε

νώνα στη χώρα μας.

• Προετοιμάζουμε μία έρευνα για τον «ελεύθερο χρόνο των Νέων».

• Συμμετέχουμε στο διάλογο για το διυπουργικό πρόγραμμα «Η Ελλάδα κάτω από 

τα 30»

77 αναγκαιότητες υπάρχουν

Αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί σε επίπεδο ορ

γανωμένης νεολαιίστικης δράσης από την Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, αντιμετωπί

ζει μία σειρά από σοβαρά προβλήματα, που λειτουργούν ανασταλτικά σε σχέση με 

τις επιδιώξεις που έχουμε. Τίθεται κατ’ αυτή την έννοια εν αμφιβόλω η μοναδική για 

τα πολιτικά χρονικά σύμπτωση όλων σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και του 

μεγάλου αυτού αριθμού των κοινωνικών οργανώσεων, στην ανάγκη ύπαρξης του Ε

ΣΥΝ.
Είναι αυτονόητο οτι αν επιδιώκουμε μία αποκεντρωμένη σε Εθνικό επίπεδο 

χάραξη πολιτικής για της Νέα Γενιά, οφείλουμε να ενισχύσουμε τον ρόλο των οργα



νώσεων νέων. Αυτό άλλωστε αποτελεί και μία από τις ουσιαστικές καινοτομίες της 

νέας Συνθήκης του Αμστερνταμ, η οποία αναγνωρίζει τη σημασία και το ιδιαίτερο 

ρόλο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην διαμόρφωση εξειδικευμένων πολιτι

κών.

Πολλά όμοις πρέπει να γίνουν ακόμα. Η συνδρομή και στήριξη της ΓΓΝΓ δεν 

αρκεί. Χρειάζεται μία συντονισιιένη διυπουργική στήριξη. Είναι δεδομένο δε, οτι 

πρωτοβουλίες τέτοιου βεληνεκούς είναι αδύνατο να σταθούν στηριζόμενες αποκλει

στικά και μόνο στην εθελοντική συνεισφορά των μελών τους.

Συνοπτικά αναφέρουμε τις παρακάτω ουσιαστικές ανάγκες:

1. Κτήριο

Είναι αναγκαίο το ΕΣΥΝ να αποκτήσει το δικό του κτήριο στο κέντρο της 

Αθήνας. Ο υπάρχων χώρος στη ΓΓΝΓ (τέρμα οδού Αχαρνών) αφενός μεν δεν επαρ- 

κεί αλλά και αφετέρου ταυτίζει το ΕΣΥΝ με τις κρατικές δομές. Τα γραφεία του Ε

ΣΥΝ εξάλλου θα πρέπει να αποτελούν χώρο αναφοράς της Νεολαίας.

2. Υποδομές
Η ολοκλήρωση των μηχανολογικών και ηλεκτρονικών υποδομών του ΕΣΥΝ 

πρέπει να προχωρήσει με γρηγορότερους ρυθμούς. Με 1 τηλέφωνο και ένα PC δεν 

μπορείς να συντονίσεις τη δράση 42 οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα.

3. Προσωπικό
Η πρόσληψη 1 γραμματέως και ιδίως 1 προσώπου με καθήκοντα project man

ager, ώστε να μπορεί το ΕΣΥΝ να επωφελείται των προγραμμάτων της Ε.Ε, αποτελεί 

όρο επιβίωσης.

4. Χρηματοδότηση
Ακόμα δεν έχει λυθεί το ζήτημα της χρηματοδότησης του ΕΣΥΝ.

5. Νομική κατοχύρωση
Πρέπει να κατατεθεί νόμος που εκτός από το on  θα κατοχυρώνει θεσμικά το 

ρόλο του Ε.ΣΥ.Ν. , θα καθορίζει το ρόλο και τις πολιτικές στήριξης των ΜΚΟ, στη 

χώρα.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


