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Πολλοί από εµάς ίσως να αναρωτιούνται από πότε άρχισε να υπάρχει οργανωµένη ελληνική
νεολαία στην Ευρώπη; Μια ερώτηση τόσο απλή αλλά µε µια απάντηση που δίκαια µπορεί να
κάνει κάθε Έλληνα της ξενιτιάς υπερήφανο.
Υπερήφανους για τους Έλληνες απόγονους του Μεγάλου Αλεξάνδρου , τού Βυζαντίου και
της Ορθοδοξίας που παρόλο ότι έχουν ζήσει κάτω από την πίεση τυραννικών καθεστώτων
και φονταµενταλιστικών θρησκειών κατάφεραν µε την οργάνωση και την πίστη τους, να
διατηρήσουν την εθνική ταυτότητα, τα ήθη και έθιµα, την γλώσσα και την λαϊκή κληρονοµιά.
Υπερήφανο για τούς νέους και τις νέες, που συνέβαλλαν στην απελευθέρωση από τον
τουρκικό ζυγό και την ναζιστική ιµπεριαλιστική πολιτική Υπερήφανο για τους νέους-ες που
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα κυνηγηµένοι από δικτατορικά καθεστώτα για
να επιστρέψουν νικητές και να εγκαθιδρύσουν την δηµοκρατία στην Ελλάδα.
Υπερήφανο για τους νέους-ες προερχόµενους από άγονες περιοχές της Ελλάδος που
αναζήτησαν ένα καλύτερο µέλλον σε ξένους τόπους και χώρες. Άνθρωποι κυνηγηµένοι από
την φτώχια που κατόρθωσαν να ορθοποδήσουν να οργανωθούν, να δηµιουργήσουν , να
σπουδάσουν και να µεταδώσουν τον ελληνικό πολιτισµό σε κάθε γωνιά της γης.
Σήµερα η νεολαία της Ενωµένης Ευρώπης δεν αντιµετωπίζει τέτοιου είδους προβλήµατα
αλλά δεν πρέπει και να αναπαύεται. Με γνώµονα την ιστορία πρέπει να χαράξει νέα πορεία
και να αντλήσει τη δύναµη µέσα από οργανώσεις για να αντιµετωπίσει τα σύγχρονα
προβλήµατα.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Στην προσπάθεια να καταγράψω τα προβλήµατα που απασχολούν την νεολαία τα
καταχώρησα σε τρεις κατηγορίες:
Γενικά αποδεκτά προβλήµατα όπως η ξενοφοβία, η ανεργία, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, η
εγκληµατικότητα, ο τζόγος κλπ.
Ειδικά προβλήµατα που αφορούν νέους και νέες σχετικά µε το οικογενειακό περιβάλλον,
χάσµα των γενεών, προβλήµατα υγείας και περιβάλλοντος, οικονοµικά προβλήµατα κλπ.
Τεχνικά προβλήµατα όπως η έλλειψη κοινού χώρου συγκέντρωσης και ψυχαγωγίας,
τεχνικού εξοπλισµού, αποστάσεις µεταξύ νέων. Υπάρχει και η άλλη όψη του νοµίσµατος
όπου η υπερβολική χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεόραση,
ηλεκτρονικά παιχνίδια , οδηγούν στην αποµόνωση και αντικοινωνική συµπεριφορά.
Προσωπική µου εκτίµηση είναι ότι η νεολαία οργανωµένα θα πρέπει να εντοπίζει, να αναλύει
και να συµβάλλει στην επίλυση των προβληµάτων που την απασχολούν.
Ένα βασικό προτέρηµα είναι ότι οι νέοι κατέχουν κάποια “εργαλεία” που στα χέρια των
µεγαλύτερων σε ηλικία ίσως να έχουν “σκουριάσει”. Τέτοια εργαλεία είναι ο ενθουσιασµός,
η τεχνογνωσία, η λόγο ηλικίας αυξηµένη ζωντάνια και ενεργητικότητα, η αµφισβήτηση.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
Οι περισσότεροι σύλλογοι ορίζουν ως νεολαία όσους έχουν συµπληρώσει το 16ο έτος της
ηλικίας µε όριο το 30ο έτος το χρόνο που γίνεται συνέδριο.
Η νεολαία είναι οργανωµένη σε πρωτοβάθµιες, δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες οργανώσεις.
Οι πρωτοβάθµιες είναι τα τµήµατα νέων των συλλόγων και κοινοτήτων, φοιτητικοί
σύλλογοι, σύλλογοι ειδικού ενδιαφέροντος για νέους, πολιτιστικοί σύλλογοι, αθλητικοί
σύλλογοι.
∆ιοικούνται από συµβούλια µε ανώτατο όργανο τη Γενική Συνέλευση. Οι δραστηριότητες
είναι συνήθως πολιτιστικού, επιµορφωτικού, κοινωνικοπολιτικού και αθλητικού
περιεχοµένου.
Στην κατηγορία δευτεροβάθµιας οργάνωσης ανήκουν οι οµοσπονδίες νέων που έχουν ως
µέλη τις πρωτοβάθµιες οργανώσεις µε την προϋπόθεση ότι αποδέχονται το καταστατικό της.
Η δευτεροβάθµιες οργανώσεις λειτουργούν ως ένας οργανισµός ¨οµπρέλα¨ που συντονίζει
την ελληνική νεολαία στην κάθε χώρα η τοµέα ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα προωθεί τους
στόχους της µέσα στα πλαίσια που ορίζονται από το καταστατικό τους
.
Τριτοβάθµια όργανα είναι τα όργανα στα οποία συµµετέχουν ως µέλη οι οµοσπονδίες νέων.
Τέτοιου είδους όργανο είναι οχ. το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού και τα συντονιστικά
όργανα µεταναστευτικών οργανισµών σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Είναι πραγµατικά παρά πολύ βασικό για κάθε άνθρωπο να έχει στόχους και ιδανικά,
διαφορετικά αισθάνεται σαν ένα καράβι χωρίς πυξίδα. Κατ` επέκταση λοιπόν και η νεολαία
χρειάζεται στόχους και προσανατολισµούς για να αισθάνεται ζωντανή. Αρκεί όµως µόνο
αυτό;
Τα καταστατικά των περισσοτέρων συλλόγων και κοινοτήτων περιέχουν κάποιες
παραγράφους που αφορούν την νεολαία και σε κάποιες περιπτώσεις καταγράφονται και
προβλήµατα αλλά δυστυχώς δεν αρκεί µόνο αυτό.
Πρέπει να προτείνουµε λύσεις και στη συγκεκριµένη περίπτωση πρέπει η ίδια η νεολαία να
ορίσει στόχους και οράµατα.
Υπάρχει οργανωµένη νεολαία σήµερα αλλά όχι στον ίδιο βαθµό οργάνωσης και ακµής που
είχε γνωρίσει παλαιότερα. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η νεολαία δεν συµµετέχει το ίδιο
ενεργά στους µαζικούς χώρους µε αποτέλεσµα µια παρακµιακή τάση τόσο στα τµήµατα των
κοινοτήτων όσο και σε πολλούς φορείς και οργανώσεις.
Εξαίρεση αποτελούν οι αθλητικοί και ειδικού ενδιαφέροντος σύλλογοι.
Τι µπορούµε να κάνουµε για να φέρουµε την τροµαγµένη, σε πολλές χώρες, από τον πολιτικό
κανιβαλισµό και όχι µόνο νεολαία πίσω; Με ποίο τρόπο µπορούµε να οργανώσουµε την
νεολαία σε χώρες πού λείπει η κατάλληλη υποδοµή;
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•

Έρευνα για τα προβλήµατα που απασχολούν τη νεολαία µέσω του διαδυκτίου και µε
επιστολές πρός τα µέλη της. Η έρευνα µπορεί να γίνει σε συνεργασία µε αλλους
φορείς της Ελλάδας που θα µπορούσαν να καλύψουν ένα µέρος των εξόδων.

•

Ενίσχυση προς τις κοινότητες που δραστηριοποιούν νέους και ειδικές επιδοτήσεις για
τις κοινότητες και συλλόγους που ενδιαφέρουνται να ιδρύσουν νέα τµήµατα µε νέους
και νέες.

•

Ίδρυση «στεκιών» για την νεολαία. Παράδειγµατος χάρη κοινοι χώροι του
ελληνισµού να λειτουργούν και σαν νεανικά σταυροδρόµια.

•

Οργάνωση των τµηµάτων στη βάση. Είναι σηµαντικό οι οµοσπονδίες νεων να
συµµετέχουν σε διεθνή συνέδρια και σεµινάρια καθώς και σε τριτοβάθµια όργανα του
παγκόσµιου ελληνισµού, αλλα είναι τελείως άχρηστο όταν τα τµήµατα νεολαίας στη
βάση υπολειτουργούν η ειναι ανύπαρκτα.

•

Εκµετάλλευση ευρωπαικών προγραµµάτων που προάγουν ανταλλαγές, σεµινάρια και
κατασκηνώσεις σε συνεργασία µε αλλες χώρες της Ευρώπης. Ειναι µια
δραστηριότητα που στηρίζεται απο πολλούς φορείς και δήµους αλλα και αναζητήται
και εκτιµάται αφάνταστα απο τους νέους.

•

Ποσόστωση νέων στα δοιηκητικά συµβούλια συλλόγων και κοινοτήτων.

•

Αναβάθµιση της ιστοσελίδας του δυκτίου και δηµιουργία κόµβου επικοινωνίας στην
προσπάθεια προσέγγισης µε την νεολαία.

Εύχοµαι ότι κατά την διάρκεια της συζήτησης που θα ακολουθήσει να πλαισιωθούν οι
προτάσεις µου και µε άλλες ίσως καλύτερες, και να θέσουµε στόχους για ένα καλύτερο
µέλλον της νεολαίας και κατ` επέκταση του ελληνισµού στην Ευρώπη.
6 Ιανουαρίου 2005
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