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Αξιότιμε Κ.Κ. Πρωθυπουργέ,

Η ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (ΕΣΥΝ) 

βρήκε παρόντες και συνιδρυτές εμένα και την οργάνωσή μου 

(Νεανικός Όμιλος Προβληματισμού για την Επιστήμη, 

τον Πολιτισμό και την Κοινωνία) στο Ναύπλιο στις 10-12 

Ιουλίου 1998, όπου και υπογράψαμε το ιδρυτικό καταστατικό 

του ΕΣΥΝ, μαζί με άλλες 23 οργανώσεις νέων. Εξελέγη προ

σωρινή διοικούσα επιτροπή που ανέλαβε να κατογυοώσει 

νουικά το όργανο όπως φαίνεται από τα επισυναπτόμενα 

έγγραφα τόσο προς το νοαφείο σαο. όσο και προς το νοα- 

Φείο του Προέδρου τηο Βουλής, αλλά και την Γενική Γραυυα- 

τεία Νέας Γενιάς η οποία στήριζε και στηρίζει οικονουικά το 

ΕΣΥΝ. Πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής α

νέλαβε ο μετέπειτα Πρόεδρος του ΕΣΥΝ και μέλος της Νεο

λαίας ΠΑΣΟΚ κ. Αγαμέμνων Τάτσης.



Πριν την πρώτη Γενική Συνέλευση του ΕΣΥΝ που έγινε 

στην Αθήνα (9-11 Νοεμβρίου 1998) η διοικούσα επιτροπή ο

φείλε να έχει καταθέσει το καταστατικό που υπογράφτηκε στο 

Ναύπλιο. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει γίνει ως σήμερα, με απο

τέλεσμα το ΕΣΥΝ πέρα από το τυπικό πρόβλημα νομικής κα

τοχύρωσης, να έχει και πρόβλημα χρηματοδότησης καθώς 

αναγκάζεται να παίρνει χρήματα μέσω τρίτων (για παράδειγ

μα έλαβε 15 εκ. από το ΠΔΕ μέσω της Καθολικής Νεολαίας).

Στη Γενική Συνέλευση της Αθήνας, που έγινε υπό την 

αιγίδα της Προεδρείας της Δημοκρατίας το ΕΣΥΝ ξεκίνησε ε

πίσημα την πορεία του εκλέγοντας την Εκτελεστική του Επι

τροπή στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω, δεύτερος κατά 

σειρά εκλογής. Θα είμαι επίσης Αντιπρόεδρος του ΕΣΥΝ στο 

2° Προεδρείο η θητεία του οποίου αρχίζει το Νοέμβρη. Σε αυ

τό το Προεδρείο, ο Πρόεδρος θα προέρχεται από την ΟΝ- 

ΝΕΔ κι ο άλλος αντιπρόεδρος από τον Συνασπισμό. Η θητεία 

του Προεδρείου είναι ετήσια.

Από τη Γ.Σ. της Αθήνας άρχισε μια σειρά μεθοδεύ- 

σεων, παρατυπιών και παράνομων αποφάσεων που έ

χουν φέρει σήμερα το ΕΣΥΝ σε πολύ δύσκολη θέση.



Πρώτα πρώτα, με συμφωνία των κομματικών Νεολαιών 

δεν έγινε δεκτή στην 1η Γ.Σ. η "Ένωση Ανεξαρτήτων Φοι

τητών", η οποία είναι ιδρυτικό μέλος του ΕΣΥΝ κι έχει υ

πογράψει την ένταξή της στο Ναύπλιο. Αυτό αποδεικνύεται 

κι από το έγγραφο που έχει αποσταλεί στο European Youth 

Forum, στο οποίο ως ιδρυτικό μέλος αναφέρεται και η οργά

νωση "Union of Independent Students" (No 15). H 

'Ένωση Ανεξαρτήτων Φοιτητών" είναι οργάνωση νέων που 

συμμετέχει στις φοιτητικές εκλογές, έχει έδρα τη Θεσσαλονί

κη - όπου στα δύο πανεπιστήμια το ποσοστό της ανέρχεται 

στο 15% με περισσότερες από 2.500 ψήφους, και εκλεγμένα 

3 μέλη στο 15μελές Κεντρικό Συμβούλιο της ιστορικής Φοιτη

τικής Ένωσης των δύο Πανεπιστημίων (ΦΕΑΠΘ). Δραστη

ριοποιείται επίσης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Πανε

πιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανε

πιστήμιο Κρήτης. Το συνολικό ποσοστό της σε όλη την Ελ

λάδα φτάνει το 7%.

Πιστεύω ακράδαντα πως στην πορεία του το ΕΣΥΝ, α

πό το Νοέμβρη ως σήμερα δεν επιβεβαίωσε τον ρόλο του και 

διέψευσε οράματα και προσδοκίες. Έγινε ένα όργανο διαχει

ριστικό και δεν άρθρωσε ποτέ συγκροτημένο λόγο (πλην ...



των καταγγελιών κατά του κ. Πάγκαλου στην υπόθεση Οτσα- 

λάν και των συναυλιών που διοργάνωσαν οι κομματικές Νεο

λαίες). Αρνήθηκε να πάρει θέση σε σημαντικά προβλήματα 

της Ελληνικής Νεολαίας και μετατράπηκε σε ένα νοαωείο δη- 

υοσίων σγέσεων, που το υόνο που έκανε ήταν συναντήσεις 

υε επισήΐ-ίουο. Η όλη του λειτουργία, η δράση και στάση του 

έχει προαποφασιστεί από ένα διευθυντήριο κουυατικών Νεο

λαιών (ενίοτε και προσώπων) που προσπαθούν με κάθε 

τρόπο να φιμώσουν οποιαδήποτε φωνή και να απομακρύ

νουν από το ΕΣΥΝ όποιον δεν τους είναι αρεστός.

Επειδή δεν προσδέθηκα στο άρμα καμιάς κομματικής 

νεολαίας, αλλά πάντα έκανα αυτό που εγώ θεωρούσα σωστό 

έγινα για κάποιους persona non grata. Γι' αυτό και στις πε

ρισσότερες συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής 

(κυρίως τις σημαντικές) κανείς δεν με καλούσε. Να σημειώσω 

δε πως είμαι ο μόνος που προέρχομαι από οργάνωση της 

επαρχίας. Προσπάθησαν λοιπόν να με φιμώσουν, πότε ζη

τώντας μου να παραιτηθώ και πότε μη καλύπτοντας την δια

μονή και τις μετακινήσεις μου στην Αθήνα, ώστε να μην μπο

ρώ να παρευρίσκομαι στις συνεδριάσεις.



Είναι μάλιστα αυτή, η κυρίαρχη λογική στην ομάδα που 

προσπαθεί να ελέγξει το ΕΣΥΝ και να το κάνει φέουδό της. 

Με πιέσεις λοιπόν έφυγε από το Εθνικό Συμβούλιο και το 

Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης και με τις ψήφους των 

κομματικών Νεολαιών δεν έγινε δεκτός ο Σύλλογος Βολιω- 

τών Φοιτητών (με το αιτιολογικό πως δεν αναγράφεται ρητά 

στο καταστατικό του πως ... είναι οργάνωση νέων !!!)

Είναι φανερό πως κάποιοι προσπαθούν να ελέγξουν το 

ΕΣΥΝ με τρόπο απαράδεκτο που εκθέτει τόσο το όργανο ό

σο και την Ελληνική Νεολαία. Θέλουν ένα ΕΣΥΝ "κλειστό" με 

τις κοινωνικές οργανώσεις υποταγμένες και ποδηγετούμενες 

από συγκεκριμένα πρόσωπα ώστε να νομιμοποιούν και να 

καθαγιάζουν προσωπικές πολιτικές και επιδιώξεις.

Δεν μπόρεσαν όμως να ελέγξουν τους πάντες κι έτσι τη 

2η Γ.Σ. που έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Θεσσα

λονίκη υπήρξε ένταση, τριβές και η Συνέλευση ουσιαστικά 

ματαιώθηκε τεχνηέντως (κατά την καταμέτρηση των συνέ

δρων για την επίτευξη απαρτίας η Νεολαία ΠΑΣΟΚ, η ΟΝ- 

ΝΕΔ και κάποια δεκανίκια τους παρέμειναν στον προθάλαμο 

της αίθουσας συνεδριάσεων για να προκαλέσουν τεχνητή 

ματαίωση της λήψης αποφάσεων). Θα συνεχιστεί στην Αθή



να σε δύο μέρες - άγνωστο υε ποια νουική επίφαση, τη στιγ

μή που η συνέλευση ματαιώθηκε και δεν διεκόπη καθώς ου

δέποτε αποφασίστηκε απ' το προεδρείο της Γ.Σ. επανάληψη 

της σε συγκεκριμένη ημερομηνία -, σε μία προσπάθεια να γί

νουν πράξη αυτά που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ τους.

Παρόλα αυτά όμως το ΕΣΥΝ δεν έχει κανένα έρεισμα 

πλέον στην Ελληνική Νεολαία, ενώ έντονη είναι η δυσφορία 

που εκφράζεται από οργανώσεις νέων και στον τύπο. Η στά

ση του τύπου είναι κάθε άλλο παρά αυτή που θα θέλαμε για 

ένα Εθνικό Συυβούλιο αφού αυτά που γίνονται αποτελούν α

ντικείμενο σχολιασμού από τις εφημερίδες.

Πιστεύω πως θα ήταν κουραστικό για εσάς να αναφέρω 

λεπτομέρειες και γεγονότα που αφορούν τη λειτουργία του 

ΕΣΥΝ. Υπάρχουν όμως πολλά τέτοια, που προβληματίζουν 

έντονα για την πορεία του.

Σε καμιά περίπτωση αυτά που σας προανέφερα δεν 

μπορεί να αποτελούν "το στοίχημα της γενιάς μας". Πολλά 

πρέπει ν' αλλάξουν και προς σ' αυτήν την κατεύθυνση ελπί

ζω να σταθείτε αρωγός και κοινωνός των προσπαθειών που 

καταβάλλω εγώ και η οργάνωσή μου.



Θα ήταν όμως σκόπιμο να γίνει μια συνάντηση μαζί σας 

με αντιπροσωπεία και των οργανώσεων που "βρέθηκαν" ε

κτός ΕΣΥΝ χωρίς οι ίδιες να το θέλουν, σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, ώστε να σας εξηγήσουμε αναλυτικά και με περισ

σότερα στοιχεία τι ακριβώς συμβαίνει.

Στις σκέψεις μου είναι επίσης η δημοσιοποίηση του 

υπομνήματος αυτού και στον τύπο, ώστε να γνωρίζει και 

η Ελληνική Νεολαία τι συμβαίνει.

Γιώργος Καρανάσιος

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Εθνικού Συμβου

λίου Νεολαίας



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Έγγραφα που αφορούν το υπόμνημα
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Αχαρνών 417, 111 43 Αθήνα ίαχ τηλ. επικ.

Υπουργό στον Πρωθυπουργό, κ. Γ. Πασχαλίδη 

Κύριε Υπουργέ,

Στο Ναύπλιο 10-12/7 οι πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις νέων με την 

αρωγή της ΓΓΝΓ, προχώρησαν στην ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας. 

Ενός θεσμού ο οποίος μεταξύ των άλλων θα εκπροσωπεί το σύνολο της Ελληνι

κής Νεολαίας τόσο στο εσωτερικό, όσο και ιδίως στο εξωτερικό.

Σκοπός του ΕΣΥΝ είναι να προάγει τον διάλογο μεταξύ των οργανώσεων 

Νεολαίας της χώρας, να καταθέσει πολιτικές για τη Νέα γενιά, να απαντήσει 

στα προβλήματα του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του κοινωνικού αποκλει

σμού, να αναδείξει πολιτιστικές δράσεις, να υποστηρίξει αποκεντρωμένους θε

σμούς συλλογικής έκφρασης δράσης.

Η χώρα μας είχε το θλιβερό προνόμιο να είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη 

που δεν είχε δημιουργήσει αντίστοιχο θεσμό, με ότι επιπτώσεις μπορεί να είχε 

αυτό στην διεθνή της εκπροσώπηση σε ζητήματα Νεολαίας.

Στα πρώτα του αυτά βήματα το ΕΣΥΝ αναζητά την συνδρομή της Ελλη

νικής Πολιτείας.

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούμε να δεχθείτε αντιπροσωπεία του ΕΣΥΝ 

προκειμένου να συζητήσουμε μαζί σας τα σχετικά ζητήματα .

Για τη Διοικούσα Επιτροπή



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ε.ΣΥ.Ν)

Προς :
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Απ. Κακλαμάνη
(Υπόψιν κ. Σ, Κόκια/ Κρ. Βασιλικόπουλου)

Κύριε Πρόεδρε,

Στο Ναύπλιο 10-12/7/98 εξελεγη η πρώτη διοικούσα επιτροπή του ΕΣΥΝ η
οποία αποτελείται από τους :

1. Αγαμέμνονα Τάτση
2. Νίκο Μπάλτα
3. Γιάννη Μειμαράκη
4. Δέσποινα Μπακάλη
5. Σταύρο Καράμπελα
6. Βαγγέλη Γιαννέλο
7. Γιάννη Τζαγάκη
8. ΔώραΖάχου
9. Μανώλη Κατικά
10. Ιωάννα Γκάρτσου

Ν. ΠΑΣΟΚ 
ΟΝΝΕΔ
Ένωση Αριστερών Νέων (ΣΥΝ) 
Νεολαία της Ανοιξης 
ΕΣΔΗΝ
Ελληνική Ομοφυλοφυλική Κοινότητα 
Ένωση Νέων Καθολικών Ελλάδος 
ΑΕϋΕΕ
Φοιτητική Ένωση Χρητών 
Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού

Για την Διοικούσα Επιτροπή 
Ο./Ηρόεδρος



ΕΣΥΝ
Διοικούσα Επιτροπή
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Προς :
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 
Υπόψιν κ. Γενικού, Π. Σφηκάκη

Κύριε Γ ενικέ,

Στα πλαίσια της λειτουργίας του ΕΣΥΝ και προκειμένου να καλυφθούν 

άμεσες λειτουργικές ανάγκες παρακαλούμε να μας χορηγήσετε το παρακάτω 

ποσό, όπως αναλυτικά περιγράφεται στις κάτωθι προβλεπόμενες δαπάνες :

Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Διαμόρφωση χώρου (χωρίσματα) 2,000,000

2. (4) Γ ραφεία και καρέκλες 2,500,000

3. (1) Μεγάλο Γ ραφείο Συσκέψεων & Καρέκλες 12
ατόμων 500,000

4. Διάφορα έξοδα διαμόρφωσης χώρου 1,000,000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛ Ο 6,000,000

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. (1) Η/Υ Πολυμέσων 1,000,000
2. (2) Η/Υ Γραμματειακής Υποστήριξης 1,000,000

3. (3) Εκτυπωτές 700,000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛ Ο 2,700,000

Γ. ΙΝΤΕΡΝΕΤ

1. Δημιουργία κόμβου ΙΝΤΕΡΝΕΤ του ΕΣΥΝ με 4,000,000

Παράλληλη υποστήριξη όλων των οργανώσεων μελών

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛ Ο 4,000,000
Δ. ΠΡΟΤΕΟΙΜΑΣΙΑ Γ.Σ και ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑΣΤ ΑΣΤΙΚΟΥ

1. ΤΑΞΙΔΙΑ Ε.Ε. ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑ 2,000,000

2. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 1,000,000

3. ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 2000,000



Ε. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

1. Γενικά έξοδα απρόβλεπτων αναγκών 1,000,000

ΜΕΡΙΚΟ Σ Υ Ν  Ο Λ Ο 1.000,000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16,900,000

Για τη Δκ ικούσα του ΕΣΥΝ

Ο Πρόεδρος τηξ Δι^ικούσας Επιτροπής 

Αγαμέμνων Τάτσης



Hellenic Youth Council (ESYN)

Wednesday, September 02, 1998

To :

EUROPEAN YOUTH FORUM

Atm: Mrs Hronn

Dear Hronn.

We send you the list of the youth organizations that are participated in the 

foundation Congress of ESYN at Nauplion 10-12/7/98 and are members of 

ESYN.

These are :

1. PASOK Youth

2. ONNED
3. UNION OF LEFT YOUTH

4. YOUTH OF SPRING

5. ESDIN
6. CATHOLIC YOUTH UNION

7. UNION OF CATHOLIC STUDENTS OF GREECE

8. ELECTED MEMBERS OF PREFECTURAL AUTHORITIES

9. ELECTED MEMBERS OF MUNICIPAL AUTHORITIES

10. NETWORK OF YOUTH MUNICIPAL COUNCILS

11. L.I.A
12. HELLENIC HOMOSEXUAL COMMUNITY

13. AEGEE
14. KRETAN STUDENT UNION



15. UNION OF INDEPENDENT STUDENTS

16. NETWORK "SOS RACISM”

17. YOUTH ORGANIZATION OF NATIONAL LABOUR UNION

18. YOUTH CHAMBER OF GREECE

19. UNION OF EUROPEAN YOUNG LAWYERS

20. YOUNG EUROPEANS FOR SECURITY

21. FORUM “ALL DIFFERENT, ALL EQUAL”

22. YOUTH AGAINST RACISM IN EUROPE

23. YOUTH ORGANIZATION FOR CULTURE AND SOCIETY

24. HELLENIC COMMITTEE OF GREEKS ABROAD

We are looking forward to meet you in Athens.


