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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Μια διατριβή για τη νεολαία σε ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών που µελετά τις 
Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη νεολαία δεν είναι ιδιαίτερη πρωτοτυπία. Ο χρόνος και ο τόπος 
όµως µέσα στον οποίο αναπτύσσεται η εργασία αυτή εµφανίζει µια ιδιαιτερότητα. 
Η ίδια εργασία πριν από πέντε ή δέκα χρόνια θα είχε πιθανότατα λιγότερα επιχειρήµατα 
υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και της πρόθεσής της να ολοκληρώσει, να παρουσιάσει 
και να υποστηρίξει µια πολιτική για τους νέους της Ευρώπης. Θα είχε όµως ένα απόλυτα 
θετικό και ελπιδοφόρο πνεύµα και περιβάλλον µέσα στο οποίο θα αναπτύσσονταν. 
Αντίθετα, σήµερα  στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι νέοι έχουν οριστεί ως προτεραιότητα σε 
επίπεδο στόχων και πολιτικών, στοιχείο ιδιαίτερα σηµαντικό σε µια Ευρώπη που βρίσκεται σε 
βαθιά οικονοµική αλλά πρώτιστα κοινωνική κρίση. Κάποιος θα µπορούσε να πει ότι το 
κυρίαρχο ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο που βασίστηκε στο σύστηµα αξιών των τελευταίων 
τριάντα ετών καταρρέει. Το αξιακό αυτό σύστηµα χαρακτηρίζεται από αρχές όπως η ενίσχυση 
της δηµοκρατίας, η εκπαίδευση των νέων πολιτών ως ενεργών µελών, αλλά και προώθηση 
της µεταφοράς του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου σε άλλες ηπείρους. Μέχρι την έναρξη 
της κρίσης, το περίφηµο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο θεωρούνταν ως παράδειγµα προς 
µίµηση. Εκατοντάδες είναι τα βιβλία και οι αναλύσεις, χιλιάδες οι ώρες που έγκριτοι ευρωπαίοι 
πολίτες, πολιτικοί, ακαδηµαϊκοί, µέλη της κοινωνίας των πολιτών δαπάνησαν  περιγράφοντας 
τα χαρακτηριστικά αυτού του µοντέλου. Οι αρχές και οι πολιτικές του κινούνταν ανάµεσα στην 
κλασική σοσιαλδηµοκρατία, τις αρχές του γνήσιου φιλελευθερισµού του 15ου αιώνα, µε 
επιρροές από τα κοινωνικά κινήµατα του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα από τα κινήµατα της 
δεκαετίας του ’60. Ταυτόχρονα δεν παρέλειπε να υποστηρίζει άλλοτε διακριτικά και άλλοτε 
πιο δραστικά και ανοικτά τα συµφέροντα των διαφόρων ευρωπαϊκών ελίτ καθώς και της 
βιοµηχανίας, των τραπεζών και του χρηµατιστηριακού κεφαλαίου. 
Και αυτό το µάλλον ευνοϊκό σύστηµα που ισορρόπησε σε όλη την Ευρώπη,  κατέρρευσε 
από τις αντιφάσεις του, µε πρώτα θύµατα και οµάδα ειδικού κινδύνου, τους νέους. Τους νέους 
που περιγράφονταν από την ευρωπαϊκή και τις εθνικές κυρίαρχες τάξεις ως το µέλλον της 
Ευρώπης, την ανθρώπινη επένδυση που θα αποδώσει καρπούς τα επόµενα χρόνια και 
ταυτόχρονα την υπάκουη οµάδα που θα κληρονοµήσει τον επίγειο (ευρωπαϊκό) παράδεισο.  
Τόσο τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία, όσο και η σκληρή πραγµατικότητα της ευρωπαϊκής 
καθηµερινότητας διαψεύδουν αφενός την ορθότητα των πολιτικών που επιλέχθηκαν και 
εφαρµόστηκαν, αφετέρου την έλλειψη πρόνοιας  για τις άσχηµες ηµέρες που δυστυχώς 
ήρθαν. Σε αυτό το τόσο αρνητικό σκηνικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί σήµερα να 
αντιµετωπίσει το παρόν και το µέλλον απαντώντας ταυτόχρονα τρία επίπεδα δυσκολιών: 

• την κρίση της ευρωζώνης, όχι µόνο για τις ανίσχυρες οικονοµίες του νότου αλλά και για 
τις ισχυρές του βορρά  

• τη φτώχεια, που αφορά όλο και περισσότερα στρώµατα των ευρωπαϊκών κοινωνιών 
• τις ποικιλόµορφες και πολλών αφετηριών διαλυτικές τάσεις και προτάσεις που τείνουν 
να επαναφέρουν το έθνος-κράτος στο κέντρο της πολιτικής. 
 

Στην εργασία αυτή εξετάζονται διαδοχικά τα ζητήµατα που αφορούν τη νεολαία σε έξι 
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θεµατικά επίπεδα: 
 
1. ιστορικά και δηµογραφικά στοιχεία, που τεκµηριώνουν την ύπαρξη της νεότητας ως 

ειδικής και προνοµιούχας κοινωνικής οµάδας, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή παράδοση. 
2. τη νοµική βάση πάνω στην οποία έχουν δοµηθεί οι πολιτικές για τη νεολαία  στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τα αποτελέσµατα των πολιτικών αυτών. 
3. τα αντιπροσωπευτικά σχήµατα νεολαίας, τις οµάδες πίεσης και τις διεθνείς συνεργασίες 

που έχουν δοµηθεί µε βάση τις ευρωπαϊκές πολιτικές.  
4. τις  πολιτικές για τους νέους που υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αντίστοιχα 

εργαλεία τους. 
5. τη συσχέτιση των νέων µε το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό µοντέλο και το ρόλο της 

εκπαίδευσης στην Ευρώπη σήµερα. 
6. τα σχήµατα συµµετοχής  αλλά και κριτικής των νέων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Μέσα από την παρούσα διατριβή γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί το σύνολο των 
ποικίλων δράσεων της Ε.Ε. για τους νέους, ενώ ταυτόχρονα δίνεται έµφαση στις µελλοντικές 
πολιτικές που αναπτύσσει η Ε.Ε.. Έχει ιδιαίτερη σηµασία το γεγονός πως στο σύνολο των 
πολιτικών που ασκεί η Ε.Ε. εισέρχεται πλέον και ο παράγοντας νεολαία µέσα από πολλές 
διαστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουµε πως η Ε.Ε. εξετάζει, αναπτύσσει πολιτικές και ενισχύει 
δράσεις για τους νέους µέσω των πολιτικών της για : 

• την απασχόληση 
• την εκπαίδευση 
• τη γεωργία 
• την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 
• την κοινωνία των πολιτών 
• τον αθλητισµό 
• τον πολιτισµό. 

 
Η διατριβή εξετάζει το σύνολο των υποστηρικτικών δράσεων, πολιτικών και ανακοινώσεων 
της Ε.Ε. οργανωµένα σε πέντε κεφάλαια. 
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια να δοθεί ένας ορισµός για τη νεότητα που να 
προκύπτει από τον συγκερασµό πολλών κοινωνικών παραµέτρων, µε βάση την ευρωπαϊκή 
ιστορία, παράδοση και πολιτισµό. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην αρχαία ελληνική 
παράδοση, µυθολογία και ιστορία περί νεότητας καθώς και στη δηµογραφική παρουσίαση 
των νέων στην Ευρώπη σήµερα. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται έµφαση στα κοινωνικά χαρακτηριστικά των νέων. Εξετάζονται 
οι νοµικές βάσεις και τα προβλήµατα που ανακύπτουν από την εφαρµογή των πολιτικών της 
Ε.Ε. για τους νέους. 
Στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχει η πλήρης καταγραφή των δράσεων και πρωτοβουλιών που 
αναπτύσσει η Ε.Ε. για τους νέους, τα εργαλεία διαλόγου, συµµετοχής και ο σχεδιασµός των 
πολιτικών για τα επόµενα χρόνια. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται οι πολιτικές της Ε.Ε. για την εκπαίδευση. Εξετάζονται 
ακόµη η προσπάθεια ενοποίησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων στα κράτη µέλη, οι 
κατευθύνσεις για την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση µέσω της Διαδικασίας της Μπολόνια αλλά 
και η τάση ενίσχυσης της άτυπης και µη τυπικής εκπαίδευσης. 
Στο πέµπτο κεφάλαιο της διατριβής προσεγγίζεται το θέµα της συσχέτισης των νέων µε τα 
κοινωνικά δρώµενα, τα ζητήµατα της θεσµοθετηµένης νεανικής συµµετοχής καθώς και της 
σύνδεσης των νέων µε τα σχήµατα και τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών. 
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Η προσέγγιση των θεµάτων νεολαίας και η ευρωπαϊκή τους διάσταση γίνεται από κριτική 
σκοπιά αλλά µε βαθιά πίστη τόσο στο ξεπέρασµα της κρίσης, των προβληµάτων αλλά και στο 
ότι η προοπτική της πολιτικής για τους νέους στην Ευρώπη δε µπορεί παρά να δοθεί µέσα 
από τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής συνεννόησης, συνεργασίας και της καλύτερης Ευρώπης 
προς όφελος των πολιτών της. Δυστυχώς η ανάπτυξη εθνικών πολιτικών για τους νέους είναι 
κάτι πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο µια και στα πολιτικά συστήµατα και στα εθνικά κέντρα 
εξουσίας τα θέµατα νεολαίας δεν ιεραρχούνται τις περισσότερες φορές ως προτεραιότητα. 
Η διατριβή εστιάζει κυρίως στην υλοποιούµενη και σχεδιαζόµενη ευρωπαϊκή πολιτική για 
τους νέους και υπάρχουν µόνο σποραδικές αναφορές σε εθνικές πολιτικές ως καλά 
παραδείγµατα. Ενδεικτικά αναφέρεται και η ελληνική πολιτική για τους νέους που ασκείται δια 
του Υπουργείου Παιδείας ως επιβλέπουσα αρχή και της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς ως 
αρµόδια αρχή υλοποίησης.  
Ταυτόχρονα, παρατηρώντας τη επέκταση των προβληµάτων των νέων σε όλη την Ευρώπη, 
έτσι όπως αυτά καταγράφονται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, στη σηµερινή 
περίοδο κρίσης, συµπεραίνεται ότι έξοδος από την κρίση είναι πιθανή αρκεί να µη τίθεται ως 
σηµείο έναρξης και σύγκρισης οι παρελθούσες συνθήκες και πολιτικές. Η αµεσότητα του 
αιτήµατος της αλλαγής του κοινωνικού µοντέλου στην Ε.Ε. είναι επιτακτική ανάγκη για τις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η συντηρητική, φοβική, εξαρτηµένη από τα οικονοµικά συµφέροντα 
και υποχωρητική Ευρώπη στις απαιτήσεις για κινεζοποίηση των οικονοµιών και 
βαλκανοποίηση των κοινωνιών δεν µπορεί να αποτελεί λύση.  

 
Η αδυναµία των πολιτικών κοµµάτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να 
αναλύσουν, οραµατιστούν και εφαρµόσουν µια νέα πολιτική στην Ευρώπη επιτείνει το 
πρόβληµα. Αµερικανοί αναλυτές και συντηρητικοί ευρωπαίοι δηµοσιογράφοι,1 µιλάνε ανοικτά 
για την αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής να ορίσει τη νέα ατζέντα διεκδικήσεων και 
παρεµβάσεων. Ως συνεπακόλουθο, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες εκτονώνουν την αντίρρησή τους 
στις ασκούµενες πολιτικές µέσα από κινήµατα αγανακτισµένων και διαδικτυακές 
κινητοποιήσεις. Παραφράζοντας όµως τον Ρουσσώ και τις πρώτες σκέψεις του στο Κοινωνικό 
Συµβόλαιο,2 όσο οι λαοί αναγκάζονται να σκύβουν το κεφάλι και το κάνουν, ενεργούν σωστά. 
Από τη στιγµή όµως που θα καταλάβουν πως έχουν τη δύναµη να αποτινάξουν το ζυγό και το 
κάνουν, ενεργούν ακόµα πιο σωστά.  

  
 
 
 
 
 

                                                
1  Rachman G. Η αποτυχία της Αριστεράς, Financial Times, 10/1/2012. 
2  Ρουσσώ Ζαν Ζακ. Κοινωνικό Συµβόλαιο, Εκ. Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη, 1978, σ. 11. 
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1 ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 
 

1.1 Ορισµός της νεότητας 
 
Στις ηµέρες µας η κοινωνική οµάδα των νέων είναι τουλάχιστον για την Ευρώπη 
συνδεδεµένη µε ανθρώπους και των δύο φύλων που έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. 
Στο πέρασµα όµως της ιστορίας και ειδικά µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο που οι 
δεκαετίες της ανασυγκρότησης και της ευηµερίας δηµιουργούσαν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Μοντέλο, οι νέοι αποτέλεσαν µια σηµαντική παράµετρος των ευρωπαϊκών κοινωνιών. 
Η Κογκίδου3 ορίζει ως νέο, αυτόν/αυτή  που έχει περάσει την παιδική ηλικία και την εφηβεία 
και κοινωνικά βρίσκεται στο στάδιο της εκπαίδευσης ή της πρώτης επαγγελµατικής του 
πορείας.  
Ακόµα βέβαια και στην Ευρώπη που έχει καταφέρει µέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει 
σε πολύ µεγάλο βαθµό µια κοινή αντίληψη και αντιµετώπιση απέναντι σε κοινωνικά θέµατα, η 
έννοια της νεότητας διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και αποκτά ιδιαίτερη έννοια ανάλογα µε 
τα κοινωνικά, ιστορικά, πολιτισµικά αλλά και πολιτικά χαρακτηριστικά των λαών και των 
κρατών.  
Πιο πρόσφατο και χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η είσοδος των κρατών της 
ανατολικής Ευρώπης στην Ε.Ε. το 2004 και η αλλαγή του ηλικιακού ανώτερου ορίου της 
νεότητας από 25 σε 29 έτη εξαιτίας της διαφορετικής αντίληψης περί νεότητας των νέων  
κρατών µελών. Οι διαφορές περί το τι θεωρείται ως νεότητα είναι επίσης πολύ έντονες και 
εµφανείς ανάµεσα στις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά και νότου, όπως και ανάµεσα στις 
κοινωνίες της δυτικής Ευρώπης και τις αντίστοιχες της ανατολικής. Παρακάτω αναλύονται 
αυτές οι διαφορές µε βάση διάφορα κοινωνικά κριτήρια. 
 
1.1.1 Ηλικιακά κριτήρια 
 
Ένα από τα πλέον αναγνωρίσιµα κριτήρια της νεότητας είναι η ηλικία των ατόµων αυτής της 
κοινωνικής οµάδας.  Άτοµα ηλικίας από 15 µέχρι και 29 ετών αναγνωρίζονται στην Ευρώπη 
ως νέος νέα, ενώ αντίθετα τα ίδια άτοµα σε χώρες της Ασίας, Αφρικής ή Νότιας Αµερικής 
έχουν εντελώς διαφορετικό κοινωνικό ρόλο, δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Ακόµα όµως και 
στις «φτωχές» περιφέρειες της Ευρώπης είναι πολύ δύσκολο να µιλήσουµε για ισότητα 
ευκαιριών ανάµεσα στους νέους ή για σαφή καθορισµό δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους. 
Ακόµα και στην Ευρώπη, είναι πιθανό άτοµα αυτών των ηλικιών να αντιµετωπιστούν µε 
διαφορετικό τρόπο ή να τους αποδίδονται διαφορετικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις (π.χ. 
εκλογικό δικαίωµα κοκ), αλλά για λόγους διευκόλυνσης θα χρησιµοποιηθεί αυτό το ηλικιακό 
όριο, ως γενικό όριο που περιγράφει την κοινωνική οµάδα που εξετάζεται στη συνέχεια.  
Κατά περίπτωση, άλλοι διεθνείς οργανισµοί επίσηµα αποδέχονται διαφορετικά όρια για την 
νεότητα. Ο Ο.Η.Ε.4 έχει θέσει τις ηλικίες 15–24 έτη, η Ε.Ε.5 13-30, ο Οργανισµός Αφρικανικών 

                                                
3  Κογκίδου Δ. Νεολαία και πολιτική, συνθήκες ζωής και συστήµατα προσανατολισµού των νέων στην Ευρώπη, Εκ. 
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2005, σ. 29. 

4  Ο ορισµός αυτός έγινε κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας για το Διεθνές Έτος Νεολαίας (1985), και εγκρίθηκε 
από τη Γενική Συνέλευση (A/36/215 και το ψήφισµα 36/28, 1981). 

5  Article 6 (2) of Decision 1719/2006, the Youth in Action programme "is intended for young people aged between 
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Κρατών 18- 35, ενώ η Παγκόσµια Τράπεζα6 15- 24 έτη. Στις αραβικές χώρες το όριο της 
νεότητας µπορεί να ξεπερνάει και το 40ο έτος, ενώ ταυτόχρονα η όποια αναφορά γίνεται µόνο 
σε άνδρες. 

 
1.1.2 Κοινωνικά κριτήρια 
 
Η νεότητα στο πέρασµα των αιώνων ήταν αρχικά ένα προνόµιο της αριστοκρατίας και της 
αστικής τάξης αργότερα. Ο λόγος είναι ότι αρχικά µόνο η αριστοκρατικές οικογένειες είχαν  
την ευχέρεια να µορφώνουν και να εκπαιδεύουν τα νεαρά µέλη τους και σταδιακά να τα 
προετοιµάζουν για την είσοδο στην κοινωνία. Για τα νεαρά άτοµα των αριστοκρατικών 
οικογενειών και των εµπόρων υπάρχει η περίοδος της νεότητας, µια περίοδος κατά την οποία 
πρέπει να εκπαιδευτούν για να αναλάβουν τα καθήκοντα και τα επαγγέλµατα για τα οποία 
προορίζονται. Τα επαγγέλµατα αυτά συνδέονται κύρια µε τη δηµόσια ζωή, είτε µε το στρατό ή 
ακόµη µε ανώτερες θέσεις της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και των ελίτ της εκάστοτε εποχής. 
Τόσο στον µεσαίωνα, όσο και στις νεότερες εποχές, οι ρόλοι για τα νεαρά άτοµα της 
εργατικής τάξης ήταν σαφέστατα προδιαγεγραµµένοι. Η Κουσιοπούλου αναφέρει πως τόσο 
στη δύση, όσο και στο Βυζάντιο το παιδί και ο νέος αντιµετωπίζονται από την κοινωνία µε 
απαξίωση.7 Οι νεαροί άνδρες της εργατικής τάξης, των αγροτών και των µη αριστοκρατικών 
τµηµάτων των κοινωνιών προορίζονταν για εργάτες γης, στρατιώτες και µοναχοί. Η δε 
νεότητά τους προσδιοριζόταν από χαρακτηριστικά που ήταν κύρια σωµατικά και 
αντιστοιχούσαν στο στάδιο ανάπτυξής τους. Ο ρόλος των γυναικών περιορίζεται στο να 
δηµιουργήσουν - συντηρήσουν οικογένεια. Τα όρια της νεότητας τους είναι ανύπαρκτα, µια 
και οι κοινωνίες της εποχής αυτής είχαν ήδη προκαθορίσει τη θέση της νεαρής γυναίκας. 
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ανατρέπονται σταδιακά µετά τη Γαλλική Επανάσταση του 

1789. Οραµατιστής του νέου ρόλου που πρέπει να διαδραµατίσουν οι νέοι στην κοινωνία και 
κατά πολλούς εµπνευστής της νεότητας όπως µας έχει κληρονοµηθεί σήµερα είναι ο Ζαν Ζακ 
Ρουσσώ. Ο Ρουσσώ, µέσα από το κορυφαίο του έργο «Αιµίλιος»,8 περιγράφει τις διαδικασίες 
εκπαίδευσης ενός ιδανικού νέου πολίτη που ζει και δραστηριοποιείται σε µια διεφθαρµένη 
κοινωνία. 
Η δηµιουργία των κρατών εθνών τον 18ο και 19ο αιώνα, η ανάγκη για τη διαµόρφωση/ 
εκπαίδευση πολιτών που θα αντιλαµβάνονται την ίδια γλώσσα, την ίδια θρησκεία και ιστορία9 
αλλά ταυτόχρονα και η µεγάλη ανάγκη του κεφαλαίου για εκπαιδευµένους εργάτες – 
υπαλλήλους δηµιουργεί σταδιακά τα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά συστήµατα στην Ευρώπη. Τα 
συστήµατα αυτά επικεντρώθηκαν στην ηλικία των νέων πολιτών τους που αποκτούν 
σταδιακά, χαρακτηριστικά κοινωνικής οµάδας. Έτσι, στον 20ο αιώνα, τόσο η εκπαίδευση, όσο 
και η νεότητα αποτελούν για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες µια άµεση 
προτεραιότητα.  
Ο Frank Musgrove10 υποστηρίζει πως η «νεότητα» είναι εφεύρηµα της αστικής κοινωνίας, 

                                                                                                                                                                 
15 and 28, although certain actions are open to young people aged as young as 13 up to the age of 30". 

 
6  World Bank, Youth at Risk in Brazil, Report No 32310-BR, May 2007. 
7  Κιουσοπούλου Α. Χρόνος και ηλικία στη Βυζαντινή κοινωνία , Εκ. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα, 

1997, σ. 138. 
8  Ο «Αιµίλιος ή Περί Αγωγής» γράφτηκε από τον Ρουσσώ το 1762, την ίδια χρονιά µε το Κοινωνικό Συµβόλαιο. 
Απαγορεύτηκε και κάηκε στο Παρίσι και τη Γενεύη αµέσως µόλις κυκλοφόρησε ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσε 
κείµενο αναφοράς για τη δηµιουργία του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήµατος κατά τη Γαλλική Επανάσταση. 

9  Είναι χαρακτηριστική η φράση του Massimo d’Azeglio, ενός από τους πρωτοπόρους της ιταλικής παλιγγενεσίας 
«Δηµιουργήσαµε την Ιταλία, τώρα πρέπει να δηµιουργήσουµε τους Ιταλούς». 

10  Musgrove F. Youth and the Social Order, London,1964, σ. 33. 



 10 

ενώ οι Stone και Church11 καταλήγουν στο συµπέρασµα πως η νεότητα καταγράφεται σαν 
ένα φαινόµενο του πολιτισµού που προκαλείται από την καθυστέρηση στην ανάληψη των 
ρόλων του ενήλικου. 

 
1.1.3 Εκπαιδευτικά κριτήρια 
 
Στον 20ο αιώνα έχει πλέον επικρατήσει η εικόνα του νέου που συνδέεται µε την εκπαίδευση 
και την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα κράτη µε νόµους12 και διεθνείς συµβάσεις13 επικυρώνουν 
τη σχέση νεολαίας και εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργούν ένα τεράστιο δίκτυο 
τυπικής εκπαίδευσης που διαχωρίζεται σε πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια. 
Μέσα από αυτό το σύστηµα, το µεγαλύτερο µέρος των νέων ηλικίας από 5 έως 25 ετών 
βρίσκεται σε µια συνεχή εκπαιδευτική διαδικασία, κάτι που καθορίζει και την ταυτότητα των 
ίδιων των νέων.  
Υπάρχει µια ταυτοποίηση ανάµεσα στις λέξεις και τις έννοιες νέος και εκπαίδευση. Νέος στις 
ηµέρες µας είναι αυτός που σπουδάζει και κατά το πλείστον αυτός που επιλέγει να σπουδάσει 
είναι νέος. Και όσο αποµακρυνόµαστε από την υποχρεωτική εκπαίδευση,14 τόσο πιο 
διακριτός γίνεται ο ρόλος του νέου µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα.   
Η εκπαίδευση εξακολουθεί να είναι ένα ενδιάµεσο στάδιο κατάρτισης και προετοιµασίας των 
νέων κυρίως για την αγορά εργασίας και δευτερευόντως για την είσοδο στην κοινωνία. Αυτό 
γίνεται απόλυτα αντιληπτό και από τις ανακοινώσεις της Ε.Ε. για τα προβλήµατα των νέων 
σήµερα και ειδικά για τους νέους που εγκαταλείπουν το σχολείο. Ο Ευρωπαϊκός µέσος όρος 
εγκατάλειψης της εκπαίδευσης είναι σήµερα στο 14,4%, ενώ στόχος της Ε.Ε. είναι το 
ποσοστό αυτό να µειωθεί κάτω του 10% µέχρι το 2020. Ενδεικτική της σηµερινής αντίληψης 
για τη σχέση των νέων µε την εκπαίδευση είναι η τοποθέτηση της Επιτρόπου της Ε.Ε. για 
θέµατα Εκπαίδευσης, Ανδρούλλας Βασιλείου15 η οποία δήλωσε πως «Η µείωση του 
ποσοστού πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στην Ευρώπη κατά µόλις µια ποσοστιαία µονάδα 
θα δηµιουργούσε σχεδόν µισό εκατοµµύριο επιπλέον εξειδικευµένων νέων εργαζοµένων 
ετησίως. Οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. έχουν σηµειώσει πρόοδο στη µείωση του αριθµού 
των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο µε χαµηλά προσόντα». 16  
Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, σχεδόν το 80% των 
νέων ηλικίας 20 έως 24 ετών εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο της εκπαίδευση.17 Είναι 
άλλωστε γνωστή η άποψη των ευρωπαϊκών θεσµών18 πως το µέλλον της εκπαίδευσης και δη 
της πανεπιστηµιακής, είναι η σύνδεση της µε την αγορά εργασίας και η προετοιµασία µέσω 
των πανεπιστηµίων στελεχών µε βάση τις ανάγκες της αγοράς. 
                                                

11  Stone L.J. / Church J., Kindheit und Jugend. Einfuhrung in Entwicklungspsychologie, Stuttgart, 1978, σ. 223. 
12  Οι επτά από τις εννιά παραγράφους του άρθρου 16 του ελληνικού συντάγµατος αναφέρονται στην παιδεία, την 
εκπαίδευση και τις υποχρεώσεις της πολιτείας. 

13  Η Συνθήκη της Λισσαβόνας της Ε.Ε. στην ενότητα «Συνθήκη για τη λειτουργία της Ε.Ε.» και στον Τίτλο ΧΙΙ 
αναφέρεται στην παιδεία, επαγγελµατική εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισµό ως έναν από τους άξονες 
προτεραιότητας της Ένωσης. 2008/C 155/01. 

14  Σύµφωνα µε το άρθρο 16.3 του ελληνικού συντάγµατος η υποχρεωτική εκπαίδευση δεν µπορεί να είναι λιγότερη 
των εννέα ετών. 

15 Η κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου είναι Eπίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισµού, Πολυγλωσσίας, Νεολαίας και 
Αθλητισµού της ΕΕ για την περίοδο 2010 – 2014. 

16  Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Η Επιτροπή εγκαινιάζει σχέδιο δράσης για τη µείωση της πρόωρης 
σχολικής εγκατάλειψης, IP/11/109, Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2011. 

17  EMCO Reports- Ad Hoc Group report on the 2010 thematic review, part 1. 'Policies to support youth', Issue 5- 
November 2010. 

18 European Commission, Best Procedure Project: “MINI-COMPANIES IN SECONDARY EDUCATION”, 
September 2005. 
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Παρατηρούµε λοιπόν πως γύρω από την έννοια νεολαία, συνδέονται γρήγορα οι έννοιες 
εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες είναι έντονες οι απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας, των επιχειρήσεων και του κεφαλαίου, οι οποίες µε τη σειρά τους προσπαθούν να 
ορίσουν και ενδεχοµένως επιβάλλουν ένα νέο τρόπο επικοινωνίας και αντίληψης των νέων 
για την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
1.1.4 Θρησκευτικά κριτήρια 
 
Στο σύνολο των θρησκειών και πιο ειδικά στις τέσσερις πιο διαδεδοµένες θρησκείες,19 οι 
νέοι είναι παρόντες ως φυσικά πρόσωπα, ως καλά παραδείγµατα αλλά και ως ήρωες, 
µάρτυρες και φορείς του θριαµβευτικού µηνύµατος της κάθε µίας θρησκείας .  
Ο ρόλος των νέων µέσα από τα ιερά κείµενα των θρησκειών είναι διαφορετικός και 
χαρακτηρίζεται από τον αγώνα να κατακτήσουν τις αρχές και τους στόχους της κάθε 
θρησκείας. 
Ο νέος είναι σχεδόν πάντα άντρας και βρίσκεται µάλλον στην παιδική ή εφηβική σηµερινή 
ηλικία µια και τα περισσότερα από τα κείµενα των θρησκειών είναι γραµµένα σε εποχές όπου 
η νεανικότητα δεν υπήρχε ως ενδιάµεση ηλικιακή και κοινωνική οµάδα ανάµεσα στην παιδική 
ηλικία και την ενήλικη ζωή. 
Ταυτόχρονα λόγω του ότι το προσδόκιµο ζωής των ανθρώπων τις εποχές που 
αναπτύσσονται οι θρησκείες20 ήταν πολύ µικρό, πρακτικά ήταν αδύνατο να οριοθετηθεί µέσα 
στα κείµενα η νεότητα όπως τη γνωρίζουµε στην εποχή µας.  
Οι αναφορές όµως σε νέους, παιδιά και τη νεανική περίοδο των κυριοτέρων προσώπων 
που υπάρχουν στα βιβλία των θρησκειών είναι πάρα πολλές και αποδεικνύουν  την αγωνία 
των συγγραφέων των βιβλίων αυτών να ενσωµατώσουν µια κοινωνική οµάδα όπως οι νέοι, οι 
οποίοι θα µπορούσαν να αποτελέσουν τους µελλοντικούς φορείς των θρησκειών.  
Ακόµα και σήµερα στο Βουδισµό και τον Ινδουισµό, είναι σύνηθες το φαινόµενο των παιδιών 

µοναχών. Στο χριστιανικό κόσµο είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη η θρησκευτική εκπαίδευση των 
νέων που περιλαµβάνει εντατικά µαθήµατα θρησκευτικών σε όλες τις βαθµίδες της 
εκπαίδευσης, ειδικά σχολεία που ανήκουν στην εκκλησία και εκτεταµένο δίκτυο κατηχητικών 
σχολείων. Αντίστοιχα και στον ισλαµικό κόσµο έχουµε τα ίδια εργαλεία παρέµβασης στους 
νέους, µε τη διαφορά όµως της υποχρεωτικότητας και σε ορισµένες περιπτώσεις (των 
ισλαµικών δηµοκρατιών) του εξαναγκασµού παρακολούθησης αυτού του τύπου εκπαίδευσης. 
Η αγνότητα, η διάθεση µάθησης και γνώσης, η διαµόρφωση χαρακτήρων, αλλά κύρια η 
προοπτική του µέλλοντος που χαρακτηρίζουν τους νέους, δε θα µπορούσε παρά να 
αποτελούν ένα από τα πιο ελκυστικά θέµατα των θρησκειών. Όπως όλα δε τα συστήµατα 
δοµηµένης εξουσίας, οι θρησκείες προσπαθούν να αναπαραγάγουν το µοντέλο της 
κοσµοθεωρίας που εκπροσωπούν η καθεµιά ώστε να µπορέσουν να έχουν µια καλύτερη 
επόµενη ηµέρα και στην προσπάθειά τους αυτή έχουν ανάγκη από νέους ευκολόπιστους 
οπαδούς. 

 
 
 

                                                
19 Σύµφωνα µε στοιχεία του National & World Religion Statistics, ο Χριστιανισµός είναι η πιο διαδεδοµένη θρησκεία 
στον πλανήτη µας µε 2,1 δισεκατοµµύρια πιστούς και 33% του συνολικού πληθυσµού. Ακολουθεί ο Ισλαµισµός 
µε 1,5 δισεκατοµµύρια πιστούς και 21% του συνολικού πληθυσµού, ο Ινδουισµός µε 900 εκατοµµύρια πιστούς 
και 14% του συνολικού πληθυσµού και ο Βουδισµός µε 376 εκατοµµύρια και 6% του συνολικού πληθυσµού. 
Ταυτόχρονα 1,1 δισεκατοµµύρια άνθρωποι ή το 16% δηλώνουν άθεοι. 

20 Ινδουισµός, 11ος – 8ος αιώνας πριν την εποχή µας,  Βουδισµός, 6ος – 4ος αιώνας πριν την εποχή µας, 
Χριστιανισµός, 1ος αιώνας και Ισλάµ, 7ος αιώνας. 
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1.1.5 Με βάση το φύλο 
 
Η ανασκόπηση στους τελευταίους αιώνες θα έδειχνε µια σαφέστατη υπεροχή υπέρ του 
ανδρικού φύλου στην Ευρώπη. Με εξαίρεση τις Σκανδιναβικές χώρες, η περίοδος µέχρι τις 
αρχές του 20ου αιώνα είναι µια περίοδος που επιβεβαιώνει την ανδροκρατούµενη λογική και 
φιλοσοφία. 21 
Νέος είναι ο άνδρας που εντάσσεται σταδιακά στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας και 
στις κοινωνικές δοµές. Η κατάσταση αυτή αλλάζει δραστικά, αν και όχι αµέσως, µετά την 
επικράτηση της Σοβιετικής επανάστασης του 1917 και τη θεσµοθέτηση της ισότητας των 
φύλων. Η κίνηση αυτή της Σοβιετικής Ένωσης είχε ως αντίκτυπο την αλλαγή στάσης τόσο 
στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης που επηρεάζονταν από τη σοσιαλδηµοκρατία, όσο και 
στις συντηρητικές κοινωνίες του νότου της Ευρώπης. Στις δεκαετίες του 50’ και του 60’ σε όλη 
τη δυτική Ευρώπη έχουµε την ενδυνάµωση του ριζοσπαστικού φεµινιστικού κινήµατος µε 
άµεσα αιτήµατα την ισότητα και τη συµµετοχή των γυναικών. 
Μετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, η αρχή της ισότητας των φύλων, των ευκαιριών και της 
πρόσβασης στα αγαθά της κοινωνίας γενικεύεται και ενισχύεται µέσα από τα επίσηµα κείµενα 
και τις Διεθνείς Συνθήκες του Ο.Η.Ε. αρχικά, ενώ στη συνέχεια και της σηµερινής Ε.Ε. και του 
Συµβουλίου της Ευρώπης.   

 
Σήµερα όλη αυτή η κληρονοµιά αγώνων, διεκδικήσεων και δράσεων έχει ως αποτέλεσµα να 
επικρατεί, τουλάχιστον για τα θέµατα της νεολαίας, µια πρακτική ισότητα τόσο στον τοµέα της 
εκπαίδευσης, όσο και στον τοµέα της συµµετοχής. Η Ε.Ε. τα τελευταία 30 χρόνια συστηµατικά 
απαιτεί και επενδύει στην ίση συµµετοχή νέων ανδρών και γυναικών στις δράσεις, στα 
προγράµµατα και στις θέσεις εργασίας. Μάλιστα, έχει εισάγει τον όρο της πολιτικής θετικών 
διακρίσεων,22 όταν οι δράσεις ευνοούν τις νέες έναντι των νέων. Σε κάθε δε επίσηµο έγγραφο 
ορίζει σαφέστατα πως έχει και εφαρµόζει πολιτική ίσων ευκαιριών για τα δύο φύλα. 

 

1.2 Η νεότητα στο πέρασµα του χρόνου 
 

 Το σύνολο των πολιτισµών που αναπτύχθηκαν στην ανθρώπινη ιστορία θαυµάζει και 
ηρωοποιεί τη νεότητα. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγµατα από όλους τους πολιτισµούς και 
σε όλες τις ηπείρους στις οποίες οι νέοι είναι στο επίκεντρο ιστοριών, θρησκειών, κοινωνικών 
παραδειγµάτων, παραµυθιών και θρύλων. Είναι πάντα ο νέος ο οποίος βρίσκεται στο σωστό 
χρόνο και στο σωστό µέρος για να λύσει το πρόβληµα, είναι πάντα ο νέος ήρωας, άγιος, 
ηγέτης που σώζει τη χώρα, τo λαό, τους πιστούς.  
Η νεότητα υπήρξε πάντα κάτι το προσωρινό, το εφήµερο και γι’ αυτό κάτι το απόλυτα 
ποθητό. Η τέχνες και κύρια η ζωγραφική και η γλυπτική  απεικονίζουν στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία τους κεντρικούς τους ήρωες/ χαρακτήρες και θέµατα στην εποχή της νεότητάς 
τους. Η λογοτεχνία και η ποίηση αναγάγουν τη νεότητα σε περίοδο απόλυτης 
δηµιουργικότητας και οι ήρωες των έργων αυτών όταν δεν είναι ξεκάθαρη η ηλικία τους, στα 
θετικά παραδείγµατα, υπονοείται πως είναι νέοι.  
Ακόµα και οι άνθρωποι της εξουσίες είχαν και σε µεγάλο βαθµό έχουν και σήµερα την τάση 
να απεικονίζονται στην εποχή της νεότητάς τους. Από τις επίσηµες βιογραφίες τους, µέχρι 
φωτογραφικές και εικαστικές καταγραφές τους σε νοµίσµατα, χαρτονοµίσµατα, 
                                                

21  European Commission, Report on Equality between women and man 2010, Bruxelles, 2010. 
22  Positive discrimination.   
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γραµµατόσηµα και άλλα δηµόσια έγγραφα βλέπουµε πάντα την εικόνα τους στην εποχή της 
νεότητάς τους.23  
 
1.2.1 Η νεότητα στην αρχαία ελληνική παράδοση και µυθολογία 
 
Η µυθολογία των αρχαίων Ελλήνων έχει τα χαρακτηριστικά µιας προσπάθειας ανθρώπινης 
εξήγησης και παρουσίασης του κόσµου. Και παρά τις υπερβολές της, εξακολουθεί πάντα σε 
σχέση µε τις µυθολογίες άλλων λαών όπως ο εβραϊκός, ο αιγυπτιακός, ο ινδικός ή ο 
σκανδιναβικός, να διακατέχεται από έναν ειρηνικό ανθρωποκεντρισµό. 
Η µυθολογία και ιστορία των αρχαίων Ελλήνων έχει ακόµη µια πρωτοτυπία. Είναι η 

µοναδική από τις πολυθεϊκές θρησκείες που έχει ορίσει θεότητα για τη νεολαία. Η θεά Ήβη, η 
θεά της νεότητας, είναι κόρη του Δία και της Ήρας. Κατοικεί στον Όλυµπο και έχει ως καθήκον 
της να προµηθεύει τους θεούς µε νέκταρ και αµβροσία. Η αµβροσία ήταν, άλλωστε, η τροφή 
που διατηρούσε τους θεούς πάντα νέους. Στο Δ της Ιλιάδας,24 ο Όµηρος αναφέρει πως η Ήβη 
γεµίζει µε νέκταρ τα ποτήρια των θεών, ενώ στο Ε της Ιλιάδας µαθαίνουµε για µια ακόµα 
υποχρέωσή της, αυτή της προετοιµασίας του άρµατος της Ήρας.25 Ο Παυσανίας στα 
Κορινθιακά αναφέρει πως στο Ηραίον του Άργους υπήρχε χρυσελεφάντινο άγαλµα της Ήβης, 
έργο του Ναυκύδους κοντά στο άγαλµα της Ήρας.26 Η Ήβη είναι η προσωποποίηση της 
θηλυκής νεότητας, η οποία βρίσκεται στην άνθηση και στην ακµή της. Λατρεύεται ως τέτοια 
και στην ολοκλήρωση του µύθου της, παντρεύεται το αντίστοιχο ανδρικό, νεανικό πρότυπο, 
τον Ηρακλή µετά την άνοδό του στον Όλυµπο. Έτσι και ο Ηρακλής µένει για πάντα νέος, τόσο 
στην ιστόρηση της µυθολογίας, όσο και στη συλλογική µνήµη του κόσµου. 
 
1.2.2 Η νεότητα στον αρχαίο ελληνικό κόσµο 
 
Στο κοινωνικό / πολιτικό σύστηµα των πόλεων κρατών της αρχαιότητας, η νεότητα και οι 
νέοι αποτελούσαν ένα ειδικό και εξέχων κοµµάτι της κοινωνίας. Ειδικό, γιατί η κάθε πόλη 
κράτος περιέγραφε µε λεπτοµέρειες το ρόλο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των νέων,   
µια και η εκπαίδευση των νέων ήταν συνυφασµένη µε την επένδυση για την ύπαρξη και 
ανάπτυξη της πόλης στο µέλλον. Τα διαφορετικά κοινωνικά συστήµατα που επικρατούσαν 
στις διάφορες ελληνικές πόλεις προδιέγραφαν µε διαφορετικό τρόπο, ρόλο και µέθοδο την 
εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση και συµµετοχή των νέων σε αυτές.  
Ο Αριστοτέλης στο έργο του Ρητορική προσπαθεί να παρουσιάσει το χαρακτήρα των 
ανθρώπων και εξετάζει τα χαρακτηριστικά τους µε βάση τις τρεις ηλικιακές περιόδους της 
ζωής, τις οποίες ονοµάζει νεανική, ώριµη και γεροντική. Σε ένα εκπληκτικό κείµενο που 
γράφτηκε περίπου το 330 π.χ., το οποίο αποτελεί και την παλαιότερη κοινωνική καταγραφή 
των χαρακτηριστικών των νέων, περιγράφει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της 
νεότητας. Αναφέρει για τους νέους της εποχής του πως «έχουν έντονες επιθυµίες και είναι 
άξιοι να κάνουν αυτά που επιθυµούν. Παραφέρονται εύκολα, είναι ευέξαπτοι και ρέπουν στο 
να αφήνονται να παρασυρθούν από το θυµό τους. Δεν έχουν τη δύναµη να αντισταθούν στις 
                                                

23 Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι βασιλείς του Βελγίου, Ισπανίας και Αγγλίας οι οποίοι σε νοµίσµατα, 
χαρτονοµίσµατα και δηµόσια έγγραφα των χωρών τους απεικονίζονται σε νεανικές πάντα ηλικίες. 

24 Οµήρου Ιλιάδα Δ, στίχοι 1-4, Οί δέ θεοί πάρ Ζηνί καθήµενοι ηγορόωντο  
 χρυσέω εν δαπέδω, µετά δέ σφισι πότνια ''Ηβη νέκταρ εοινοχόει: τοί δέ χρυσέοις δεπάεσσι δειδέχατ' αλλήλους, 
Τρώων πόλιν εισορόωντες.  

25 Οµήρου Ιλιάδα Ε, στίχοι 720 -722, Ηρη πρέσβα θεά θυγάτηρ µεγάλοιο Κρόνοιο: 'Ηβη δ' αµφ' οχέεσσι θοώς βάλε 
καµπύλα κύκλα  χάλκεα οκτάκνηµα σιδηρέω άξονι αµφίς.  

26 Παυσανίας, Ελλάδος περιήγησις/ Κορινθιακά, XVII, 5, λέγεται δὲ παρεστηκέναι τῇ Ἥρα τέχνη Ναυκύδους 
ἄγαλµα Ἥβης, ἐλέφαντος καί τοῦτο καί χρυσοῦ. 
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παρορµήσεις τους, αγαπούν τις τιµές, πιο πολύ όµως αγαπούν τη νίκη, η αγάπη τους για το 
χρήµα είναι πολύ µικρή, επειδή δεν έχουν ακόµη δοκιµάσει στέρηση και φτώχεια. Ο 
χαρακτήρας τους είναι τέτοιος που να µη βλέπουν την κακή όψη των πραγµάτων, αλλά την 
καλή. Είναι ευκολόπιστοι και αντιµετωπίζουν, τη ζωή µε αισιοδοξία. Ζουν µε την ελπίδα. 
Έχουν θάρρος και είναι συνεσταλµένοι και ντροπαλοί. Είναι µεγαλόψυχοι και προτιµούν να 
κάνουν όµορφα µάλλον πράγµατα παρά πράγµατα που τους συµφέρουν. Όλα τους τα 
σφάλµατα έχουν την αρχή τους στην υπερβολή και στη σφοδρότητα, αγαπούν σε υπερβολικό 
βαθµό, µισούν σε υπερβολικό βαθµό. Πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα. Τους αρέσουν τα γέλια και 
οι χαρές». 27 

Ο Αριστοτέλης έκανε µια αναλυτική καταγραφή των πολιτικών και πολιτειακών συστηµάτων 
των αρχαίων πόλεων κρατών της Ελλάδας και συνέγραψε ένα αναλυτικό σύγγραµµα µε 158 
πολιτεύµατα ή συστήµατα διακυβέρνησης.28 Από την εργασία του αυτή, δυστυχώς, στην 
εποχή µας έχει διασωθεί µόνο το βιβλίο «Αθηναίων Πολιτεία», από το οποίο µαθαίνουµε την 
οργάνωση της Αθηναϊκής πολιτείας από ιδρύσεώς της µέχρι το 403 και την αποκατάσταση 
της δηµοκρατίας. Επιπλέον παρουσιάζει αναλυτικά τη διαδικασία ένταξης των νέων στην 
αθηναϊκή κοινωνία αρχίζοντας µε την καταγραφή – εγγραφή στους καταλόγους των δηµοτών 
των πολιτών που συµπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στη συνέχεια, οι νέοι πρέπει 
να ακολουθήσουν ένα διετές πρόγραµµα εκπαίδευσης, κυρίως στρατιωτικού περιεχοµένου, 
και µετά την ολοκλήρωσή της καθίστανται πλέον ισότιµοι πολίτες.29 
Από τον Πλούταρχο και το βιβλίο του «Παράλληλοι βίοι – Λυκούργος – Νουµάς» µαθαίνουµε 
πως οι νέοι στη Σπάρτη αποκτούσαν µια εντελώς διαφορετική εκπαίδευση, ρόλο στην 
κοινωνία και διαδικασία συµµετοχής. Το σπαρτιατικό σύστηµα εκπαιδεύει στρατιώτες κι η 
άµεση προτεραιότητά του είναι να δηµιουργήσει περισσότερο και καλά εκπαιδευµένο στρατό. 
Κατά τη διάρκεια της 11ετούς εκπαίδευσής τους (από το 7ο έως το 18ο έτος) οι νέοι έπρεπε, 
πέρα από την πολύ σκληρή στρατιωτική τους εκπαίδευση, να µάθουν να διαβάζουν και να 
γράφουν. Και ενώ οι άνδρες βρίσκονταν σε µια µόνιµη επιφυλακή και προετοιµασία για 
πόλεµο µέχρι τα 30 τους, η Σπάρτη είναι το µοναδικό φαινόµενο κράτους πόλης της ελληνικής 
αρχαιότητας όπου και οι νέες γυναίκες συµµετέχουν στα κοινά, εκπαιδεύονται, συµµετέχουν 
σε δηµόσιους αγώνες και θεάµατα. 
Το τρίτο σύστηµα εκπαίδευσης και συµµετοχής των νέων που είναι γνωστό είναι αυτό της 
Μινωικής Κρήτης, στο οποίο, αντίθετα από αυτό της Αθήνας και της Σπάρτης, η εκπαίδευση 
και η µύηση των εφήβων στους νόµους και τις αρετές της κοινωνίας ήταν εργασία ειδικών 
παιδαγωγών. Οι νέοι της Κρήτης στην εκπαίδευσή τους µαθαίνανε τρόπους καλής 
συµπεριφοράς, κυνήγι, ιππασία, ακόντιο, τοξοβολία, µουσική, χορό, ενώ επίσης κατείχαν 
γνώσεις ιατρικής και φαρµακευτικής. Υπάρχουν ευρήµατα που δείχνουν τους νέους σε 
αγώνες πυγµαχίας, αγώνες δρόµου, σύλληψη άγριου ταύρου, κυνήγι µε τόξο, να χορεύουν 
ιερούς χορούς, να παίζουν µουσική µε πολλά όργανα.30 

 
 

                                                
27 Αριστοτέλης, Ρητορική, βιβλίο πρώτο, Δ. Λυπουρλής, εκδόσεις Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2002, σηµεία [1389a] και 

[1389b]. Το πλήρες κείµενο της άποψης του Αριστοτέλη για τους νέους, στο παράρτηµα 1. 
28  «158 δηµοκρατικάς, ολιγαρχικάς, τυραννικάς και αριστοκρατικάς πολιτείας πόλεων» όπως είναι ο πλήρης 
τίτλος.  

29 Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, Δ. Παπαδής, Εκ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2009, σ. 229, σηµείο 42. 
30 Flaceliere R. Ο δηµόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων Ελλήνων, µετάφραση Γ.Δ. Βανδώρος, Εκ. Παπαδήµας, 
Αθήνα, 1980.  
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1.2.3 Αναζήτηση της αιώνιας νεότητας 
 
Μια από τις ουτοπίες των πολιτισµών ιστορικά είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να 
παραµείνει για πάντα νέος. Και παρά το πρακτικά αδύνατο εγχείρηµα, υπάρχουν αρκετοί 
µύθοι και παραδόσεις, ιστορίες και θρύλοι για την πηγή της νεότητας, τη διαδικασία 
απόκτησης της αιώνιας νεότητας αλλά και του τρόπου µε τον οποίο θα µπορέσει κάποιος να 
παραµείνει για πάντα νέος. Από την Σκανδιναβική µυθολογία, µε τους Εσίρ31 και την Ιντούρ32 
µέχρι το µεσαιωνικό θρύλο της αναζήτησης του άγιου δισκοπότηρου33 και τον µύθο της πηγή 
της νεότητας της εποχής των ανακαλύψεων,34 το θρύλο του µεσαιωνικού µάγου Ιωάννη 
Φάουστ35 αλλά και τη σηµερινή βιοµηχανία της νεότητας µέσω των πάσης φύσεως 
καλλυντικών και αισθητικών επεµβάσεων, η αναζήτηση της νεότητας δηµιουργεί και διατηρεί 
µύθους ανά τους αιώνες που δηλώνουν σαφέστατα την επιθυµία του ανθρώπου να διαφύγει 
από το γήρας, να ξεγελάσει το χρόνο και να επιστρέψει στην εποχή της αθωότητάς.  
Από αρχαιοτάτων χρόνων, η αιώνια νεότητα ήταν η προσδοκία και ο κρυφός πόθος πολλών 
κατά καιρούς ερευνητών και αλχηµιστών. Η αέναη αυτή πάλη του ανθρώπου µε το χρόνο δεν 
παύει ποτέ και επιβεβαιώνει µε τον πιο λαµπρό τρόπο την προδιάθεση του ανθρώπου και 
ταυτόχρονα τον απόλυτο θαυµασµό για την πιο πρόσκαιρη και πιο θαυµαστή περίοδο της 
ζωής µας. 
 

1.3 Οι νέοι στην Ευρώπη 
 
Στην Ευρώπη του σήµερα οι νέοι αποτελούν µια σαφέστατα οριοθετηµένη κοινωνική οµάδα 
που έχει τους δικούς της πολυποίκιλους τρόπους επικοινωνίας, κώδικες συµπεριφοράς αλλά 
και κοινή πολιτισµική βάση. Η επικρατούσα σηµερινή άποψη για τους νέους έχει τις ρίζες της 
στην αποκαλούµενη από τους Schildt και Siegfried «µακρά δεκαετία του ‘60»36 και τις ριζικές 
αλλαγές που επέφερε στην Ευρώπη. Όλα όσα προηγήθηκαν και ωρίµασαν κατά τη δεκαετία 
του ’60, είχαν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας νεανικής κουλτούρας που ταυτόχρονα µε 
την επέκταση των καταναλωτικών προτύπων, της µουσικής βιοµηχανίας, της τηλεόρασης και 
της κυριαρχίας του διαδικτύου δηµιουργούν µια lifestyle επανάσταση37 στην οποία κάθε νέος 

                                                
31 Κύριες θεότητες της Σκανδιναβικής µυθολογίας. Είχαν το δώρο της αιώνιας νεότητας. 
32 Ήταν η φύλακας των µήλων που επέτρεπαν στους Εσίρ να διατηρούν την αιώνια νεότητά τους. 
33 Ο Κρετιέν ντε Τρουά καταγόταν από την Καµπανία και γεννήθηκε µάλλον στην Τρουά, γύρω στο 1135. Έγραψε 
επτά έπη, από τα οποία έξι αναφέρονται στο θρύλο του βασιλιά Αρθούρου. Καταγράφει την έντονη και 
καλλιεργούµενη άποψη πως το Άγιο Δισκοπότηρο ή ιερό Γκράαλ ήταν ένα σκεύος που χρησιµοποιήθηκε κατά το 
µύθο από τον Χριστό στο τελευταίο δείπνο και δόθηκε στον Ιωσήφ της Αριµαθείας. Εκεί συγκεντρώθηκε κατά 
τον ίδιο µύθο το αίµα και ο ιδρώτας του Ιησού, την ώρα που τον κατέβαζε ο Ιωσήφ από τον σταυρό. Ο Ιωσήφ και 
η οικογένειά του στη συνέχεια ταξιδεύει στην Αγγλία όπου και µεταφέρει το Δισκοπότηρο το οποίο έχει την 
ιδιότητα να λειτουργεί ως πηγή της νεότητας. 

34 Ο Juan Ponce-de Leon ήταν Ισπανός εξερευνητής και κατακτητής. Το 1493 συνόδευσε τον Χριστόφορο 
Κολόµβο στο δεύτερο ταξίδι του και το 1502 είναι κυβερνήτης του Άγιου Δοµίνικου. Συνδέθηκε στενά µε τον 
µύθο περί του Κρίνου της Νεολαίας καθώς ξεκίνησε ένα ταξίδι για την εύρεσή του βασισµένος σε ιστορίες 
ντόπιων του Πουέρτο Ρίκο. 

35 Την ιστορία µας περιγράφει ο Γκαίτε στο οµώνυµο βιβλίο του, όπου ο (διάβολος) Μεφιστοφελής πείθει τον 
Φάουστ ότι µπορεί να του δώσει ξανά τα νιάτα και την οµορφιά του, µε αντάλλαγµα να του πουλήσει την ψυχή 
του. 

36  Schildt A. και Siegfried D. Ανάµεσα στον Μαρξ και στην Coca Cola, νεανική κουλτούρα και κοινωνική αλλαγή 
1960-1980, Εκ. Κασταλία , Αθήνα, 2010, σ. 21.  

37  Ίδιο, σ. 14. 
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που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να συµµετέχει.  
 
1.3.1 Στατιστικά στοιχεία για τους νέους στην Ευρώπη 
 
Με βάση τα τελευταία στατιστικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία του 

200938 για το νεανικό πληθυσµό, οι νέοι ηλικίας από 15 έως 29 ετών στα 27 κράτη µέλη της 
Ε.Ε. ανέρχονται σε 96.000.000. Ο αριθµός αυτός αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού 
πληθυσµού της Ε.Ε. και βρίσκεται µέσα στα «φυσιολογικά» στατιστικά όρια. 
Υπάρχουν τα «νεανικά κράτη» όπως η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Σλοβακία και η Πολωνία, στα 
οποία το ποσοστό των νέων επί του συνολικού πληθυσµού είναι πάνω από 24% αλλά και τα 
κράτη µε γερασµένη δηµογραφική βάση όπως η Δανία, η Γερµανία και η Ιταλία όπου οι νέοι 
είναι κάτω από το 18% του συνολικού πληθυσµού των χωρών. Ένα µεγάλο µέρος των νέων 
της Ε.Ε. είναι οι νέοι µετανάστες, πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι κατοικούν στα κράτη µέλη. 
Τα µεγαλύτερα ποσοστά νέων µεταναστών κατοικούν στην Ισπανία 15%, στην Αυστρία 14% 
και στη Γερµανία 12%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 20% των νέων ζει σε 
συνθήκες φτώχειας, στις περισσότερες από τις χώρες µέλη, αλλά και ότι σε όλες τις χώρες 
του νότου οι νέοι µένουν µε την οικογένειά τους µέχρι την ηλικία των 30 ετών. Τα κοινά 
κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νέοι είναι το κάπνισµα, το αλκοόλ και τα 
ναρκωτικά.39   
Η ανεργία αποτελεί το πιο σηµαντικό πρόβληµα των νέων σήµερα στην Ευρώπη. Επιπλέον, 
εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, η νεανική ανεργία έχει διπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια 
στο 21% των νέων. Στην παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων του πρώτου εξάµηνου του 
2011, η νεανική ανεργία στην Ισπανία ήταν η µεγαλύτερη στην Ε.Ε. µε 45%, ακολουθεί η 
Ελλάδα µε 42,9% και η Λιθουανία µε 33,2%. Αντίστοιχα, η χαµηλότερη νεανική ανεργία 
εµφανίζεται στην Ολλανδία µε 7%, ακολουθούν η Αυστρία µε 8.3% και η Γερµανία µε 8,9%.40 
Για να γίνει αντιληπτό το µέγεθος και το πρόβληµα της νεανικής ανεργίας, παραθέτεται και η 
συνολική ανεργία: 9,7% για την Ε.Ε.,  22,6%, για την Ισπανία, 17,6% για την Ελλάδα, 15,5% 
για τη Λιθουανία, 4,5% για την Ολλανδία, 3,9% για την Αυστρία και 5,9% για τη Γερµανία. 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό των νέων ευρωπαίων είναι η εξοικείωσή τους µε την τεχνολογία. 
Το 70% των νέων ευρωπαίων, ηλικίας 16 – 24 ετών, γνωρίζει τη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και το 66% αυτών χρησιµοποιεί το διαδίκτυο κάθε ηµέρα. 
Σε σχέση µε τον ελεύθερο χρόνο τους, οι νέοι δηλώνουν πως αντιπροσωπεύει περίπου το 

20% της ηµέρας τους και τον αξιοποιούν βλέποντας τηλεόραση, ασχολούµενοι µε πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, αθλητισµό και ταξίδια. 
 
1.3.2  Το δηµογραφικό πρόβληµα της Ε.Ε. 
 
Στο άµεσο µέλλον η Ε.Ε. θα αντιµετωπίσει δύο δηµογραφικές προκλήσεις, τη γήρανση και 
την επικείµενη µείωση του πληθυσµού της. Το ποσοστό των νέων θα µειωθεί περαιτέρω, ενώ 
αντίστοιχα εκείνο των ηλικιωµένων θα αυξηθεί. Το χαµηλό ποσοστό γεννήσεων σε 
συνδυασµό µε την αύξηση του προσδόκιµου ορίου ζωής συνθέτουν ένα εφιαλτικό σκηνικό για 
την Ευρώπη. Οι αρνητικές δηµογραφικές τάσεις είναι παρούσες σε όλη την Ευρώπη και τα 
                                                

38  Eurostat -177/2009, Youth in Europe, A statistical portrait of the lifestyle of young people. 
39  Στοιχεία από την έκδοση της Ε.Ε. «E.U. youth report 2009». 
40  Eurostat, Unemployment statistics 2011.  
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συµπτώµατά τους είναι παρόµοια. Από το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, oπότε οι 
δηµογραφικές τάσεις παρακολουθούνται και παρουσιάζονται µέσα από στατιστικά στοιχεία, ο 
ετήσιος ρυθµός αύξησης του πληθυσµού της Ε.Ε. των 27 κρατών µελών κυµαινόταν µεταξύ 
0,5 και 1%. Ωστόσο, η τάση αυτή µεταβλήθηκε αρκετά τη δεκαετία του 1960, όπου µέσα σε 
µια γενιά ο ρυθµός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε και σχεδόν µηδενίστηκε, λόγω σταθερής 
επιδείνωσης του ποσοστού γονιµότητας. Το ποσοστό γονιµότητας ήταν στο 2,66 στις αρχές 
της δεκαετίας του 1960 και µειώθηκε στο 1,46 στο τέλος της δεκαετίας του 1990.  
Βέβαια, σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί ότι η µείωση του συνολικού ποσοστού 
γονιµότητας είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Karoly Lorant, ενώ 
στις αναπτυσσόµενες χώρες βρίσκεται αρκετά πάνω από το κρίσιµο 2,1 , επίπεδο που 
απαιτείται για την απλή αναπαραγωγή του πληθυσµού, στον ανεπτυγµένο κόσµο, και ειδικά 
στην Ε.Ε. των 27 κρατών µελών το ποσοστό του 1, 46 δεν θεωρείται αρκετό για τη διατηρήσει 
των κοινωνιών µας.41 Ως συνεπακόλουθο των παραπάνω, η Ευρώπη συνολικά και η Ε.Ε. 
ειδικά, οδεύει προς ένα µέλλον µε ελάχιστους νέους, µιας και οι βάσεις των δηµογραφικών 
πυραµίδων των περισσότερων κρατών είναι τόσο µικρές, ενώ παράλληλα οι ασθένειες σε 
συνδυασµό µε την έλλειψη των µεταναστευτικών εισροών δεν επιτρέπουν να εξασφαλιστεί η 
σταθεροποίηση του µεγέθους του ευρωπαϊκού πληθυσµού.42 
Η Ευρώπη κατάφερε να διατηρήσει σταθερό τον αριθµό του πληθυσµού της κυρίως µε τη 
στήριξη του φαινοµένου της µετανάστευσης. Δυτικοευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να 
υποδέχονται κύµατα εργαζόµενων (κυρίως εργατών) στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ώστε 
να καλυφθούν οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Οι εργαζόµενοι αυτοί προέρχονταν στην 
πλειοψηφία τους από τις χώρες της Μεσογείου. Μετά το πρώτο αραβικό εµπάργκο 
πετρελαίου και την επακόλουθη οικονοµική ύφεση στη δεκαετία του 1970, οι περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες έκλεισαν τις πόρτες τους σε νέους οικονοµικούς µετανάστες. Από τα τέλη 
της δεκαετίας του ’80, η Ε.Ε. αρχίζει να έχει πιο ξεκάθαρη και σταδιακά ενιαία µεταναστευτική 
πολιτική και να υποδέχεται ετησίως περίπου 500.000 µετανάστες - κυρίως περιπτώσεις 
οικογενειακής επανένωσης - ενώ περίπου 400.000 είναι οι αιτούντες άσυλο κάθε χρόνο. Οι 
περισσότεροι από αυτούς νέοι από χώρες εκτός Ε.Ε. . 
 

1.3.3. Στατιστικά συµπεράσµατα για τους νέους σε Ευρώπη και Ελλάδα43 
 
Οι δυσκολίες για τους νέους που πρωτοεισέρχονται στην αγορά εργασίας είναι πολλές και 
επιδεινώνονται για τους νέους µε χαµηλά προσόντα. Κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2009 στην 
Ε.Ε. των 27 κρατών µελών, το ποσοστό ανεργίας για την ηλικιακή οµάδα 25 - 34 κυµαίνονταν 
στο 19,2% για τα άτοµα µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης (µέχρι και κατώτερη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση), 9,1% για τα άτοµα µε µεσαίο επίπεδο (ανώτερη δευτεροβάθµια και 
µεταδευτεροβάθµια µη τριτοβάθµια εκπαίδευση) και 5,9% για τα άτοµα µε υψηλό επίπεδο 
(τριτοβάθµια εκπαίδευση). Σχεδόν όλα τα κράτη µέλη ακολουθούσαν αυτή την τάση, δηλαδή 
όσο υψηλότερο ήταν το επίπεδο εκπαίδευσης, τόσο χαµηλότερο ήταν το ποσοστό ανεργίας.  

 

                                                
41 Lorant K. The demographic challenge in Europe, Brussels, 2005. 
42 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2006) 571 τελικό, Το δηµογραφικό µέλλον της Ευρώπης, µετατροπή µιας 
πρόκλησης σε ευκαιρία.  

43  Στοιχεία από την έκθεση Council resolution on a renewed framework for European cooperation in the youth field 
(2010-2018), 2978th EDUCATION, YOUTH AND CULTURE Council meeting Brussels, 27 November 2009. 
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Οι νέοι είναι πιο συχνά σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης. 
 
Το 2008 στην Ε.Ε. των 27, σχεδόν τέσσερις στους δέκα εργαζόµενους ηλικίας 15 έως 24 και 
δύο στους δέκα των ατόµων ηλικίας 25 έως 29 ετών είχαν σύµβαση ορισµένου χρόνου. Το 
µερίδιο αυτό ήταν περιορισµένο για τα άτοµα ηλικίας 30 έως 54 (ένας στους δέκα). Αυτή η 
τάση της µείωσης του ποσοστού των συµβάσεων ορισµένου χρόνου µε την ηλικία ενός 
ατόµου ήταν όµοια για όλα τα κράτη µέλη. Μεταξύ των ατόµων ηλικίας 15 έως 24 ετών, ο 
κύριος λόγος εργασίας µε προσωρινή σύµβαση, όπως απάντησε το 40% που ήταν σε αυτό το 
καθεστώς εργασίας, ήταν ότι καλύπτουν περίοδο κατάρτισης, π.χ. µαθητείας. Επίσης µεγάλο 
ποσοστό των νέων µε προσωρινή σύµβαση (37%) απάντησε ότι εργάζεται σε προσωρινό 
καθεστώς είτε γιατί δεν είχε καταφέρει, είτε γιατί δε µπορούσε να βρει εργασία µε µόνιµη 
σχέση απασχόλησης.  

 
Περισσότερη συµµετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες για τους νέους. 
 
Στην Ε.Ε. το 2006, περισσότερο από τα τρία τέταρτα των ατόµων ηλικίας 16 έως 29 (77%) 
επισκέφτηκε τον κινηµατογράφο τουλάχιστον µία φορά κατά το παρελθόν έτος. Το ποσοστό 
αυτό µειώθηκε στο 37% για τα άτοµα ηλικίας 30 και άνω. Αυτή η εξέλιξη ήταν η ίδια σε όλα τα 
κράτη µέλη. Τα υψηλότερα ποσοστά των νέων που παρακολουθούν κινηµατογράφο, 
τουλάχιστον µία φορά κατά το προηγούµενο έτος παρατηρήθηκαν στη Γερµανία (87%) και 
Δανία (85%), ενώ τα χαµηλότερα στη Βουλγαρία (38%) και Λετονία (53%). 
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2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ 

 
 

2.1 Ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη 
 
Η σηµερινή Ε.Ε. ήδη από τα πρώτα βήµατά της στη δεκαετία του ’50, έθεσε στο βασικό 
άξονα προτεραιοτήτων της την ενίσχυση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη. 
Προσπαθώντας να περιγράψει µε σαφήνεια την έννοια αυτή και µε τη βοήθεια των 
Ευρωπαϊκών Συνθηκών, δηµιούργησε σταδιακά ένα πλαίσιο αναγνωρισµένων δικαιωµάτων 
µόνο για τους πολίτες που κατοικούν στις χώρες µέλη της Ε.Ε. Για παράδειγµα, οι Ευρωπαίοι 
πολίτες δεν είναι µόνο καταναλωτές ή φορείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. Είναι 
επίσης πολίτες της Ε.Ε. και µε αυτή την ιδιότητα έχουν ειδικά πολιτικά δικαιώµατα. Σύµφωνα 
µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ,44 κάθε πολίτης της Ε.Ε., ανεξαρτήτως εθνικότητας, έχει το 
δικαίωµα «του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι» στις εκλογές της χώρας της Ε.Ε. στην οποία 
διαβιεί αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά τα δικαιώµατα φέρνουν την Ε.Ε. πιο 
κοντά στους πολίτες της. Επιπλέον, η ιθαγένεια της Ε.Ε. κατοχυρώνεται στη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ στην οποία τονίζεται ότι «Πολίτης της Ε.Ε. είναι κάθε πρόσωπο που έχει την 
υπηκοότητα ενός κράτους µέλους. Η ιθαγένεια της Ε.Ε. συµπληρώνει και δεν αντικαθιστά την 
εθνική ιθαγένεια».45  

 
2.1.1 Νοµική βάση της κατοχύρωσης των δικαιωµάτων των νέων 
 
Η Συνθήκη της Λισσαβόνας,46 το πιο πρόσφατο τροποποιητικό έγγραφο των Συνθηκών η 
οποία αποτελεί θεµέλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ε.Ε., στον Τίτλο ΧΙΙ47 και στα 
άρθρα 165 και 166 περιγράφει το σύνολο της πρόνοιας, των προτεραιοτήτων και των 
υποχρεώσεων της Ε.Ε. απέναντι στους νέους48. Από την εκπαίδευση και τον αθλητισµό µέχρι 
τον εθελοντισµό και τις κοινωνικές υποδοµές των χωρών µελών.  
Σε αυτά ακριβώς τα άρθρα τονίζεται η υψηλή προτεραιότητα της εκπαίδευσης, της 
κινητικότητας των νέων και ειδικά των φοιτητών, της συνεργασίας ανάµεσα στα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα αλλά και της ανταλλαγής καλών πρακτικών. Επιπρόσθετα, η Ε.Ε. δηλώνει49 πως 
ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών των νέων αλλά και ενθαρρύνει τη συµµετοχή των νέων 
στο δηµοκρατικό βίο της Ευρώπης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επαγγελµατική 

                                                
44 Συνθήκη του Μάαστριχτ ή Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογράφτηκε το Φεβρουάριο του 1992 και 
προετοίµαζε την Ε.Ε. για την µεγάλη διεύρυνση που ακολούθησε ενώ ταυτόχρονα περιέγραφε τα δικαιώµατα 
χωρών και πολιτών. 

45 Άρθρο 8, παράγραφος 1, της Συνθήκης του Μάαστριχτ. 
46 Η Συνθήκη της Λισσαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για 
την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπεγράφη στην πορτογαλική πρωτεύουσα στις 13 Δεκεµβρίου 2007 
από τους αντιπροσώπους των είκοσι επτά κρατών µελών. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεµβρίου 2009 µετά την 
επικύρωσή της από όλα τα κράτη µέλη. 

47 Τίτλος ΧΙΙ – Παιδεία, Επαγγελµατική Εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισµός. Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 2008/C- 115/01. 

48 Το πλήρες κείµενο των άρθρων στο παράρτηµα 2. 
49 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Νεολαία – Επένδυση και Ενδυνάµωση», IP/09/644.   
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εκπαίδευση, στη συνεχή κατάρτιση για την ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας, στη 
συνεργασία ανάµεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τις επιχειρήσεις αλλά και στη συνεργασία 
µε τρίτες χώρες.50 Σε αντίθεση µε τα άρθρα 165 και 166 που αναφέρονται ρητά στη νεολαία, 
υπάρχουν µια σειρά από άρθρα στη Συνθήκη της Λισσαβόνας που περιγράφουν πολιτικές και 
προτεραιότητες όπου οι νέοι είναι παρόντες αλλά δεν αφορούν αποκλειστικά αυτούς. Έτσι ο 
Τίτλος Χ της Συνθήκης περιγράφει την Κοινωνική Πολιτική της Ε.Ε., ο Τίτλος ΧΙΙΙ τα θέµατα 
πολιτισµού, ο Τίτλος ΧΧ τα θέµατα περιβάλλοντος και κλιµατικής αλλαγής. Όλες οι 
παραπάνω προβλέψεις δηµιουργούν το κατάλληλο κοινωνικό περιβάλλον µέσα στο οποίο η 
Ε.Ε. αναπτύσσει τις πολιτικές της για τους νέους.  
 
2.1.2 Οι πολιτικές, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες για τους νέους. 
 
Η Ε.Ε. αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια µια συστηµατική δράση για τους νέους. Δηµιουργεί 
πολιτικές, δίνει κατευθύνσεις στα κράτη µέλη και εντάσσει τα θέµατα νεολαίας στο γενικότερο 
διάλογο για το µέλλον της Ευρώπης. Η νεολαία έχει τη δική της Γενική Διεύθυνση51 στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τη δική της Επίτροπο. Η Ε.Ε. επενδύει ετησίως στους νέους 
της Ευρώπης σηµαντικά ποσά δηµιουργώντας αντίστοιχες πολιτικές προτεραιότητες σε όλους 
σχεδόν τους τοµείς δράσεις.  
Το 2009 η Ε.Ε. υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία, όπως αυτή προτάθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η στρατηγική αυτή: 

• καθιερώνει µια διατοµεακή προσέγγιση µε βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες 
δράσεις σε όλους τους βασικούς τοµείς πολιτικής που αφορούν τους νέους (π.χ. 
εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, πολιτισµός, εθελοντισµός, συµµετοχή, κοινωνική 
ένταξη, κ.λπ.)  

• δίνει έµφαση στη σπουδαιότητα της επαγγελµατικής εµπειρίας 
• θεσπίζει µέτρα για την καλύτερη εφαρµογή των πολιτικών νεολαίας σε επίπεδο Ε.Ε. 
• καλεί όλες τις χώρες της Ε.Ε. να πραγµατοποιούν συνεχή διάλογο µε τους νέους 
• προβλέπει µια τεκµηριωµένη πολιτική νεολαίας που θα βασίζεται περισσότερο στην 
έρευνα. 
 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η Ε.Ε. οφείλει να επενδύσει στον τοµέα της 
νεολαία και σε αυτό συµφωνούν και οι ηγέτες των 27 κρατών µελών. Ο πιο σηµαντικός είναι 
ενδεχοµένως η σταδιακή δηµιουργία της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη. Η Ε.Ε. έχει 
επενδύσει πολλά στη δηµιουργία της ταυτότητας και της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη και 
πιστεύει πως µε την επένδυση αυτή θα αµβλυνθούν οι διαφορές ανάµεσα στα κράτη µέλη, θα 
µειωθούν οι διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στις πλούσιες και τις φτωχές χώρες και θα 
δηµιουργηθεί σταδιακά ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος  µέσα στον οποίο θα εφαρµόζονται 
κοινές πολιτικές. Για τη δηµιουργία αυτού του σχήµατος χρειάζεται η εκπαίδευση και 
κατάρτιση των νέων πολιτών της Ε.Ε. αλλά και η ταυτόχρονη επιλογή αυτών που θα 
µπορέσουν ως καλά παραδείγµατα να διαδώσουν το µήνυµα της νέας Ευρώπης. 

 

                                                
50 Με τον όρο «τρίτες χώρες» στην ευρωπαϊκή ορολογία αναφερόµαστε στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αρκετά συχνά µε τον όρο αυτό περιγράφουµε όχι κάθε χώρα έκτος Ε.Ε. αλλά τις χώρες που έχουν υπογράψει 
ένα πρωτόκολλο συνεργασίας µε την Ένωση πάνω σε οποιοδήποτε τοµέα δράσης.  

51 Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης – Κατάρτισης – Πολιτισµού και Νεολαίας. 
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2.2 Τα προβλήµατα των νέων στην Ευρώπη 
 
Οι νέοι δεν παύουν να είναι πολίτες της Ευρώπης και άρα να αντιµετωπίζουν παρόµοια 
προβλήµατα µε όλους τους πολίτες των κρατών µελών. Σε αρκετές περιπτώσεις µάλιστα, η 
νεότητα αποτελεί την πρώτη κοινωνική οµάδα που υποδέχεται τις συνέπειες πολιτικών, 
µέτρων και διακρίσεων. Στη σηµερινή εποχή – εποχή διεθνούς οικονοµικής κρίσης από το 
2008 - το µεγαλύτερο πρόβληµα των νέων είναι η ανεργία. Τα τελευταία στοιχεία που 
ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία δύσκολα αφήνουν περιθώρια για 
παρερµηνεία ή αισιόδοξα συµπεράσµατα. Στο 21% η νεανική ανεργία στις χώρες της Ε.Ε., 
περίπου στο 40% η νεανική ανεργία σε Ισπανία και Ελλάδα.52  
Η εκπαίδευση, η ποιότητά της και το µέλλον της στις χώρες της Ευρώπης αποτελεί ένα 
επίσης µεγάλο θέµα – πρόβληµα για τους νέους. Οι συνεχείς κοινωνικές αλλαγές, σε 
συνδυασµό µε την είσοδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, έχουν αλλάξει 
τόσο την έννοια και το περιεχόµενο, όσο και τις απαιτήσεις από τα εκπαιδευτικά συστήµατα 
όλων των επιπέδων και κατηγοριών. Επιπλέον, η πίεση της βιοµηχανίας για σύνδεση της 
εκπαίδευσης µε τις ανάγκες της για εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό αλλά και η σταδιακή 
αποβιοµηχάνιση των περισσότερων κρατών µελών φέρνουν µεγάλες αλλαγές στον 
εκπαιδευτικό χάρτη. Παράλληλα, την τελευταία δεκαετία παρατηρείται στις περισσότερες 
χώρες µια στροφή των νέων στις ανθρωπιστικές επιστήµες η οποία έχει ως αποτέλεσµα την 
έλλειψη αποφοίτων τεχνικών και θετικών επιστηµών, έλλειµµα που προσπαθούν τα κράτη 
µέλη να καλύψουν µε την εισροή ειδικευµένων οικονοµικών µεταναστών από τρίτες χώρες. 
Το θέµα της συµµετοχής των νέων στην κοινωνία και η αντίληψή τους περί της δηµοκρατίας 
αποτελεί ένα ακόµα ανοικτό µέτωπο. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης,53 η συµµετοχή 
των νέων στα κοινά είναι σε χαµηλά επίπεδα και οι κοινωνίες δύσκολα αποδέχονται ένα νέο 
σε ένα δηµόσιο αξίωµα. Διατηρούνται ακόµη πολλές προκαταλήψεις για την αξία των νέων σε 
δηµόσιες θέσεις και η ανάγκη συµµετοχής αυτών καλύπτεται σε πολλές περιπτώσεις µε 
αναγκαστικούς νόµους και ποσοστώσεις συµµετοχής στα διάφορα δηµόσια όργανα και 
θέσεις. Επιπρόσθετα, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης οι νέοι, ενώ αποδέχονται και 
υποστηρίζουν το σύστηµα της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, απορρίπτουν τους θεσµούς 
του ίδιου συστήµατος διοίκησης και εξουσίας και είναι ιδιαίτερα αρνητικοί προς τους κύριους 
φορείς έκφρασής του, τα πολιτικά κόµµατα. 
Μια ακόµη σηµαντική οµάδα προβληµάτων των νέων για όλες της χώρες της Ε.Ε. είναι τα 
διάφορα κοινωνικά ζητήµατα που βιώνουν οι νέοι, η ένταση των οποίων αυξοµειώνεται για 
δεκαετίες ανάλογα µε τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν ανά τα έτη. Η οµάδα 
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων θέµατα ένταξης, στέγασης, αυτονοµίας, των κοινωνικών και 
πολιτικών δικαιωµάτων, αλλά και θέµατα εξαρτήσεων (π.χ. ναρκωτικών, αλκοόλ, 
καπνίσµατος) και ασθενειών (π.χ. AIDS). Όλα αυτά τα κοινωνικά ζητήµατα 
παρακολουθούνται, µελετώνται και κατά καιρούς λαµβάνονται και τα αντίστοιχα µέτρα 
αντιµετώπισης, τα οποία συνήθως περιορίζουν τις εξάρσεις, αλλά δε εξαφανίζουν τα ίδια τα 
προβλήµατα. 

 
 
 

                                                
52  Eurostat, Unemployment statistics, October 2011. 
53  Με εξαίρεση τις σκανδιναβικές χώρες όπου η νεανική συµµετοχή έχει ιστορία πάνω από 100 χρόνια. 
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2.2.1 Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές και η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού 
 
Η Ε.Ε. στην προσπάθειά της να επιλύσει κάποια ή όλα από τα νεανικά προβλήµατα έχει 
αναπτύξει µια σειρά από εργαλεία µέσω των οποίων δηµιουργεί  τις προϋποθέσεις 
ανάσχεσης ή εξάλειψης αυτών. Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα εξ αυτών. 

 
Ένα αποδοτικό εργαλείο είναι η αρχή του εντοπισµού, ανάδειξης και µεταφοράς των καλών 
πρακτικών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιχειρείται να µεταφερθούν από περιφέρεια σε 
περιφέρεια και από χώρα σε χώρα καλά παραδείγµατα πολιτικών που είχαν ως αποτέλεσµα 
τη µείωση ή εξάλειψη ενός προβλήµατος. Οι καλές πρακτικές είναι δυνατόν να εφαρµόζονται 
ως επιβράβευση των πολιτών, των φορέων, των κρατών που τις υλοποιούν και λειτουργούν 
ως καλό παράδειγµα για όλους τους υπόλοιπους. Συνήθως στη συνέχεια αναδεικνύεται και 
προβάλλεται ο φορέας, το κράτος ή η πρωτοβουλία που έλαβε την βραβευµένη καλή 
πρακτική, οπότε συνολικά δίνεται δηµοσιότητα σε όλα τα «πετυχηµένα» παραδείγµατα 
εφαρµοσµένης πολιτικής. 

 
Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού (Α.Μ.Σ.) δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής για την 
απασχόληση και της διαδικασίας του Λουξεµβούργου.54 Η Α.Μ.Σ. παρέχει ένα νέο πλαίσιο 
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών µε αντικείµενο τη σύγκλιση των εθνικών πολιτικών 
προκειµένου να επιτευχθούν ορισµένοι κοινοί στόχοι. Στο πλαίσιο αυτής της διακυβερνητικής 
µεθόδου, τα κράτη µέλη αξιολογούνται από άλλα κράτη µέλη, ενώ η Ε.Ε. έχει αποκλειστικά 
εποπτικό ρόλο. Η Α.Μ.Σ. εφαρµόζεται σε τοµείς που ανήκουν στην αρµοδιότητα των κρατών 
µελών, όπως η απασχόληση, η κοινωνική προστασία, η κοινωνική ένταξη, η εκπαίδευση, η 
νεολαία και η κατάρτιση. Βασίζεται κατά κύριο λόγο: 

• στον από κοινού προσδιορισµό των προς επίτευξη στόχων  
• σε µέσα µέτρησης που έχουν οριστεί από κοινού (στατιστικές, δείκτες, κατευθυντήριες 
γραµµές), 

• στη συγκριτική αξιολόγηση, στη σύγκριση δηλαδή των επιδόσεων των κρατών µελών 
αλλά και στην ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. 

 
Η Α.Μ.Σ. στον τοµέα της νεολαίας είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο δουλειάς για όσους 
ασχολούνται µε τις πολιτικές νεολαίας, αφού δίνει τη δυνατότητα να µελετηθούν και να 
προσαρµοστούν οι πετυχηµένες εθνικές πολιτικές δράσεις. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα να 
παρουσιαστούν αλλά και να κριθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ατοµικές ή εθνικές δράσεις . 
 
2.2.2 Η περίοδος της οικονοµικής κρίσης 
 
Η Ευρώπη και ο κόσµος συνολικά διανύουν το τρίτο έτος της οικονοµικής κρίσης (έναρξη 

2008). Η κρίση αυτή έχει τεράστιες επιπτώσεις στις χώρες του ανεπτυγµένου καπιταλισµού 
και ιδιαίτερα στις χώρες της Ε.Ε. και στην Ευρωζώνη. Η αδυναµία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας να προβλέψει, να σχεδιάσει και να διαχειριστεί µοντέλα κρίσης, η αδυναµία των 
θεσµικών οργάνων της Ε.Ε. να κατανοήσουν την έκταση και το βάθος του προβλήµατος και η 
άρνηση των πολιτικών ηγεσιών της Ευρώπης να λάβουν αποφάσεις, διαιωνίζει ένα 
πρόβληµα που ξεκίνησε ως «έλλειψη εµπιστοσύνης από τις αγορές» και «κρίση χρέους» και 
                                                

54 Με την συµπερίληψη του τίτλου «Απασχόληση» στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1997, οι αρχηγοί 
κρατών εγκαινίασαν την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση (ΕΣΑ) στη διάρκεια της ευρωπαϊκής 
διάσκεψης κορυφής για την απασχόληση που έγινε στο Λουξεµβούργο, ώστε να συντονιστούν οι εθνικές 
πολιτικές στον τοµέα της απασχόλησης. Η απόφαση αυτή ονοµάζετε «διαδικασία του Λουξεµβούργου». 
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εξελίσσεται σε βαθιά οικονοµική κρίση για όλη την Ε.Ε. Κύρια αποτελέσµατα αυτής της κρίσης 
είναι οι ευρωπαϊκοί φορείς και οι εθνικές κυβερνήσεις να ζητούν από τους πολίτες της 
Ευρώπης (κυρίως πολίτες µε χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα) να επωµισθούν το κόστος της 
κρίσης. Με µέτρα που έχουν µόνο δηµοσιονοµικό χαρακτήρα, προχωρώντας σε περικοπές 
µισθών και υπηρεσιών, υψηλότερη φορολογία , καταστρέφοντας έτσι ότι έχει αποµείνει από 
το περίφηµο και πολυδιαφηµισµένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο,55 το καµάρι της 
ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας. 
Μέσα σε αυτήν την κοινωνική κατάσταση, οι νέοι της Ευρώπης αντιµετωπίζουν µια σύνθετη 
και ιδιαίτερα αρνητική πραγµατικότητα.  Δεν είναι µόνο η έκρηξη της νεανικής ανεργίας και η 
βίαιη µετακίνηση εκατοµµυρίων νέων στο κοινωνικό περιθώριο και αποκλεισµό. Δεν είναι ούτε 
η περιθωριοποίηση µιας γενιάς ευρωπαίων πολιτών που έχουν τυπικά προσόντα, υψηλές 
σπουδές και διάθεση να προσφέρουν και να εργαστούν στην κοινωνία αλλά βρίσκονται 
καταδικασµένοι να ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους, για πρώτη φορά µετά τον Β’ 
παγκόσµιο πόλεµο. Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι είναι κυρίως η εφαρµογή µιας ακραίας 
νεοφιλελεύθερης συνταγής- πολιτικής που θέλει τους νέους αναλώσιµους για την επιβίωση 
ενός µοντέλου που καταρρέει. Σε όλη την Ευρώπη ψηφίζονται νόµοι µε τους οποίους οι 
µισθοί και οι εργασιακές αµοιβές των νέων διαφοροποιούνται από αυτούς των παλαιότερων 
εργαζόµενων. Τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης για τους νέους είναι ελάχιστα, ενώ η 
πλήρη ελαστικοποίηση  της αγοράς εργασίας φέρνει τους νέους σε κατάσταση 
πειραµατόζωου. Η γενίκευση των προγραµµάτων πρακτικής άσκησης δηµιουργεί ένα 
απλήρωτο µεσοδιάστηµα που µπορεί να διατηρηθεί για χρόνια, ενώ συνήθως όταν 
καταργούνται θέσεις εργασίας  οι πρώτοι που πλήττονται είναι οι νέοι. Οι εθνικές νοµοθεσίες 
σε µια προσπάθεια να ενισχύσουν τα ταµεία κοινωνικής ασφάλειας και ασφάλισης, δίνουν 
κίνητρα στους πολίτες για παραµονή στην αγορά εργασίας πέραν της συνταξιοδότησής τους 
µε αποτέλεσµα η είσοδος των νέων να γίνεται ακόµα δυσκολότερη. Οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, οι ηγεσίες των οποίων αποτελούνται κατά συντριπτική πλειοψηφία από άτοµα 
που βρίσκονται λίγο πριν την συνταξιοδότηση, δεν µπορούν να αντιληφθούν το µέγεθος του 
προβλήµατος για τους νέους. Εξακολουθούν να διεκδικούν αιτήµατα που συνδέονται άµεσα ή 
έµµεσα µε εργαζόµενους που βρίσκονται στο τέλος του εργασιακού τους βίου. 
Το φαινόµενο των νεόπτωχων οικογενειών, της αδυναµίας κοινωνικής ένταξης και της 
επιστροφής στην πατρική οικία είναι πλέον χαρακτηριστικά όχι µόνο της νότιας Ευρώπης. Οι 
µικρές ή µεγάλες νεανικές εξεγέρσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες µπορεί να µοιάζουν µε 
ουτοπική πρόταση, δείχνουν όµως ταυτόχρονα την αγωνία και την οργή µιας γενιάς, γενιάς 
στην οποία έχει επενδύσει πολλά και η Ε.Ε.. 
 

2.3 Το δηµοκρατικό έλλειµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Η Ε.Ε. δέχεται και εν’ µέρει αναγνωρίζει, την ύπαρξη δηµοκρατικού ελλείµµατος στις 
λειτουργίες της και γι’ αυτό σε κάθε κείµενο και Συνθήκη τονίζει τη σύνδεσή της µε τους 
πολίτες και τις διαφανείς διαδικασίες της. Είναι το πιο ισχυρό επιχείρηµα των επικριτών της 
και ταυτόχρονα ο µεγάλος αγώνας που δίνει µε τον εαυτό της για να καταρρίψει τη θέση αυτή. 
Η ύπαρξη του δηµοκρατικού ελλείµµατος έχει τη βάση του στις διαφορετικές κοινωνικές, 
ιστορικές, πολιτικές και πολιτισµικές ρίζες και αντιλήψεις των ευρωπαϊκών λαών. Στην ουσία 
                                                

55 Ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολιτικών που λειτουργούν ως δίχτυ προστασίας για τα αδύναµα κοινωνικά στρώµατα 
και τους κοινωνικά αποκλεισµένους, πολιτική που υπερασπίστηκε και προώθησε η Ε.Ε. κατά τις δεκαετίες του 
’70, ’80 και ’90.  
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της κριτικής υπάρχουν θέµατα όπως:  
• εξουσίες και αρµοδιότητες µεταφέρονται από εθνικά σε υπερεθνικά όργανα και φορείς 
• τα θεσµικά όργανα είναι µη εκλεγµένα αλλά ασκούν αποφασιστική πολιτική 
• οι διαδικασίες και η λειτουργία τους είναι απρόσιτες στον µέσο πολίτη 
• πολλά από τα όργανα της Ε.Ε. δεν έχουν εθνική αντιστοίχιση µε θεσµούς και διαδικασίες 
γνωστές στους πολίτες. 
• τα όρια διάκρισης των εξουσιών και δηµοκρατικής νοµιµοποίησης είναι ακαθόριστα.  
   
 Υπάρχει ταυτόχρονα µια αχαρτογράφητη αντίληψη της ευρωπαϊκής ελίτ πως οι εθνικές 
κυβερνήσεις και οι πολίτες άγονται και φέρονται από λαϊκίστικες προτάσεις και απόψεις που 
είναι αντίθετες προς το «κοινό ευρωπαϊκό συµφέρον». Δεν είναι τυχαίο το γεγονός της 
τελευταίας δεκαετίας, κατά την οποία το ποσοστό συµµετοχή των πολιτών στις Ευρωεκλογές 
διαρκώς µειώνεται. Ούτε το γεγονός πως όταν ζητείται η άποψη των πολιτών επί των 
κρίσιµων και κορυφαίων θεµάτων που χειρίζεται η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, η άποψή τους 
ήταν αντίθετη µε την πρόταση της Ε.Ε.56 Τέλος, υπάρχει ένας φόβος ή ακόµα και απέχθεια 
της Ε.Ε. σε κάποιες περιπτώσεις, απέναντι στην καταγραφή της άποψης των πολιτών διά 
των δηµοψηφισµάτων.57   
Οι νέοι της Ευρώπης σήµερα παρουσιάζουν έντονα τα στοιχεία του ευρωσκεπτικισµού και 
της άρνησης της Ε.Ε. Ο λόγος µπορεί να ακούγεται απλός, αλλά είναι και η ουσία της σχέσης 
της Ε.Ε. µε τους νέους. Θεωρούν την Ε.Ε. ως κάτι µακρινό, ξένο, που αφορά κάποιους 
λίγους, ειδικούς και σίγουρα όχι αυτούς. Αισθάνονται τις διαδικασίες και τις αποφάσεις των 
ευρωπαϊκών οργάνων µακρινές και στις περισσότερες των περιπτώσεων, αντίθετες στα 
συµφέροντά τους. Αυτή ακριβώς την εικόνα που στις ηµέρες µας έχει ενισχυθεί µε την 
οικονοµική και κοινωνική κρίση, προσπαθεί η Ε.Ε. να αντιστρέψει δηµιουργώντας ένα θετικό 
κλίµα για τους νέους, ποντάροντας στις νέες πολιτικές που θα αρχίσουν να εφαρµόζονται από 
τον Ιανουάριο του 2014. 

 
2.3.1 Προτεραιότητες των Ευρωπαϊκών Προεδριών 
 
Η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ουσιαστικά είναι µια ευθύνη που απορρέει από τη 
Συνθήκη της Λισσαβόνας. Η προεδρία είναι κυλιόµενη και η κάτοχος χώρα τη µεταβιβάζει 
κάθε έξι µήνες. Η κάθε Προεδρία θέτει τις προτεραιότητές της και µε βάση αυτές οργανώνει τις 
αντίστοιχες δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για κάθε µια θεµατική της Ε.Ε. Μία από τις 
θεµατικές αυτές είναι και τα θέµατα νεολαίας. Η κάθε Προεδρία ορίζει τις νεανικές της 
προτεραιότητες και οργανώνει σειρά από νεολαιίστικα γεγονότα µεγάλης κλίµακας µε τη 
συµµετοχή νέων από όλες τις χώρες της Ε.Ε.  
Οι Προεδρίες των τελευταίων ετών και του 2012 έχουν τις παρακάτω προτεραιότητες για 
τους νέους.  
2009/Α, Τσεχία: Σύλληψη µακροπρόθεσµης ευρωπαϊκής στρατηγικής πέρα από το 2010 
2009/Β, Σουηδία: Διαµόρφωση νέου πλαίσιου πολιτική συνεργασία νεολαίας (2010-2018) 

                                                
56 Τον Ιούνιο του 2003, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκε το 
πρώτο σχέδιο του «Ευρωσυντάγµατος». Ο Γάλλος πρόεδρος Ζακ Σιράκ επέλεξε τη διεξαγωγή του 
δηµοψηφίσµατος για την 29η Μαΐου 2005. Οι Γάλλοι, σε ποσοστό 54% απορρίπτουν τη Συνθήκη. Τρεις µέρες 
αργότερα, σε ανάλογο δηµοψήφισµα στην Ολλανδία, το "όχι" πήρε ποσοστό 61,6%. 

57 Ενδεικτική είναι η αντίδραση της Ε.Ε. στην ανακοίνωση του Έλληνα Πρωθυπουργού στις 31/10/2011 όταν ο κος. 
Παπανδρέου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός διά δηµοψηφίσµατος αν συµφωνεί µε 
τη νέα δανειακή σύµβαση της χώρας. Παρέµβαση του Άγγλου Ευρωβουλευτή Nigel Farage στις 16/11/2011 στο 
Ευρωκοινοβούλιο στο http://www.youtube.com/watch?v=ZVdVsLiQu4U&feature=player_embedded . 
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2010/Α, Ισπανία: Κοινωνική ένταξη των νέων  
2010/Β, Βέλγιο: Πολιτικές για τη νεολαία 
2011/Α, Ουγγαρία: Ενεργός συµµετοχή των νέων, εθελοντισµός 
2011/Β, Πολωνία: Συµµετοχή των νέων στη δηµοκρατική ζωή της Ευρώπης, η νεολαία και ο 

κόσµος 
2012/Α, Δανία: Δηµιουργικότητα και καινοτοµία 
2012/B, Κύπρος: Συµµετοχή και κοινωνική ένταξη των νέων.  

 
Η Ελλάδα θα έχει την Προεδρία της Ε.Ε. κατά το πρώτο εξάµηνο του 2014 και 
προτεραιότητα της θα είναι η συµµετοχή των νέων των Δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε.  
 
2.3.2 Συµπεράσµατα νεανικών συναντήσεων των Προεδριών 2010 - 2011 
 
Τα συµπεράσµατα των νεανικών συναντήσεων των Προεδριών κατά το 2010 και 2011 έχουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον µιας και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
- την Προεδρία της Ε.Ε. αναλαµβάνουν διαδοχικά τέσσερις χώρες της Ε.Ε. που βρίσκονται 
στην καρδιά της οικονοµικής κρίσης. 

- Η ανεργία και ειδικά η νεανική ανεργία είναι αυξηµένη και στις τέσσερις, µε την Ισπανία να 
είναι η χώρα µε την υψηλότερη ανεργία στην Ευρώπη. 
Ταυτόχρονα υπάρχει η κοινή προτεραιότητα της «Τρόικας»58 της Προεδρίας για 18µηνη 
ανοικτή διαβούλευση για τα θέµατα της εργασίας των νέων µε στόχο την κατάθεση 
συγκεκριµένων προτάσεων που θα είναι αποτέλεσµα διάλογου µε τους νέους της Ευρώπης.  
Η ισπανική Προεδρία του πρώτου εξαµήνου του 2010 ανακοίνωσε τα συµπεράσµατα και τις 
προτάσεις της για τα θέµατα νεολαίας που αναπτύσσονται σε έξι άξονες προτεραιοτήτων. 
Κάτω από τον τίτλο «Νεανική Απασχόληση και Κοινωνική Ενσωµάτωση»59 προτείνει την 
ανάπτυξη πολιτικών που θα έχουν τις παρακάτω προτεραιότητες: 
• Η απασχόληση των νέων και οι επιπτώσεις της στην αυτονοµία τους - Πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας 
• Η επιχειρηµατικότητα και η αυτοαπασχόληση των νέων 
• Συνθήκες εργασίας και ίσες ευκαιρίες - Συµφιλίωση της ιδιωτικής και επαγγελµατικής 

ζωής 
• Κατάρτιση και εκπαίδευση, διά βίου µάθηση και κινητικότητα - Η καινοτοµία, η 

δηµιουργικότητα και η χρήση των νέων τεχνολογιών 
• Κοινωνικός διάλογος, συµµετοχή και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων 
• Κοινωνική συνοχή και ενσωµάτωση 

 
Η µελέτη των παραπάνω προτεραιοτήτων, αλλά και των αξόνων που θέτει η Ισπανική 

                                                
58 Τρόικα είναι µια επιτροπή που αποτελείται από τρία µέλη. Η προέλευση της λέξης "τρόικα" προέρχεται από τη 
ρωσική γλώσσα και αναφέρεται σε ένα έλκηθρο µε τρία άλογα. Η λέξη έχει χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει την 
ανώτερη ηγεσία των κοµουνιστικών κρατών. Η πιο γνωστή τρόικα ήταν αυτή που αποφάσιζε κατά την περίοδο 
αµέσως µετά τον θάνατο του Στάλιν: Georgy Malenkov, Lavrentiy Beria, και Vyacheslav Molotov. Στην ορολογία 
της Ε.Ε. η Τρόικα αποτελείται από την κοινή επιτροπή της χώρας που έχει την Προεδρία στην Ένωση που µαζί 
µε τη χώρα που την είχε το προηγούµενο εξάµηνο και τη χώρα που θα την έχει το επόµενο εξάµηνο 
προγραµµατίζουν δράσεις και προτεραιότητες. 

59 Joint conclusions of the Spanish Presidency EU Youth Conference “youth employment and social inclusion”, 
Jerez, Spain 13-15 April 2010. 
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Προεδρία κάνει φανερή, όχι µόνο την αγωνία για τα θέµατα απασχόλησης και ανεργίας στην 
Ευρώπη, αλλά κύρια την ανυπαρξία εργαλείων αντιµετώπισης της κρίσης αυτής στον τοµέα 
της νεολαίας. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, προτάσεις ελαστικοποίησης των όρων 
εργασίας, γενίκευσης της πρακτικής άσκησης και αναγωγή της νεανικής επιχειρηµατικότητας 
σε κορυφαία πρόταση διεξόδου καταδεικνύουν το µέγεθος του προβλήµατος. 

 
Η Βελγική Προεδρία του δεύτερου εξαµήνου του 2010 εργάστηκε πάνω σε πέντε άξονες 
για τον τοµέα της νεολαίας. Σε ένα αναλυτικό κείµενο µε τον τίτλο “ Συµβολή στις πολιτικές 
νεολαίας και την πολιτική για τους νέους στην Ευρώπη»60 προτείνει ένα διευρυµένο πλαίσιο 
δράσεων για τους νέους στους τοµείς της έρευνας, της εργασίας και των παιδιών. Αναλυτικά 
οι πέντε άξονες αφορούν: 
• Πολιτικές για τους νέους στην ευρωπαϊκή ατζέντα 
• Δοµηµένος διάλογος για την απασχόληση των νέων 
• Ευρωπαϊκή και διεθνής ατζέντα πολιτικών για το παιδί, τη νεολαία και τα δικαιωµάτων 

των παιδιών 
• Γόνιµο έδαφος για τη νεολαία: καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα των νεανικών θεµάτων 
• Όλοι οι δρόµοι οδηγούν προς το Συµβούλιο 

 
Η Βελγική Προεδρία του 2010 έθεσε µια σειρά από διαφορετικά θέµατα στις προτεραιότητές 
της και κατάφερε να φέρει στο Συµβούλιο προτάσεις για αρκετά από αυτά. Πολύ σηµαντική 
εξέλιξη αποτέλεσε η απόφαση για τη δηµιουργία της νέας θεµατικής πρωτοβουλίας µε τίτλο  
«Νεολαία σε Κίνηση», ενταγµένη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020.  

 
Η Ουγγρική Προεδρία κατά το πρώτο εξάµηνο του 2011 είχε να αντιµετωπίσει τόσο την 
όξυνση της οικονοµικής κρίσης στην Ευρώπη και τις συνέπειές της στους νέους, όσο και δύο 
νέες προκλήσεις. Το 2011 ορίστηκε ως «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισµού» και ταυτόχρονα 
«Έτος Νεολαίας Ε.Ε. – Κίνας». Έχοντας ως εργαλείο δουλειάς το Δοµηµένο Διάλογο η 
Ουγγρική Προεδρία πρότεινε µια σειρά από δράσεις που σκοπό είχαν «να βάλουν τις 
πολιτικές για την εργασία των νέων στο κέντρο της δηµιουργίας πολιτικών δράσεων, όχι µόνο 
ως πρόβληµα αλλά ως θεµελιώδη παράµετρο της λύσης για την έξοδο από την κρίση».61 
Μέσα από τις προτάσεις τονίζεται η ανάγκη για τα κράτη µέλη να ενσωµατώσουν δράσεις και 
ενέργειες κατάρτισης προσανατολισµένες στην επαγγελµατική καριέρα, την ενηµέρωση και 
καθοδήγηση στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την αναζήτηση σταδιοδροµίας αλλά και να 
δηµιουργήσουν εργαλεία που θα αναγνωρίζουν περαιτέρω τις δεξιότητες και τις ικανότητες 
που αποκτήθηκαν µέσω της µη τυπικής εκπαίδευσης. 

 
Η Συνδιάσκεψη Νεολαίας της Πολωνικής Προεδρίας είναι ένα στοιχείο της Δοµηµένης 
Διαδικασίας Διαλόγου62 που συστάθηκε από το Συµβούλιο της Ε.Ε. κατά τη διάρκεια του 
ψηφίσµατος για το ανανεωµένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας 
(2010-2018).63 Αποτελεί την αφετηρία της νέας 18µηνης προτεραιότητας της Ε.Ε. που για τις 
τρεις επόµενες Προεδρίες (1η Ιουλίου 2011 - 31 Δεκεµβρίου 2012), δηλαδή της Πολωνίας, της 
                                                

60 A contribution to youth work and youth policy in Europe. Report of the Belgian EU Presidency youth 1/7/2010 – 
31/12/2010. 

61 The outcomes of the EU youth conference in Hungary, σ. 1. 
62 Ο όρος αναφέρεται στο διάλογο ανάµεσα στα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. τις εθνικές αρχές και εκπροσώπους 
νέων. 

63 Council Resolution of 27 November 2009 on a renewed framework for European cooperation in the youth field 
(2010-2018). 
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Δανίας και της Κύπρου θα εργαστούν σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας. Οι τρεις φορείς (Προεδρεία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας) αποφάσισαν από κοινού την εφαρµογή του διαρθρωµένου 
διαλόγου µε θέµα τη “Συµµετοχή των νέων στο δηµοκρατικό βίο στην Ευρώπη”. Οι εργασίες 
της ανοικτής διαβούλευσης µε τους νέους κατέληξαν στις παρακάτω προτάσεις ανά θεµατικό 
άξονα για τους νέους της Ε.Ε., της Ανατολικής Ευρώπης και της περιοχής του Καύκασου. 
• Κίνητρο: ενδιαφέρον για τη διεθνή συνεργασία της νεολαίας πέρα από την Ε.Ε.  
• Αναγνώριση: Αποτίµηση της διεθνούς συνεργασίας 
• Πληροφόρηση: Πρόσβαση στην πληροφορία - κλειδί για µια επιτυχή έναρξη της 

συνεργασίας 
• Επιπλοκές: Φραγµοί και εµπόδια στη συνεργασία της νεολαίας µεταξύ της Ε.Ε. και των 

γειτονικών χωρών. 
• Εργαλεία υποστήριξης: Προγράµµατα και συστήµατα επιχορηγήσεων για την υποστήριξη 

της κινητικότητας και της συµµετοχής. 
• Ενίσχυση των ικανοτήτων: Ενίσχυση δεξιοτήτων, αξιών και διαπολιτισµικού διαλόγου 
• Συµµετοχή: Συµµετοχή των νέων στο δηµοκρατικό βίο της Ευρώπης. 

 
Το σύνολο των Ευρωπαϊκών Προεδριών της περιόδου που παρατέθηκαν παραπάνω 
προτείνει δράσεις και πολιτικές για τους νέους, ενώ ταυτόχρονα η Ε.Ε. προετοιµάζεται 
σταδιακά για την έναρξη του διαλόγου για την νέα προγραµµατική περίοδο 2014- 2020. Στο 
νέο αυτό πλαίσιο θα πρέπει να ξανασχεδιαστούν όλες οι δράσεις και οι πολιτικές για τους 
νέους στην Ευρώπη. Ο διάλογος που αναπτύσσεται στις νεανικές συναντήσεις των 
Προεδριών προετοιµάζει τις θεσµικές παρεµβάσεις, ενώ ταυτόχρονα δίνει στους νέους τη 
δυνατότητα να συµµετάσχουν σε δράσεις συναπόφασης µε τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε.. 
 
2.3.3 Οµάδες πίεσης για θέµατα νεολαίας στην Ευρώπη 
 
Ο Σκουλάς ορίζει ως Οµάδες Συµφερόντων ή Οµάδες Πίεσης  τα κοινωνικά σχήµατα που 

«µέσω της οργάνωσης και δράσης τους, µε την αγωνιστική φωνή τους µπορούν να 
αναδείξουν και να µεταφέρουν τις επιδιώξεις και τα δίκαια αιτήµατά τους στο πολιτικό πεδίο και 
να ασκήσουν πίεση στο κράτος. Η πίεση αυτή, ασκείται για τον καθορισµό της δηµόσιας 
πολιτικής, λαµβάνοντας σε µεγάλο βαθµό υπόψη τις διαµαρτυρίες τους καθώς και τις 
διατυπωµένες επιδιώξεις και τα αιτήµατά τους».64  

 
Την τελευταία δεκαετία η δράση των οµάδων πίεσης ή συµφερόντων στις Βρυξέλλες είναι 
νόµιµη και θεσµοθετηµένη τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Η Ε.Ε. έχει θεσπίσει το «Μητρώο Εκπροσώπων Συµφερόντων της Ε.Ε.»,65 το 
οποίο λειτουργεί επίσηµα από τις 23 Ιουνίου 2008 και απευθύνεται:  
α) σε όσους, δηµόσιες αρχές, ΜΚΟ, κινήσεις πολιτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
επαγγελµατικές ενώσεις, επαγγελµατίες λοµπίστες κοκ, επιθυµούν να εγγραφούν µε σκοπό 
τη συµµετοχή σε δραστηριότητες που αναπτύσσονται µε στόχο να επηρεάσουν τη 
διαµόρφωση της πολιτικής και τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των ευρωπαϊκών 
θεσµικών οργάνων, και  

                                                
64 Σκουλάς Γ. Πολιτική Επιστήµη και ιδεολογίες, συστήµατα εξουσίας και σύγχρονες ιδεολογίες, Εκ. Παπαζήση, 
Αθήνα, 2010, σ. 139. 

65 Λειτουργεί µέσω του http://europa.eu/transparency-register/index_el.htm και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
εγγραφούν και να ενηµερώνονται για δράσεις που τους αφορούν. 
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β) στο κοινό που επιθυµεί να πληροφορηθεί σχετικά µε τις οµάδες πίεσης που 
δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε. 

 
Στις δραστηριότητες αυτές, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,66 συγκαταλέγονται: 
επαφές µε µέλη ή υπαλλήλους των οργάνων της Ε.Ε., προετοιµασία, κυκλοφορία και 
δηµοσιοποίηση επιστολών, ενηµερωτικού υλικού ή επιχειρηµατολογίας και γνωµοδοτικών 
εγγράφων, διοργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων ή δραστηριοτήτων προβολής µε στόχο 
την εκπροσώπηση συµφερόντων καθώς και δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο 
επίσηµων διαβουλεύσεων για νοµοθετικές προτάσεις. 
Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον το οποίο απαιτεί ταυτόχρονα επαγγελµατισµό, 
γνώσεις, δηµόσιες σχέσεις, υπεράσπιση θέσεων και προτάσεων αλλά και συµµετοχή και 
κατοχύρωση των δικαιωµάτων, γεννήθηκε η ιδέα της δηµιουργίας µιας πανευρωπαϊκής 
πλατφόρµας που θα εκφράζει και θα εκπροσωπεί τους νέους της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό 
Φόρουµ Νεολαίας είναι το αναγνωρισµένο σχήµα από την Ε.Ε. που προτείνει και 
συνδιαµορφώνει τις πολιτικές για τη νεολαία. Έχει έδρα τις Βρυξέλλες και αποτελείται από 
εκπροσώπους των εθνικών συµβουλίων νεολαίας της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών µη 
κυβερνητικών – µη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Από το 1996 που ιδρύθηκε67 µέχρι και 
σήµερα έχει καταφέρει να αποτελεί επίσηµα συνοµιλητή στην Ε.Ε., το Συµβούλιο της 
Ευρώπης και τον Ο.Η.Ε. και να εκπροσωπεί και να προτείνει θέσεις των νέων στους 
οργανισµούς αυτούς. Σύµφωνα µε το καταστατικό του, στόχοι του Ευρωπαϊκού Φόρουµ 
Νεολαίας είναι:  
• η αύξηση της συµµετοχής των νέων και των οργανώσεων νεολαίας στην κοινωνία, καθώς 
και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

• ο θετικός επηρεασµός των θεµάτων πολιτικής που επηρεάζουν τους νέους και τις 
οργανώσεις νεολαίας, µε το να είναι ένας αναγνωρισµένος εταίρος (το Φόρουµ) για τα 
διεθνή θεσµικά όργανα, δηλαδή την Ε.Ε., το Συµβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωµένα 
Έθνη 

• η προώθηση της έννοιας της πολιτικής για τη νεολαία ως ένα ολοκληρωµένο και 
διατοµεακό στοιχείο της συνολικής αναπτυξιακής πολιτικής, δηλαδή µέσω της 
ενσωµάτωσης των πολιτικών της νεολαίας 

• η διευκόλυνση της συµµετοχής των νέων µέσα από την ανάπτυξη βιώσιµων και 
ανεξάρτητων οργανώσεων νεολαίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ιδίως όσον αφορά την 
εξασφάλιση αξιόπιστης και επαρκούς χρηµατοδότησης. 

• η προώθηση της ανταλλαγής ιδεών και εµπειριών, της αµοιβαίας κατανόησης, καθώς και 
των ίσων δικαιωµάτων και ευκαιριών στους νέους στην Ευρώπη 

• η στήριξη της διαπολιτισµικής κατανόησης, της δηµοκρατίας, του σεβασµού, της 
ποικιλοµορφίας, των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της ενεργής ιδιότητας του πολίτη και της 
αλληλεγγύης 

• η συµβολή στην ανάπτυξη του έργου για τη νεολαία και σε άλλες περιοχές του κόσµου. 
 
Με δεδοµένη τη χαµηλή προτεραιότητα των θεµάτων νεολαίας στην Ε.Ε., ο ρόλος του 
Ευρωπαϊκού Φόρουµ Νεολαίας είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Έτσι αναπτύσσει µια σειρά από 
πρωτοβουλίες και δράσεις, από τις οποίες οι πιο σηµαντικές είναι οι παρακάτω: 
Το 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να δηµιουργήσει τη «Λευκή 

                                                
66 COM(2007)127 τελικό της 21ης Μαρτίου 2007 και COM(2008)323 της 27ης Μαΐου 2008. 
67 Αποτελεί ταυτόχρονα τη συγχώνευση τριών µεγάλων νεανικών οργανώσεων, Council of European National 

Youth Committees (CENYC), Youth Forum of the European Communities (YFEU) και European Co-ordination 
Bureau of International Youth Organisations (ECB) που λειτουργούσαν από τη δεκαετία του ’60 στην Ευρώπη. 
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Βίβλο για τη Νεολαία». Μετά από πιέσεις που δέχθηκε η Επίτροπος για θέµατα νεολαίας, 
ανακοινώθηκε η απόσυρση της ιδέας και η ενσωµάτωσή της στις γενικές πολιτικές 
κατευθύνσεις της Επιτροπής. Το Φόρουµ απάντησε στην Επιτροπή µε δελτία τύπου αλλά και 
συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας σε όλα τα κράτη µέλη µε αποτέλεσµα η «Λευκή Βίβλος για τη 
Νεολαία» να ανακοινωθεί επίσηµα. 

 
Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρέµβαση του Φόρουµ κατά την περίοδο 2005- 2006, περίοδο 
κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίαζε την πολιτική χρηµατοδοτήσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013. Η συµµετοχή του Φόρουµ στο διάλογο για το µέλλον 
των προγραµµάτων για τη νεολαία είχε σαν αποτέλεσµα την ενίσχυση του προγράµµατος 
«Νεολαία σε Δράση».  
Την περίοδο που γράφεται η παρούσα διατριβή, το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας βρίσκεται 
σε αντίστοιχη κινητικότητα, λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει το µέλλον των 
προγραµµάτων για τη νεολαία για την περίοδο 2014 – 2020 και τα πρώτα νέα είναι µάλλον 
αρνητικά. Η Επίτροπος Βασιλείου ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταργηθεί το αυτόνοµο 
πρόγραµµα «Νεολαία σε Δράση» και οι ενέργειες που υποστηρίζει να ενταχθούν σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο προγραµµάτων για την εκπαίδευση των νέων.  Το Φόρουµ εξέφρασε την 
αντίθεσή του στην ανακοίνωση της Επιτρόπου και ξεκίνησε καµπάνια ενηµέρωσης68 υπέρ της 
συνέχισης των αυτόνοµων προγραµµάτων για τους νέους. Μαζεύει υπόγραφες και καλεί τα 
θεσµικά όργανα της Ε.Ε. να απορρίψουν την πρόταση της Επιτρόπου Βασιλείου. 

 
Θα µπορούσε να κριθεί θετική η ύπαρξη και λειτουργία του Φόρουµ, αφού διαφαίνεται να 
έχει υποστηρίξει αποτελεσµατικά τον τοµέα των πολιτικών για τους νέους στην Ε.Ε. Είναι, 
άλλωστε, ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός από µόνο του, ότι δηλαδή νέοι από πολλές χώρες 
της Ευρώπης, συγκροτούν έναν οργανισµό, τον λειτουργούν αυτόνοµα, εκλέγουν τους 
αντιπροσώπους τους σε αυτόν και µε τις προτάσεις τους προσπαθούν να παρέµβουν στην 
ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Είναι επίσης ενδιαφέρον πως οι διαδικασίες του Φόρουµ 
αποτελούν ένα συνεχές πεδίο εκµάθησης της ευρωπαϊκής πρακτικής και γραφειοκρατίας, ενώ 
παράλληλα η συµµετοχή όλων των χωρών της Ευρώπης και όχι µόνο της Ε.Ε. δίνει τα 
χαρακτηριστικά της αλληλεγγύης και της συνεργασίας που αρµόζουν σε ένα νεολαιίστικο 
φορέα. 
Στο κρίσιµο ερώτηµα πώς υλοποιούνται όλα αυτά, το Φόρουµ, ως στρατηγικός εταίρος της 
Ε.Ε., έχει έσοδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σε ετήσια βάση φτάνουν σχεδόν το 80% 
των συνολικών του εσόδων (περίπου 2.500.000 ευρώ). Αποτελεί ταυτόχρονα ένα πεδίο 
ανταγωνισµού φιλόδοξων νέων που, σε ένα µεγάλο ποσοστό αυτών που εκλέγονται στις 
θέσεις ευθύνης του, συνεχίζουν την καριέρα τους σε θέσεις υπαλληλικές ή εκλεγµένων µέσα 
στον τεράστιο µηχανισµό της Ε.Ε.  
 
Ένα δεύτερο πιο εξειδικευµένο σχήµα το οποίο όµως δεν έχει την ίδια αναγνώριση µε το 
Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών. Πρόκειται για µια 
ευρωπαϊκή οργάνωση οµπρέλα 45 Εθνικών Ενώσεων Φοιτητών από 38 χώρες της 
Ευρώπης. Ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φοιτητών είναι να εκπροσωπεί και να 
προωθεί τα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτιστικά συµφέροντα των φοιτητών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο προς όλους τους αρµόδιους φορείς και ιδίως µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
Bologna Follow Up Group, Συµβούλιο της Ευρώπης και  UNESCO. Μέσω των µελών της, 

                                                
68  www.whereareyouthgoing.eu Η καµπάνια επικεντρώνει στην παρουσία φωτογραφιών σηµερινών ηγετών της 
Ευρώπης, την εποχή που ήταν νέοι και συµµετείχαν σε διάφορες κοινωνικές δράσεις και καλεί τους ίδιους και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να µην επικυρώσουν την πρόταση της Επιτροπής. 
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αντιπροσωπεύει πάνω από 11 εκατοµµύρια φοιτητές στην Ευρώπη. 
Η Ελλάδα δεν εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών µια και τα ελληνικά 
σχήµατα φοιτητικής εκπροσώπησης (ΕΦΕΕ και ΕΣΕΕ) δεν είναι µέλη της. Ενδιαφέρον έχει το 
γεγονός πως το ελληνικό φοιτητικό κίνηµα στην περίοδο της ακµής του (δεκαετίες ’60 και ’70) 
απέρριπτε τη συµµετοχή του κατηγορώντας την ευρωπαϊκή οργάνωση των φοιτητών ως 
µέρος του «συστήµατος». Στη συνέχεια και από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 τα ελληνικά 
φοιτητικά σχήµατα έχουν διαλυθεί, δεν µπορούν να συγκροτήσουν διοικητικά συµβούλια και 
δεν µπορούν να εκπροσωπηθούν.  
Το τελευταίο διάστηµα η φοιτητική παράταξη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για 
την επανασυγκρότηση του χώρου των φοιτητικών οργανώσεων και προτείνει τη δηµιουργία 
Εθνικού Συµβουλίου Φοιτητών και Εθνικού Συµβουλίου Σπουδαστών. 
  
 

2.4 Αποτελεσµατικότητα των πολιτικών της Ε.Ε. για τους νέους  
 
Η ύπαρξη των θεµάτων νεολαίας µέσα στις προτεραιότητες της Ε.Ε. είναι σαφέστατα ένα  
θετικό και ελπιδοφόρο γεγονός. Η Ε.Ε. επενδύει ένα σηµαντικό ποσοστό του ετήσιου 
προϋπολογισµού της στον τοµέα της νεολαίας, αποδεικνύοντας έµπρακτα το ενδιαφέρον των 
ευρωπαϊκών ηγεσιών για τους νέους. Τέλος, ο διάλογος που αναπτύσσει η Ε.Ε. για τα θέµατα 
και τα προβλήµατα των νέων αποτελεί την απόδειξη της θέλησης για κοινωνικές παρεµβάσεις 
υπέρ των νέων. Είναι όµως όλο αυτό το πολιτικό σύστηµα αποτελεσµατικό; Υπάρχει 
βελτίωση των κοινωνικών υποδοµών και επίλυση των προβληµάτων των νέων; Μπορούµε να 
µιλάµε για ένα πετυχηµένο ευρωπαϊκό µοντέλο πολιτικής για τους νέους;  
Τις απαντήσεις τις παίρνουµε µέσα από τα εργαλεία αξιολόγησης που έχει αναπτύξει η ίδια 
η Ε.Ε. και είναι ενδεικτικά τόσο για τα συµπεράσµατα όσο και την κοινωνική συγκυρία µέσα 
στην οποία αναπτύσσονται και περιγράφουν. 

 
2.4.1 Αξιολόγηση των πολιτικών νεολαίας από την E.E. και τους κοινωνικούς εταίρους 
 
Τον Απρίλιο του 2009, µετά από απαίτηση του Συµβουλίου της Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εξέδωσε τον πρώτο «Aπολογισµό για τη νεολαία».69 Στο έγγραφο αυτό της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζεται ένας αρχικός απολογισµός των αποδόσεων της Ε.Ε., 
ενώ αναµένονται να δηµοσιοποιούνται αντίστοιχες αναφορές κάθε τρία χρόνια. «Ο στόχος 
αυτής της πρώτης Έκθεσης για τη Νεολαία είναι διττός», αναφέρει το έγγραφο. Πρώτος 
στόχος είναι η υποστήριξη στο νέο πλαίσιο συνεργασίας για τη νεολαία µέσω της συλλογής 
ενός µεγάλου µέρος των διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων και δεδοµένων σχετικά µε την 
κατάσταση των νέων. Δεύτερος στόχος είναι η αναφορά να ανταποκριθεί στην υποχρέωση 
για την τεκµηριωµένη χάραξη πολιτικής, δηλαδή τη βάση όλων των προσπαθειών για την 
αντιµετώπιση των προκλήσεων των νέων και τη βελτίωση της κατάστασή τους µε σαφή 
αποδεικτικά στοιχεία. Η έκθεση παρέχει επίσης ορισµένες ενδείξεις ότι η έρευνα είναι ελλιπής, 
όπως και τα διαθέσιµα στοιχεία για τη νεολαία, ενώ σκιαγραφεί πιθανές κατευθύνσεις για 
µελλοντική βελτίωση. Οι πρωτογενείς πηγές είναι τα δεδοµένα και τα στατιστικά στοιχεία της 
Eurostat, καθώς και πρόσθετα στοιχεία και µια σειρά από έρευνες και δεδοµένα από διάφορες 
άλλες εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές. 
Τον Φεβρουάριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τα αποτελέσµατα 

                                                
69 The First EU Youth Report, MEMO 09/202, Brussels 27 April 2009. 
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πανευρωπαϊκής έρευνας70 για την ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος «Νεολαία σε 
Δράση». Τα συµπεράσµατα είναι θετικά και αρνητικά και προτρέπουν την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σε επανασχεδιασµό δράσεων. Επιγραµµατικά παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 
Στα θετικά καταγράφονται: 
• Η λογική της παρέµβασης έχει βελτιωθεί σε σύγκριση µε το προηγούµενο πρόγραµµα 
• Το πρόγραµµα είναι καλά ενσωµατωµένο στην ευρύτερη στρατηγική της Ε.Ε. 
• Το πρόγραµµα είναι γενικά συµπληρωµατικό προς τα άλλα προγράµµατα της Ε.Ε. και τις 
εθνικές πρωτοβουλίες, αν και υπάρχουν κάποιες διαφορές µεταξύ των χωρών 

• Σε σχέση µε τις ανάγκες των οµάδων-στόχων, τα αποτελέσµατα είναι επίσης θετικά 
• Το πρόγραµµα είναι σχετικό µε τις ανάγκες των νέων ανθρώπων 
• Το Youthpass71 είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για τον καθορισµό και την οριοθέτηση του 
πεδίου εφαρµογής µαθησιακών δραστηριοτήτων και στόχων 

• Υπάρχουν ενδείξεις ότι το πρόγραµµα έχει ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις και 
αποτελέσµατα, πέραν της µη τυπικής µάθησης 

• Το πρόγραµµα συµβάλλει στους στόχους της Λευκής Βίβλου και του Ευρωπαϊκού 
Συµφώνου για τη Νεολαία 

• Το πρόγραµµα βρίσκεται σε καλό δρόµο όσον αφορά τις δαπάνες 
• Το υψηλό ποσοστό απορρόφησης και η ισχυρή αύξηση του αριθµού αιτήσεων επιδότησης 
που υποβάλλονται δείχνουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον στις διάφορες δράσεις του 

• Υπάρχει υψηλός βαθµός ικανοποίησης των συµµετεχόντων και οι δοµές υλοποίησης 
θεωρούνται αποτελεσµατικές. 

 
Στα αρνητικά καταγράφονται: 
• Το πρόγραµµα παρουσιάζει αδυναµίες και έλλειψη συνοχής στις διασυνδέσεις µεταξύ της 
ιεράρχησης των στόχων 

• Οι ειδικοί στόχοι διαφέρουν ως προς το πεδίο εφαρµογής 
• Το πρόγραµµα χάνει την εστίαση και την εσωτερική συνοχή του, ως προς το αποτέλεσµα 
και τους πολιτικούς στόχους που ίσχυαν κατά το χρόνο της ανάπτυξής του 

• Οι δυνατότητες για περισσότερους νέους να συµµετάσχουν σε δράσεις του 
προγράµµατος φαίνεται περιορισµένη 

• Η επίδραση του προγράµµατος στην εθνική νοµοθεσία είναι περιορισµένη 
• Το πρόγραµµα φτάνει να ωφελεί τελικά ένα περιορισµένο ποσοστό του συνολικού 
πληθυσµού των νέων ενώ υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την προβολή του 
προγράµµατος 

• Αν το πρόγραµµα µειωθεί ή καταργηθεί, υπάρχει η αίσθηση ότι οι δραστηριότητες του δεν 
θα υποστηρίζονται οικονοµικά από άλλες πηγές 

• Το κόστος διαχείρισης του προγράµµατος στο σύνολό του εµφανίζεται σχετικά υψηλό  
 
Η έκθεση καταλήγει σε συστάσεις οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν για να αλλάξει η 
κατεύθυνση του προγράµµατος τα επόµενα δύο τελευταία χρόνια υλοποίησής του αλλά κύρια 
εστιάζει στο µέλλον των δράσεων για τη νεολαία και την περίοδο 2014- 2020. Οι συστάσεις 
είναι: 

                                                
70 Youth in Action Interim Evaluation, Final Report, ECOTEC/ECORYS, Rotterdam, February 2011. 

71 Το Youthpass είναι ένα άτυπο πιστοποιητικό συµµετοχής που µπορεί να έχει κάθε νέος που συµµετέχει σε 
προγράµµατα µη τυπικές εκπαίδευσης της Ε.Ε.  
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1. Βελτίωση και απλοποίηση της λογικής ενός µελλοντικού προγράµµατος και δηµιουργία 
περισσότερων µετρήσιµων δεικτών σχετικά µε τα αποτελέσµατα του προγράµµατος. 

2. Πρόταση για αυξανόµενη εστίαση στην απασχολησιµότητα για την επόµενη γενιά του 
προγράµµατος, λαµβάνοντας υπόψη τη συµπληρωµατικότητα µε άλλα προγράµµατα της 
Ε.Ε. 

3. Συνδυασµένη υποστήριξη προς τις οργανώσεις νέων και νέων εργαζοµένων και άµεσες 
επιχορηγήσεις για τους νέους 

4. Περαιτέρω προώθηση του Youthpass 
5. Να αυξηθεί το κόστος που καλύπτει δράσεις για «νέους µε λιγότερες ευκαιρίες» 
6. Να βελτιωθεί η στόχευση των νέων, µέσω πρόσθετων στρατηγικών επικοινωνίας 
7.Μέτρα για την βελτίωση και µείωση του διοικητικού φόρτου και κόστους διαχείρισης- 
Μείωση του διοικητικού φόρτου για τους αιτούντες 

8. Βελτίωση του συστήµατος παρακολούθησης (YouthLink)72 του προγράµµατος. 
 
Όπως οι περισσότερες από τις δράσεις που αναπτύσσει και χρηµατοδοτεί η Ε.Ε. έτσι και οι 
δράσεις για τη νεολαία και ειδικά το πρόγραµµα «Νεολαία σε Δράση» αποτελεί ένα συνεχώς 
µεταβαλλόµενο περιβάλλον µέσα στο οποίο πρέπει να υλοποιούνται στόχοι και πολιτικές. 
Όταν έγινε ο αρχικός σχεδιασµός του προγράµµατος το 2004-2005 δεν µπορούσαν να 
προβλεφθούν η σηµερινή δύσκολη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία, ούτε και η δεινή θέση 
των νέων στον τοµέα της απασχόλησης.  Έτσι τα σηµερινά αποτελέσµατα είναι µάλλον θετικά 
µιας και το γεγονός πως οι δράσεις εξακολουθούν να υφίστανται και να λειτουργούν µέσα σε 
συνθήκες κρίσης, είναι έµπρακτη απόδειξη της θέλησης τόσο της Ε.Ε. όσο και των ίδιων των 
νέων να συµµετέχουν και να εκπαιδεύονται. 
 
2.4.2 Συνεργασία της Ε.Ε. µε το Συµβούλιο της Ευρώπης (Σ.τ.Ε) στον τοµέα της νεολαίας. 
 
Κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, το Συµβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχουν αναπτύξει µια στενή συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας. Από το 1998, η εταιρική 
σχέση µεταξύ των δύο θεσµικών οργάνων στον τοµέα της νεολαίας έχει λάβει τη µορφή 
διαδοχικών συµβάσεων εστιάζοντας αρχικά στην «Κατάρτιση εργαζοµένων του τοµέα της 
νεότητας και νέων ηγετών», η οποία επεκτάθηκε το 2003 µε δύο ακόµη συµβόλαια, το ένα µε 
θέµα «Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία νεολαίας » και «Έρευνα Νεολαίας». Από το 2005, οι 
δύο φορείς ενισχύουν την συνεργασία τους και καθιερώνουν ένα ενιαίο σύµφωνο εταιρικής 
σχέσης, µε στόχο να παρέχει ένα διαρκές πλαίσιο για την από κοινού ανάπτυξη µιας 
συνεκτικής στρατηγικής στον τοµέα της κατάρτισης των εργαζοµένων στο χώρο της νεολαίας, 
και της έρευνας για τη νεολαία. Η συνεργασία Ε.Ε.- Συµβουλίου της Ευρώπης για τη νεολαία 
προσφέρει προστιθέµενη αξία µε τα προγράµµατα των δύο οργάνων και τους θεσµικούς 
εταίρους τους, ενθαρρύνει τη συνεργασία, τη συµπληρωµατικότητα και τις συνέργειες αλλά 
και την ενίσχυση της επιρροής της Ε.Ε. και του Σ.τ.Ε. στη νεολαία. Η σηµερινή συµφωνία 
συνεργασίας για τη νεολαία, Ε.Ε.- Συµβουλίου της Ευρώπης καλύπτει την περίοδο από 1 
Ιουλίου 2010 - 31 Δεκεµβρίου, 2013. Οι κύριοι στόχοι της εταιρικής συνεργασίας για τη 
νεολαία είναι: 

1. Κοινωνική ένταξη: 
• να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη των νέων, ιδιαίτερα των πλέον µειονεκτούντων νέων  
• η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, των επισφαλών κοινωνικών συνθηκών 
και της περιθωριοποίησης 

                                                
72  Κοινό ηλεκτρονικό πρόγραµµα παρακολούθησης των αιτήσεων και της εξέλιξης του προγράµµατος που 
διαχειρίζονται οι Εθνικές Υπηρεσίες στην κάθε χώρα. 
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• η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, την επιχειρηµατικότητα, την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση 

• να προωθήσει το διάλογο µεταξύ των γενεών και την αλληλεγγύη 
• η προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους, ειδικά αυτούς που διατρέχουν κίνδυνο 
αποκλεισµού 

• την προαγωγή της υγείας των νέων και την ευηµερία. 
2. Η δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η δηµοκρατική ιδιότητα του πολίτη και η 
συµµετοχή των νέων: 

• να ευαισθητοποιήσουν τους νέους στα ανθρώπινα δικαιώµατα 
• να µοιραστούν και να προωθήσουν τις δηµοκρατικές αξίες 
• η προώθηση της συµµετοχής των νέων, στις εθελοντικές δραστηριότητες και τη 
δηµοκρατική ιδιότητα του πολίτη 

• την προώθηση της ισότητας των φύλων 
• να αντιµετωπίζουν τη βιώσιµη ανάπτυξη, το περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή. 

 
3. Διαπολιτισµικός διάλογος και πολυµορφία: 

• την προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου και της νεολαίας σε ένα πολυπολιτισµικό 
περιβάλλον 

• την προώθηση απάντησης στο ρατσισµού, την µισαλλοδοξία και τις διακρίσεις 
• να υποστηρίξει την οικοδόµηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων 
• την υποστήριξη της παγκόσµιας αλληλεγγύης και της διαπεριφερειακής συνεργασίας 
• την υποστήριξη της συνεργασίας µε περιοχές εκτός Ευρώπης 
• την στήριξη της δηµιουργικότητας των νέων και τη συµµετοχή στον πολιτισµό. 

 
Η πολιτική όλων αυτών των συνεργασιών ανάµεσα στους δύο διεθνείς οργανισµούς έχει ως 
αποτέλεσµα τη µεγιστοποίηση των δράσεων και της επένδυσής τους στη νεολαία. Υπάρχουν 
όµως τρία πρακτικά θετικά αποτελέσµατα αυτής της συνεργασίας που αποδεικνύουν και την 
αναγκαιότητά της.  Συγκεκριµένα τα: 

1. Οι πρωτοβουλίες και η κοινή θεµατική αναπτύσσονται στα 47 κράτη µέλη του 
Συµβουλίου της Ευρώπης και όχι µόνο στα 27 κράτη µέλη της Ε.Ε.  

2. Η έµφαση στην εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα αρχίζει και υιοθετείται και από 
άλλες δράσεις της Ε.Ε. 

3. Η χρηµατοδότηση που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκολύνει οι δράσεις και 
προτεραιότητες να απλωθούν σε γεωγραφικές περιοχές και  κοινωνικές οµάδες 
ιδιαίτερα ευαίσθητες. 
 

2.4.3  Η ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών πολιτικών νεολαίας, το παράδειγµα της Ελλάδας. 
 
Ο τοµέας της νεολαίας αποτελεί µια από τις πολιτικές όπου οι αποφάσεις παίρνονται από τα 
κράτη µέλη. Ο ρόλος της Ε.Ε. είναι να δίνει κατευθύνσεις και να προτρέπει τα κράτη µέλη να 
εφαρµόζουν πολιτικές. Έτσι, στις περισσότερες από τις αποφάσεις των τελευταίων είκοσι 
χρόνων όπου αναπτύχθηκε η ειδική πολιτική για τους νέους, τα αποτελέσµατα στις χώρες 
µέλη είναι σε διαφορετικά επίπεδα.  
Η Ελλάδα είναι µια από τις παλιές χώρες µέλος της Ε.Ε. Συγκεκριµένα, η Ελλάδα ήταν η 
δέκατη χώρα που εντάχθηκε στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (1981), ενώ από το 
1982 διαθέτει αυτόνοµη υπηρεσία που έχει αποκλειστική αρµοδιότητα τα θέµατα νεολαίας. Η 
υπηρεσία αυτή εντάχθηκε αρχικά στο Υφυπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισµού που 
µετονοµάστηκε σε Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, ενώ σήµερα ανήκει στο Υπουργείο 
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Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς έχει 
ταυτόχρονα την εκπροσώπηση της ελληνικής κυβέρνησης στις επιτροπές, τις συναντήσεις και 
τις ενηµερώσεις για θέµατα νεολαίας στην Ε.Ε., ενώ παράλληλα έχει και την ευθύνη να 
µεταφέρει στην ελληνική πολιτεία τις προτάσεις προς θεσµοθέτηση για τους νέους. 

 
Όπως αναφέρει στη σελίδα της στο διαδίκτυο,73 η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς 

«διαµορφώνει την πολιτική της στον τοµέα Νεολαίας, λαµβάνοντας υπόψη τους 
άξονες των κειµένων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της Ε.Ε. και του Συµβουλίου της 
Ευρώπης και αφορούν στην πολιτική για τους νέους».  Πρόκειται για τα ακόλουθα κείµενα: 
Α. Στο πλαίσιο της Ε.Ε.: 

• Λευκή Βίβλος της Ε.Ε. – Μια νέα πνοή για την Ευρωπαϊκή νεολαία (COM(2001)681 
τελικό) 

• Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία (European Youth Pact) 
• Ανανεωµένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας (2010-2018) 

Β. Στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης 
• AGENDA 2020 

 
Όλα τα παραπάνω συγκροτούν ένα πλαίσιο παρεµβάσεων υπέρ της νεολαίας στην ελληνική 
κοινωνία, αλλά απέχουν πολύ από µια ολοκληρωµένη Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία, ένα 
εργαλείο δηλαδή πλήρους διαχείρισης και παρέµβασης προς όφελος των νέων. Η ελληνική 
περίπτωση περιλαµβάνει ορισµένα θετικά παραδείγµατα που θέτουν τη χώρα σε καλή θέση 
στο σύνολο των εφαρµοσµένων πολιτικών για τη νεολαία στην Ευρώπη. 
Στα θετικά θα πρέπει να αναφέρουµε την εφαρµογή των προτάσεων της Λευκής Βίβλου και 
ειδικά της προτεραιότητας για την πληροφόρηση των νέων. Με βάση αυτή την αρχή 
δηµιουργήθηκε ένα διευρυµένο δίκτυο Κέντρων Πληροφόρησης Νέων σε όλη την Ελλάδα που 
έδινε τη δυνατότητα στους νέους µε εύκολο τρόπο να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες 
και ενηµέρωση για θέµατα που τους απασχολούν. Στον άξονα συµµετοχή των νέων, η 
πιλοτική φάση των Δηµοτικών Συµβουλίων Νεολαίας από το 1997 και η ψήφιση του νόµου 
για τα Τοπικά Συµβούλια Νέων74 το  2006, αποτέλεσε µια άριστη πρακτική σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Στα θετικά παραδείγµατα περιλαµβάνονται και οι δράσεις για τη Νεανική 
επιχειρηµατικότητα αλλά και φυσικά η λειτουργία των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής75 για τους νέους και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης.76 Η Ελλάδα 
θεωρείται από τις χώρες µε καλά αποτελέσµατα στον τοµέα των πολιτικών για τη νεολαία και 
παρά το γεγονός της απουσίας καινοτόµων εφαρµογών, εξακολουθεί να παρακολουθεί τα 
ευρωπαϊκά τεκταινόµενα.  

                                                
73  www.neagenia.gr . 
74  Νόµος 3443/2006 ΦΕΚ 41 Α΄. 
75  Πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ για την περίοδο 2001 – 2006 και ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ για την περίοδο 2007 – 2013. 
76  Δίκτυο πληροφόρησης EURODESK. 
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3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
 
 
 
Η Συνθήκη του Άµστερνταµ που τέθηκε σε εφαρµογή την 1η Μαΐου του 1999 διευρύνει τη 
χρήση της διαδικασίας της συναπόφασης77 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η διεύρυνση 
διευκολύνει τη δηµοκρατική λειτουργία του σε περισσότερους τοµείς δράσης της Ε.Ε., ενώ 
παράλληλα συνδέει πιο άµεσα περισσότερες οµάδες πίεσης- διεκδίκησης. Δεν είναι, άλλωστε,  
τυχαίο πως από το 2000 και µετά, τα θέµατα νεολαίας τοποθετούνται σε υψηλότερη θέση στις 
προτεραιότητες της Ε.Ε. Νέα προγράµµατα και πρωτοβουλίες, τυποποίηση νεανικών 
γεγονότων των Προεδριών, διαδικασίες διαβούλευσης και µια σειρά από άλλα µεγάλα 
γεγονότα και εκδηλώσεις78 διασυνδέουν σταδιακά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ε.Ε. 
ευρύτερα µε το οργανωµένο νεανικό κίνηµα. 
Μια σειρά από θεωρητικά, πολιτικά κείµενα και αποφάσεις καθορίζουν την πολιτική νεολαίας 
της Ε.Ε., η οποία µε τον καιρό αποτελεί το καλό παράδειγµα εφαρµοσµένης πολιτικής για 
τους νέους και εκτός Ευρώπης. 
 

3.1 Λευκή Βίβλος79 για τη Νεολαία 
 
Το Νοέµβριο του 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει το «Λευκό Βιβλίο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία».80 Το κείµενο είναι 
αποτέλεσµα ευρείας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε νέους και οργανώσεις 
νέων από όλη την Ευρώπη και θέτει τέσσερις βασικούς άξονες προτεραιοτήτων. 
Συµπερασµατικά θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η Λευκή Βίβλος αναγνώρισε ότι στον τοµέα της 
πολιτικής για τη νεολαία είναι πολλοί αυτοί που συναποφασίζουν, αλλά κατά κύριο λόγο η 
αρµοδιότητα ανήκει στα κράτη µέλη. Επίσης, προσδιορίζει τέσσερις διαφορετικούς τοµείς 
όπου τα κράτη µέλη καλούνται να συντονίσουν τις εθνικές τους πολιτικές στον τοµέα της 
νεολαίας. Αυτές είναι: η συµµετοχή, η ενηµέρωση, ο εθελοντισµός και οι εθελοντικές 
δραστηριότητες και η µεγαλύτερη κατανόηση της νεολαίας. Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού 
ακριβώς για αυτό το λόγο θεσπίστηκε, για να επιτευχθεί η στενότερη δυνατή συνεργασία 
µεταξύ των πολιτικών για τη νεολαία στα διάφορα κράτη µέλη. 
Η Λευκή Βίβλος για τη Νεολαία αποτελεί σήµερα το γενικό περίγραµµα της πολιτικής της 
Ε.Ε. για τους νέους. Το γεγονός πως υπήρξε άµεσο αποτέλεσµα διευρυµένης διαβούλευσης 
µε τους νέους της Ευρώπης, επέτρεψε στη Λευκή Βίβλο για τη Νεολαία να αποτελέσει το 
έγγραφο που εκφράζει µε σαφήνεια και αποτελεσµατικότητα το περίγραµµα των στόχων για 
τη νεολαία και να γίνει από την πρώτη στιγµή αποδεκτό και υλοποιήσιµο από τους νέους και 
τις οργανώσεις νέων  της Ευρώπης. 
                                                

77 Η διαδικασία συναπόφασης (άρθρο 251 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) θεσπίστηκε 
αρχικά µε τη συνθήκη του Μάαστριχ. Παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εξουσία να εκδίδει πράξεις από 
κοινού µε το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

78   Σε συσχέτιση µε τα εκάστοτε Ευρωπαϊκά Έτη. 
79 Η Λευκή Βίβλος ή Λευκό Βιβλίο είναι µια επίσηµη δέσµη προτάσεων για συγκεκριµένες πολιτικές. Αντίθετα, το 
Πράσινο Βιβλίο περιλαµβάνει απλώς διάφορες ιδέες οι οποίες χρησιµεύουν ως βάση συζήτησης προκειµένου να 
ληφθεί κάποια απόφαση. Πηγή : «Η Ευρώπη από το Α έως το Ω : Οδηγός της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», 
Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1997. 

80 COM(2001) 681 τελικό, Bρυξέλλες, 21.11.2001. 
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3.2 Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού 
 

 Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού (ΑΜΣ) εφαρµόζεται σε διάφορους τοµείς πολιτικής στους 
οποίους η Ε.Ε. έχει περιορισµένες αρµοδιότητες, ενώ αντίθετα τα κράτη µέλη διευρυµένες. 
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ΑΜΣ, οι κυβερνήσεις µεταξύ τους εκπαιδεύονται βιωµατικά και 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, οπότε η µέθοδος τους καθοδηγεί να βελτιώσουν τις δικές 
τους εθνικές πολιτικές. Ο οδικός χάρτης της ΑΜΣ στον τοµέα της νεολαίας περιλαµβάνει τα 
παρακάτω βήµατα: 
1. Η Ε.Ε. προσδιορίζει τις µακροπρόθεσµες προτεραιότητές της στον τοµέα της πολιτικής 

για τη νεολαία µέσα από έγγραφα πολιτικής π.χ. µε τη Λευκή Βίβλο για τη νεολαία ή την 
απόφαση για ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τη νεολαία 

2. Μέσα από το διάλογο µε τα κράτη µέλη, η Ε.Ε. προτείνει κοινούς στόχους για κάθε 
προτεραιότητα 

3. Το Συµβούλιο των Υπουργών Νεολαίας εκδίδει κοινούς στόχους για τις προτεραιότητες 
4. Τα κράτη µέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρµογή των κοινών στόχων. Υποβάλλουν 

περιοδικά έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τις δράσεις που 
υλοποιήθηκαν και την σύνδεση αυτών των  δράσεων µε την εφαρµογή των 
προτεραιοτήτων των προηγούµενων βηµάτων. 

5. Με βάση αυτές τις εκθέσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιµάζει συγκεντρωτική 
αναφορά, στην οποία αναλύεται η πρόοδος της εφαρµογής των στόχων. Η 
συγκεντρωτική αναφορά υποβάλλεται στο Συµβούλιο των Υπουργών Νεολαίας 

6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει παράλληλα στο Συµβούλιο των Υπουργών Νεολαίας 
και τις προτάσεις της σχετικά µε την επέκταση των προτεραιοτήτων. 

7. Το Συµβούλιο των Υπουργών Νεολαίας αποφασίζει επί των προτάσεων αυτών και θέτει 
νέες διαδικασίες παρακολούθησης. Σε αυτό το σηµείο, η διαδικασία συνεχίζεται 
επαναλαµβάνοντας το βήµα τέσσερα, σε αυτό που ονοµάζεται «κυλιόµενη ατζέντα». 

 
Τα κράτη µέλη συµφώνησαν το 2008 να καθοριστούν συγκεκριµένα εθνικά µέτρα αλλά και 
να δηµιουργηθεί µηχανισµός παρακολούθησης της υλοποίησης των κοινών στόχων, 
αναλαµβάνοντας παράλληλα και τη δέσµευση για περαιτέρω προσαρµογή των πολιτικών για 
τη νεολαία. 
Μέσω της ΑΜΣ, κάθε κράτος µέλος υποχρεούται να ζητήσει τη γνώµη των νέων πριν από 
κάθε υποβολή των εθνικών περιοδικών εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υποχρέωση 
αυτή τονίζει για άλλη µια φορά τη δέσµευση των κρατών µελών στη συµµετοχή των νέων στις 
πολιτικές για τη νεολαία. 

 
 
 

3.3 Ευρωπαϊκό Σύµφωνο Νεολαίας 
 
Όσον αφορά τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών του «ευρωπαϊκού προτύπου» της 
πολιτικής για τη νεολαία της Ε.Ε., είναι σηµαντικό να εξετάσουµε ένα ακόµη εργαλείο της στον 
τοµέα της πολιτικής για τη νεολαία: το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία.  
Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία εξελίχθηκε ως αναπόσπαστο τµήµα της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, όταν  
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αυτή αναθεωρήθηκε το 2005. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη Νεολαία, 
αποφασίστηκαν µια σειρά από µέτρα πολιτικής για την αντιµετώπιση των εξής ζητηµάτων: 
• Απασχόληση και κοινωνική ένταξη  
• εκπαίδευση, κατάρτιση και κινητικότητα 
• συµφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. 
 
Μεταξύ των συγκεκριµένων προτεραιοτήτων πολιτικής που αναφέρονται στη στρατηγική της 
Λισσαβόνας και στις οποίες θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, είναι η αναγνώριση της µη 
τυπικής και άτυπης µάθησης αλλά και η ανάγκη να αυξηθεί η εστίαση στις περιοχές αυτές στα 
κράτη µέλη. 
Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία επίσης τονίζει την ανάγκη να ζητείται η γνώµη των 
νέων και των οργανώσεών τους κατά την εθνική εφαρµογή και παρακολούθηση του 
Συµφώνου. Επιπλέον, υπογραµµίζει ότι τα Εθνικά Συµβούλια Νεολαίας οφείλουν να είναι 
µεταξύ των φορέων που συµµετέχουν σε αυτές τις διαβουλεύσεις.  
 
 

3.4 Προγράµµατα για νέους  
 
Η Ε.Ε. χρηµατοδοτεί µια µεγάλη σειρά από προγράµµατα δράσεων και υποστήριξης στον 
τοµέα της νεολαίας. Το κοινό όλων αυτών των προγραµµάτων είναι η προσπάθεια να 
υποβοηθηθούν οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ε.Ε. µε πρακτικά εργαλεία κατανοητά από 
τους νέους και τους φορείς που ασχολούνται µε τα θέµατα νεολαίας. Στη προγραµµατική 
περίοδο 2007 – 2013 λειτουργούν περί τα δέκα προγράµµατα που αφορούν τους νέους. Τα 
ποιό ενδιαφέροντα και δηµοφιλή είναι τα παρακάτω: 
 
3.4.1. Νεολαία σε Δράση 
 

«Νεολαία σε Δράση» 81 είναι το όνοµα του προγράµµατος κινητικότητας της Ε.Ε. για τους 
νέους, που διαρκεί από το 2007 έως το 2013. Το πρόγραµµα στοχεύει στο «να εµπνεύσει την 
αίσθηση της ενεργούς συµµετοχής στα κοινά, την αλληλεγγύη και την ανεκτικότητα µεταξύ των 
νέων Ευρωπαίων».82 Η κύρια οµάδα-στόχος του προγράµµατος είναι οι νέοι ηλικίας 15-28 
ετών, µε ορισµένες δυνατότητες παράκλησης για τη διευρυµένη ηλικιακή οµάδα 13-30 ετών. 
Το πρόγραµµα υποστηρίζει πέντε διαφορετικές κατηγορίες δραστηριοτήτων για τη νεολαία, 
που ονοµάζονται «δράσεις» και υλοποιείται µέσω των Εθνικών Υπηρεσιών83 για όλα τα κράτη 
µέλη. Οι δράσεις του προγράµµατος είναι: 

 
Δράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη 

1.1. Ανταλλαγές νέων 
1.2. Πρωτοβουλίες Νέων 
1.3. Δηµοκρατικά Σχέδια για Νέους 
 

Δράση 2 – Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία 
 
Δράση 3 – Νεολαία στον κόσµο 
                                                

81  Το πρόγραµµα εγκρίθηκε µε το COM (2004) 471 final. 
82  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Γ∆ Εκπαίδευση και Πολιτισµός, Πρόγραµµα Νεολαία σε Δράση, Οδηγός. 
83  Αποκεντρωµένες µονάδες πληροφόρησης και λειτουργίας του προγράµµατος σε εθνικό επίπεδο. 
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           3.1. Συνεργασία µε γειτονικές χώρες εταίρους 
3.2. Συνεργασία µε άλλες χώρες του κόσµου 
 

Δράση 4 – Υποστηρικτικά Μέτρα για τη  Νεολαία 
          4.1. Υποστήριξη φορέων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη στον τοµέα νεολαίας 

4.2. Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Νεολαίας 
4.3. Κατάρτιση και Δικτύωση  
4.4. Σχέδια που ενθαρρύνουν την καινοτοµία και την ποιότητα 
4.5. ∆ραστηριότητες ενηµέρωσης για νέους και όσους δραστηριοποιούνται στον τοµέα 
της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 
4.6. Συµπράξεις 
4.7. Υποστήριξη των δοµών του προγράµµατος 
4.8. Προστιθέµενη άξια του προγράµµατος 

 
Δράση 5 – Ευρωπαϊκή συνεργασία στον Τοµέα της Νεολαίας 

5.1. Συναντήσεις νέων και αρµόδιων της πολιτικής για τη νεολαία 
5.2. Υποστήριξη δραστηριοτήτων για την καλύτερη γνώση του τοµέα της νεολαίας 
5.3. Συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς 
 

Το τρέχον πρόγραµµα διαδέχεται τα προηγούµενα προγράµµατα κινητικότητας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέους, που χρονολογούνται από το 1988.84 Η προώθηση 
ευκαιριών για την κινητικότητα, ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ των νέων έχει 
αποτελέσει προτεραιότητα για την Ε.Ε. για περισσότερα από είκοσι χρόνια. 
Το πρόγραµµα Νεολαία σε Δράση είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νεολαία. Παρέχει την ευκαιρία σε δεκάδες χιλιάδες νέους κάθε 
χρόνο από όλη την Ευρώπη να αναπτύξουν την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και να 
συµµετέχουν σε ποικίλες κοινωνικές παρεµβάσεις. Δράσεις ανταλλαγών, τοπικών 
πρωτοβουλιών, εθελοντικής εργασίας, συνεδρίων και ερευνών για θέµατα νεολαίας, είναι 
µερικές από τις πετυχηµένες προτάσεις για τους νέους και τους φορείς νεολαίας. Το 
πρόγραµµα έχει τους Γενικούς και Ειδικούς στόχους του, όπως αυτοί καθορίστηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µετά από ανοικτή διαβούλευση µε όλους τους εµπλεκόµενους στο 
τοµέα της νεολαίας.  

 
Οι γενικοί στόχοι του προγράµµατος είναι οι εξής: 

• προώθηση της ενεργούς συµµετοχής των νέων στα κοινά 
• ανάπτυξη της αλληλεγγύης των νέων 
• ενίσχυση της αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των λαών µέσω των νέων 
• υποστήριξη των δραστηριοτήτων των νέων και των δυνατοτήτων των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών στον τοµέα της νεολαίας 

• προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας.  
 
Οι πέντε ειδικοί στόχοι είναι οι εξής:  
1. Προώθηση της ενεργού συµµετοχής των νέων 

• δίνοντας στους νέους και τις οργανώσεις που τους εκπροσωπούν, τη δυνατότητα να 

                                                
84 «Νεολαία για την Ευρώπη» (1988-1991) που ακολουθείται από το “Νεολαία για την Ευρώπη ΙΙ” (1992-95) και 

«Νεολαία για την Ευρώπη ΙΙΙ» (1996-99), την “Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία” (1996-99, που αργότερα 
ενσωµατώθηκε στα διαδοχικά προγράµµατα για νέους), το πρόγραµµα “Νεολαία” (2000-06) και, τέλος, το 
σηµερινό πρόγραµµα “Νεολαία σε Δράση” (2007 - 13). 
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λάβουν µέρος στην ανάπτυξη της κοινωνίας γενικότερα και της Ε.Ε., ειδικότερα 
• να αναπτύξει το αίσθηµα του ανήκειν στην Ε.Ε. 
• προώθηση της κινητικότητας των νέων στην Ευρώπη 
• ανάπτυξη της διαπολιτισµικής µάθησης στον τοµέα της νεολαίας 
• προαγωγή των θεµελιωδών αξιών της Ε.Ε. µεταξύ των νέων 
• ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας, επιχειρηµατικότητας και δηµιουργικότητας 
• εξασφάλιση της συµµετοχής στο πρόγραµµα νέων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες 
• διασφάλιση της αρχής της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά τη 
συµµετοχή στο πρόγραµµα. 

 
2. Ανάπτυξη της αλληλεγγύης µεταξύ των νέων 
• υποστήριξη των εθελοντικών δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 
• συµµετοχή των νέων στις ενέργειες αλληλεγγύης της Ε.Ε. 
• ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των πολιτικών και εθελοντικών υπηρεσιών µε τη 
συµµετοχή των νέων σε εθνικό επίπεδο. 
 

3. Η προώθηση της αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των λαών µέσω των νέων 
• ανάπτυξη των ανταλλαγών και του διαπολιτισµικού διαλόγου µεταξύ των νέων 
Ευρωπαίων και των νέων των γειτονικών χωρών85 

• ανάπτυξη στις τρίτες χώρες της ποιότητας των δοµών υποστήριξης για τους νέους και 
του ρόλου των διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους 

• να αναπτυχθούν µε άλλες χώρες θεµατικές συνεργασίες νέων και νέων εργαζοµένων. 
 

4. Υποστήριξη δραστηριοτήτων για τη νεολαία και τις δυνατότητες των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών στον τοµέα της νεολαίας 

• να συµβάλει στη δικτύωση των οργανώσεων 
• να αναπτύξει την κατάρτιση και τη συνεργασία µεταξύ των εργαζοµένων της νεολαίας 
• προώθηση της καινοτοµίας στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τους νέους 
• προσπάθειες για την αναγνώριση της µη τυπικής εκπαίδευσης των νέων. 

 
5. Προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα των πολιτικών για τη νεολαία 
• ενθάρρυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών και της συνεργασίας µεταξύ των 
διοικήσεων και των πολιτικών 

• να ενισχυθεί ο δοµηµένος διάλογος µεταξύ των πολιτικών και των νέων 
βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης της νεολαίας. 
 

3.4.2. Πρόγραµµα διά βίου µάθησης 
 
Το Πρόγραµµα Διά Βίου Μάθησης (LLP) είναι ο διάδοχος των προγραµµάτων Socrates, 

Leonardo da Vinci και Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Μάθησης (2000-2006). Επικεντρώνει στις 
                                                

85 Ο όρος γειτονικές χώρες αφορά τις χώρες εκτός Ε.Ε. και εκτός διαδικασίας ένταξης. Μέσω της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας, η Ένωση στοχεύει στη δηµιουργία βαθύτερων οικονοµικών και πολιτικών σχέσεων µε τις 
γειτονικές χώρες στα ανατολικά και στα νότια, υποστηρίζοντας τις µεταρρυθµιστικές διαδικασίες τους. 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡOΠΗ, Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων, Ευρωπαϊκή Πoλιτική Γειτoνίας. 
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δυνατότητες µάθησης από την νεανική ηλικία αλλά και για το σύνολο των ευρωπαίων πολιτών 
ανεξάρτητου ηλικίας. Λειτουργεί για την περίοδο 2007- 2013 και έχει τις παρακάτω δράσεις: 

 
- Comenius - Δράση για το σχολείο 
Το πρόγραµµα Comenius εστιάζει στην πρώτη φάση της εκπαίδευσης, από την προσχολική 
και την πρωτοβάθµια στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Απευθύνεται σε όλα τα µέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας: µαθητές, δασκάλους, τοπικές αρχές, ενώσεις γονέων, µη 
κυβερνητικές οργανώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύµατα για εκπαιδευτικούς, πανεπιστήµια.  

 
Το πρόγραµµα Comenius στοχεύει στην ανάπτυξη της γνώσης και κατανόησης µεταξύ των 
νέων και το εκπαιδευτικό προσωπικό σχετικά µε την ποικιλοµορφία των ευρωπαϊκών 
πολιτισµών, γλωσσών και αξιών. Βοηθά τους νέους να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες της 
ζωής και ικανότητες που είναι απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, για την 
µελλοντική τους απασχόληση και για την ενεργό συµµετοχή στα κοινά. Comenius έχει τους 
εξής στόχους: 

• βελτίωση και αύξηση της κινητικότητας των µαθητών και του εκπαιδευτικού 
προσωπικού στα διάφορα κράτη µέλη 

• ενίσχυση και αύξηση των εταιρικών σχέσεων µεταξύ σχολείων από διαφορετικά κράτη 
µέλη, µε τουλάχιστον τρία εκατοµµύρια µαθητές να συµµετέχουν σε κοινές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες µέχρι το 2010 

• ενθάρρυνση της εκµάθησης γλωσσών, καινοτόµου περιεχοµένου, υπηρεσιών και 
καλύτερων µεθόδων διδασκαλίας και πρακτικών 

• ενίσχυση της ποιότητας και της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης των 
δασκάλων 

• βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διαχείρισης των σχολείων 
 
- Erasmus - Τριτοβάθµια εκπαίδευση 
Το πρόγραµµα Erasmus είναι η ναυαρχίδα της Ε.Ε. και το κύριο πρόγραµµα κατάρτισης 
στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα Erasmus δεν υποστηρίζει µόνο την 
κινητικότητα (για φοιτητές, καθηγητές, ή άλλο προσωπικό της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης/ 
επιχειρήσεις που επιθυµούν να σπουδάσουν, να διδάξουν και να εργαστούν στο εξωτερικό), 
αλλά παρέχει συγχρηµατοδότηση σε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και τη συνεργασία 
µέσω διακρατικών σχεδίων συνεργασίας.  

 
Οι κεντρικές δράσεις του προγράµµατος Erasmus υποστηρίζουν την διακρατική συνεργασία 

µεταξύ ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και άλλων σχετικών φορέων σε όλη την 
Ευρώπη µέσα από πολυµερή σχέδια, συµπεριλαµβανοµένων των σχεδίων που αποσκοπούν 
να προσεγγίσουν τον επιχειρηµατικό κόσµο, καθώς και δίκτυα και συνοδευτικά µέτρα. Το 
πρόγραµµα Erasmus είναι το πιο δηµοφιλές πρόγραµµα ανάµεσα στους φοιτητές των 
πανεπιστηµίων της Ευρώπης. Μια από τις πιο διαδεδοµένες δράσεις του αποτελεί η 
δυνατότητα των φοιτητών να παρακολουθούν µαθήµατα σε άλλα πανεπιστήµια για µικρό 
χρονικό διάστηµα. 

 
- Leonardo da Vinci - Επαγγελµατική κατάρτιση 
Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci συνδέει τις πολιτικές µε την πρακτική στον τοµέα της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ε.Ε.Κ). Δίνει τη δυνατότητα σε νέους να 
βελτιώσουν τις ικανότητές τους, τις γνώσεις και δεξιότητες µέσα από δράσεις εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για ένα χρονικό διάστηµα στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε τη συνεργασία 



 41 

οργανισµών κατάρτισης. 
 
Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci εστιάζει στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
εκτός της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Αφορά τη µάθηση και τη διδασκαλία και στόχο έχει όλα 
τα εµπλεκόµενα µέρη, δηλαδή νέοι εκπαιδευόµενοι, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, ιδρύµατα 
και εκπαιδευτικοί φορείς, επιχειρήσεις, ενώσεις, κοινωνικοί εταίροι και οργανισµοί που 
ασχολούνται µε τη δια βίου µάθηση να βοηθήσουν τους νέους για την καλύτερη και 
ευκολότερη είσοδό τους στην αγορά εργασίας. 

 
- Grundtvig - Εκπαίδευση ενηλίκων 
Το πρόγραµµα Grundtvig εστιάζει στις ανάγκες διδασκαλίας των µεγαλυτέρων σε ηλικία και 
στην εκπαίδευση ενηλίκων. Υποστηρίζει τα εναλλακτικά ρεύµατα της εκπαίδευσης, καθώς και 
τα ιδρύµατα και οργανώσεις που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Υποστήριξη της δια βίου 
µάθησης και της κινητικότητας. Με αυτό τον τρόπο αντιµετωπίζει επίσης το πρόβληµα 
γήρανσης του πληθυσµού της Ευρώπης. Το πρόγραµµα Grundtvig έχει ως στόχο να 
προσφέρει στους ενήλικες τρόπους για να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. 
Η γενική εικόνα από την εφαρµογή του προγράµµατος δια βιου µάθησης είναι θετική και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη συνέχιση του προγράµµατος για την επόµενη περίοδο, 
2014- 2020. 
 

3.5 Δοµηµένος Διάλογος για τη Νεολαία 
 
Για να τονίσει τη σηµασία της διατήρησης του διαλόγου µε τους νέους στο πλαίσιο της Ε.Ε., 
το Συµβούλιο των Υπουργών Νεολαίας εξέδωσε ψήφισµα (2005), στο οποίο κάλεσε τόσο την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη µέλη να αναπτύξουν ένα διαρθρωµένο διάλογο µε 
τους νέους και τους οργανισµούς, τους ερευνητές αλλά και τους φορείς χάραξης πολιτικής 
στον τοµέα της νεολαίας. Η ανάγκη για δοµηµένο διάλογο υποστηρίχθηκε επίσης και µέσα 
από ένα άλλο ψήφισµα του Συµβουλίου (11/ 2006) και από την απόφαση για «την προαγωγή 
της πλήρους συµµετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία» 
(09/2007). 
Ο «δοµηµένος διάλογος» είναι ένας µηχανισµός που εξασφαλίζει µια ολοκληρωµένη 
διαδικασία διαλόγου µε τους νέους σε όλα τα επίπεδα εντός της Ε.Ε. Οι κυβερνήσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων των θεσµικών οργάνων της Ε.Ε., συζητούν επιλεγµένα θέµατα µε 
τους νέους, προκειµένου να επιτύχουν αποτελέσµατα τα οποία είναι χρήσιµα για τη χάραξη 
πολιτικής. Η συζήτηση είναι δοµηµένη ως προς τα θέµατα και το χρονοδιάγραµµα, µε δράσεις 
που λαµβάνουν χώρα σε τακτική βάση, όπου οι νέοι µπορούν να συζητήσουν τα θέµατα που 
συµφωνήθηκε µεταξύ τους, αλλά και µε τοπικούς, εθνικούς και κοινοτικούς πολιτικούς. 
Οι οργανώσεις νεολαίας διαδραµατίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στον διαρθρωµένο 
διάλογο, καθώς µιλούν για λογαριασµό ενός µεγάλου αριθµού νέων ανθρώπων. Ο κύριος 
εταίρος των θεσµικών οργάνων της Ε.Ε. είναι το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας. Ωστόσο, ο 
δοµηµένος διάλογος έχει επίσης ως στόχο την εµπλοκή νέων που δεν είναι ενταγµένοι σε 
νεανικούς φορείς και οργανώσεις, καθώς και νέων µε λιγότερες ευκαιρίες. 

 
 

3.6 Ανανεωµένη Κοινωνική Ατζέντα. 
 
Η Ανανεωµένη Κοινωνική Ατζέντα είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιµοποιεί η Ε.Ε. µέσω 
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της οποίας προωθεί τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την ενεργό συµµετοχή των 
νέων στην κοινωνία. Τον Ιούλιο του 200886 µέσα από µια ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή βάζει στην ηµερήσια διάταξη τα παιδιά και τους νέους µεταξύ επτά 
προτεραιοτήτων, όταν περιγράφει τους τοµείς πολιτικής στους οποίους θα δώσει 
προτεραιότητα για την αντιµετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων στην Ευρώπη. Η 
ανανεωµένη κοινωνική ατζέντα βασίζεται σε τρεις αλληλένδετους στόχους ίσης σηµασίας: τη 
δηµιουργία ευκαιριών, την παροχή πρόσβασης και την επίδειξη αλληλεγγύης.  

 
3.7.   Το µέλλον των πολιτικών νεολαίας στην Ε.Ε. 
 

Το πλαίσιο συνεργασίας που περιγράφεται στη Λευκή Βίβλο για τη νεολαία έληξε το 2009. 
Ήταν εποµένως φυσικό η Ε.Ε. να εκτιµήσει και να αξιολογήσει το υπάρχον πλαίσιο και να 
προταθούν βελτιώσεις για ένα αναθεωρηµένο πλαίσιο πολιτικής για τη νεολαία που θα είναι 
σε ισχύ από το 2010. Το νέο πλαίσιο, που ονοµάζεται «Στρατηγική της Ε.Ε. για τη νεολαία: 
Επένδυση και ενδυνάµωση»,87 εγκρίθηκε από το Σώµα των Επιτρόπων τον Απρίλιο του 
2009. Το χρονικό διάστηµα της παρούσας Στρατηγικής είναι εννέα έτη, 2010 - 2018. 
Όπως και µε τη διαδικασία που οδήγησε τελικά στη Λευκή Βίβλο, µια ολοκληρωµένη 
διαβούλευση µε τους νέους και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς πραγµατοποιήθηκε πριν από 
τη σύνταξη της Στρατηγικής. Συµµετείχαν εκπρόσωποι µη κυβερνητικών οργανώσεων 
νεολαίας, ερευνητές σε θέµατα νεολαίας, κυβερνητικοί αξιωµατούχοι και άλλοι 
εµπειρογνώµονες στον τοµέα της νεολαίας. Η Επιτροπή διοργάνωσε επίσης µια ανοικτή 
διαδικτυακή διαβούλευση απευθείας µε τους νέους. Η διαβούλευση αυτή συγκέντρωσε 
περισσότερες από 5.000 απαντήσεις από νέους όλης της Ευρώπης. Μέσω αυτής της 
ολοκληρωµένης διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε και εξασφάλισε τη 
συµµετοχή των νέων στη χάραξη πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, ενώ η διαδικασία αποτέλεσε 
και ένα παράδειγµα καλής πρακτικής, µη τυπικής µάθησης και εφαρµογής των δηµοκρατικών 
θεσµών. 

 
Το νέο στην εννιάχρονη αυτή Στρατηγική είναι η διαµόρφωση ενός συνόλου προτεραιοτήτων 
πολιτικής για τη νεολαία που είναι διατοµεακές. Η Στρατηγική προτείνει τρεις 
µακροπρόθεσµους στόχους για τη βελτίωση της πολιτικής για τη νεολαία στην Ε.Ε. 
Επιπρόσθετα, προτείνει δύο ή τρεις «τοµείς δράσης» που συνδέονται µε κάθε στόχο και οι 
οποίοι πρέπει να επανεξετάζονται κάθε τρία χρόνια. Οι νέες προτεραιότητες είναι οι 
παρακάτω: 

• Δηµιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους στην εκπαίδευση και την 
απασχόληση. Τοµείς δράσης: εκπαίδευση, απασχόληση και επιχειρηµατικότητα. 

• Βελτίωση της πρόσβασης και πλήρης συµµετοχή όλων των νέων στην κοινωνία. 
Τοµείς δράσης: υγεία, αθλητισµός και συµµετοχή. 

• Ενίσχυση της αµοιβαίας αλληλεγγύης µεταξύ της κοινωνίας και των νέων. Τοµείς 
δράσης: κοινωνική ενσωµάτωση, εθελοντισµός, νεολαία και ο κόσµος. 

 
Σύµφωνα µε τη νέα Στρατηγική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να έχει διαθέσιµα τα 
ίδια εργαλεία  µε πριν: την Ανοικτή Μέθοδο  Συντονισµού, το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη 

                                                
86 Ανανεωµένη κοινωνική ατζέντα: Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. 

COM(2008) 412 τελικό. 
87 An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering.  A renewed open method of coordination to address 

youth challenges and opportunities. COM(2009) 200 final. 
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Νεολαία, το Πρόγραµµα «Νεολαία σε Δράση» και το «δοµηµένο διάλογο». 
 

3.8. Στρατηγική “Ευρώπη 2020” και οι νέοι 
 

Την άνοιξη του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί την Στρατηγική «Ευρώπη 2020».88 
Είναι µια προσπάθεια να επανατεθούν στόχοι για την Ε.Ε. στην πορεία για το 2020, οι οποίοι 
όµως λαµβάνουν υπόψη και την έξοδο από την οικονοµική κρίση.  
Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 θέτει τρεις λέξεις - κλειδιά, τρεις προτεραιότητες για 
την ανάπτυξη του 21ου αιώνα:  

• Έξυπνη, που θα βασίζεται στη γνώση και την καινοτοµία. 
• Αειφόρο, που θα προωθεί την αποτελεσµατικότερη χρήση των φυσικών πόρων σε µια 
πιο πράσινη και αειφόρο οικονοµία. 

• Χωρίς αποκλεισµούς, µια οικονοµία υψηλής απασχόλησης που θα εξασφαλίζει 
κοινωνική και εδαφική συνοχή. 

  
Η παραπάνω ανάπτυξη εξειδικεύεται και σε αντιπροσωπευτικούς αριθµητικούς στόχους, 
σύµφωνα µε τους οποίους, µέχρι το 2020 πρέπει: 

• Το 75% του πληθυσµού ηλικίας 20-64 να έχει απασχόληση (έναντι του σηµερινού 
69%). 

• Το 3% του ΑΕΠ της Ε.Ε. να επενδύεται σε Έρευνα και Ανάπτυξη (σήµερα είναι 
µικρότερο από 2%, όταν στις ΗΠΑ είναι 2,6% και στην Ιαπωνία 3,4%). 

• Οι στόχοι 20/20/2089 για την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή να επιτευχθούν (η 
µείωση των εκποµπών πιθανώς να φτάσει και στο 30%). 

• Το ποσοστό των Ευρωπαίων που εγκαταλείπουν το σχολείο να µειωθεί πέραν του 
10% (έναντι του σηµερινού 15%), ενώ πάνω από το 40% να φτάνει στην τέταρτη 
βαθµίδα εκπαίδευσης (από 31% σήµερα). 

• 20 εκατοµµύρια παραπάνω ευρωπαίοι να ξεφύγουν από τη φτώχεια. 
 
Τα κράτη µέλη θα πρέπει τώρα να ορίσουν τους δικούς τους στόχους για την υλοποίηση των 
παραπάνω προτεραιοτήτων και αυτή τη φορά οι στόχοι θα είναι δεσµευτικοί για τα κράτη µέλη 
και όχι εθελοντικοί –όπως στη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Επιπλέον, προβλέπεται και µια 
αποτελεσµατικότερη διαδικασία συντονισµού και ελέγχου. Η ποιοτική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, η επιτυχής ένταξη στην αγορά εργασίας αλλά και η µεγαλύτερη κινητικότητα των 
νέων αποτελούν ζωτικούς παράγοντες για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων όλων των 
νέων και την επίτευξη των στόχων της «Ευρώπης 2020». 
Παράλληλα, το Συµβούλιο της Ευρώπης θέτει τους στόχους του για τη Στρατηγική «Ευρώπη 

2020» και τους νέους µε τις παρακάτω προτεραιότητες: 
1. Ανθρώπινα δικαιώµατα και δηµοκρατία, µε έµφαση:  

• στη διασφάλιση ότι οι νέοι απολαµβάνουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

• στην προώθηση της ενεργούς συµµετοχής των νέων στις δηµοκρατικές διαδικασίες και 
δοµές 

                                                
88 ΕΥΡΩΠΗ 2020.Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη COM(2010) 2020 τελικό. 

89 Την 17η Δεκεµβρίου 2008 εγκρίθηκε η πρόταση του Έλληνα Επιτρόπου Σταύρου Δήµα για την έκδοση δέσµης 
οδηγιών για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Βασικός άξονας της πρότασής του ο στόχος «20/20/20»: 
20% µείωση των αερίων θερµοκηπίου, 20% αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας και επιπλέον αύξηση του 
ποσοστού ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 20%. 
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• στην προώθηση των ίσων ευκαιριών ώστε όλοι οι νέοι να συµµετέχουν σε όλες τις 
πλευρές της καθηµερινής ζωής 

• στην αποτελεσµατική εφαρµογή της ισότητας των φύλων καθώς και στην πρόληψη 
όλων των µορφών της βίας που αφορά στη διάκριση των φύλων 

• στην προώθηση της συνειδητοποίησης, της εκπαίδευσης και της δράσης των νέων 
σχετικά µε το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη 

• στη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των νέων στην πληροφόρηση και τις 
συµβουλευτικές υπηρεσίες. 

2. Ζώντας µαζί σε διαφορετικές κοινωνίες, µε έµφαση: 
• στην παροχή της δυνατότητας στους νέους να αναγνωρίζουν, στην καθηµερινή τους 
ζωή, την πολιτισµική διαφορετικότητα καθώς και να προωθούν το διαπολιτισµικό 
διάλογο και τη συνεργασία 

• στην πρόληψη και εξουδετέρωση όλων των µορφών ρατσισµού και διακρίσεων 
• στην υποστήριξη πρωτοβουλιών των νέων και των οργανώσεών τους αναφορικά µε 
την πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων, καθώς και συµφιλίωση µετά από 
σύγκρουση µέσω του διαπολιτισµικού διαλόγου, συµπεριλαµβανοµένης της 
θρησκευτικής του διάστασης 

• στην υποστήριξη των "κοινωνικο - µορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους" προς 
τους νέους πρόσφυγες, αυτούς που αναζητούν άσυλο και  τους πρόσφυγες πολέµου 

• στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας 
στην Ευρώπη και εκτός αυτής 

• στην ενθάρρυνση των νέων να προωθήσουν την παγκόσµια αλληλεγγύη και 
συνεργασία. 

3. Κοινωνική ενσωµάτωση των νέων, µε έµφαση: 
• στην υποστήριξη της ενσωµάτωσης των περιθωριοποιηµένων νέων 
• στη διασφάλιση της πρόσβασης των νέων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την 
εργασιακή ζωή, ειδικά µέσω της προαγωγής και αναγνώρισης της µη τυπικής µάθησης 

• στην υποστήριξη της µετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, 
ενισχύοντας τη συµφιλίωση προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής 

• στην υποστήριξη της αυτονοµίας και της ευηµερίας των νέων καθώς και της 
πρόσβασής τους σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης 

• στη διασφάλιση ότι οι νέοι έχουν ίση πρόσβαση στον πολιτισµό, τον αθλητισµό και τις 
δηµιουργικές δραστηριότητες 

• στην ενθάρρυνση του διαγενεακού διαλόγου και της αλληλεγγύης. 
 
Οι ανωτέρω προτεραιότητες υλοποιούνται από το Συµβούλιο της Ευρώπης, µέσω των 
ακόλουθων προσεγγίσεων, µεθόδων και εργαλείων: 

1. αναφορικά µε την ανάπτυξη της πολιτικής για τη νεολαία και τη συνεργασία: 
• προωθεί διακυβερνητική και διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη της πολιτικής για τη 
νεολαία εστιάζοντας ειδικά στη δηµιουργία κανόνων και στην υποστήριξη της 
εφαρµογής τους 

• παρέχει υπηρεσίες προς τα κράτη – µέλη, ειδικά µέσω της εκπόνησης διεθνών 
αναφορών για την εθνική πολιτική νεολαίας και της πραγµατοποίησης συµβουλευτικών 
αποστολών  

• συνεργάζεται µε την Ε.Ε. 
• συνεργάζεται µε άλλους εταίρους και υπηρεσίες που εµπλέκονται σε τοµείς που 
σχετίζονται µε την πολιτική για τη νεολαία του Συµβουλίου της Ευρώπης 
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• αναπτύσσει το θεσµό της συνδιαχείρισης, ως ένα µοναδικό και πολύτιµο µηχανισµό 
συνεργασίας µεταξύ των κυβερνήσεων και των οργανώσεων νεολαίας 
 

2. αναφορικά µε τις "κοινωνικο - µορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους", την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση: 

• διασφαλίζει την πολυµερή συνεργασία στον τοµέα νεολαίας ως κατάλληλο τρόπο 
προώθησης της διεθνούς κατανόησης, στο πλαίσιο των αξιών του Συµβουλίου της 
Ευρώπης 

• προωθεί το θεσµό των πολλαπλασιαστών, την παροχή ποιοτικών "κοινωνικο - 
µορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους" και την αναγνώρισής τους 

• προωθεί τη διαπολιτισµική µάθηση ως µέθοδο µη τυπικής µάθησης που σχετίζεται 
ειδικά µε την προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου και την καταπολέµηση του 
ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας  

• λειτουργεί τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεότητας και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Νεότητας ως 
µοναδικά εργαλεία για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της 
νεολαίας. 
 

3. αναφορικά µε την έρευνα και τη γνώση για θέµατα νεολαίας 
• προωθεί την έρευνα για θέµατα νεολαίας και τη συνεργασία µεταξύ των ερευνητών 
νεολαίας και των διαµορφωτών πολιτικής, προκειµένου να προαχθούν 
στοιχειοθετηµένες πολιτικές για τη νεολαία και να υποστηριχθεί η εργασία όσων 
απασχολούνται στον τοµέα νεολαίας 

• προωθεί την πραγµατοποίηση µελετών και εκδόσεων και την παραγωγή υλικού 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειµένου να υποστηριχτούν "οι κοινωνικο - 
µορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους» και η πολιτική για τους νέους 

• προωθεί την περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Γνώσης για Πολιτική 
Νεολαίας. 

 
3.9. Δοµές υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους 
 
Η Ε.Ε. για να υποστηρίξει την διευρυµένη αυτή πολιτική που αναπτύσσει για τους νέους 
έχει ανάγκη και από έναν µηχανισµό υποστήριξης των δράσεων και εκπαίδευσης όλων 
των εµπλεκοµένων φορέων. Κατά τη λειτουργία των τελευταίων προγραµµάτων 
δηµιούργησε το αντίστοιχο σύστηµα υποστήριξης που έχει δύο κύριους πυλώνες. 

 
 

3.9.1. SALTO-YOUTH Resource Centres 
 
Το 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε τα πρώτα τέσσερα SALTO-YOUTH Κέντρα, στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την κατάρτιση, και µε στόχο να επικεντρωθεί στην 
εκπαίδευση του προγράµµατος ΝΕΟΛΑΙΑ. Πρόκειται για θεµατικές δράσεις εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στελεχών που ασχολούνται επαγγελµατικά µε τα θέµατα νεολαίας. 
Από τότε, η σταθερά αυξανόµενη επιτυχία των κέντρων  SALTO-YOUTH έχει συµβάλει στην 
ανάπτυξη των καθηκόντων τους, και την επέκτασή τους σε νέες προτεραιότητες. Σήµερα 
υπάρχουν οκτώ SALTO-YOUTH κέντρα. Ενώ το πρώτο SALTO-YOUTH κέντρο επικέντρωνε 
τις δράσεις του σχεδόν αποκλειστικά στην κατάρτιση, τα κέντρα SALTO σήµερα έχουν πιο 
διευρυµένους στόχους και θεµατικές. Ο ρόλος των κέντρων SALTO είναι:  

• να προσφέρουν υποστήριξη για την αύξηση και τη βελτίωση της ποιότητας των 
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σχεδίων των νέων σε τοµείς προτεραιότητας 
• να παράσχουν υποστήριξη για το δίκτυο των Εθνικών Οργανισµών Νεολαίας, εθνικούς 
συντονιστές EuroMed και τους χρήστες του προγράµµατος, σε ειδικά θέµατα 
προτεραιότητας. 

 
Τα κύρια καθήκοντα των κέντρων SALTO σχετίζονται µε: 

• Κατάρτιση 
• Παραγωγή, συλλογή και διάδοση πληροφοριών και ορθών πρακτικών  
• Ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών  
• Βάση δεδοµένων εκπαιδευτών  
• Ηµερολόγιο εκπαίδευσης 
• Αναζήτηση εταίρων 
• Πληροφόρηση και επικοινωνία µεταξύ των Εθνικών Υπηρεσιών. 

 
Τα οκτώ κέντρα SALTO που λειτουργούν σήµερα ανά την Ευρώπη έχουν τις παρακάτω 
αρµοδιότητες: 

• SALTO-YOUTH EUROMED RESOURCE CENTRE, Γαλλία 
• SALTO-YOUTH EASTERN EUROPE & CAUCASUS RESOURCE CENTRE, Πολωνία 
• SALTO-YOUTH YOUTH INITIATIVES RESOURCE CENTRE, Γαλλόφωνο Βέλγιο 
• SALTO-YOUTH SOUTH EAST EUROPE RESOURCE CENTRE, Σλοβενία 
• SALTO-YOUTH CULTURAL DIVERSITY RESOURCE CENTRE, Αγγλία 
• SALTO-YOUTH TRAINING AND COOPERATION RESOURCE CENTRE, Γερµανία 
• SALTO-YOUTH INCLUSION RESOURCE CENTRE, Φλαµανδόφωνο Βέλγιο 
• SALTO-YOUTH INFORMATION RESOURCE CENTRE, Ουγγαρία και Σουηδία. 

 
3.9.2. Eurodesk 

 
Το Eurodesk είναι ο κύριος φορέας παροχής πληροφοριών σχετικά µε τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές και ευκαιρίες για τους νέους αλλά και εκείνους που εργάζονται µαζί τους ή για 
αυτούς. Λειτουργεί υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει γραφεία στα 27 
κράτη µέλη της Ε.Ε. αλλά και στα 4 υπό ένταξη κράτη. Ο ρόλος του Eurodesk είναι η 
διάχυση πληροφοριών σε σχέση µε τους νέους, ο καλύτερος συντονισµός των ανθρώπων 
που εργάζονται επαγγελµατικά στον τοµέα της νεολαίας αλλά και η δικτύωση όλων όσων 
εργάζονται στις Εθνικές Υπηρεσίες των προγραµµάτων για νέους.    
 
Το Eurodesk αποτελεί πλέον ένα ηλεκτρονικό δίκτυο υποστήριξης και όλες οι υπηρεσίες 
του παρέχονται µέσω της διεύθυνσης www.eurodesk.eu. Παρέχει τη δυνατότητα σε νέους 
και οργανώσεις νέων να θέσουν ερωτήµατα που αφορούν πολιτικές νεολαίας, ευκαιρίες 
εκπαίδευσης και εργασίας και να πάρουν απαντήσεις από τους ανθρώπους του δικτύου 
σε µια από τις 25 επίσηµες γλώσσες της Ε.Ε.  

 
 

3.9.3. Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας 
 
Η Ε.Ε. στο http://europa.eu/youth έχει αναπτύξει την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της 
Νεολαίας. Πρόκειται για ένα σύνθετο portal που υποστηρίζει και τις 25 επίσηµες γλώσσες της 
Ε.Ε. και παρέχει πληροφορίες για τις νέες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους 
νέους. Δίνει ταυτόχρονα πληροφορίες για δράσεις που αναπτύσσουν οι διάφορες υπηρεσίες 



 47 

της Ε.Ε. και µπορεί εν δυνάµει να αφορούν τους νέους, όπως ταυτόχρονα και πληροφορίες 
µε νεανικό ενδιαφέρον από άλλους διεθνείς οργανισµούς. 
Η νεανική δικτυακή πύλη της Ε.Ε. έχει επτά θεµατικές προτεραιότητες: 

• Σπουδές 
• Εργασία 
• Εθελοντισµός / ανταλλαγές 
• Τα δικαιώµατά σου 
• Δικτυακές πύλες για νέους 
• Πληροφορίες για την Ευρώπη 
• Ενεργός πολίτης 
• Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη     

 
Μέσα από τη Δικτυακή Πύλη, ο νέος είναι δυνατόν να βρει συγκεντρωµένες πολλές 
πληροφορίες πάνω στις επτά θεµατικές, αλλά και πιο εξειδικευµένους δικτυακούς τόπους µε 
συναφές αντικείµενο. Τέλος, δίνει τη δυνατότητα για on-line έρευνες, στατιστικές και σύνδεση 
µε άλλες ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνδέονται µε 
τα θέµατα της νεολαίας αλλά και τις διαθέσιµες πολιτικές γύρω από τους νέους. 
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4.  NΕΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
 
 
Οι Γκόβαρης και Ρούσσακης υποστηρίζουν πως η Ε.Ε. αναπτύσσει, ιδιαίτερα τα τελευταία 
χρόνια, σηµαντικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που επηρεάζουν τις πολιτικές και τις δράσεις 
για την εκπαίδευση όχι µόνο στα κράτη µέλη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο.90 Είναι 
ιδιαίτερα εντυπωσιακό το γεγονός ότι ένας διακρατικός φορέας - διεθνής οργανισµός, όπως η 
Ε.Ε. που έθεσε τη δεκαετία του ’50 ως κύριους στόχους ίδρυσής του τους οικονοµικούς, µετά 
από 60 χρόνια έχει καταφέρει να αναπτύσσει κατευθύνσεις και να υλοποιεί ουσιαστικές και 
σηµαντικές δράσεις για τα θέµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στα κράτη µέλη του. Ίσως 
άλλωστε αυτός να πρέπει να είναι και ο ρόλος των διακρατικών συνεργασιών και φορέων: να 
λαµβάνουν τα δυνατά στοιχεία των κοινωνιών και των πολιτισµών και να τα µεταφέρουν σε 
όλα τα µέλη τους, επιτρέποντας όµως να διατηρηθούν ως ανεξάρτητες/ αυτόνοµες µονάδες. 

4.1. παρουσίαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Ευρώπη 
 
Ο τοµέας της εκπαίδευσης απουσιάζει από τις ιδρυτικές συνθήκες των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση εντάχθηκαν πολύ αργότερα στους τοµείς 
κοινοτικής αρµοδιότητας και µόλις µετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992 η Ε.Ε. αποκτά τη 
νοµιµοποιητική αρµοδιότητα παρέµβασης.  
Η µοναδική άµεση αναφορά στην εκπαίδευση είναι το άρθρο 128 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα όπου αναφέρεται πως «Το Συµβούλιο µετά από πρόταση 
της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, 
θεσπίζει τις γενικές αρχές για την εφαρµογή κοινής πολιτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 
ικανής να συµβάλλει στην αρµονική ανάπτυξη τόσο των εθνικών οικονοµιών όσο και της 
κοινής αγοράς». 
Σύµφωνα µε τον Πασιά η νοµιµοποίηση της ανάπτυξης και εφαρµογής κοινοτικής πολιτικής 
στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση προήλθε κυρίως µέσα από τις αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι οποίες στηρίχθηκαν: 
α) στην πρωτεύουσα σηµασία των άρθρων των ιδρυτικών Συνθηκών που αφορούν τον 
σκοπό και την αποστολή της Κοινότητας για τη δηµιουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, 
β) στη διάκριση ανάµεσα στις «ουσιαστικές» ή «συντρέχουσες» και τις «λειτουργικές» 
αρµοδιότητες της Κοινότητας, 
γ) στα νοµικά ερείσµατα της σχέσης ανάµεσα στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση 
και στα δικαιώµατα των εργαζοµένων που απορρέουν από τη δηµιουργία της εσωτερικής 
αγοράς  
δ) στη διασταλτική ερµηνεία διατάξεων της Συνθήκης ΕΟΚ σχετικά µε το περιεχόµενο της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και τη γενικότερη συµβολή τους στη διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης.91 

 
4.1.1. πορεία της εκπαίδευσης στην Ε.Ε.   
 

                                                
90 Γκόβαρης Χ. –Ρούσσακης Ι. Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτικές στην εκπαίδευση, Εκ. Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
Αθήνα, 2008, σ. 7. 

91 Πασιάς Γ. Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και εκπαιδευτική πολιτική (1950 – 1999), τόµος 
Α, Εκ. Gutenberg, Αθήνα, 2006, σ. 225 – 226. 
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Η πολιτική της Ε.Ε. για την εκπαίδευση έχει περάσει από πολλά στάδια και διαφορετικά 
επίπεδα προτεραιότητας. Οι τέσσερις περίοδοι της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ε.Ε. 
σύµφωνα µε τους Γκοβάρη και Ρούσσακη  είναι: 

• 1957 έως 1976: έµφαση στην επαγγελµατική κατάρτιση 
• 1976 έως 1992: αρχικό στάδιο διαµόρφωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης 
• 1992 έως 2000: περίοδος θεσµοθέτησης του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης 
• 2000 έως σήµερα: η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική στην προοπτική της 
Λισσαβόνας.92 

 
Σε πολλά κείµενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήδη από τη δεκαετία του ΄90, επισηµαίνονται 
οι προκλήσεις που δέχονται οι ευρωπαϊκές κοινωνίες από τις αλλαγές σε έναν ραγδαία 
µεταβαλλόµενο κόσµο. Ο Πασιάς υποστηρίζει ότι ήδη από τότε ότι έχουµε εισέλθει στην 
κοινωνία της πληροφορίας, της γνώσης και της καινοτοµίας.93  
Ο τοµέας της εκπαίδευσης έχει όµως µια βασική διαφορά από άλλες ασκούµενες πολιτικές 
της Ε.Ε. Έχει καταρχήν ως οµάδα στόχο τους νέους της Ευρώπης και πιθανά λάθη σε 
πειραµατισµούς και αποφάσεις µπορούν να αποφέρουν οδυνηρά αποτελέσµατα. Και µάλιστα 
όχι µόνο για τις γενιές που λαµβάνονται – εφαρµόζονται αυτές αλλά για το σύνολο των 
χωρών και των κοινωνιών τους. Επιπλέον, η εκπαίδευση αφορά µια τεράστια πληθυσµιακά 
οµάδα ανθρώπων, όπως δασκάλους, καθηγητές όλων των βαθµίδων και υποστηρικτικό 
µηχανισµό αυτών. Τέλος, φέρει µια αδιαµφισβήτητη οικονοµική διάσταση: πολλά 
δισεκατοµµύρια ευρώ διακινούνται ετησίως για εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο σε ιδιωτικά 
όσο και σε δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µε πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα τα βρετανικά 
πανεπιστήµια που µπορούν να θεωρηθούν ως µία από τις βαριές «βιοµηχανίες» της Μεγάλης 
Βρετανίας. 

 
Οι Γκοβάρης και Ρούσσακης  αναφέρουν ότι η διαµόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για 
την εκπαίδευση έχει να αντιµετωπίσει δύο κατηγορίες προβληµάτων, που όµως απορρέουν 
από την ίδια τη θεσµική συγκρότηση της Ε.Ε. και τις διαδικασίες που ακολουθούνται: 

• Το γεγονός πως η πολιτική για την εκπαίδευση δεν εξελίχθηκε και δεν εξελίσσεται µε τη 
µορφή της σταδιακής υλοποίησης µιας αρχικής κοινωνικής και παιδαγωγικής ιδέας. 

• Λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο µιας ενωτικής διαδικασίας µε κύρια χαρακτηριστικά τις 
αλλεπάλληλες επιβραδύνσεις και επιταχύνσεις, παλινδροµήσεις και αντιφάσεις, 
συγκρούσεις και συναινέσεις. 94   

 
Σταδιακά από το 2000 η πολιτική της Ε.Ε. για την εκπαίδευση γίνεται πιο ξεκάθαρη και µε 

µεγαλύτερες απαιτήσεις από τα κράτη µέλη. Ενδεικτικό αυτής της τάσης είναι η απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Απριλίου του 2000 στην οποία αναγνωρίζεται ο ρόλος της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιδίως στο ζήτηµα της αναζήτησης λύσεων στον τοµέα της 
απασχόλησης. Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι: «κατά τη Σύνοδο στη Λισσαβόνα, το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο αναγνώρισε ότι η Ε.Ε. βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια µεγάλη ποιοτική µεταλλαγή, η 
οποία προκύπτει από την παγκοσµιοποίηση και τις προκλήσεις µιας νέας οικονοµίας 
καθοδηγούµενης από τη γνώση και έταξε ένα νέο στρατηγικό στόχο για το 2010: να γίνει (η 
Ευρώπη) η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο ικανή 
για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε 
µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Υπογραµµίζοντας ότι οι αλλαγές αυτές απαιτούν όχι µόνο 
                                                

92  Στο ίδιο, σελίδα 9.  
93  Στο ίδιο, σελίδα 83. 
94  Στο ίδιο, σελίδα 11. 
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ριζικό µετασχηµατισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας αλλά και ένα τολµηρό πρόγραµµα για τον 
εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης». 

 
Μπορεί η οικονοµική κρίση να µαταίωσε ή ακύρωσε αρκετούς ιστορικούς στόχους και 
προσδοκίες των ηγετών της Ε.Ε., αλλά το γεγονός ότι η εκπαίδευση είναι στο κέντρο των 
πολιτικών της Ε.Ε. , είναι πλέον µια αδιάψευστη πραγµατικότητα. 
 
4.1.2. Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Χώρος 
 

Οι αλλαγές που συµβαίνουν στο ραγδαία µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον 
αντικατοπτρίζονται στις σχέσεις µεταξύ των διαφόρων τοµέων στην Ε.Ε. Σε αρκετές 
περιπτώσεις οι σχέσεις είναι στενές και αλληλοεξαρτόµενες, π.χ. ανάµεσα στην 
εκπαίδευση (νέες δεξιότητες, ποιότητα, ανοιχτότητα95, επανεκπαίδευση, δια βίου 
εκπαίδευση, σύγκλιση εκπαιδευτικών συστηµάτων, ευρωπαϊκός εκπαιδευτικός χώρος) µε 
την οικονοµία, την εργασία, τη κοινωνία και αντίστοιχα µε τις πολιτικές για την 
ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την καταπολέµηση του 
κοινωνικού αποκλεισµού.96 
 
Η διαδικασία του µετασχηµατισµού των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ιδιαίτερα κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και ειδικά µετά τον καθορισµό του πλαισίου που 
διαµορφώνεται από τη «Στρατηγική της Λισσαβόνας» µε στόχο την «Ευρώπη της 
Γνώσης».97 Καθορίζει πιο ξεκάθαρα  το ρόλο και τη σηµασία της εκπαίδευσης ως βασικού 
διαµεσολαβητικού παράγοντα για την υποστήριξη, την προώθηση και την επίτευξη των 
βασικών πολιτικών στόχων της Ε.Ε. (ισχυρή οικονοµία της γνώσης, διατήρηση 
ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, προώθηση ευρωπαϊκής ταυτότητας, µείωση 
δηµοκρατικού ελλείµµατος, ενίσχυση ιδιότητας ευρωπαίου πολίτη) αλλά και τη διατήρηση 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς και των αξιών του ευρωπαϊκού πολιτισµού. 
 
Το εργαλείο µε το οποίο κινείται η Ε.Ε. είναι η δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού 
Χώρου. Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Χώρος προσδιορίζεται µέσα από την  
οµογενοποίηση όλων των συστηµάτων εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε σε 
βάθος χρόνου να εµφανίζεται ως  ενιαίο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστηµα που θα έχει 
την ίδια έννοια και θα ορίζεται µε τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη µέλη της Ε.Ε. Ο 
Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Χώρος έχει φανατικούς οπαδούς αλλά και φανατικού 
πολέµιους.  
 
Η κριτική που δέχεται η πρόταση του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου γίνεται γύρω 
από δυο άξονες, οι οποίοι είναι ισχυροί και σε αρκετά τους σηµεία αντιφατικοί: 
 
Κατά πρώτο λόγο, τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα, από την αρχή 
προσανατολισµένα στη διαµόρφωση και ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας, καλούνται 
σήµερα να δώσουν περιεχόµενο και υπόσταση στην έννοια του Ευρωπαίου πολίτη. 

                                                
95 Με τον όρο αυτό ο Γ. Πασιάς αποδίδει το αγγλικό openness που χρησιµοποιείται για να δείξει τη διάθεση 
ανοικτών διαδικασιών και αξιών όπως η ανεκτικότητα, η ελευθερία του ατόµου, η δια βίου µάθηση, η συµµετοχή, 
η παραχώρηση αρµοδιοτήτων και η συνεργασία, σε αντίθεση µε τις αξίες που συναντά κανείς στον κλειστό 
κόσµο: εντολή και έλεγχος, διοίκηση εκ των άνω προς τα κάτω, συγκεντρωτική και γραφειοκρατική 
διακυβέρνηση. 

96 Στο ίδιο, σ. 15 – 25. 
97 COM(97)564 τελικό, 12/11/1997. 
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Καλούνται ακόµη να αµβλύνουν ιστορικές αντιπαραθέσεις, να σεβαστούν αλλά και να 
περιορίσουν στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο τις εθνικές ιδιαιτερότητες, να εστιάσουν στα 
σηµεία ιδεολογικής και κοινωνικο-πολιτικής σύγκλισης, να ανακαλύψουν κι αν χρειαστεί να 
επινοήσουν την κοινή πολιτισµική κληρονοµία.  
Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα καλούνται να αναθεωρήσουν τις 
προτεραιότητές τους. Ο Ματθαίου αναφέρει πως το εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό συµφέρον 
υποστηρίζονται, υπηρετούνται πλέον αποτελεσµατικότερα από µια εκπαίδευση στενότερα 
συνδεδεµένη µε την οικονοµία, τον κόσµο των επιχειρήσεων και την αγορά εργασίας· από 
µια εκπαίδευση απαλλαγµένη από το σφιχτό εναγκαλισµό του κράτους και από τα βαρίδια 
της παράδοσης, ευέλικτη και ανοιχτή στην αλλαγή και στην καινοτοµία.98  
 Και όσο τα επιχειρήµατα αυτά λαµβάνονται ως θετικά στις κοινωνίες των κρατών µελών, 
η υλοποίηση θα πρέπει να γίνει µε συναίνεση και συνδροµή των ευρωπαϊκών χωρών, 
στην αρµοδιότητα των οποίων ανήκει, σύµφωνα µε τις Συνθήκες, ο ευαίσθητος χώρος της 
εκπαίδευσης. Για να τις εξασφαλίσουν, πολιτικοί και τεχνοκράτες οφείλουν να πείσουν 
τους λαούς για τις επιλεγόµενες πολιτικές τους, να υπερβούν θεσµικές αδράνειες, 
ιδεολογικές προτιµήσεις και πεποιθήσεις, κατεστηµένες αντιλήψεις ή νοοτροπίες. Αυτό το 
σενάριο µάλλον είναι ιδιαίτερα δύσκολο, όχι τόσο λόγω των εθνικών αγκυλώσεων ή 
προκαταλήψεων, αλλά κυρίως γιατί οι πολιτικές αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο συνήθως 
λαµβάνονται δύσκολα, ανατρέπονται εύκολα και αποτελούν τµήµα πολιτικών 
σκοπιµοτήτων. 

4.2. Η Διαδικασία της Μπολόνια και η δηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
 

Το 1988, κατά τον εορτασµό της 900ης επετείου του Πανεπιστήµιο της Μπολόνια99 και µετά 
από σύνοδο των πρυτάνεων των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων, εκδόθηκε η “Magna Charta 
Universitatum”. Τέσσερις θεµατικές προτεραιότητες αναφέρονται στο κείµενο αυτό: 

• Για τη διατήρηση της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία, τα µέσα που 
ενδείκνυται πρέπει να διατίθενται σε όλα τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας.  

• Η πρόσληψη των καθηγητών και η ρύθµιση του καθεστώτος εργασίας τους, πρέπει να 
υπακούουν στην αρχή ότι η έρευνα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη διδασκαλία. 

• Κάθε πανεπιστήµιο πρέπει να µεριµνά για τη διαφύλαξη των ελευθεριών των φοιτητών 
του και ότι απολαµβάνουν συνθήκες υπό τις οποίες µπορούν να αποκτήσουν τον 
πολιτισµό και την εκπαίδευση όπως είναι και ο στόχος τους. 

• Τα πανεπιστήµια – και ιδιαίτερα στην Ευρώπη – συνεργάζονται για την αµοιβαία 
ανταλλαγή πληροφοριών και τεκµηρίωσης, καθώς και κοινών σχεδίων για την 
προώθηση της µάθησης, ως απαραίτητη διαδικασία για την πρόοδο της γνώσης. Ως εκ 
τούτου, όπως στα πρώτα χρόνια της ιστορίας τους, προωθούν την ενθάρρυνση της 
κινητικότητας µεταξύ των εκπαιδευτικών και των φοιτητών. Επιπλέον, θα εξετάσουν µια 
γενική πολιτική µε τον ίδιο χαρακτηρισµό τίτλων, εξετάσεων και χορήγησης 
υποτροφιών. 

                                                
98 «Τάσεις» στη διαµόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Η µεταλλαγή ενός εργαλείου ανάλυσης σε 

µέσο χειραγώγησης εκπαιδευτικής πολιτικής, Μονογραφία του Δηµήτρη Ματθαίου, Καθηγητή Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. 

99 Το πανεπιστήµιο της Μπολόνια - Ιταλία θεωρείται το παλαιότερο πανεπιστήµιο στον κόσµο. Ιδρύθηκε το 1088 
και ήταν το πρώτο που λειτούργησε εκτός του ελέγχου της εκκλησίας και των τοπικών ηγεµόνων της εποχής. 
Είχε νοµική σχολή που έδινε έµφαση στο ρωµαϊκό δίκαιο. Θεωρείται ως ένας από τους κύριους πυλώνες 
εισαγωγής της αρχαίας ελληνικής σκέψης στη δυτική Ευρώπη. Είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήµια στον 
κόσµο και το 2011 κατατάχθηκε στη θέση 183 της παγκόσµιας κατάταξης πανεπιστηµίων.    
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Οι γενικές αυτές δεσµεύσεις πήραν έναν χαρακτήρα συλλογικής διεκδίκησης από την 
πανεπιστηµιακή κοινότητα. Από το 1988, 752 πανεπιστήµια100 σε 80 χώρες έχουν ήδη 
υπογράψει την Magna Charta Universitatum και προωθούν την παραπάνω ατζέντα στην 
εκπαιδευτική τους κοινότητα.  
Το επόµενο βήµα έγινε στις 19 Ιουνίου 1999 µε τη διακήρυξη της Μπολόνια που εξέδωσαν 

29 χώρες µε σκοπό τη σύγκλιση των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. 
Η διαδικασία της Μπολόνια αποσκοπούσε, µεταξύ άλλων, στη σύγκλιση έως το 2010 των 
διαφορετικών συστηµάτων ανώτατης εκπαίδευσης προς ένα σύστηµα µε µεγαλύτερη 
διαφάνεια που θα βασίζεται σε τρεις κύκλους: Πτυχίο /Bachelor – Μεταπτυχιακό/Master - 
Διδακτορικό / Doctorate. Η διακήρυξη της Μπολόνια βασίζεται σε έξι δράσεις: 

• διαµόρφωση ενός συστήµατος εύκολα αναγνώσιµων και συγκρίσιµων ακαδηµαϊκών 
βαθµών ·  

• διαµόρφωση ενός συστήµατος που ορίζεται από δύο κύκλους σπουδών: τον πρώτο 
που εστιάζεται στην αγορά εργασίας µε διάρκεια τουλάχιστον τριετή και το δεύτερο 
(Master), στον οποίο αποκτούν πρόσβαση µόνον οι απόφοιτοι του πρώτου κύκλου  

• διαµόρφωση ενός συστήµατος συσσώρευσης και µεταφοράς µονάδων τύπου ECTS,101 
το οποίο χρησιµοποιείται στο πλαίσιο των ανταλλαγών Socrates- Erasmus  

• ενίσχυση και προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών, των διδασκόντων και των 
ερευνητών: την εξάλειψη όλων των φραγµών στην ελευθερία κυκλοφορίας  

• συνεργασία σε θέµατα εξασφάλισης της ποιότητας·  
• ενίσχυση και προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: 
τον πολλαπλασιασµό σε όλα τα επίπεδα των διδακτικών ενοτήτων, των µαθηµάτων και 
των κλάδων των οποίων περιεχόµενο, προσανατολισµός ή/και οργάνωση 
χαρακτηρίζονται από ευρωπαϊκή διάσταση.102  

 
Με το ανακοινωθέν της Πράγας της 19ης Μαΐου 2001 προστέθηκαν οι ακόλουθες δράσεις 
στη διακήρυξη της Μπολόνια: 

• υιοθέτηση της εκπαίδευσης και της διά βίου µάθησης, ως βασικά χαρακτηριστικά του 
ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ) ώστε να αυξηθεί η οικονοµική 
ανταγωνιστικότητα 

• συµµετοχή των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των σπουδαστών: οι 
υπουργοί τόνισαν τη σηµασία της συµµετοχής των πανεπιστηµίων, των άλλων 
ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των σπουδαστών, έτσι ώστε να 
δηµιουργηθεί, µε εποικοδοµητικό τρόπο, ένας ΕΧΤΕ 

• ενίσχυση της ελκυστικότητας του ΕΧΤΕ µεταξύ των σπουδαστών στην Ευρώπη καθώς 

                                                
100 Μόλις 10 ελληνικά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα έχουν υπογράψει την Magna Charta Universitatum. Το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
Θράκης, το Ιόνιο Πανεπιστήµιο, το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το   Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, το Πάντειο Πανεπιστήµιο, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήµιο Πατρών και το 
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. 

101 ECTS - European Credit Transfer System, ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων - 
αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να παρασχεθούν έγκυρες και αποδεκτές διαδικασίες 
για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί από τους φοιτητές που παρακολουθούν 
µαθήµατα εκτός της χώρας προέλευσής τους. 

 Το σύστηµα ECTS δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να διευθετήσουν οριστικά µε το πανεπιστήµιό τους πόσα 
µαθήµατα θα πρέπει να παρακολουθήσουν, ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό και υπό ποιες συνθήκες τα προσόντα 
που αποκτούν θα αναγνωρίζονται από το πανεπιστήµιο της χώρας τους κατά την επιστροφή τους. 

102 The Bologna Declaration of 19 June 1999, Joint declaration of the European Ministers of Education. 
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και των σπουδαστών από άλλα µέρη του κόσµου.103 
 
Με τη µεσολάβηση µιας σειράς από ανακοινώσεις (Βερολίνο/ Σεπτέµβριος 2003, Μπέργκεν/ 
Μάιος 2005, Λονδίνο/ Μάιος 2007, Λουβαίν/ Απρίλιος 2009) ακολούθησε η Διακήρυξη της 
Βουδαπέστης – Βιέννης της 12ης Μαρτίου 2010. Η διακήρυξη αυτή σηµατοδότησε το πέρας 
της πρώτης δεκαετίας των διαδικασιών της διακήρυξης της Μπολόνια και σήµανε και 
επισήµως, την έναρξη του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ), όπως 
αυτός είχε προβλεφθεί στη διακήρυξη της Μπολόνια του 1999. Στη νέα διακήρυξη τονίστηκε 
ότι η Διαδικασία της Μπολόνια και ο ευρωπαϊκός χώρος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που 
προέκυψε από αυτή τη διαδικασία, όντας πρωτόγνωρα παραδείγµατα περιφερειακής και 
διασυνοριακής συνεργασίας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, προσέλκυσαν σε µεγάλο βαθµό το 
ενδιαφέρον σε άλλα µέρη του κόσµου και προσέδωσαν στην ευρωπαϊκή τριτοβάθµια 
εκπαίδευση µια πιο αναγνωρίσιµη θέση στον παγκόσµιο χάρτη.  
Οι υπουργοί δήλωσαν επίσης ότι προσβλέπουν στην εντατικοποίηση του πολιτικού τους 
διαλόγου και στη συνεργασία µε εταίρους σε όλο τον κόσµο. Ακόµη όρισαν την ατζέντα των 
προτεραιοτήτων για την επόµενη περίοδο που αποτελείται από θέµατα όπως:  

• ακαδηµαϊκή ελευθερία καθώς και αυτονοµία και υποχρέωση λογοδοσίας από τα 
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ως αρχές του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης 

• ο ρόλος της ακαδηµαϊκής κοινότητας- θεσµικοί ιθύνοντες, διδάσκοντες, ερευνητές, 
διοικητικό προσωπικό και σπουδαστές., ώστε να γίνει πραγµατικότητα ο ευρωπαϊκός 
χώρος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης· 

• τριτοβάθµια εκπαίδευση ως δηµόσια ευθύνη, π.χ. διάθεση των απαραίτητων πόρων 
από τις αρµόδιες θεσµικά και εποπτικά αρχές  στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  

• ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών, όσο αφορά την κοινωνική διάσταση προκειµένου 
να παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε ποιοτική εκπαίδευση, προσδίδοντας παράλληλα 
ιδιαιτέρως σηµασία σε υποεκπροσωπούµενες οµάδες. 

Οι αρµόδιοι υπουργοί για θέµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συµφώνησαν να συναντηθούν 
και πάλι στο Βουκουρέστι στις 26-27 Απριλίου 2012. 
Η διαδικασία της Μπολόνια αλλά και η λειτουργία του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης έχουν υποστεί ιδιαίτερα σκληρή κριτική τόσο στη χώρα µας όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σηµαντικότερο επιχείρηµα της κριτικής αυτής είναι η εντατικοποίηση 
των σπουδών και η απόλυτη τυποποίηση των διαδικασιών της πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης. Υπάρχει βέβαια πάντα ο φόβος πως η κατεύθυνση της σύνδεσης των 
πανεπιστηµίων µε την επιχειρηµατική κοινότητα θα οδηγήσει στην αµερικανοποίηση της 
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και στην σταδιακή αλλά συστηµατική αποχώρηση του κράτους 
από τον στρατηγικό σχεδιασµό της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα η Ε.Ε. 
παρατηρεί µε επιφυλακτικότητα την ύπαρξη χιλιάδων τµηµάτων, σχολών και πανεπιστηµίων 
σε όλη την Ευρώπη που παρέχουν εκατοµµύρια πτυχία και µεταπτυχιακούς τίτλους χωρίς 
καµιά δυνατότητα σύνδεσης των πτυχιούχων µε τις ανάγκες της οικονοµίας. Είναι 
χαρακτηριστικό το παράδειγµα της Γερµανίας και η στροφή των πανεπιστηµίων και των 
φοιτητών της προς τις ανθρωπιστικές σπουδές την τελευταία δεκαετία που κατέληξε σήµερα 
να έχει τεράστιες ανάγκες από πτυχιούχους των πολυτεχνικών σχολών, µαθηµατικούς και 
ειδικούς των υπολογιστών τους οποίους και «εισάγει» από άλλες χώρες. 
Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί πως η διαδικασία της Μπολόνια παρά τον αρχικό θετικό 
στόχο της οµαλοποίησης των διαδικασιών έκδοσης τίτλων από τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, 
                                                

103 Το κοινό ανακοινωθέν (COMMUNIQUÉ) των Υπουργών Παιδείας των ευρωπαϊκών χωρών στην Πράγα (19 
Μαΐου 2001), Υπουργείο Παιδείας, Νοέµβριος 2001. 
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δεν κατάφερε να συµφωνήσουν το σύνολο των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων στις προτάσεις 
αυτές. Ειδικά µε τη βρετανική πανεπιστηµιακή κοινότητα (την ισχυρότερη από όλες), αλλά και 
άλλες χώρες όπως της ανατολικής Ευρώπης που την τελευταία δεκαετία βλέπει την 
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση ως τη νέα επιχειρηµατική επένδυση. Δεν πρέπει βέβαια να 
αναφέρουµε και το ελληνικό παράδειγµα, το αίτηµα του Πολυτεχνείου της Αθήνας να 
δηµιουργήσει πενταετή κύκλο σπουδών για τους φοιτητές του ο οποίος θα οδηγεί κατευθείαν 
σε πτυχίο επιπέδου master, αίτηµα που δεν κατάφερε να γίνει αποδεκτό.  Η διαδικασία 
δηµιουργίας κοινών εκπαιδευτικών προδιαγραφών φαντάζει ακόµα πολύ µακρινή, αν και οι 
πολιτικές αποφάσεις συγκλίνουν προς την κατεύθυνση αυτή. 
 

4.3.  Άτυπη και µη τυπική εκπαίδευση 
 
Το τέλος του 2ου παγκόσµιου πολέµου έφερε ταυτόχρονα για την Ευρώπη την αναγέννηση 
και συνεννόηση µεταξύ των χωρών, που οδήγησε σε διάφορες πρωτοβουλίες, µε 
σηµαντικότερη τη δηµιουργία το 1951,104 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. 
Ταυτόχρονα, όµως µε αυτή την αναγέννηση, η Ευρώπη διαιρείται σε δυο δυνάµεις και ξεκινά 
ο «ψυχρός πόλεµος» ανάµεσα στο «δυτικό» και το «ανατολικό» µπλοκ δυνάµεων.  
Υπό αυτό το κλίµα, σταδιακά διαµορφώνονται τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα, τα οποία 
επικεντρώνουν την προσπάθειά τους στη δηµιουργία καθαρών εθνικών ταυτοτήτων για τους 
νέους των κρατών τους. Δηµιουργήθηκε στην πορεία, λοιπόν, ένα σύνθετο και ιδιαίτερα 
εκτεταµένο δίκτυο τυπικής εκπαίδευσης105 στην Ευρώπη που ξεκινούσε από τη νηπιακή 
ηλικία και κορυφώνονταν στο πανεπιστήµιο. Το δίκτυο αυτό ήταν κρατικό στις περισσότερες 
χώρες, αν και υπήρχαν πάντα παραδείγµατα παράλληλων ιδιωτικών εγχειρηµάτων.  Ο 
Δαβαλάς υποστηρίζει ότι από τη δεκαετία του ’70 αποτελούσε ήδη κοινή παραδοχή ότι 
πολλές χώρες της Ευρώπης αδυνατούσαν να χρηµατοδοτήσουν την περαιτέρω διεύρυνση 
της τυπικής εκπαίδευσης, ότι η αγορά εργασίας δεν αντιστοιχίζονταν µε τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα, ότι τα εκπαιδευτικά συστήµατα διακρίνονταν από έναν συντηρητισµό που δεν 
µπορούσε να προσαρµοσθεί γρήγορα στις νέες κοινωνικο-οικονοµικές πραγµατικότητες και 
τέλος ότι σε πολλές περιπτώσεις η οικονοµική και η εκπαιδευτική ανάπτυξη δεν 
συµβάδιζαν.106   
Έτσι αναπτύχθηκε σταδιακά η ανάγκη της µη τυπικής εκπαίδευσης,107 της οργανωµένης 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας δηλαδή εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος, που 
απευθύνεται σε συγκεκριµένους εκπαιδευόµενους και έχει συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς 
στόχους.108 Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της µη τυπικής εκπαίδευσης: 

• το γεγονός πως µπορεί απόλυτα να προσαρµοστεί στις ανάγκες συγκεκριµένων 
κοινωνικών και ηλικιακών οµάδων.  

• Η ευκολία επικέντρωσης σε ξεκάθαρα προκαθορισµένους σκοπούς που τίθενται κάθε 
φορά  

• Η προσαρµοστικότητα µεθόδων και φορέων παροχής της γνώσης. 
Η µη τυπική εκπαίδευση αποτελεί µια από τις κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε. για τους 
νέους που µέσω της Λευκής Βίβλου για τη Νεολαία109 καλεί τα κράτη µέλη να λάβουν σειρά 
                                                

104 Με τη συνθήκη των Παρισίων και αποτελείτο από το Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία και Δυτική 
Γερµανία. 

105 Formal learning. 
106 Δρ. Ανδρέας Δ. Δαβαλάς , µονογραφία, Από την τυπική στην µη τυπική & την άτυπη µάθηση, σ. 1. 
107 Non-formal learning. 
108 Jeffs T. and Smith M. Using Informal Education, Open University Press, London,2000. 
109 Λευκό Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία, COM(2001) 681 τελικό, 4.2. 
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µέτρων για την διευκόλυνσή της.  
 
Άτυπη µάθηση110 θεωρείται σύµφωνα µε τους Jeffs and Smith, η διαδικασία µε την οποία 
κάθε άτοµο, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, µαθαίνει και αποκτά στάσεις, αξίες, ικανότητες 
δεξιότητες και γνώσεις, από την καθηµερινή εµπειρία και τις επιδράσεις που δέχεται από το 
περιβάλλον του. Είναι η µάθηση που προκύπτει από δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής 
οι οποίες σχετίζονται µε την εργασία, την οικογένεια ή τον ελεύθερο χρόνο και δεν είναι 
διαρθρωµένη από άποψη µαθησιακών στόχων, χρόνου µάθησης ή διδακτικής υποστήριξης, 
γι’ αυτό και τυπικά δεν οδηγεί σε επίσηµη πιστοποίηση.  
Μέσω του προγράµµατος Νεολαία σε Δράση και κύρια µέσω της δράσης Ευρωπαϊκή 
Εθελοντική Υπηρεσία και της διαδικασίας Youthpass η Ε.Ε. ενισχύει και αναγνωρίζει την 
άτυπη µάθηση ως ένας από τους πυλώνες της πολιτικής της. 
 
 

                                                                                                                                                                 
Η καλύτερη συνεκτίµηση της νεολαίας στο πλαίσιο των άλλων πολιτικών. Η εκπαίδευση, η διά βιου µάθηση και η 
κινητικότητα, σ. 22. 

110 Informal learning. 
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5.  ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
 
 
Οι νέοι σήµερα έχουν ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις από την Ε.Ε.. Οι απαιτήσεις είναι 
αποτέλεσµα τόσο της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης στην Ευρώπη αλλά ταυτόχρονα και 
των ανοικτών πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέµατα συµµετοχής, µη τυπικής 
εκπαίδευσης και δηµοκρατίας. Σήµερα στην Ευρώπη, µετά από είκοσι χρόνια δράσεων και 
προγραµµάτων για τους νέους, δηµιουργήθηκε µια γενιά νέων πολιτών που ανατράφηκε µε 
τα ιδανικά της Ευρώπης, έκανε χρήση των ευκαιριών και των προγραµµάτων που της 
πρόσφεραν και ταυτόχρονα γνώρισε µέρος του σύνθετου ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος. Αυτή η 
νέα γενιά µε τα ξεκάθαρα δηµοκρατικά και ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά είναι που δοκιµάζεται 
αλλά ταυτόχρονα και απαιτεί περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. 

 
5.1. Συµµετοχή των νέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
 
Η Ε.Ε. στην προσπάθειά της να απαλλαγεί από την κατηγορία του δηµοκρατικού 
ελλείµµατος και του συγκεντρωτισµού, επιδιώκει να υποστηρίζει συστήµατα και διαδικασίες 
συναπόφασης, όπου οι αποφάσεις παίρνονται όσο γίνεται πιο κοντά στους πολίτες και 
ταυτόχρονα µε τη συµµετοχή εκπροσώπων τους σε διάφορα επίπεδα γνωµοδότησης. 
Συνήθως οι διαδικασίες αυτές είναι περίπλοκες, µιας και εµπλέκουν πολλούς εκπροσώπους 
οµάδων πίεσης. Τόσο η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού, όσο και ο Δοµηµένος Διάλογος για τη 
Νεολαία προβλέπουν και προωθούν τη συµµετοχή των νέων σε διαρθρωµένο διάλογο σε 
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο σύνολο της διαδικασίας αυτής, τα κρίσιµα επίπεδα 
είναι το τοπικό και το εθνικό, αφού στο ευρωπαϊκό τα θέµατα παίρνουν άλλες διαστάσεις και 
πολύ δύσκολα κάποιος νέος µπορεί να ανταποκριθεί χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση και 
εµπειρία µε το αντικείµενο, τη γλώσσα και τη µεθοδολογία που ακολουθείται. Οι εθνικές όµως 
διαβουλεύσεις για τα θέµατα νεολαίας αποτελούν πολύ καλή διαδικασία συναπόφασης των 
κυβερνήσεων µε τους νέους. Τα αποτελέσµατα δε των εθνικών αυτών διαδικασιών είναι 
κοινοποιήσηµα προς όλους και σε όλους. Αποτελούν ακόµη ένα πολύ καλό παράδειγµα του 
επιπέδου αντίληψης του κεντρικού θέµατος που κάθε φορά τίθεται επί τάπητος και κατ’ 
επέκταση της ωριµότητας σε εθνικό επίπεδο. 
Η ελληνική εµπειρία των τελευταίων χρόνων είναι µάλλον θετική, αφού τόσο στη δηµόσια 
διαβούλευση για την απασχόληση που έθεσε η Ισπανική Προεδρία (Α’ εξαµήνου 2010), όσο 
και στο διάλογο για το µέλλον των προγραµµάτων για τους νέους (Δ’ τρίµηνο 2011) είχε ως 
αποτέλεσµα την παρουσίαση πολύ καλών και δοµηµένων προτάσεων από την εκπροσώπους 
της ελληνικής νεολαίας. Οι προτάσεις αυτές ήταν αποτέλεσµα διαδικασιών διαλόγου µε νέους 
και εκπροσώπους νεανικών οργανώσεων που ασχολούνται µε τη θεµατική της απασχόλησης.  
Η ωριµότητα µε την οποία η ευρωπαϊκή νεολαία µπορεί και συµµετέχει ισότιµα σε 
διαδικασίες διαβούλευσης µε τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. αλλά ταυτόχρονα και η θέληση για 
συµµετοχή από την πλευράς των νέων δίνει τα χαρακτηριστικά αυτής της σύνθετης 
διαδικασίας λειτουργίας της Ε.Ε.  
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5.2. Σχήµατα εκπροσώπησης των νέων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 
 
Η Ε.Ε. υποστηρίζει τη συµµετοχή των νέων και των φορέων τους στις διαδικασίες λήψεις 
αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποδέχεται και αναγνωρίζει επίσηµα το Ευρωπαϊκό 
Φόρουµ Νεολαίας ως το φορέα εκπροσώπησης των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προτρέπει 
παράλληλα τα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν εθνικές δοµές εκπροσώπησης των νέων. 
Επιπλέον, υιοθετεί τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού µοντέλου που λειτουργεί σε τρία επίπεδα: 
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό υποστηρίζοντας αντίστοιχα τα Τοπικά Συµβούλια Νέων, Εθνικά 
Συµβούλια Νεολαίας και το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας. 
 
5.2.1. Τοπικά Συµβούλια Νέων 
 

 Στην Ευρώπη υπάρχει παράδοση σχεδόν ενός αιώνα σε σχήµατα που προσοµοιάζουν 
προς τα Τοπικά Συµβούλια Νέων. Στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης υπάρχουν 
σχήµατα τοπικών συµβουλίων νέων που λειτουργούν εδώ και πολλές δεκαετίες.  
Σκοπός των σχηµάτων αυτών είναι να δώσει τη δυνατότητα στους νέους, να συµµετέχουν 
και να συνδιαµορφώνουν την ατζέντα των νεανικών θεµάτων σε επίπεδο δήµου ή 
περιφέρειας. Τα τελευταία είκοσι χρόνια τόσο το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας, όσο και η 
Ε.Ε. και το Συµβούλιο της Ευρώπης111 προωθούν την ύπαρξη Τοπικών Συµβουλίων Νέων 
και πιέζουν τα κράτη µέλη τους να θεσµοθετήσουν για τη λειτουργία τους. Το άρθρο 12 της 
Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού του Ο.Η.Ε. προωθεί επίσης τη λογική των 
συµβουλίων νεολαίας και της εκπροσώπησης παιδιών και νέων.  

 
Η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα καλά παραδείγµατα στον τοµέα της συµµετοχής των νέων 
στο τοπικό επίπεδο. Με τον νόµο 3443/2006 και την τροποποίησή του µε τον νόµο 3577/2007 
θεσµοθέτησε τη λειτουργία των Τοπικών Συµβουλίων Νεολαίας. Ο νόµος αυτός έδωσε τέλος 
στο ακαθόριστο νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργούσαν τα Δηµοτικά Συµβούλια 
Νεολαίας από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 και περιέγραψε τον τρόπο της εµπλοκής τους 
στα τοπικά δηµοτικά θέµατα.  
Ο νόµος για τα Τοπικά Συµβούλια Νέων δυστυχώς έχει περιέλθει σε αδράνεια µετά τη 
ψήφιση του νόµου 3852/2010112 για την νέα δοµή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και 
όσα από τα Τοπικά Συµβούλια Νέων λειτουργούν σήµερα είναι χάρη στη θετική στάση των 
κατά τόπους δηµάρχων. Έχει ολοκληρωθεί εκ µέρους της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς ο 
δεύτερος κύκλος διαβούλευσης για το µέλλον των Τοπικών Συµβουλίων Νέων και µέσα στο 
2012 αναµένουµε την Κοινή Υπουργική Απόφαση για το νέο πλαίσιο λειτουργίας τους. 
Συνολικά όµως τόσο κατά την άτυπη περίοδο των Δηµοτικών Συµβουλίων Νεολαίας όσο και 
κατά την περίοδο των Τοπικών Συµβουλίων Νέων, υπήρξαν ανά την Ελλάδα πολλά καλά 
παραδείγµατα συµµετοχής των νέων µε πρωτοβουλίες από την µεριά τους και πάντα σε 
συνεργασία µε τους δήµους τους.  
 
 
5.2.2. Εθνικά Συµβούλια Νεολαίας 
 
 
Τα παλαιότερα εθνικά συµβούλια νεολαίας λειτουργούν στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης 

                                                
111 Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life, κείµενο του 2003 
του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη συµµετοχή των νέων στο τοπικό επίπεδο. 

112 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
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από τη δεκαετία του ’40. Είναι συλλογικά όργανα των οργανώσεων νέων σε επίπεδο χώρας 
που, µαζί µε τις εκάστοτε κυβερνήσεις, συνδιαµορφώνουν την εθνική πολιτική για τη νεολαία. 
Τα σχήµατα αυτά αν και για πολλές δεκαετίες υπήρξαν ελεγχόµενα από τις κυβερνήσεις των 
κρατών τους, τα τελευταία χρόνια και µε βάση την πολιτική της Ε.Ε. για ανοικτές 
διαβουλεύσεις µε τους νέους και την εµπλοκή τους σε ανοικτές διαδικασίες διαλόγου, έχουν 
αρχίσει να αποκτούν έναν πραγµατικό ρόλο και υπόσταση.  
Υπάρχουν βέβαια πολλές ταχύτητες στη λειτουργία και την αποτελεσµατικότητα των 
σχηµάτων αυτών. Από τα πολύ ανοικτά και συµµετοχικά της βόρειας Ευρώπης, όπου οι 
αποφάσεις για τους νέους παίρνονται από τις επιτροπές νεολαίας των κοινοβουλίων (στις 
οποίες οι εκπρόσωποι των νέων αποτελούν την πλειοψηφία), µέχρι τα νεοσύστατα εθνικά 
συµβούλια νεολαίας της ανατολικής Ευρώπης, όπου η έλλειψη εµπειρίας στη συµµετοχή, 
ενδεχοµένως και διάθεσης,  από τους νέους αλλά και από την κεντρική εξουσία, τα έχει 
µετατρέψει σε σχήµατα χωρίς πρακτικό και πραγµατικό ρόλο ύπαρξης.113 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει όµως η ελληνική περίπτωση. Το Ελληνικό Εθνικό Συµβούλιο 
Νεολαίας ιδρύθηκε το 1998 µετά από έναν µεγάλο κύκλο επαφών, διαλόγου και συµφωνίας 
ανάµεσα στις πολιτικές νεολαίες και τις µεγάλες  κοινωνικές οργανώσεις νέων.114 Και ενώ 
αρχικά διαφάνηκε ωριµότητα για τη δηµιουργία ενός σοβαρού και αντιπροσωπευτικού της 
ελληνικής νεολαίας Συµβουλίου, το οποίο θα µπορούσε να εκπροσωπήσει τους νέους σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, οι κοµµατικοί µηχανισµοί δεν το επέτρεψαν τελικά να εκπληρώσει το 
σκοπό του. Φαίνεται να λειτουργεί ως φερέφωνο των πολιτικών νεολαιών της χώρας και να 
µην προσφέρει κάτι νέο στις εθνικές πολιτικές. Δεν έχει αναπτύξει καµιά πρωτοβουλία και 
απουσιάζει συστηµατικά από την καθηµερινή ατζέντα των νεολαιίστικων θεµάτων της χώρας.  
Η έρευνα δε των δικαστικών αρχών το 2010 για επιχορηγήσεις ύψους 80.000€ από τη Γενική 
Γραµµατεία Νέας Γενιάς, που δεν µπορούν να δικαιολογηθούν  δε βοηθούν το προφίλ του 
Συµβουλίου και µάλλον κάνουν την κοινή γνώµη τουλάχιστον επιφυλακτική απέναντί του.  
Όλα αυτά τα θέµατα κάνουν επιτακτική την ανασύσταση του ελληνικού Εθνικού Συµβουλίου 
Νεολαίας, µια ανασύσταση που καλό θα είναι να λάβει υπόψη της τα τρέχοντα προβλήµατα 
και να επιφέρει λύσεις. Τα προβλήµατα αυτά συνοψίζονται παρακάτω: 

• απόλυτη κοµµατικοποίηση, µε πολύ ισχυρό το ρόλο των πολιτικών νεολαιών των 
κοµµάτων 

• µεγάλος αριθµός οργανώσεων «σφραγίδας», που στην πλειοψηφία τους δε υφίστανται 
αλλά διαµορφώνουν πλειοψηφίες και εκλέγουν ηγεσίες 

• οικονοµική αδιαφάνεια στη διαχείριση οικονοµικών πόρων 
• ανυπαρξία στρατηγικής δράσης και παρεµβάσεων αλλά και µηχανισµών 
παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης αυτής 

• πλήρη απουσία από τα νεολαιίστικα γεγονότα της Ελλάδας 
• αδυναµία έκφρασης πρότασης για τα νεολαιίστικα ζητήµατα. 

 
5.2.3. Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Νεολαίας 
 
Στην προσπάθεια ενίσχυσης των πολιτικών για τους νέους, ο Δήµος του Ρόττερνταµ το 

2009 δηµιούργησε ένα νέο θεσµό, το θεσµό της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας. Στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας, αναπτύσσεται ένα ετήσιο ειδικό 
πρόγραµµα δράσεων σε τοπικό επίπεδο που έχει ως πρωταρχικό στόχο την ενεργό 
συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ζητήµατα νεολαίας. Η πρόταση του Ρόττερνταµ είχε 
ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από τους νέους και τις οργανώσεις νέων και γι’ αυτό το λόγο το 
                                                

113  European Youth Forum, The state of youth rights in Europe, Bruxelles 2010. 
114  Νεολαία ΠΑΣΟΚ, ΟΝΝΕΔ, ΧΑΝ, Σώµα Ελλήνων Προσκόπων. 
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Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας ανέλαβε να την µετατρέψει σε ευρωπαϊκό θεσµό. Έτσι σε 
συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε. 
απονέµεται κάθε χρόνο ο τίτλος αυτός σε ένα δήµο της Ευρώπης µέσα από µια σύνθετη 
διαδικασία αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους δήµους.  
Η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας είναι δοµηµένη έτσι ώστε να έχει ως βασικούς στόχους 
την ενθάρρυνση και ενδυνάµωση των νέων αλλά και την οικοδόµηση µιας γέφυρας µεταξύ 
των τοπικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για τους νέους. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 
καθορίζουν την απονοµή του τίτλου αυτού σε ένα Δήµο. Ο πρώτος, φυσικά, είναι η 
συµµετοχή της νεολαίας. Ακολουθούν η ενθάρρυνση των  νέων ατόµων σε ατοµικές δράσεις 
αλλά και σε οµαδικές µέσα από προσκλήσεις σε εθνικά, περιφερειακά και τοπικά συµβούλια ή 
οργανώσεις ή εθελοντικά σχήµατα που απευθύνονται σε νέους, για άµεση συµµετοχή στο 
σχεδιασµό και την υλοποίηση του προγράµµατος του Έτους Νεολαίας. Με αυτή τη 
µεθοδολογία ο κάθε υποψήφιος δήµος παρουσιάζει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσεων 
που κινητοποιεί και ενισχύει ουσιαστικά τη συµµετοχή των νέων, τόσο σε τοπικό, όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, κάθε Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας οφείλει να 
συµπεριλάβει την αρχή της διατοµεακής προσέγγισης των ζητηµάτων νεολαίας στην Ε.Ε. 
οπότε και να κάνει αντίστοιχες ενέργειες που θα έχουν ως σκοπό τη δηµιουργία µεγάλης 
κλίµακας νεανικών γεγονότων που θα οδηγούν µε τη σειρά τους σε πολιτικά συµπεράσµατα 
και προτάσεις προς τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. Τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας 
Νεολαίας έχουν κερδίσει οι παρακάτω πόλεις µέχρι  σήµερα: 

• 2009: Ρόττερνταµ, Ολλανδία 
• 2010: Τορίνο, Ιταλία 
• 2011: Αµβέρσα, Βέλγιο 
• 2012: Μπράγκα, Πορτογαλία 
• 2013: Μάριµπορ, Σλοβενία 
• 2014: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

 

5.3. Οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών 
 
Τα σχήµατα της κοινωνίας πολιτών είναι γνωστά για τη δράση τους και λειτουργούν στην 
Ευρώπη από τα µέσα του 18ου αιώνα. Ιστορικά κινήµατα και πρωτοβουλίες πολιτών 
διαµόρφωσαν σταδιακά τόσο την αντίληψη µας για τα κοινωνικά δικαιώµατα όσο και τις 
παρεµβάσεις των πολιτών για αλλαγές. Τα τελευταία είκοσι χρόνια ο χώρος της κοινωνίας 
πολιτών στην Ευρώπη έχει µια συνεχή ανάπτυξη και ταυτόχρονα κατακτά τον κοινωνικό του 
ρόλο ως αυθεντική έκφραση των πολιτών και των συµφερόντων τους.  
Οι νέοι συµµετέχουν στα σχήµατα της κοινωνίας πολιτών, αλλά σύµφωνα µε την τελευταία 
έρευνα της Eurostat115 τα ποσοστά της συµµετοχής τους µειώνονται σταδιακά. Το 2007, 
χρονιά κατά την οποία έγινε η τελευταία έρευνα για τα θέµατα της συµµετοχής των νέων, 
µόλις το 22% των ερωτώµενων δηλώνει πως συµµετέχει σε κάποιο σχήµα της κοινωνίας 
πολιτών. Από αυτούς δε το µεγαλύτερο µέρος δηλώνει πως συµµετέχει σε αθλητικά σχήµατα 
και σωµατεία. Αναλυτικά η έρευνα έδειξε πως η συµµετοχή των νέων είναι σε: 

• αθλητικά σωµατεία, 49% 
• οργανώσεις νέων, 8% 
• πολιτιστικές οργανώσεις, 8% 

                                                
115  Looking behind the figures. The main results of the Eurobarometer 2007 survey on youth. Brussels 2007, ISBN- 

978-92-79-05539-3.  



 60 

• εργατικά συνδικάτα, 7% 
• σωµατεία για διάφορα χόµπυ, 7% 
• πολιτικές νεολαίες, 5% 
• θρησκευτικές οργανώσεις, 5% 
• περιβαλλοντικές οργανώσεις, 4%   
• οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 3% 
• καταναλωτικές οργανώσεις, 1% 
• άλλου είδους οργανώσεις, 20%  

 
Τα αποτελέσµατα αυτά δηµιουργούν µια αρνητική εικόνα για τη συµµετοχή των νέων στην 
Ευρώπη, δείχνουν όµως την τάση της εποχής και τις θεµατικές προτεραιότητες που οι ίδιοι οι 
νέοι θέτουν για την κοινωνική τους παρέµβαση. Από το θεµατικό πίνακα που προηγήθηκε 
βλέπουµε ταυτόχρονα τις προτιµήσεις των νέων και έχει ενδιαφέρον να εντοπιστούν τα 
θέµατα που απασχολούν τους νέους στην Ευρώπη, κυρίως δηλαδή θέµατα που σχετίζονται 
µε την εργασία, τον αθλητισµό και πολιτισµό αλλά και θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
περιβάλλοντος και δικαιωµάτων του καταναλωτή. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αποχή του µεγαλύτερου τµήµατος του νεανικού πληθυσµού 
από δράσεις κοινωνικής συµµετοχής που σε συνδυασµό µε τις απαντήσεις στο ερώτηµα 
«πώς αξιοποιείται τον ελεύθερο χρόνο σας» παρουσιάζονται οι νέοι στην Ευρώπη πριν την 
έναρξη της οικονοµικής κρίσης. Οι νέοι στην Ευρώπη δηλώνουν στην ίδια έρευνα του 2007 
πως στον ελεύθερο χρόνο τους: 

• Κάνουν βόλτες ή ασχολούνται µε τον αθλητισµό, 45% 
• Συναντούν φίλους, 40% 
• Διαβάζουν, 25% 
• Είναι στο διαδίκτυο, 21% 
• Βλέπουν τηλεόραση, 19% 
• Ακούν µουσική, 17% 
• Πηγαίνουν κινηµατογράφο ή θέατρο, 16% 
• Βοηθάνε σε δουλειές του σπιτιού, 10% 
• Πάνε για ψώνια, 7% 
• Παίζουν µουσική, 4% 
• Εργάζονται, 4% 
• Κάνουν εθελοντικές δράσεις, 2% 
• Οτιδήποτε άλλο, 19% 

 
Μπορεί η παραπάνω εικόνα να αντιπροσωπεύει τη γενιά των αριθµών που ευηµερούν σε 

µια εποχή που τίποτε δεν προειδοποιούσε για την οικονοµική και κοινωνική κρίση που 
επήλθε µετά, όµως είναι η ίδια γενιά τέσσερα χρόνια µετά που δείχνει έτοιµη να αλλάξει το 
χάρτη της Ευρώπης και να ζητήσει µια άλλη Ευρώπη. 
 
 

5.4. Οι µη οργανωµένοι νέοι 
 
Με τον όρο «µη οργανωµένοι νέοι»,116 η Ε.Ε.  αναφέρεται στους νέους που δεν 
συµµετέχουν στις οργανώσεις νέων, δεν παρακολουθούν τα τεκταινόµενα στον κύκλο των 
                                                

116 Non-organised youth. 
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αναγνωρισµένων φορέων νεολαίας και γενικά δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθεί η άποψή 
τους σε θεµατικές διαβούλευσης που αναφέρονται σε ζητήµατα νεολαίας. Η Ε.Ε. 
συνεργάζεται µε το οργανωµένο νεολαιίστικο κίνηµα της Ευρώπης µε τις διαδικασίες και τα 
εργαλεία που περιγράφηκαν σε προηγούµενα κεφάλαια για τη συλλογή αξιόπιστων 
δεδοµένων από την Ε.Ε. για τη διαµόρφωση των πολιτικών της. Το οργανωµένο όµως κίνηµα 
φαίνεται να µην αντιπροσωπεύει, στην καλύτερη περίπτωση, πάνω από το 25% των νέων της 
Ευρώπης. Και µπορεί οι απόψεις που εκφράζονται από τους εκπροσώπους των νεανικών 
φορέων να είναι εποικοδοµητικές, αποτελούν όµως ένα τµήµα των προτάσεων των νέων. 
Την τελευταία δεκαετία, µε την πληθώρα των διαθέσιµων ευρωπαϊκών προγραµµάτων οι 
νεολαιίστικοι φορείς υποχρεώθηκαν να επιδεικνύουν έναν αναγκαστικό επαγγελµατισµό. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσµα οι συγκεκριµένοι φορείς να χάνουν κάτι από την αγνότητα και τον 
αυθορµητισµό του παρελθόντος και να µεταλλαγεί η κινηµατική λογική τους σε κάτι πιο 
«θεσµικό» και «στερεότυπο». Αυτό ακριβώς όµως που απώλεσαν ήταν ενδεχοµένως και αυτό 
που προσέλκυε τις χιλιάδες των νέων στους οργανωµένους φορείς και οργανώσεις νεολαίας.  
Η Ε.Ε. στο κείµενο της Στρατηγικής για τη Νεολαία117 και στις προτεινόµενες δράσεις για τη 
συµµετοχή των νέων αναφέρει πως σκοπός είναι: «Εξασφάλιση της πλήρους συµµετοχής των 
νέων στην κοινωνία, µε την αύξηση της συµµετοχής των νέων στην πολιτική ζωή των τοπικών 
κοινοτήτων και στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, µε την υποστήριξη των οργανώσεων 
νέων καθώς και διαφόρων µορφών εκµάθησης της συµµετοχής, µε την ενθάρρυνση της 
συµµετοχής των µη οργανωµένων νέων και µε την παροχή υπηρεσιών ποιοτικής 
πληροφόρησης». Γι’ αυτό το λόγο καλεί τα κράτη µέλη: 

• Να αναπτύξουν τα πρότυπα ποιότητας για τη νεολαία, την συµµετοχή, την ενηµέρωση 
και τη διαβούλευση 

• Να ενισχύσουν περαιτέρω µε πολιτικά και οικονοµικά µέσα τις οργανώσεις νέων, 
καθώς και τα εθνικά και τοπικά συµβούλια νέων 

• Να προωθήσουν την ηλεκτρονική δηµοκρατία για να συµπεριλάβουν περισσότερους 
µη οργανωµένους νέους 

• Να αναπτύξουν περαιτέρω ευκαιρίες για συζήτηση µεταξύ των ευρωπαϊκών / εθνικών 
θεσµικών οργάνων και των νέων.  

  
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικός ο ρόλος των µη οργανωµένων νέων µιας και οι νέες κοινωνικές 
δυνάµεις που συγκροτούνται µέσα στην περίοδο της οικονοµικής κρίσης αναπτύσσουν τις 
ιδέες, τις προτάσεις και τις δράσεις τους κύρια έξω από τους θεσµοθετηµένους φορείς του 
νεολαιίστικου κινήµατος. 
 

5.5. Νέα κοινωνικά κινήµατα 
 
Με το όρο «νέα κοινωνικά κινήµατα» αναφερόµαστε στα κινήµατα κοινωνικών διεκδικήσεων 
που αναπτύχθηκαν µετά τον 2ο παγκόσµιο πόλεµο και εισήγαν νέα κοινωνικά χαρακτηριστικά 
και προτεραιότητες. Σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά κοινωνικά κινήµατα που προέρχονται 
από την περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης, όπως το εργατικό κίνηµα, το κίνηµα των 
κοινωνικών δικαιωµάτων για τους µαύρους στην Αµερική ή των πολιτικών  δικαιωµάτων  για 
τις γυναίκες, τα νέα κοινωνικά κινήµατα είναι στη βάση τους περισσότερο κοινωνικά και 
πολιτισµικά παρά πολιτικά. Τα παραδοσιακά κινήµατα µάχονταν για την αλλαγή για 
συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες, όπως είναι η εργατική τάξη, οι αγρότες, οι λευκοί ή οι 
                                                

117 An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering. A renewed open method of coordination to address 
youth challenges and opportunities. COM(2009) 200 final.  
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µαύροι, οι γυναίκες, οι αριστοκράτες, οι άνδρες. Ήταν συνήθως επικεντρωµένα γύρω από 
κάποιους υλιστικούς στόχους, όπως η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η αναγνώριση 
δικαιωµάτων ή η πολιτική αυτονοµία της εργατικής τάξης. 

 
Αντίθετα τα νέα κοινωνικά κινήµατα όπως και το φεµινιστικό κίνηµα, το κίνηµα για τα 
πολιτικά δικαιώµατα των µεταναστών, το περιβαλλοντικό κίνηµα, το κίνηµα του ελεύθερου 
λογισµικού, το κίνηµα για τα οµοφυλοφιλικά δικαιώµατα, το κίνηµα ειρήνης, το κίνηµα κατά 
της πυρηνικής ενέργειας, κατά της παγκοσµιοποίησης, επικεντρώνονται γύρω από θέµατα 
που υπερβαίνουν τον τυπικό διαχωρισµό των κοινωνικών τάξεων, αλλά παρ’ όλα αυτά 
συνδέονται µε αυτές. 

 
Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες των κοινωνικών κινηµάτων σύµφωνα µε τον Charles Tilly: 118 

• µεταρρυθµιστικά κινήµατα: Κινήµατα που υποστηρίζουν την αλλαγή σε ορισµένους 
κανόνες ή νόµους. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
που έχουν ως στόχο την αύξηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, τα οικολογικά 
κινήµατα που υποστηρίζουν µια σειρά από περιβαλλοντικές αρχές ή µια κίνηση 
θεµατική, όπως η υποστήριξη της θανατικής ποινής ή του δικαιώµατος στην άµβλωση 
κοκ 

• ριζοσπαστικά κινήµατα: Κινήµατα για την αλλαγή των συστηµάτων αξιών. Σαν 
παραδείγµατα µπορούν να αναφερθούν το αµερικανικό Κίνηµα των Πολιτικών 
Δικαιωµάτων που απαιτούσε πλήρη πολιτικά δικαιώµατα και την ισότητα σύµφωνα µε 
τη νοµοθεσία σε όλους τους Αµερικανούς, ανεξάρτητα από το χρώµα τους ή το 
πολωνικό κίνηµα της Αλληλεγγύης που ζήτησε να µετατραπεί ένα σταλινικό πολιτικό 
και οικονοµικό σύστηµα σε δηµοκρατία ή, τέλος, το κίνηµα των πολιτών της Νότιας 
Αφρικής που ζητούσε την κατάργηση του συστήµατος των διακρίσεων – απαρτχάιντ.119 

 
Η ανάπτυξή τους στις χώρες της δυτικής – αρχικά – Ευρώπης είχε ως βάση το κοινωνικό 
αίτηµα για περισσότερη δηµοκρατία και λήψη πολιτικών µέτρων υπέρ της κοινωνίας και των 
ευπαθών οµάδων. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, τα νέα κοινωνικά κινήµατα 
αποτελούν τη βάση της κοινωνικής συµµετοχής των νέων και συγκροτούν τις πιο δυναµικές 
κοινότητες παρέµβασης. Η δηµιουργία εναλλακτικών και παράλληλων δοµών ανοικτής 
διαβούλευσης και επικοινωνίας, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ, οι ευρω-πορείες, τα 
εναλλακτικά ηλεκτρονικά δίκτυα ενηµέρωσης είναι κάποια από τα εργαλεία που έχουν 
αναπτυχθεί και φέρνουν τους νέους και τα κινήµατα πιο κοντά.  
Η παράµετρος της καλύτερης διακυβέρνησης, της διαφάνειας αλλά και της τιµωρίας της 
καθεστηκυίας πολιτικής και κοινωνικής ελίτ, διαπερνούν κάθετα τον κοινωνικό ιστό της 
Ευρώπης και αντανακλούν ένα αίτηµα άµεσης ριζικής κοινωνικής αλλαγής που εκφράζουν 
πιο γνήσια τα κοινωνικά αυτά σχήµατα και πρωτοβουλίες.  
 

5.6. Αγανακτισµένη γενιά των ‘10 
 
Ο πρωθυπουργός του Ηνωµένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Κάµερον, µετά τις ταραχές που έγιναν 
στο κέντρο του Λονδίνου και άλλων πόλεων της χώρας του τον Αύγουστο του 2011 µε 

                                                
118 Tilly C. Social Movements, 1768–2004, Boulder, CO, Paradigm Publishers, 2004, σ. 204. 
119 Το απαρτχάιντ (apartheid), που στη γλώσσα των λευκών της Αφρικής (Αφρικάνερς) σηµαίνει διάκριση, ήταν µια 
πολιτική φυλετικού διαχωρισµού. Πρωτοεµφανίστηκε το 1948 στη Νότιο Αφρική από το Εθνικό Κόµµα και 
καταργήθηκε στις 30 Ιουνίου 1991. 
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αφορµή την ανακοίνωση της αύξησης των διδάκτρων στα πανεπιστήµια και την έκρηξη της 
νεανικής ανεργίας στη χώρα, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων πως οι ταραχές οφείλονται 
στην «ηθική κατάπτωση στην οποία βρίσκονται ορισµένα στρώµατα της κοινωνίας µας που δε 
θέλησαν είτε δεν µπορούν να προσαρµοστούν στις αξίες µας».   

 
Οι νέοι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης πρωτοστατούν σε διαµαρτυρίες κατά της πολιτικής 
και κοινωνικής πραγµατικότητας, ενισχύοντας το κίνηµα των αγανακτισµένων. Από τους 
Ισπανούς Indignados µέχρι το κίνηµα  Occupy Wall Street στις ΗΠΑ.120 Μια ολόκληρη γενιά 
νέων πολιτών προσπαθεί να συντονίσει την αντίθεση και αντίδρασή της µέσω εκδηλώσεων 
άλλοτε ειρηνικών και άλλοτε βίαιων. Η αγανάκτηση στρέφεται ενάντια στο πολιτικό σύστηµα, 
στην κυβέρνηση και στους προνοµιούχους. Mε αφορµές την ανεργία, τον κοινωνικό 
αποκλεισµό, τη φτώχεια για µεγάλα κοινωνικά στρώµατα ή ακόµη και την καταστροφή της 
ψευδαίσθησης της ισχυρής µεσαίας τάξης που καλλιεργήθηκε σκόπιµα επί δεκαετίες στην 
Ευρώπη και επέφερε ένα µεγάλο τµήµα της εργατικής τάξης να υιοθετεί πρότυπα και 
συµπεριφορές ξένες προς αυτήν. 
Το Κοινωνιολογικό Ινστιτούτο της Λωζάνης σε έκθεσή του τον Αύγουστο του 2011121 
προσπαθεί να ερµηνεύσει αυτή τη στάση της ευρωπαϊκής νεολαίας. Ο Ευθυµιάδης σε άρθρο 
του καταλήγει σε δύο ιδιαίτερα συµπεράσµατα προς σκέψη και προβληµατισµό: 

• οι νέοι της Ευρώπης δε βλέπουν σήµερα µέλλον µπροστά τους 
• το γεγονός πως για πολλά χρόνια η ευρωπαϊκή νεολαία έµενε παροπλισµένη και εκτός 
δράσης οφείλεται στο ότι έτρεφε την ελπίδα πως το µέλλον ήταν δικό της 

 
Τα συµπεράσµατα αυτά είναι και ο βασικός πυρήνας του ευρωπαϊκού σχεδιασµού για τη 
νεολαία. «Επένδυση και ενδυνάµωση» είναι ο τίτλος της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για 
τους νέους  που ανακοινώθηκε την άνοιξη του 2011 και προσπαθεί να απαντήσει στα νεανικά 
προβλήµατα εν’ µέσω κρίσης. Όταν οι νέοι αντιλαµβάνονταν το µέλλον τους µέσα στο 
πολιτικό σύστηµα, ενώ οι ευρωπαϊκές ελίτ αναπαρήγαν το µοντέλο του εργατικού, τίµιου και 
µορφωµένου νέου που µπορεί πάντα µε την αξία του να βρει το δρόµο του στην ευρωπαϊκή 
πραγµατικότητα επικρατούσε η ισορροπία του τρόµου. Μόλις όµως οι νέοι της Ευρώπης 
κατάλαβαν πως το µέλλον είναι δύσκολο, δυσοίωνο και απρόβλεπτο, τότε στις πεποιθήσεις 
τους η Ευρώπη µεταµορφώθηκε σε µακρινή και εχθρική, µε διαβλητούς µηχανισµούς 
ανάδειξης και τεράστιο ανταγωνισµό - σχεδόν κανιβαλικό.  
Προς το παρόν, η κοινωνική ισορροπία φαίνεται να έχει ανατραπεί µέσα από τις εξεγέρσεις 
και τις πρωτοβουλίες νέων – αγανακτισµένων. Ίσως µάλιστα η ιστορία να επαναλαµβάνεται 
αφού αντίστοιχα φαινόµενα είχαν σηµειωθεί και στη Μ. Βρετανία του ’70, όπου µέσα από µια 
αντίστοιχη κοινωνική κρίση, δηµιουργήθηκε ένα ολόκληρο νεανικό κίνηµα και µε κεντρικό 
σύνθηµά του το «όχι µέλλον για µένα122» αντέδρασε στον υπερσυντηρητισµό της εποχής, 
στην κοινωνική διάλυση και στην ανεργία. Ο κίνηµα αυτό αυτοπροσδιορίστηκε ως  κίνηµα της 
πανκ, αποτελώντας µια βαθιά προοδευτική διαδικασία για την νεολαία της Βρετανίας που 
έλαβε ακόµη και εµπορικά χαρακτηριστικά.    
Ο John Lydon, ηγετική µορφή του κινήµατος αυτού και µέλος του µουσικού συγκροτήµατος 

Sex Pistols σε συνέντευξή του στο περιοδικό ΤΙΜΕ στις 13 Νοεµβρίου 2006 θυµάται τις 
πρώτες µέρες του πανκ κινήµατος στη Βρετανία λέγοντας: «Είχαµε κηρύξει πόλεµο σε 
ολόκληρη τη χώρα - χωρίς να το θέλουµε. Γιατί η Βρετανία στα µέσα της δεκαετίας του 1970 

                                                
120 Ishaan Tharoor , “From Europe With Love: U.S. ‘Indignados’ Occupy Wall Street”, TIME Magazine, October 5th 

2011. 
121 Στ. Ευθυµίαδης «Οι νέοι τα σπάνε γιατί δεν έχουν µέλλον», ΤΟ ΒΗΜΑ, 28/8/2011. 
122  No future for me, από το τραγούδι των Sex Pistols, God Save The Queen, Μάρτιος 1977.  
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βρισκόταν πολύ κοντά στη γενική απεργία. Ήταν διχασµένη και τα χαρούµενα τραγουδάκια για 
αγάπες, ήλιους και λουλούδια έµοιαζαν ασυντόνιστα µε τους καιρούς». 

 
Η σηµερινή κατάσταση επαναφέρει στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα µοντέλα αλληλεγγύης και 
συνεργασίας από τις χώρες της Λατινικής Αµερικής, αναθερµαίνει νεοµαρξιστικά συνθήµατα 
και υπενθυµίζει στοχαστές και αναλυτές περασµένων δεκαετιών που αναφέρονταν µε όχι και 
τόσο κολακευτικά κείµενα στην κρίση του καπιταλισµού και στις αδυναµίες του ευρωπαϊκού 
πειράµατος. Οι νέοι στην Ευρώπη παρά την ισχυρή τους κριτική και παρουσία σε δράσεις και 
κινήσεις αγανάκτησης, µοιάζουν να εξακολουθούν σε πολύ µεγάλο ποσοστό να ψάχνουν 
λύσεις µέσα στο σύστηµα.  
Δύο εκστρατείες ενηµέρωσης που αυτήν την περίοδο είναι εν εξελίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και έχουν ως αφετηρία το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Νεολαίας, είναι ενδεικτικές του κλίµατος που 
επικρατεί στην Ευρώπη σήµερα. Στην πρώτη εκστρατεία αιτείται η παρέµβαση των 
ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων ώστε να πάψει η γενίκευση της πρακτικής άσκησης των 
νέων χωρίς όρους123, µια και έχει εξελιχθεί σε δικαιολογία για άµισθη (συνήθως και 
εξαντλητική) ανασφάλιστη εργασία σε ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς. Η αντίστοιχη ελληνική 
εµπειρία των προγραµµάτων Stage της περιόδου 2004 – 2008 ήταν επίσης τραγική: Χιλιάδες 
νέοι προωθήθηκαν ως φτηνό εργατικό δυναµικό σε επισφαλείς και κακοπληρωµένες θέσεις 
εργασίας κατά παράβαση τόσο της κοινοτικής νοµοθεσίας, όσο και των εθνικών εργατικών 
νόµων. Στη δεύτερη εκστρατεία124 καλεί τους υπουργούς οικονοµικών της Ε.Ε. να λάβουν 
άµεσα µέτρα για την νεανική ανεργία που φαίνεται να είναι πλέον έκτος ελέγχου στην 
Ευρώπη. 

 

5.7. Εφαρµογή πολιτικών υποστήριξης στην περίοδο της κρίσης 
 
Στον αντίποδα της κλήσης  των νέων για άµεσα µέτρα τόσο στον τοµέα της νεανικής 
ανεργίας, όσο και συνολικά στο πρόβληµα του κοινωνικού αποκλεισµού των νέων, η Ε.Ε. 
ανακοινώνει σειρά µέτρων, ελπίζοντας να αναστρέψει το αρνητικό κλίµα. 
Στις 20 Δεκεµβρίου 2011, ο Πρόεδρος της Ε.Ε. κ. José Manuel Barroso δήλωσε πως η νέα 
πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους» που µόλις ανακοινώθηκε “δείχνει στους νέους όλης 
της Ευρώπης ότι παρακολουθούµε µε προσοχή την κατάστασή τους. Ακούσαµε τις 
επανειληµµένες τους εκκλήσεις από τη Μαδρίτη στις Βρυξέλλες για συµµετοχή στην 
ευρωπαϊκή κοινωνία. Η συµµετοχή αυτή αρχίζει µε την απόκτηση µιας θέσης εργασίας. Είναι 
σαφές ότι απαιτούνται µακροπρόθεσµες µεταρρυθµίσεις των αγορών εργασίας, αλλά 
χρειάζεται χρόνος για να αποδώσουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Με τη σηµερινή µας 
πρωτοβουλία αναπτύσσουµε αµεσότερη δράση που θα βοηθήσει στην µείωση της ανεργίας 
των νέων».125 
Ταυτόχρονα ο Ούγγρος Επίτροπος László Andor, υπεύθυνος για την Απασχόληση, τις 
Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη, ανακοινώνοντας τη νέα πρωτοβουλία της 
Ε.Ε. «Ευκαιρίες για τους νέους» τόνιζε πως οι κύριες δράσεις που χρηµατοδοτεί άµεσα η 
Επιτροπή είναι οι ακόλουθες: 

• δέσµευση 4 εκατοµµυρίων ευρώ για βοήθεια στα κράτη µέλη προκειµένου να 
καταρτίσουν προγράµµατα «εγγυήσεων για τους νέους» ώστε να εξασφαλίζεται ότι 

                                                
123  Towards quality internships & apprenticeships. http://www.qualityinternships.eu . 
124  WHERE ARE YOU GOING? http://www.whereareyouthgoing.eu/info . 
125 Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Reference:  IP/11/1568 µε θέµα “Η ΕΕ ζητεί άµεση δράση για µείωση 
της ανεργίας των νέων”. 
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εντός τεσσάρων µηνών από την αποφοίτηση από το σχολείο, οι νέοι είτε εργάζονται, 
είτε παρακολουθούν προγράµµατα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 

• διοχέτευση 1,3 εκατοµµυρίων ευρώ στην υποστήριξη της δηµιουργίας θέσεων 
µαθητείας µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Μια αύξηση κατά 10% έως τα 
τέλη του 2013 αναµένεται να προσθέσει συνολικά 370.000 νέες θέσεις µαθητείας 

• δέσµευση 3 εκατοµµυρίων ευρώ από την τεχνική συνδροµή του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταµείου για υποστήριξη των κρατών µελών στη δηµιουργία 
προγραµµάτων υποστήριξης για νέους που ιδρύουν επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του 
κοινωνικού τοµέα 

• διοχέτευση όσο γίνεται περισσότερων κονδυλίων σε επιχειρήσεις και καθορισµός 
στόχου τουλάχιστον 130.000 τοποθετήσεων νέων το 2012 βάσει των προγραµµάτων 
ERASMUS και Leonardo da Vinci· 

• παροχή οικονοµικής βοήθειας, τη διετία 2012-2013, σε 5.000 νέους ώστε να βρουν 
εργασία σε άλλα κράτη µέλη µέσω της πρωτοβουλίας «Η πρώτη σας θέση εργασίας 
µέσω του EURES»126 

• ενίσχυση των πιστώσεων του προϋπολογισµού για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική 
Υπηρεσία, προκειµένου να δοθούν τουλάχιστον 10.000 ευκαιρίες εθελοντισµού το 
2012. 

• παρουσίαση, το 2012 ενός πλαισίου για υψηλής ποιότητας περιόδους πρακτικής 
άσκησης στην Ε.Ε.· 

• εξασφάλιση περίπου 600 περαιτέρω ανταλλαγών στο πλαίσιο του Εrasmus για 
επιχειρηµατίες το 2012. 

 
Οι δράσεις που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προλειάνουν το έδαφος 
ώστε τα κράτη µέλη να αναπτύξουν περαιτέρω µέτρα υπέρ των νέων στο πλαίσιο της νέας 
γενιάς προγραµµάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου αλλά και ως τµήµα του 
συνολικού προϋπολογισµού της Ε.Ε. για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020.  
Επιπρόσθετα, µόλις πρόσφατα, στις 20 Δεκεµβρίου 2011, η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο 
κοινής έκθεσης του Συµβουλίου και της Ε.Ε. µε τίτλο: "Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε µια 
έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς Ευρώπη", σχετικά µε την εφαρµογή του 
Στρατηγικού Πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης («ΕΚ 2020»).127 Η έκθεση συνοψίζει τις ενέργειες και τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια 
της πρώτης προγραµµατικής περιόδου, 2009 – 2011, και προτείνει τοµείς προτεραιότητας για 
την ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασία για τη επόµενη προγραµµατική περίοδο, 2012- 2014. 
Υπογραµµίζει ειδικότερα τον τρόπο της συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης ώστε να υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
Η κοινή έκθεση θα συζητηθεί στο Συµβούλιο εν όψει της έγκρισής της στο πλαίσιο της 
Δανικής Προεδρίας του 2012.  

 
Τα βασικά συµπεράσµατα της κοινής έκθεσης είναι: 

• Η επιτακτική ανάγκη για εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών θέτει υπό πίεση τους 
εθνικούς προϋπολογισµούς, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση. Ωστόσο, η βελτίωση των σχολικών επιδόσεων µπορεί να αποφέρει 
τεράστια µακροπρόθεσµη απόδοση και να δηµιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις 

                                                
126 Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για προσφορά εργασίας στις χώρες µέλη της Ε.Ε. 
127 Ο αγγλικός τίτλος είναι “ET2020”. Η Ε.Ε. έχει σειρά από δηµιουργικούς τίτλους και ακρωνύµια, ο παρόν όµως 
τίτλος παραπέµπει στη γνωστή ταινία επιστηµονικής φαντασίας και αφήνει µια αίσθηση απαισιοδοξίας ή µαύρου 
χιούµορ.   
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εργασίας. Υπάρχει ανάγκη για έξυπνες επενδύσεις που µαζί µε τις µεταρρυθµιστικές 
πολιτικές θα βελτιώνουν την ποιότητα των αποτελεσµάτων. 

• Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για να επιτύχουµε τους πρωταρχικούς στόχος 
την Στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, όσον αφορά την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 
και την τριτοβάθµια εκπαίδευση.   

• Για την πλειοψηφία των πολιτών της Ε.Ε., η δια βίου µάθηση δεν είναι µια 
πραγµατικότητα. Αυτό είναι ανησυχητικό για εκείνες τις οµάδες που πλήττονται 
περισσότερο από την κρίση: άνεργους νέους και ενήλικες µε χαµηλή ειδίκευση που 
εξαρτώνται από την εκπαίδευση και την κατάρτιση για να ενταχθούν στην αγορά 
εργασίας. 

• Η διακρατική κινητικότητα για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων επιτρέπει στους πολίτες 
να ενισχύσουν τη µελλοντική απασχολησιµότητά τους και την προσωπική ανάπτυξη. 
Ωστόσο, τα σηµερινά επίπεδα της κινητικότητας δεν είναι ικανοποιητικά. 

• Καθώς η κρίση έχει επιταχύνει την αλλαγή των αναγκών σε δεξιότητες στην αγορά 
εργασίας και στην ανάγκη βελτίωσης των δεξιοτήτων στην Ευρώπη, η “ΕΚ 2020” θα 
υποστηρίξει την υλοποίηση της “Ευρώπης 2020” και την πρωτοβουλία «Ατζέντα για 
νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας", µε την προώθηση βασικών ικανοτήτων για όλους 
τους πολίτες, στενή συνεργασία µεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας και 
τη βελτίωση της παρακολούθησης και της πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες. 

 
Η Επίτροπος Ανδρούλλα Βασιλείου, υπεύθυνη για την Εκπαίδευση τον Πολιτισµό την 
Πολυγλωσσία και τη Νεολαία, ανακοίνωσε δύο νέες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής: 

 
Το νέο πρόγραµµα “Erasmus για όλους”, 128 ανακοινώθηκε το τελευταίο δίµηνο του 2011 και 
σκοπό έχει να ενσωµατώσει όλα τα τρέχοντα υλοποιούµενα διεθνή και ευρωπαϊκά 
προγράµµατα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισµό σε µια δράση, 
δηλαδή τα επτά υφιστάµενα προγράµµατα να αντικατασταθούν από ένα. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εκτιµά πως θα αυξήσει την αποδοτικότητα, θα διευκολύνει την υποβολή αιτήσεων 
για επιχορηγήσεις, καθώς και θα µειώσει τις επικαλύψεις. Αναµένεται η τελική απόφαση και η 
έναρξη του νέου προγράµµατος τον Ιανουάριο του 2014. Επιπλέον, τέθηκε ως βασικός 
στόχος πέντε εκατοµµύρια νέοι, σχεδόν διπλάσιοι από τώρα, να µπορούν να σπουδάσουν ή 
να εκπαιδευτούν στο εξωτερικό µε επιχορήγηση από το Erasmus για όλους -µεταξύ αυτών 
σχεδόν τρία εκατοµµύρια φοιτητές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Κάτοχοι µεταπτυχιακού 
τίτλου θα επωφεληθούν επίσης από ένα νέο πρόγραµµα εγγύησης δανείων που έχει 
συσταθεί µε τον Όµιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 

 
Το δεύτερο πρόγραµµα είναι η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση»129 που είναι µια 
ολοκληρωµένη δέσµη δράσεων για την εκπαίδευση και την απασχόληση που απευθύνεται 
στους νέους της Ευρώπης. Ξεκίνησε το 2010 στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για 
µια έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη. Στόχος της πρωτοβουλίας 
«Νεολαία σε κίνηση» είναι να βελτιώσει την εκπαίδευση και τις προοπτικές απασχόλησης των 
νέων, να µειώσει το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων αλλά και να αυξήσει το ποσοστό 
απασχόλησής τους, σύµφωνα µε τον γενικότερο στόχο της Ε.Ε. για ποσοστό απασχόλησης 

                                                
128 Δελτίο Τύπου, Erasmus για όλους, Référence:  IP/11/1398, 23/11/2011. 
129 Νεολαία σε κίνηση. Μια πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των νέων µε στόχο την επίτευξη 
έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρυξέλλες, 15.9.2010 
COM(2010) 477 τελικό. 
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75% του συνολικού ενεργού πληθυσµού (20-64 ετών): 
• προσαρµόζοντας καλύτερα την εκπαίδευση και κατάρτιση στις ανάγκες των νέων 
• ενθαρρύνοντας τους νέους να επωφεληθούν από τις υποτροφίες που χορηγεί η Ε.Ε. 
για σπουδές ή κατάρτιση σε άλλη χώρα 

• παροτρύνοντας τις χώρες της Ε.Ε. να λάβουν µέτρα για τη διευκόλυνση της µετάβασης 
από την εκπαίδευση στην απασχόληση.  

 
Η µέθοδος για την επίτευξη των παραπάνω είναι ο συντονισµός της πολιτικής ώστε να 
εντοπιστούν και να προωθηθούν αντίστοιχες δράσεις τόσο σε επίπεδο Ε.Ε. όσο και σε εθνικό 
από τα κράτη µελή. Οι δράσεις είναι ειδικά σχεδιασµένες για τους νέους, όπως η 
προπαρασκευαστική δράση “Η πρώτη σου δουλειά EURES” για την κινητικότητα στην αγορά 
εργασίας της Ε.Ε. και η στήριξη νέων επιχειρηµατιών µέσω του νέου Ευρωπαϊκού 
Μηχανισµού Μικροχρηµατοδοτήσεων "Progress". 
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν  τόσο την συνεχή αγωνία της Ε.Ε. για τα ανοικτά ζητήµατα 
και προβλήµατα των νέων, όσο και τις διαδοχικές παρεµβάσεις πάνω στους άξονες 
απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, πολιτισµού, δηµιουργικού ελεύθερου χρόνου και 
συµµετοχής. Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι οι σχεδόν καθηµερινές ανακοινώσεις δράσεων και 
προγραµµάτων και ο συνέχεις σχεδιασµός νέων εργαλείων παρέµβασης καταδεικνύουν το 
µέγεθος της όξυνσης των προβληµάτων αυτών. 
Η κοινωνική περιθωριοποίηση των νέων σε όλη την Ευρώπη ενέχει έναν ακόµα σοβαρό 
κίνδυνο για τους ευρωπαϊκούς θεσµούς: Τη διόγκωση µιας λάθους πολιτικής που δεν 
προσφέρει λύσεις ή κινείται προφανώς σε λάθος κατεύθυνση, αφού δε φαίνεται να 
βελτιώνεται κανένας από τους δείκτες που χρησιµοποιούνται στην παρακολούθηση της 
υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως αυτοί ανακοινώνονται από την αρχή της 
κρίσης.  Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο δείκτης της νεανικής ανεργίας που κατά τα 4 τρίµηνα 
του 2011 και παρά την ανακοίνωση µέτρων και προθέσεων από την µεριά της Ε.Ε. 
ακολούθησε την παρακάτω πορεία, ως µέσος ευρωπαϊκός όρος:130 

 
Α’ εξάµηνο 2011 – 17,40% 
Β’ εξάµηνο 2011 – 21,00% 
Γ’ εξάµηνο 2011 – 21,60% 
Δ’ εξάµηνο 2011-  22,25% 
 
 

                                                
130 E.U. Employment and Social Situation, European Commission, Bruxells, December 2011. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
 
Η ύπαρξη µιας δοµηµένης πολιτικής για τους νέους τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο είναι σίγουρα ένα θετικό αποτέλεσµα των επιλογών της Ευρώπης γενικά και της Ε.Ε. 
και των κρατών µελών της ειδικά. Αποτελεί την πορεία ολοκλήρωσης δοµών παρέµβασης 
που ξεκίνησαν τους προηγούµενους αιώνες, είχαν άλλα αρχικά χαρακτηριστικά και στόχους, 
αλλά βοήθησαν τελικά την Ε.Ε. και τα κράτη µέλη της να διαµορφώσουν µια ενιαία αντίληψη 
για την κοινωνική οµάδα των νέων σε µια ευρωπαϊκή κοινωνία.  

 
Η Ε.Ε., µε την ανάπτυξη σειράς από παρεµβάσεις σε νοµοθετικό επίπεδο και προτάσεις- 
συστάσεις προς τα κράτη µέλη της, έχει πλέον αναπτύξει ένα επαρκές πρόγραµµα δράσεων 
και παρεµβάσεων υπέρ των νέων. Δεν είναι το πιο αποτελεσµατικό, αποτελεί όµως µια 
δοκιµασµένη πολιτική για τους νέους που αναπαράγεται και σε άλλες χώρες του πλανήτη. Η 
ευρωπαϊκή πολιτική για τη νεολαία είναι σήµερα το πιο οργανωµένο µοντέλο παρέµβασης 
υπέρ των νέων που το µελετάνε τόσο σε ακαδηµαϊκό επίπεδο όσο και σε πολιτικό. Το  
Ίδρυµα Ασίας- Ευρώπης131 εδώ και 15 χρόνια διοργανώνει κοινές συναντήσεις 
εµπειρογνωµόνων των δύο ηπείρων, στελεχών κυβερνήσεων αλλά και νέων από διάφορες 
χώρες ώστε να µπορέσει να πείσει τις ασιατικές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν µια αντίστοιχη 
πολιτική για τους νέους. Αντίστοιχα ο Αραβικός Σύνδεσµος132 σε συνεργασία µε την Ε.Ε. και 
το Συµβούλιο της Ευρώπης στηρίζει το πρόγραµµα «Ευρω-Αραβικός Διάλογος» που αφορά 
τη µεταφορά πολιτικών από την Ευρώπη στον αραβικό κόσµο. Το νεολαιίστικο κοµµάτι αυτών 
των συναντήσεων είναι πολύ ενδιαφέρον αλλά και ιδιαίτερα δύσκολο, µιας και τα νεανικά 
στερεότυπα στον αραβικό κόσµο είναι ακόµα πολύ ισχυρά και διαφορετικά από τα 
ευρωπαϊκά. Ακόµα και µετά την «Αραβική Άνοιξη» του 2011 και τις µεγάλες αλλαγές που 
έγιναν στις περισσότερες από τις χώρες αυτές. 
Η προσπάθεια της δόµησης µιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νεολαία έχει ιδιαίτερες 
δυσκολίες, αφού πρέπει να πιεστούν, να συνεργαστούν αποτελεσµατικά πολλοί θεσµικοί και 
µη φορείς  σε πολλά επίπεδα. Οι νεολαιίστικες κοινωνικές οργανώσεις έδωσαν ιδιαίτερα 
σκληρή µάχη τα τελευταία δέκα χρόνια για να επιβάλλουν τη λογική της διατοµεακής πολιτικής 
για τους νέους. Το γεγονός δηλαδή πως τα θέµατα νεολαίας δεν αφορούν µόνο τους 
υπουργούς παιδείας ή πολιτισµού, αλλά αφορούν όλη την κυβέρνηση και όλες τις πολιτικές 
που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στην Ε.Ε. και στα κράτη µέλη. Οι τελευταίες ανακοινώσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υιοθετούν την λογική της διατοµεακής πολιτικής και η Στρατηγική 
Ευρώπη 2020 δοµείται ακριβώς πάνω σε αυτή τη λογική. Η ύπαρξη νέων δράσεων και 
αποφάσεων για την περίοδο 2014- 2020 για τους νέους, παρά την αντίθεση των 
νεολαιίστικων κοινωνικών οργανώσεων για το περιεχόµενό τους σε αρκετές περιπτώσεις, 
αποδεικνύει ξεκάθαρα την οριστικοποίηση των προτεραιοτήτων σε επίπεδο Ευρώπης και την 
ενδυνάµωση σε εύρος και βάθος των πολιτικών για τους νέους.  
Η οικονοµική και κοινωνική κρίση που βιώνει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια δοκιµάζει 
θεσµούς, πολιτικές και υποδοµές. Οι νέοι ως µια από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές οµάδες 
δέχονται τις άµεσες επιπτώσεις της κρίσης αυτής. Οι ανακοινώσεις µέτρων τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρά τις καλές προθέσεις δεν µπορούν να αντιστρέψουν την  
                                                

131  Asia-Europe Foundation, µε έδρα την Σιγκαπούρη.  
132  Arab League, µε έδρα το Κάιρο της Αιγύπτου. 
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πορεία της κρίσης µε αποτέλεσµα, καθηµερινή διόγκωση της αγανάκτησης των πολιτών 
απέναντι στους θεσµούς και στην Ε.Ε. Το αίτηµα της σύγχρονης κοινωνίας για λύση των 
προβληµάτων χωρίς περαιτέρω κοινωνικό κόστος απαντά και στα σενάρια περί διάλυσης της 
ευρωζώνης και της Ε.Ε. ή περί της δηµιουργίας µιας νέας Ε.Ε. δύο ή τριών ταχυτήτων. Η 
απάντηση στα σενάρια της κρίσης θα µπορούσε να είναι περισσότερη και ισχυρότερη 
Ευρώπη. Μια Ευρώπη βασισµένη στις αρχές της, τα ιδρυτικά της κείµενα και τις κοινωνικές 
ευαισθησίες της για όλες τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, για τους πολίτες της. Τα αρνητικά 
σενάρια φέρνουν τους νέους στην πρώτη γραµµή ενός οικονοµικού πόλεµου που µπορεί εν 
δυνάµει να µετατραπεί σε κοινωνικός, ενώ βιώνουν ως πρώτα και αναγκαία θύµατα αυτή την 
κρίση. Σε µια εποχή που το παλιό ακόµα δεν έχει αποχωρήσει και το νέο δεν έχει γεννηθεί, 
παραφράζοντας τη φράση του Antonio Gramsci,133 η γενιά της οικονοµικής κρίσης του 21ου 
αιώνα δεν πρέπει να πληρώσει αυτή την αδυναµία πρόβλεψης και λαθών ενός πολιτικού 
συστήµατος που την σπρώχνει προς την καταστροφή και αρνείται να παραδεχθεί τα λάθη του 
ή απλά να αποχωρήσει. 
Η λύση για τους νέους δεν είναι η φυγή, αλλά η σκέψη και η δηµιουργική συµµετοχή. Στην 
εποχή της τεχνολογίας, η καινοτοµία, οι πρακτικές ιδέες και εφαρµογές, τα καλά 
παραδείγµατα αλλά και η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων χιλιάδων προγραµµάτων για νέους 
εδώ και 20 χρόνια µπορούν να δώσουν νέες θετικές κατευθύνσεις. Η ίδια βέβαια η κοινωνία 
και το αίσθηµα της αυτοσυντήρησης και επιβίωσης των µελών της, κατευθύνει προς νέες 
διεξόδους και προτάσεις. Για τα ελληνικά δεδοµένα είναι αξιοσηµείωτο το συµπέρασµα του 
Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών134 πως το 2011, χρονιά κατά την οποία η 
χώρα µας βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης, υπήρξε για πρώτη φορά αύξηση του 
πρωτογενούς τοµέα που έφτασε το 8% του συνόλου της οικονοµίας µας, σε αντίθεση µε το 
5,3% για το 2010.  
Ίσως θα πρέπει εν τέλη να επανεφεύρουµε την Ευρώπη και να προσαρµόσουµε στην δική 
µας πραγµατικότητα αυτό που επί δεκαετίες προτείνουµε στους τρίτους. Όλα τα καλά 
παραδείγµατα δράσεων και πολιτικών που µε µεγάλη υπερηφάνεια η Ε.Ε. προβάλλει στις 
άλλες ηπείρους και στους διεθνείς οργανισµούς, ως αποτελεσµατικές και ενισχυτικές για τους 
νέους και τα προβλήµατά τους, θα πρέπει τώρα να τα εφαρµόσει σε συνθήκες κρίσης, στην 
Ευρώπη. Και µε την πείρα και την τεχνογνωσία ετών να ξαναβάλουµε στο επίκεντρο τις 
λύσεις για τους νέους ανθρώπους, την ανάπτυξη  µε σεβασµό  στο περιβάλλον και τη νέα 
επιχειρηµατικότητα.  

 
Όλοι γνωρίζουµε πως δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις και αναβολές. Όπως 
πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη και µοιρολατρία. Οι αποφάσεις των πολιτικών 
ηγετών του σήµερα, που τόσο έχουν κατηγορηθεί για τις αδυναµίες και την έλλειψη 
προοπτικής και οράµατος, πρέπει να δώσουν το στίγµα της νέας εποχής που θα ξεκινήσει 
µέσα από την κρίση. Πριν από 60 χρόνια µέσα από τις στάχτες του πολέµου οι λαοί της 
ηπείρου µας αποφάσισαν για το κοινό τους µέλλον. Οι διαδικασίες αυτές είναι σύνθετες και 
έχουν κόστος. Κύρια πολιτικό, που κανένας δε θέλει να επωµιστεί. Όπως ακριβώς όµως «οι 
πατέρες»135 της σηµερινής Ε.Ε. έβαλαν για πρώτη φορά µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, 

                                                
133 Antonio Gramsci, Γράµµατα από τη φυλακή, Εκδόσεις Elecbook, London 1999, σελίδα 556,  «Η κρίση 
συνίσταται ακριβώς στο γεγονός ότι το παλιό πεθαίνει και το νέο δεν µπορεί να γεννηθεί».   

134 Ι.Ο.Β.Ε. , Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2010 – 2011: Η «Μικρή» Επιχειρηµατικότητα σε Περίοδο Κρίσης, 
Αθήνα 26/1/2012. 

 
135 Με τον όρο αυτό η ευρωπαϊκή ορολογία περιγράφει την οµάδα των πολιτικών της δεκαετίας του ’50 που 
οραµατίστηκαν την ενωµένη Ευρώπη και βάζοντας πίσω τους εθνικούς τους εγωισµούς συµφώνησαν για τη 
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το συµφέρον της Ευρώπης πάνω από το εθνικό τους και αποφάσισαν κοινά όργανα, κοινές 
πολιτικές και παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας σε νεοσύστατους θεσµούς, έτσι και σήµερα 
είναι ανυπέρβλητη η ανάγκη µιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής που θα βγάλει την Ε.Ε. από την 
κρίση και θα δηµιουργήσει τις προδιαγραφές ειρηνικής, δηµιουργικής και αξιοπρεπούς ζωής 
για όλους τους πολίτες και ειδικά τους νέους.  
Θα πρέπει να ξαναµπεί στο επίκεντρο των πολιτικών ο άνθρωπος και τα προβλήµατά του. 
Είναι αναγκαία η δόµηση µιας νέας ευρωπαϊκής πολιτικής µε άξονες προτεραιοτήτων την 
βιώσιµη ανάπτυξη, την αλληλεγγύη και την συστηµατική παρέµβαση υπέρ των ευπαθών 
κοινωνικών οµάδων. Ίσως να φαίνονται δύσκολα όλα αυτά εν’ µέσω οικονοµικής κρίσης και 
τεχνοκρατικών προτάσεων που δίνουν βάρος µόνο σε περικοπές. Ίσως η πραγµατική λύση 
που χρειάζεται η Ευρώπη να είναι µια νέα πολιτική ηγεσία µε πραγµατικούς στόχους και 
όραµα υπέρ των πολιτών της. Μια νέα νοµοθετική και πολιτική κατεύθυνση της Ευρώπης θα 
µπορέσει να δηµιουργήσει την Ευρώπη του 21ου αιώνα. Μια κοινωνική επανάσταση που 
όπως αναφέρει ο Σκουλάς136 στην εποχή µας θα έχει τα χαρακτηριστικά µιας  βαθιάς τοµή 
αλλαγής της κοινωνίας, µια ειρηνική επαναστατική µεταρρύθµιση. Ενθυµούµενοι δε τον 
Ρουσσώ θα µπορούσαµε και εµείς να επικαλεστούµε την φράση του Μοντεσιέ, όπως µας την 
µεταφέρει στο Κοινωνικό Συµβόλαιο, πως οι αρχηγοί των πολιτειών κάνουν τη νοµοθεσία κι’ 
αργότερα η νοµοθεσία κάνει τους αρχηγούς.137 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                 
δηµιουργία του πρώτου ευρωπαϊκού µορφώµατος. Μεταξύ αυτών, οι Γάλλοι Ροµπέρ Σούµαν και Ζαν Μονέ, οι 
Ιταλοί Αλτσίντε ντε Γκάσπαρι και Αλτιέρο Σπίνελι, ο Γερµανός Κόνραντ Αντέναουερ και ο Βέλγος Πολ Ανρί 
Σπάακ.  

136 Στο ίδιο, σ. 298-299. 
137 Στο ίδιο, σ. 49. 
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1. Αριστοτέλης. Ρητορική Βιβλίο Πρώτο. Εισαγωγή, µετάφραση, σχόλια Δ. Λυπουρλής. 
Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2002. 
 
Ύστερα από αυτά ας πραγµατευθούµε τώρα το θέµα «Τι λογής είναι οι άνθρωποι από 
πλευράς χαρακτήρα ενσχέσει µε τα πάθη, τις έξεις, την ηλικία και τις τύχες της ζωής». Πάθη 
ονοµάζω την οργή, την επιθυµία και τα παρόµοια (έχουµε ήδη µιλήσει γι' αυτά), ενώ έξεις 
ονοµάζω τις αρετές και τις κακίες (κάναµε και γι' αυτές λόγο,  
(35) κάνοντας επίσης αναφορά στα πράγµατα που το κάθε επιµέρους άτοµο επιλέγει και 
προτιµάει, καθώς και σ' αυτά που πράττει). Οι ηλικίες είναι η νεανική, η ώριµη και η γεροντική. 
Τύχες της ζωής ονοµάζω την ευγενική καταγωγή, τον πλούτο, την ισχύ στις διάφορες µορφές 
της, καθώς και τα αντίθετά τους - γενικά τις καλές και τις κακές τύχες.  
Οι νέοι λοιπόν -για να µιλήσουµε για τα επιµέρους στοιχεία του χαρακτήρα τους- έχουν 
έντονες επιθυµίες και είναι άξιοι να κάνουν αυτά που επιθυµούν. Από τις επιθυµίες που 
σχετίζονται µε το σώµα  
(5) κυνηγούν κατά κύριο λόγο την ερωτική, και δεν έχουν τη δύναµη να ελέγξουν τον εαυτό 
τους ενσχέσει µε αυτήν. Αλλάζουν εύκολα επιθυµίες και τις χορταίνουν γρήγορα: οι επιθυµίες 
τους είναι σφοδρές, ξεθυµαίνουν όµως γρήγορα γιατί η όρεξή τους για κάτι είναι έντονη, 
διαρκεί όµως λίγο, όπως ακριβώς η δίψα και η πείνα -κάθε λίγο και λιγάκι- των αρρώστων. 
Παραφέρονται εύκολα, είναι ευέξαπτοι και ρέπουν στο να αφήνονται να παρασυρθούν από το 
θυµό τους.  
(10) Δεν έχουν τη δύναµη να αντισταθούν στις παρορµήσεις τους· γιατί η αγάπη τους για την 
τιµή τους κάνει να µη µπορούν να ανεχθούν την περιφρόνηση, αλλά αγανακτούν όταν 
πιστεύουν ότι αδικούνται. Αγαπούν τις τιµές, πιο πολύ όµως αγαπούν τη νίκη· γιατί οι νέοι 
θέλουν να υπερέχουν, και η νίκη είναι µια περίπτωση υπεροχής. Η αγάπη τους για τα δύο 
αυτά είναι µεγαλύτερη από την αγάπη τους για το χρήµα: η αγάπη τους για το χρήµα είναι 
πολύ µικρή, επειδή δεν έχουν ακόµη δοκιµάσει στέρηση και φτώχεια,  
(15) όπως λέει και ο λόγος του Πιττακού για τον Αµφιάραο. Ο χαρακτήρας τους είναι τέτοιος 
που να µη βλέπουν την κακή όψη των πραγµάτων, αλλά την καλή· ο λόγος είναι ότι τα µάτια 
τους δεν έχουν ακόµη δει πολλές κακίες. Είναι, επίσης, ευκολόπιστοι, γιατί δεν ήταν πολλές 
ως τώρα οι φορές που έπεσαν θύµατα απάτης. Αντιµετωπίζουν, επίσης, τη ζωή µε 
αισιοδοξία· γιατί όπως αυτοί που έχουν πιει πολύ κρασί, έτσι ακριβώς και οι νέοι έχουν µέσα 
τους, από την ίδια τους τη φύση, µια θέρµη - την ίδια, βέβαια, στιγµή και γιατί δεν έχουν 
ακόµη γνωρίσει πολλές αποτυχίες.  
(20) Ζουν κυρίως µε την ελπίδα· ο λόγος είναι ότι η ελπίδα σχετίζεται µε το µέλλον, ενώ η 
µνήµη µε το παρελθόν, και για τους νέους το µέλλον είναι µεγάλο, ενώ το παρελθόν µικρό· 
στην αρχή, πράγµατι, της ζωής του δεν έχει κανείς να θυµάται τίποτε, έχει όµως περιθώριο να 
ελπίζει τα πάντα. Για τον λόγο αυτό είναι και ευεξαπάτητοι,  
(25) επειδή εύκολα δηµιουργούν µέσα τους ελπίδες. Έχουν, επίσης, θάρρος - περισσότερο 
αυτοί από τους άλλους· ο λόγος είναι ότι παραφέρονται εύκολα και είναι γεµάτοι από ελπίδες· 
η πρώτη από τις ιδιότητες αυτές τους κάνει να µη φοβούνται, ενώ η δεύτερη τους κάνει 
θαρραλέους: κανένας δεν αισθάνεται φόβο όσο κατέχεται από οργή, και η ελπίδα για κάτι 
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καλό δίνει στον άνθρωπο θάρρος. Είναι, επίσης, συνεσταλµένοι και ντροπαλοί: έχοντας 
ανατραφεί αποκλειστικά µε βάση τους καθιερωµένους κανόνες του κοινωνικού τους 
περιβάλλοντος δεν φαντάζονται ακόµη ότι υπάρχουν και άλλα όµορφα πράγµατα.  
(30) Είναι, επίσης, µεγαλόψυχοι· γιατί η ζωή δεν τους ταπείνωσε ακόµη, ούτε και δοκίµασαν 
τη δύναµη της ανάγκης, και το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του άξιο µεγάλων πραγµάτων είναι 
µεγαλοψυχία - αυτό πάλι χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που είναι γεµάτος µέσα του από ελπίδες. 
Προτιµούν, επίσης, να κάνουν όµορφα µάλλον πράγµατα παρά πράγµατα που τους 
συµφέρουν· ο λόγος είναι ότι τη ζωή τους τη ρυθµίζουν πιο πολύ οι κανόνες του ηθικού 
χαρακτήρα παρά ο υπολογισµός: ο υπολογισµός σχετίζεται µε το συµφέρον, ενώ η αρετή µε 
το ωραίο.  
(35) Αγαπούν, επίσης, τους φίλους τους και τους συντρόφους τους περισσότερο [1389b] από 
ό,τι αυτοί που βρίσκονται σε άλλες ηλικίες, για τον λόγο ότι είναι µια ευχαρίστηση γι' αυτούς 
να ζουν συντροφιά µε άλλους, αλλά και γιατί δεν υπάρχει ακόµη τίποτε που να το κρίνουν µε 
βάση το συµφέρον - άρα ούτε και τους φίλους τους. Όλα τους τα σφάλµατα έχουν την αρχή 
τους στην υπερβολή και στη σφοδρότητά τους - κατά παράβαση, βέβαια, του λόγου του 
Χίλωνα· πραγµατικά, ό,τι κάνουν, το κάνουν σε υπερβολικό βαθµό: αγαπούν σε υπερβολικό 
βαθµό,  
(5) µισούν σε υπερβολικό βαθµό, το ίδιο και όλα τα άλλα. Πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα, και 
είναι βέβαιοι για όλα πεισµατικά αυτό είναι και η αιτία που ό,τι κάνουν το κάνουν σε βαθµό 
υπερβολικό. Και οι αδικίες που κάνουν έχουν σχέση µε τη διάθεσή τους να προσβάλουν, όχι 
µε τη διάθεσή τους να κάνουν κακό. Αισθάνονται, επίσης, εύκολα οίκτο, για τον λόγο ότι 
θεωρούν όλους τους ανθρώπους καλούς ή καλύτερους από αυτό που πράγµατι είναι: 
µετρώντας τους πλησίον τους µε µέτρο τη δική τους α–κακία  
(10) καταλήγουν να θεωρήσουν πως ό,τι παθαίνει ο άλλος, το παθαίνει δίχως να το αξίζει. 
Τους αρέσουν επίσης τα γέλια και οι χαρές, γι'αυτό και είναι πειραχτήρια· γιατί ο αστεϊσµός 
είναι µια εξευγενισµένη µορφή προσβολής.
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C 115/120    Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης     9.5.2008
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, NEΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Άρθρο 165 

(πρώην άρθρο 149 της ΣΕΚ) 

1. Η Ένωση συµβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, 
ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και, αν αυτό απαιτείται, 
υποστηρίζοντας και συµπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόµενη ταυτόχρονα 
πλήρως την αρµοδιότητα των κρατών µελών για το περιεχόµενο της 
διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και την 
πολιτιστική και γλωσσική τους πολυµορφία. 

Η Ένωση συµβάλλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών επιδιώξεων στον 
χώρο του αθλητισµού, λαµβάνοντας υπόψη παράλληλα τις ιδιαιτερότητές του, 
τις δοµές του που βασίζονται στον εθελοντισµό καθώς και τον κοινωνικό και 
εκπαιδευτικό του ρόλο. 

2. Η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο: 

ñ   —  να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, µέσω 
ιδίως της εκµάθησης και της διάδοσης των γλωσσών των κρατών 
µελών,  

ñ   —  να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, 
µεταξύ άλλων και µέσω της ακαδηµαϊκής  αναγνώρισης διπλωµάτων 
και περιόδων σπουδών,  

ñ   —  να προωθεί τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων,  

ñ   —  να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών 
για τα κοινά προβλήµατα των εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών 
µελών,  

ñ   —  να ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων, καθώς και 
οργανωτών κοινωνικοµορφωτικών δραστηριοτήτων, και να ενθαρρύνει 
τη συµµετοχή των νέων στο δηµοκρατικό βίο της Ευρώπης,  

ñ   —  να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης εξ 
αποστάσεως.  

ñ   —  να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισµού, 
προάγοντας την δικαιότητα και τον ανοιχτό χαρακτήρα των αθλητικών 
αναµετρήσεων και τη συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων για τον 
αθλητισµό φορέων, καθώς και προστατεύοντας τη σωµατική και ηθική 
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ακεραιότητα των αθλητών, ιδίως των νεότερων µεταξύ τους.  

3. Η Ένωση και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και 
τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα παιδείας και αθλητισµού, και 
ειδικότερα µε το Συµβούλιο της Ευρώπης. 

4. Προκειµένου να συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος 
άρθρου: 

— το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, αποφασίζοντας σύµφωνα µε 
τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία και µετά από διαβούλευση µε την 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και µε την Επιτροπή των Περιφερειών, 
θεσπίζουν δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς να εναρµονίζουν τις νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών, 

— το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, διατυπώνει 
συστάσεις.  

 

Άρθρο 166 

(πρώην άρθρο 150 της ΣΕΚ) 

1. Η Ένωση εφαρµόζει πολιτική επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η οποία 
στηρίζει και συµπληρώνει τις δράσεις των κρατών µελών, σεβόµενη 
ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητα των κρατών µελών για το περιεχόµενο 
και την οργάνωση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 

2. Η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο:  

να διευκολύνει την προσαρµογή στις µεταλλαγές της βιοµηχανίας, ιδίως µέσω 
της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και του επαγγελµατικού 
αναπροσανατολισµού,  

να βελτιώνει την αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση, 
για να διευκολύνεται η επαγγελµατική ένταξη και επανένταξη στην αγορά της 
εργασίας,  

να διευκολύνει την πρόσβαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση και την 
ενίσχυση της κινητικότητας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευοµένων και 
ιδίως των νέων,  

να τονώνει τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων 
στον τοµέα της κατάρτισης,  

να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών για τα κοινά 
προβλήµατα των συστηµάτων κατάρτισης των κρατών µελών.  

3. Η Ένωση και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και 
τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης. 
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4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, αποφασίζοντας σύµφωνα µε 
τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία και µετά από διαβούλευση µε την 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, 
θεσπίζουν µέτρα για να συµβάλουν στην υλοποίηση των στόχων που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, χωρίς να εναρµονίζουν τις νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών και το Συµβούλιο, µετά από 
πρόταση της Επιτροπής, διατυπώνει συστάσεις. 

 
 
 
 


