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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε πολύ γρήγορα  αντιληπτή η σηµασία της 
ενεργούς συµµετοχής των νέων της Ευρώπης στα δρώµενα αλλά και στη διαµόρφωση 
της πολιτικής της Ε.Ε. Βασικός στόχος αυτής της διπλωµατικής είναι να διερευνήσει 
τις ενέργειες της ΕΕ, µέσω της πολιτικής επικοινωνίας,  για την ενηµέρωση των νέων 
και αν οι ενέργειες αυτές  έχουν γίνει αντιληπτές από την πλειονότητα τους. Ακόµα, 
στόχος της είναι να δώσει απάντηση στο ερώτηµα τι θέλουν οι νέοι να κάνει η ΕΕ για 
αυτούς. Γενικά, αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι πως τα πολιτικά  
επικοινωνιακά εργαλεία γίνονται αντιληπτά από τους νέους της Ευρώπης και της 
Ελλάδας. 
Αποτελείται από έξι µέρη. Το πρώτο µέρος αποτελεί την εισαγωγή του θέµατος ενώ 
στο δεύτερο δίνονται οι ορισµοί των βασικών εννοιών της νεολαίας και της 
επικοινωνίας ενώ στο τρίτο επιχειρείται µία (όσον το δυνατόν περιληπτική) ιστορική 
αναδροµή κυρίως της πολιτικής επικοινωνίας και το περιεχόµενο που της δόθηκε 
µέσα στο πέρασµα του χρόνου. Ακολουθεί η πρωτογενής έρευνα µε τη µορφή του 
focus group,σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα οχτώ ατόµων ηλικίας 15 µε 29. Ακόµα 
πραγµατοποιήθηκε  και  έρευνα µε την µορφή του ερωτηµατολογίου σε φορείς  
δηµόσιων και δηµοτικών υπηρεσιών που είναι αρµόδιοι για την υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών που αφορούν τους νέους. 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι «Λευκές Βίβλοι» της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
αφορούν την πολιτική επικοινωνία και τη νεολαία, οι οποίες έχουν ως σκοπό να 
αναδείξουν τους στόχους που είχαν τεθεί από την κάθε µία και αν στην 
πραγµατικότητα τους υλοποίησαν και µε ποια µέσα. ∆υστυχώς τ’ αποτελέσµατα που 
προκύπτουν και κυρίως µέσω της έρευνας δεν είναι τ’ αναµενόµενα 
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SUMMARY 
 

The importance of the active participation of young Europeans in the formulation and 

implementation configuration of EU policies was understood quite soon in the 

historical course of the European experiment. The main objective of this study is to 

investigate the EU activity with regard to the provision of information to the young 

people, through political communication, as well as on the perception of such 

activities by the young people. Moreover, the question on what the young people want 

the EU to do for them is to be examined. Generally, the purpose of this study is to 

analyse the effectiveness of the communication tools used by the EU with regard to 

their impact on the youth in Europe and Greece. 

The study consists of six parts. The first part is an introduction to the topic in 

question, while the second provides the definitions and the theoretical background of 

the study’s key concepts: “youth” and “communication”. The third part entails a short 

retrospective study of the political communication and its content throughout the 

years. The fourth part contains a presentation and an analysis of a primary research 

using a focus group, on a representative sample of eight individuals between the age 

of 15 and 29. Moreover, a research using a questionnaire in public and state 

institutions responsible for the implementation of the European policies concerning 

the young people has been carried out and the results are also presented. The fifth part 

of the study focuses on the White Papers adopted by the EU, referring to political 

communication and youth. Their purpose is to address the specific goals set, in term 

of policy action, for the political communication and the youth in the EU and whether 

these goals have been achieved, to which extend and by what means. The overall 

conclusions of the study, however, have demonstrated that the target to achievement 

ratio is very low, thus causing serious considerations and even some pessimism for 

the future. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Οι νέοι αποτελούν το παρόν και το µέλλον της Ευρώπης και ταυτόχρονα µια πλούσια 

πηγή δυναµισµού για την κοινωνία. Το γεγονός αυτό έγινε γρήγορα αντιληπτό από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έθεσε από νωρίς στόχους για µια µακροπρόθεσµη 

στρατηγική για τη νεολαία, µε τη δηµιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους 

στην εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και γενικότερα την δηµιουργία ενεργών 

πολιτών. Έτσι προσφέρει στους νέους ευκαιρίες κινητικότητας εντός των χωρών της 

Ένωσης και τη δυνατότητα να συµµετέχουν ενεργά στην οικοδόµηση της Ευρώπης, 

συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της πολιτικής για τη νεολαία µε την προώθηση των 

ανταλλαγών και των συναντήσεων για τη διεξαγωγή του διαλόγου µεταξύ των νέων, 

της εθελοντικής εργασίας, της ενεργού συµµετοχής και της άσκησης της ιδιότητας 

του πολίτη. Η πολιτική για τη νεολαία συγκαταλέγεται στους τοµείς όπου οι 

αποφάσεις λαµβάνονται µε τη διαδικασία της συναπόφασης και µια σειρά 

ευρωπαϊκών προγραµµάτων προωθεί την ανταλλαγή νέων εντός της Ε.Ε. και µε 

τρίτες χώρες.1 

Ωστόσο, η Ευρώπη υφίσταται σηµαντική δηµογραφική, οικονοµική, πολιτιστική και 

κοινωνικό - πολιτική αλλαγή που συνεπάγεται ποιοτικές και ποσοτικές αλλαγές στις 

σχέσεις µεταξύ γενεών2. Οι εθνικές ταυτότητες αµφισβητούνται από την ταυτόχρονη 

διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τη µετανάστευση των ανθρώπων σε 

όλη την Ευρώπη, µε αποτέλεσµα πολλές φορές οι Ευρωπαίοι πολίτες να νιώθουν 

διχασµένοι ανάµεσα στην εθνική και την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.  

Προκειµένου να αντιµετωπισθεί αυτή η κατάσταση, η διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση 

των 27 κρατών – µελών, πλέον 28, προσπαθεί µε διάφορα προγράµµατα και δράσεις 

να πλησιάσει τους νέους και να µπορέσει να επωφεληθεί από τον ενθουσιασµό, τις 

γνώσεις και τη δηµιουργικότητά τους, χρησιµοποιώντας κατά καιρούς διάφορα µέσα, 

ανάλογα µε το µήνυµα που έχει να προωθήσει και τους σκοπούς στους οποίους 

                                                           
1
 http://infoeuropa.sliven.bg/eu_fact_sheets/policies/culture/article_7315_el.htm 

2
http://europe4all.gr/%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1/%CE%B7-

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-

%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%B1 
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αποβλέπει. Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία στα 75 περίπου εκατοµµύρια νέων ηλικίας 15 

έως 25 ετών που απαρτίζουν τη νεολαία της Ε.Ε. να εκφράσουν τις ιδέες και τις 

προσδοκίες τους και να εντάξουνε τις προτάσεις τους στις κοινωνίες των χωρών. 

Πρακτικά, µετά από διάφορες δράσεις και µια ευρεία διαβούλευση τόσο σε εθνικό 

όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2001 συντάχθηκε η Λευκή Βίβλος µε τίτλο «Μια 

νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία», η οποία καλούσε τους νέους της Ευρώπης να 

συµµετέχουν ως ενεργοί πολίτες στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο 

συγκεκριµένα, η Λευκή Βίβλος προτείνει ένα ανανεωµένο πλαίσιο συνεργασίας 

µεταξύ των κρατών – µελών και ένα καλύτερο συνυπολογισµό της διάστασης της 

νεολαίας στις τοµεακές πολιτικές3. Αυτές οι δράσεις έχουν τη διαρκή υποστήριξη 

τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και του Συµβουλίου των υπουργών, µε 

έγκριση προγραµµάτων και ψηφισµάτων σε θέµατα που αφορούν τη νεολαία. 

Όµως, παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν από τη Λευκή Βίβλο, λίγα µόλις χρόνια 

µετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατηρεί έλλειψη της κινητικότητας των νέων και 

καλεί το Συµβούλιο να λάβει νέες δράσεις. Έτσι το Μάρτιο του 2005 συντάσσεται το 

Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη Νεολαία, το οποίο δίνει οδηγίες και κατευθύνσεις 

σχετικά µε την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κινητικότητα και την κοινωνική 

άνοδο των νέων. Συµφωνήθηκε να δοθούν συγκεκριµένες προτεραιότητες ώστε να 

ευνοηθεί η ενεργός συµµετοχή των νέων στα κοινά, προωθώντας την πληροφόρηση, 

τον εθελοντισµό, τη συµµετοχή στο δηµοκρατικό βίο και τη µεγαλύτερη γνώση για 

τη νεολαία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο Σύµφωνο συνέβαλλε στην 

επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στη Συνθήκη της Λισσαβόνας τον Οκτώβριο 

του 2007 και οδήγησε στην ανανεωµένη κοινωνική ατζέντα τον Ιούλιο του 2008, η 

οποία έθετε ως πρώτη προτεραιότητα τις δράσεις που αφορούν τους νέους. Το 

ανανεωµένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας τέθηκε για τη 

χρονική περίοδο 2010 – 2018 µε δύο αλληλένδετους στόχους: τη δηµιουργία 

περισσότερων και ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας και την 

προώθηση της ενεργούς συµµετοχής στα κοινά, της κοινωνικής ένταξης και της 

αλληλεγγύης.4 

Έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 

2010 σε δείγµα 4.550 νέων έδειξε ότι το 95% των νέων που συµµετείχαν σε έργα µε 

                                                           
3
Γεραγά Χρύσα, μέλος Team Europe Ελλάδας, Εργασία «Συνοπτική περιγραφή της πολιτικής της Ε.Ε. 

για τη νεολαία», Ιούλιος 2011, Πάτρα, σελ 5 
4
 Ίδιο, ο. π. , σελ 23 
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την υποστήριξη του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Νεολαία σε δράση», 

µια από τις πέντε δράσεις του προγράµµατος Νέα Γενιά σε ∆ράση. Βελτίωσαν τις 

γλωσσικές τους δεξιότητες και έµαθαν να επικοινωνούν καλύτερα µε ανθρώπους που 

µιλούν άλλη γλώσσα, το 86% θεωρούν ότι έµαθαν καλύτερα πως να επιτυγχάνουν 

κάτι προς το συµφέρον της κοινότητας και το 66% πιστεύει πως αυτή η εµπειρία 

αύξησε τις πιθανότητές τους να βρουν µια θέση εργασίας.5 

Όπως διατυπώθηκε και παραπάνω, βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 

εξαρχής η ενηµέρωση των νέων σχετικά µε τα προγράµµατά της. Γιατί δεν θα είχε 

νόηµα και δεν θα απέφερε κανένα αποτέλεσµα η ύπαρξη προγραµµάτων και δράσεων 

για τη νεολαία αν δεν υπάρχει η κατάλληλη πληροφόρηση ώστε να ενηµερωθούν οι 

νέοι και να συµµετέχουν ενεργά σε αυτά. Σε µια κοινότητα όπως η Ε.Ε. η οποία 

χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και πολυπολιτισµικότητα6, η ενηµέρωση των 

µελών της δεν είναι απλή υπόθεση. Μια πρώτη σκέψη όταν µιλάµε για µέσα 

επικοινωνίας είναι η χρήση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ιδιαίτερα της 

τηλεόρασης, καθώς κύρια χαρακτηριστικά τους είναι7: α) η πανταχού παρουσία τους 

που δίνει την αίσθηση ή για κάποιους άλλους την ψευδαίσθηση της συµµετοχής και 

δεν γνωρίζει την απόσταση του χώρου και του χρόνου β) το γεγονός ότι καταργείται 

ο χώρος και αναιρείται ο χρόνος καθώς το σε άµεση µετάδοση γεγονός είναι 

συνώνυµο της ταυτόχρονης παρουσίας καταργώντας έτσι όχι µόνο την χρονική 

απόσταση ανάµεσα στο γεγονός και τον δέκτη αλλά και ανάµεσα στον ποµπό και τον 

δέκτη, κάτι που συνεπάγεται αµεσότητα και γ) η τηλεόραση έχει το προνόµιο να 

περιγράφει ανά πάσα στιγµή το γεγονός και ταυτόχρονα να το περιγράφει ταχύτατα. 

Γι’ αυτό το λόγο πολλοί υποστηρίζουν ότι τα Μ.Μ.Ε. και ειδικότερα η τηλεόραση 

αναδεικνύονται ως διαχειριστές του δηµόσιου λόγου, διαχειριστές του ουσιαστικού 

πυλώνα διαµόρφωσης πολιτικής σκέψης, πολιτικής απόφασης και νοµιµοποίησης8. 

Τα τελευταία χρόνια όµως, εκτός από την τηλεόραση και τον τύπο, σηµαντικό ρόλο 

στην ενηµέρωση και τη διάδοση των πληροφοριών διαδραµατίζει και το internet. 

Ιδιαίτερα στους νέους αποτελεί το βασικό µέσο ενηµέρωσης. Με τα διάφορα sites και 

                                                           
5
 http://europedirect.eliamep.gr/archives/964 

6
 Τμήμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, «Η «κατασκευή» της πραγματικότητας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», Εκδόσεις 

Αλεξάνδρεια, Διεθνές Συνέδριο Αθήνα Απρίλιος 1996, σελ 50 
7 Ίδιο, ο. π., σελ 79 
8 Ίδιο, ο. π., σελ 371 
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blog είναι το πλέον κατάλληλο µέσο για την ενηµέρωση των νέων και την προβολή 

διαφόρων µηνυµάτων που τους αφορούν. 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διάφορα όργανά 

της έχουν θέσει ως προτεραιότητά τους την προώθηση της νεολαίας στην ενεργό 

συµµετοχή στις δράσεις της Ένωσης. Κατά καιρούς έχει χρησιµοποιήσει διάφορα 

µέσα για την προώθηση των προγραµµάτων και των δράσεων µε αποτελέσµατα που 

ποικίλουν ανάλογα µε το µήνυµα και τον τρόπο µετάδοσής του. Παρ’ όλα αυτά, λίγες 

έρευνες έχουν διεξαχθεί σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα. Οι περισσότερες δεν είναι 

διαθέσιµες στο ευρύ κοινό, µε ελάχιστες εξαιρέσεις όπου παρουσιάζονται κυρίως τα 

προγράµµατα της Ε.Ε. και τα αποτελέσµατα σε συγκριτικούς πίνακες µε ποσοστά, 

χωρίς να γίνεται επαρκής ανάλυση. 

Έτσι λαµβάνοντας όλα αυτά υπ’ όψιν έγινε η συγγραφή της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας σκοπός της οποίας είναι να διαπιστωθεί πώς τα πολιτικά επικοινωνιακά 

εργαλεία που χρησιµοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται αντιληπτά από 

τους νέους της Ευρώπης και κατά πόσο η σηµερινή γενιά των νέων σχετίζεται µε την 

Ευρώπη υπογραµµίζοντας ταυτόχρονα τους παράγοντες που επηρεάζουν την πολιτική 

της γνώσης, τα συµφέροντά τους και τις εθνικές ταυτότητες. 

Σ’ αυτή την διπλωµατική εργασία, µε τη βοήθεια της έρευνας που 

πραγµατοποιήθηκε, έγινε µια προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις  

σχετικά µε την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την άποψη των ευρωπαίων πολιτών 

για τους σκοπούς και τις δράσεις της Ένωσης, καθώς και σχετικά µε την ενηµέρωση 

των πολιτών για διάφορα προγράµµατα. Έτσι, απαντήθηκαν ερωτήµατα που αφορούν 

τη συµµετοχή των νέων στα διάφορα προγράµµατα της Ε.Ε. αλλά και την πρόσβασή 

τους και τον βαθµό ενηµέρωσης γύρω από αυτά, δίνοντας ταυτόχρονα κάποιες 

προτάσεις – λύσεις για µελλοντική χρήση όσον αφορά τον τρόπο ενηµέρωσης των 

κρατών και των πολιτών της Ε.Ε. 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να διαπιστωθεί πώς τα πολιτικά 

επικοινωνιακά εργαλεία γίνονται αντιληπτά τόσο από τους νέους της Ελλάδας όσο 

και από τους νέους της υπόλοιπης Ευρώπης. Σ’ αυτή την εργασία, και κυρίως µέσω 

της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε, έγινε µια προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήσεις 

σχετικά µε την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την άποψη των νέων για τους 

σκοπούς και τις δράσεις της Ένωσης καθώς και την ενηµέρωση τους για τα διάφορα 

προγράµµατα που υλοποιούνται.  
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Αρχικά έγινε µια προσπάθεια να δοθούν ορισµοί στις βασικές έννοιες της έρευνας. 

Έτσι, παρουσιάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά µε τον ορισµό της νεολαίας 

και των ηλικιών που απαρτίζουν αυτή την οµάδα, µε αποτελέσµατα που 

παρουσιάζουν µικρές ή και µεγαλύτερες διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τη χώρα και τα 

επιµέρους χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια δίνεται ορισµός της πολιτικής 

επικοινωνίας και των επικοινωνιακών εργαλείων που χρησιµοποιούνται από την Ε.Ε. 

Η ιστορική αναδροµή που ακολουθεί έχει ως στόχο την καλύτερη κατανόηση των 

όρων που αναφέρθηκαν µέσω της εξέλιξής τους µε την πάροδο του χρόνου ενώ 

παράλληλα παρουσιάζονται συνοπτικά και διάφορες θεωρίες που αναπτύχθηκαν 

σχετικά µε την πολιτική επικοινωνία. Το τέταρτο και πιο σηµαντικό κοµµάτι αυτής 

της εργασίας αφορά την διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας για τους τρόπους µε τους 

οποίους γίνονται αντιληπτά τα πολιτικά επικοινωνιακά εργαλεία από τους νέους της 

Ευρώπης. Έτσι, επελέγη η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας µέσω οµάδων εστίασης 

(focus group). Στους συµµετέχοντες τέθηκαν ερωτήσεις που αφορούσαν την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και την µέχρι σήµερα πορεία της, την γνώµη τους για τα 

ευρωπαϊκά προγράµµατα και στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις που αφορούν την 

ενηµέρωση των νέων για αυτά τα προγράµµατα, καθώς και την πιθανή συµµετοχή 

τους σε αυτά. Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν σε µια οµάδα οκτώ ατόµων τα οποία 

επιλέχθηκαν βάση της ηλικίας τους και µε ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η αντικειµενικότητα της έρευνας. Τα αποτελέσµατα 

που προέκυψαν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελούν ένα χρήσιµο 

εργαλείο για την προώθηση µελλοντικών προγραµµάτων της Ε.Ε. Ακόµα συντάχθηκε 

ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο διανεµήθηκε σε φορείς που ασχολούνται µε τους 

νέους, καθώς έπρεπε να δούµε την δράση τους και τους στόχους που έχουν για να 

τους πλησιάσουν. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται η Λευκή Βίβλος 

για την πολιτική επικοινωνία και η Λευκή Βίβλος για µια νέα πνοή για την 

ευρωπαϊκή νεολαία. Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξει ποιους στόχους είχε 

βάλει η κάθε Βίβλος και αν στην πραγµατικότητα τους υλοποίησε και µε ποια µέσα.  
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2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

2. Ορισµός της Νεολαίας 
 

2α. Η έννοια της νεολαίας 

Η νεολαία είναι µια ιστορική κοινωνική κατασκευή που παίρνει την σηµερινή της 

µορφή τον 19ο αιώνα. Βέβαια, υπάρχουν κάποια συγκεκριµένα οικουµενικά 

γνωρίσµατα της έννοιας νεολαίας, που ισχύουν από τον Αριστοτέλη µέχρι και τις 

µέρες µας όπως είναι αυτά του αυθορµητισµού, της δηµιουργικότητας, της αστάθειας, 

της άγνοιας9. Γενικά, η έννοια της νεολαίας δεν είναι καθορισµένη αλλά παίρνει τα 

χαρακτηριστικά της από κάθε περίοδο και κοινωνία. Η κοινωνία δεν έχει µια όψη 

αλλά διαφέρει ανάλογα από ποια µεριά την βλέπουµε και αντικατοπτρίζεται στη 

νεότητα. Παρά τις διαφορές όπως αν ο νέος ζει σε µικρή ή σε µεγάλη πόλη, σε αστικό 

ή σε εργατικό περιβάλλον η νεολαία σε κάθε εποχή και κοινωνία έχει τα δικά της 

χαρακτηριστικά
10. Έτσι, η διαµόρφωση της κοινωνικής ταυτότητας των νέων 

αποτελεί σηµαντικό στοιχείο και για την κοινωνικοποίηση ενός ατόµου σηµαντικό 

ρόλο παίζουν η οικογένεια, η εκπαίδευση και η εργασία, όπου σε κάθε κοινωνία η 

δυναµική τους και η επιρροή τους διαφέρουν.11 Στις νεωτερικές κοινωνίες έχουν 

επικρατήσει τρεις συνθήκες, η νεωτερική συνθήκη, η µετανεωτερική συνθήκη και η 

συνθήκη της διακινδύνευσης, οι οποίες εξηγούν τον τρόπο µετάβασης από την 

νεότητα στην ενηλικίωση. Στην νεωτερική συνθήκη γίνεται προσπάθεια ερµηνείας 

για τη µετάβαση από την «αθώα» παιδικότητα στην ώριµη ενηλικίωση. Έτσι, η 

έννοια της νεολαίας αναφέρεται στους φοιτητές που εκπροσωπούν τα ιδανικά του 

∆ιαφωτισµού για την ατοµική ελευθερία και την κοινωνική πρόοδο. Στα τέλη του 

19ου αι. στην έννοια της νεολαίας περιλαµβάνεται ο νεανικός πληθυσµός της 

εργατικής τάξης. Σε αυτήν την συνθήκη η νεολαία εµφανίζεται ως µια κοινωνικά 

παθητική και αδύναµη οµάδα που σκοπός της κοινωνίας είναι η ενσωµάτωσή τους 

                                                           
9 Βλ. Μπρόκου Μαρία, ∆ιπλωµατική εργασία «Πολιτικές και Νοµοθεσία για την προστασία της 
Νεολαίας στην ΕΕ και στην Ελλάδα: Η διάκριση λόγω ηλικίας και η πρόσβαση των νέων στην εργασία 
και την απασχόληση», Θεσσαλονίκη 2010, σελ 12 
10 Βλ. Στριφτού-Κριαρά Αικατερίνη, «Οι νέοι και η εποχή µας», [χ.ό],[19--][Θεσσαλονίκη], σελ. 10-12 
11 Βλ. Μπρόκου Μαρία, ό. π., σελ. 12 
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στον κόσµο της ενήλικης ζωής. Από την άλλη χαρακτηριστικό γνώρισµα της 

µετανεωτερικής συνθήκης είναι η ανάπτυξη της νεανικής κουλτούρας, η οποία είναι 

άµεσα συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη της νεανικής αγοράς, των µέσων επικοινωνίας 

και των πολιτιστικών βιοµηχανιών. Η ανάπτυξη της νεανικής κουλτούρας έχει 

συνδεθεί µε κοινωνικές αλλαγές όπως η διεύρυνση της µεσαίας τάξης, η χρονική 

αύξηση της εκπαίδευσης, η αστικοποίηση, η σχετική οικονοµική άνεση. Γενικά, η 

νεανική κουλτούρα σε συνδυασµό µε την κατανάλωση και τα µέσα επικοινωνίας 

εξυπηρετεί την διάχυση των νεανικών προτύπων. Τέλος, στην συνθήκη της 

διακινδύνευσης γίνεται αύξηση του µέσου όρου της ηλικίας των ατόµων που 

συµµετέχουν στους χώρους της νεανικής κουλτούρας. Πλέον η απόκτηση εργασίας 

δεν σηµατοδοτεί την µετάβαση από την νεότητα στην ενηλικίωση αλλά εξαρτάται 

από την άσκηση διαφορετικών ρόλων µέσα στην κοινωνία. Σε αυτήν την συνθήκη 

δεν υπάρχει ένα κυρίαρχο πρότυπο ζωής, στο οποίο οι νέοι ταυτίζονται αλλά οι ίδιοι 

πλέον επινοούν εξειδικευµένα πρότυπα συµπεριφοράς. Έτσι, η διακινδύνευση µπορεί 

να οδηγήσει σε µια παθητική εξατοµίκευση και στην έλλειψη ελέγχου της ίδιας της 

ζωής.12 

Στην σηµερινή εποχή η θέση της νέας γενιάς έχει αλλάξει. Πολλοί νέοι σήµερα 

έρχονται αντιµέτωποι µε κρίσιµες πληροφορίες και αναλαµβάνουν ενεργότερους 

κοινωνικούς ρόλους, οι οποίοι παραδοσιακά δεν ανήκουν στην ηλικία τους. Μια από 

τις κυριότερες αιτίες είναι η αλλαγή στα ηλικιακά όρια της νεολαίας, τα οποία έχουν 

διευρυνθεί, για παράδειγµα άτοµα άνω των 30 ετών συµµετέχουν ενεργά σε νεανικές 

δραστηριότητες και δεν θεωρείται ότι παλιµπαιδίζουν13. Σε αυτό το σηµείο κρίνεται 

απαραίτητο η παρουσίαση των ορισµών που δίνονται για την νεολαία από διάφορους 

περιφερειακούς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς. 

 

2β. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Σύµφωνα µε την πραγµατοποιηθείσα από την IARD14 έρευνα για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στα πλαίσια των στρατηγικών προγραµµάτων της ΕΕ, νέοι θεωρούνται τα 

άτοµα ηλικίας 15 έως 25 ετών, δηλαδή ξεκινάει από τότε που ο άνθρωπος αποκτά 

                                                           
12 Βλ. ∆εµερτζής Ν., Σταυρακάκης Γ., Ντάβου Μ., Αρµενάκης Α., Χρηστάκης Ν., Γεωργαράκης Ν., 
Μπούµπαρης Ν., «Νεολαία, ο αστάθµητος παράγοντας», Αθήνα 2008, Εκδόσεις Πολύτροπον, σελ. 31-
49 
13 Ίδιο ,ο. π., σελ 49-52 
14 Το Ινστιτούτο IARD δραστηριοποιείται από το 1961 στον τοµέα της κοινωνιολογικής έρευνας 
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βιολογική ωριµότητα και µέχρι την ολοκλήρωση και µετάβαση στην ενηλικίωση. Τα 

τελευταία χρόνια η περίοδος που τα άτοµα ανήκουν στην νεολαία καταγράφει 

αυξητικές τάσεις. Έτσι αποµακρύνεται συνεχώς η βιολογική ενηλικίωση µε την 

αντίστοιχη κοινωνική. Τα κριτήρια όπως κατέδειξε η παραπάνω αναφερθείσα έρευνα 

και σήµερα όπως και πριν από πενήντα χρόνια παραµένουν τα ίδια πλην όµως η 

κοινωνική πραγµατικότητα έχει µεταβληθεί µε αποτέλεσµα τα συµπεράσµατα 

σήµερα να είναι διαφορετικά. Ενήλικο άτοµο θεωρείται αυτό που έχει τελειώσει το 

σχολείο, εργάζεται, έχει αποµακρυνθεί από την πατρική του οικογένεια και έχει 

δηµιουργήσει οικογένεια. Αυτό συνέβαινε πριν από 50 χρόνια κατά µέσο όρο στην 

ηλικία των 15 ετών. Σήµερα τα περισσότερα άτοµα ηλικίας 20 ετών σπουδάζουν, δεν 

έχουν βγει στην εργασία και δηµιουργούν οικογένεια πολύ αργότερα. Έτσι είναι 

δύσκολο να καθοριστεί µέχρι πότε, άνδρες και γυναίκες, µπορεί να θεωρηθούν ότι 

ανήκουν στη νεολαία. 

Τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν ποιοι θεωρούνται ως νεολαία είναι ρευστά και 

επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες (οικονοµικούς, πολιτισµικούς κλπ) και 

αναλογικά επηρεάζονται και οι πολιτικές και οι στρατηγικές της ΕΕ αλλά και των 

κρατών-µελών. Κάθε κράτος-µέλος έχει τη δική του δηµογραφική και πολιτισµική 

κληρονοµιά καθώς και τη δική του πολιτική για το τι θεωρεί νεολαία και τη 

διαφορετικότητα αυτή οφείλει η ΕΕ να ξεπεράσει και να εφαρµόσει µια κοινή, για 

όλα τα κράτη, ευρωπαϊκή πολιτική για τη νεολαία. 

Αντίστοιχο πρόβληµα αποτελεί και ο καθορισµός του τρόπου που θα αντιµετωπιστεί 

η νεολαία. Έτσι, σε όποια κράτη-µέλη η νεολαία θεωρείται ως µια οµάδα ατόµων 

κοινωνικά ανηλίκων η νεολαία αντιµετωπίζεται ως πρόβληµα και ως οµάδα που 

χρήζει προστασίας από διάφορες απειλές. Ενώ στα κράτη-µέλη όπου η νεολαία 

περιορίζεται ηλικιακά και αντιµετωπίζονται τα µέλη της ως κοινωνικά ενήλικες, οι 

νέοι αποτελούν δεξαµενή του πλέον ενεργού και αποτελεσµατικού ανθρώπινου 

εργατικού δυναµικού.15 

 
2γ. Σύµφωνα µε το Συµβούλιο της Ευρώπης 

Σε περιφερειακό επίπεδο της ΕΕ, που µεριµνά κυρίως για την προστασία των 

δικαιωµάτων της νεολαίας είναι το Συµβούλιο της Ευρώπης. Για τους σκοπούς 

αυτούς το ΣτΕ έχει ιδρύσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας και το Ευρωπαϊκό 

                                                           
15
Βλ.  Μπρόκου Μαρία, ο. π., σελ. 16-18 
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Ταµείο Νεολαίας µε έδρα το Στρασβούργο και ένα δεύτερο Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Νεολαίας µε έδρα τη Βουδαπέστη. Τα δυο πρώτα ιδρύθηκαν την δεκαετία του 1970 

και το τρίτο στα µέσα της δεκαετίας του 1990. Πριν από την ίδρυση του δεύτερου 

Κέντρου Νεολαίας προηγήθηκε ο Χάρτης για τη συµµετοχή των νέων στην τοπική 

και περιφερειακή ζωή. Σκοπός του Χάρτη αυτού η ενίσχυση της συµµετοχής των 

νέων στα δρώµενα του πολιτικού γίγνεσθαι αναγνωρίζοντας τον σηµαντικό ρόλο που 

διαδραµατίζουν οι νέοι και τα οφέλη που θα προκύψουν από τη δυναµική και τον 

ενθουσιασµό που διαθέτουν, που τόσο ανάγκη έχουν οι κοινωνίες των κρατών. 

Η εκπόνηση των προγραµµάτων από το ΣτΕ αποτελούν τόσο για τη σπουδαιότητά 

τους όσο και για τον τρόπο κατάρτισης τους, ένα πολύ σηµαντικό έργο. Τα 

προγράµµατα εκπονούνται κατόπιν συνεργασίας των πολιτικών και Μη 

Κυβερνητικών Οργανισµών (ΜΚΟ) που σχετίζονται µε τη νεολαία. Οι ΜΚΟ και οι 

κυβερνητικοί αντιπρόσωποι των κρατών µελών του ΣτΕ επεξεργάζονται και 

εκπονούν από κοινού προτάσεις και προγράµµατα καθώς και τον προϋπολογισµό του, 

τις οποίες υποβάλλουν στο Συµβούλιο Υπουργών του ΣτΕ για λήψη αποφάσεων. 

Έτσι, µε τον τρόπο αυτό το ΣτΕ ήθελε να ενισχύσει τη δυνατότητα συµµετοχής της 

νεολαίας στην προετοιµασία για τη λήψη αποφάσεων για προγράµµατα που την 

αφορούν. 

Όσον αφορά τον ηλικιακό προσδιορισµό της νεολαίας το ΣτΕ συµβαδίζει µε την ΕΕ 

περιλαµβάνοντας σε αυτήν τους νέους ηλικίας 15-25 ετών. Όµως στα πλαίσια 

εγκεκριµένων προγραµµάτων που αφορούν την παιδεία, το πολιτισµό, την 

κληρονοµιά κλπ παρατηρείται αύξηση του κατώτατου ορίου στο 20ο έτος. Στην 

ηλικιακή αυτή οµάδα ανήκει ένας αριθµός ατόµων που αγγίζει τα 100 εκατοµµύρια.16 

 

2δ. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων 

Η αυξητική τάση των ορίων ηλικίας των ατόµων που συµπεριλαµβάνονται στη 

νεολαία καταδεικνύεται από την Ευρωπαϊκή κάρτα νέων η οποία είναι µια κάρτα που 

περιέχει εκπτώσεις και προνόµια σε 38 χώρες. Ο Οργανισµός για την ΕΚΝ 

τροποποίησε την ηλικία των δικαιουµένων από τα 25 έτη στα 30. Όµως ο οργανισµός 

αυτός προχώρησε και σε διαφοροποιήσεις της ηλικίας, αποδεχόµενος τις 

επικρατούσες σε κάθε χώρα µέλος του συνθήκες (το όριο των 30 ετών έθεσε για 

χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γερµανία, η Βουλγαρία κλπ ενώ των 26 ετών για 

                                                           
16 Ίδιο, ο. π., σελ 18-20  
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την Αυστρία). Εντύπωση προκαλεί και η καθιέρωση διαφορετικού ορίου για νέους 

που ναι µεν προέρχονται από το ίδιο κράτος αλλά διαφοροποιείται η περιφέρεια 

καταγωγής του.17 

 

2ε. Σύµφωνα µε τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς στην Ελλάδα 

Όπως προαναφέραµε, κατ’ αντιστοιχία των διάφορων παγκόσµιων ή περιφερειακών 

οργανισµών αλλά και ΜΚΟ που ασχολούνται µε τη νεολαία, που διαφοροποιούνται 

για τα όρια των ηλικιών, και εντάσσονται στον όρο αυτό, έτσι και τα κράτη-µέλη των 

οργανισµών αυτών εντάσσουν στον όρο «νεολαία» διευρυµένα ή περιορισµένα όρια 

ηλικίας. Για την Ελλάδα, αρµόδιο όργανο για την νεολαία, είναι η Γενική Γραµµατεία 

Νέας Γενιάς που έχει προκρίνει την ένταξη στη νεολαία τους νέους από 15-29 ετών, 

εντάσσοντας τους όµως σε υποκατηγορίες (15-17,18-24,25-29). Έτσι παρατηρούµε 

µια διεύρυνση του όρου «νεολαίας» στην Ελλάδα σε σχέση µε την ΕΕ και το ΣτΕ 

(που όµως  όπως προαναφέραµε και σε αυτούς τους οργανισµούς τα όρια ηλικίας 

έχουν αυξητικές τάσεις). Η διαφοροποίηση αυτή της Ελλάδας οφείλεται στις 

διαµορφούµενες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες. Η ραγδαία τα τελευταία 

χρόνια αυξανόµενη ανεργία, ιδιαίτερα των νέων, στην χώρα µας, που επιτείνεται µε 

την παρούσα οικονοµική κρίση, δεν δηµιουργεί τις θετικές προϋποθέσεις για την 

αποµάκρυνση των νέων από τη πατρική τους οικογένεια µε αποτέλεσµα το κυριότερο 

πρόβληµα των νέων να είναι η έναρξη της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. 

Εργασία και νεολαία είναι έννοιες αλληλένδετες και η ανυπαρξία προσφοράς της 

πρώτης έχει ως αποτέλεσµα αρνητικές και καταστροφικές συνέπειες όχι µόνο για την 

νεολαία αλλά και για τα ίδια τα κράτη και την ΕΕ.18 

 

3. Παρατηρήσεις 

Τα παραπάνω αναφερόµενα δείχνουν το µέγεθος του προβλήµατος για το τι 

περιλαµβάνει ο όρος «νεολαία». Οι επικρατούσες συνθήκες (οικονοµικές, κοινωνικές 

κλπ) σε κάθε χώρα της Ευρώπης επηρεάζουν άµεσα τους νέους και καθορίζουν 

διαφορετικά τη ζωή τους. Η µόρφωση, η επαγγελµατική τους ανέλιξη, η 

συµπεριφορά τους διαφέρει από χώρα σε χώρα και έτσι τα προβλήµατα που αυτοί 

                                                           
17 Ίδιο, ο. π., σελ 21-22 
18 Ίδιο, ο. π., σελ 20-21 
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αντιµετωπίζουν σε ορισµένες χώρες συγκλίνουν ενώ σε άλλες αποκλίνουν παντελώς. 

Οι συνεχείς εξελίξεις επηρεάζουν καθοριστικά τη ζωή τους σε πολλούς τοµείς. 

Η, εκ των πραγµάτων, µεταβαλλόµενη έννοια της νεολαίας δηµιουργεί προσκόµµατα 

και δυσκολίες στην εφαρµογή πολιτικών και στρατηγικών που την αφορούν. Σε 

αντίθεση µε το παιδί για το οποίο υπάρχει ένα νοµικό και θεσµικό πλαίσιο που αφορά 

την προστασία του19, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για την προστασία των νέων άνω 

των 18 ετών. Η ΕΕ εφαρµόζει πολιτικές για την προστασία των νέων αλλά η 

διαφοροποίηση των ηλικιακών ορίων, η διαφορετική κουλτούρα των κρατών µελών 

δηµιουργούν εµπόδια και προβλήµατα. Τα εµπόδια και τα προβλήµατα αυτά όµως 

δεν είναι ανυπέρβλητα και θα πρέπει να δοθεί περισσότερη βαρύτητα στο αντικείµενο  

προκειµένου να επιτευχθεί η χρυσή τοµή και η επιδιωκόµενη κοινή πολιτική να 

αποσκοπεί σε έναν και µόνον στόχο τη προαγωγή και τη καλύτερη αξιοποίηση των 

νέων . 

 

 

4. Ορισµός της πολιτικής επικοινωνίας 

Στις µέρες µας γίνεται λόγος για τον επικοινωνιακό πολιτισµό, ο οποίος 

αναπτύσσεται και αναδεικνύεται σε θέση κυρίαρχη στον πλανήτη µας, καθώς 

διαθέτει το πλεονέκτηµα της αµεσότητας της εικόνας και του ήχου αλλά και της 

ταχύτητας
20. Επικοινωνία είναι η τέχνη της αποτελεσµατικής ανταλλαγής 

πληροφοριών. Είναι η µεταβίβαση ενός µηνύµατος άµεσα ή έµµεσα από άτοµο ή και 

οµάδα σε άτοµο ή και οµάδα για έναν σκοπό.21 Από την άλλη πλευρά η πολιτική 

είναι η τέχνη του εφικτού. Η τέχνη αναφέρεται στις πρακτικές και στις διαδικασίες 

µέσω των οποίων µπορεί να επιτευχθεί το εφικτό.22 Έτσι από αυτά εύκολα γίνεται 

αντιληπτό ότι οι έννοιες πολιτική και επικοινωνία είναι δυο έννοιες που είναι 

αλληλένδετες. Ο όρος πολιτική σηµαίνει επικοινωνία23. Όταν η πολιτική πάσχει στον 

πυρήνα της είναι δύσκολο να έχουµε µια αποτελεσµατική επικοινωνία. Είναι αλήθεια 

ότι κάθε φορά που στην πολιτική προκύπτει κάποιο πρόβληµα γίνεται λόγος για 

                                                           
19 Η Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων για το παιδί του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 
20 Βλ. Κυριακάκης Βαγγέλης, «Πολιτική επικοινωνία: η αθωότητα δεν είναι πια εδώ», Αθήνα 2000, 
Εκδόσεις Καµπύλη, σελ 38 
21 Βλ. Παναγιώτου Νίκος, Ειδικά θέµατα Πολιτικής Επικοινωνίας,  «Ενότητα 5: Πολιτικός Λόγος και 
διαµόρφωση Εικόνας», Θεσσαλονίκη 2008-2009, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  
22 http://www.qualitynet.gr/displayITM1.ASP?ITMID=51220&lANG=GR  
23 Κωσταρέλλα Ιωάννα, Ειδικά Θέµατα Πολιτικής Επικοινωνίας, «Ενότητα 7: Πολιτική Επικοινωνία 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», Θεσσαλονίκη 2008-2009, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
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λάθος επικοινωνία και επικοινωνιακή πολιτική. Και µια πιθανή κακή διαχείριση και 

εικόνα αποδίδεται στην ¨έλλειψη σωστής επικοινωνιακής πολιτικής¨. Για να υπάρξει 

η πολιτική επικοινωνία πρέπει να υπάρχουν τέσσερα στοιχεία : ο ποµπός, το µέσο ή 

το κανάλι, το µήνυµα και ο δέκτης. Η πολιτική επικοινωνία πρέπει να µεταδώσει τα 

επιθυµητά µηνύµατα από το έργο, να αντικρούσει τα επιχειρήµατα των αντιπάλων 

και να έχει δυναµικό χαρακτήρα. Φορέας της επικοινωνίας είναι τα µέσα µαζικής 

επικοινωνίας, τα οποία είναι ο διαµεσολαβητής µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, 

είναι αυτά που ασκούν άµεση επίδραση στον άνθρωπο. Χωρίς την ύπαρξή τους η 

συµµετοχή των πολιτών στην πολιτική δεν είναι εφικτή, καθώς επιτρέπουν την 

δηµοσιοποίηση θέσεων και απόψεων. Τα ΜΜΕ είναι αυτά που ουσιαστικά 

διαµορφώνουν την κοινή γνώµη, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια η επιρροή τους έχει 

αυξηθεί τόσο πολύ που θεωρούνται θεµατοφύλακες της εµπιστοσύνης των πολιτών.24 

Για διάφορους συγγραφείς η πολιτική επικοινωνία σηµαίνει κάτι διαφορετικό όπως 

για παράδειγµα ο Franklin αναφέρει ότι η πολιτική επικοινωνία είναι η αλληλόδραση 

ανάµεσα στα µέσα και το πολιτικό σύστηµα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Σύµφωνα µε τον ∆εµερτζή ¨η πολιτική επικοινωνία ορίζεται ως ηθεληµένη και 

αθέλητη µεταβίβαση και παραγωγή µηνυµάτων που αναφέρονται στην άσκηση της 

πολιτικής εξουσίας από, µεταξύ και εντός των θεσµών του πολιτικού συστήµατος, τα 

οποία επηρεάζουν τις ατοµικές πολιτικές γνώµες, στάσεις και συµπεριφορές σε 

τοπική, εθνική και διεθνή κλίµακα¨. Επίσης, σύµφωνα µε τους Delton και Woodward 

η πολιτική επικοινωνία είναι η δηµόσια συζήτηση για τη διάθεση των δηµοσίων 

πόρων, την επίσηµη εξουσία και τις επίσηµες κυρώσεις.25 

Είναι αναγκαίο να κάνουµε την διάκριση της επικοινωνίας ανάµεσα στην διεθνική 

και την παγκόσµια επικοινωνία. Η διεθνική αναφέρεται στην ενηµέρωση για θέµατα 

εθνικής κυριαρχίας, για τον έλεγχο των εθνικών πηγών πληροφόρησης σε αντίθεση 

µε την παγκόσµια η οποία αναφέρεται στην επικοινωνία µεταξύ των λαών.26 Τέλος, 

πρέπει να ξεχωρίσουµε τις έννοιες επικοινωνία και ενηµέρωση. Όπως ανέφερα και 

παραπάνω επικοινωνία είναι η διαδικασία ανταλλαγής µηνυµάτων µεταξύ ατόµων 

και λαών ενώ η ενηµέρωση είναι το προϊόν, δηλαδή τα διάφορα περιεχόµενα και 

προϊόντα των µέσων µαζικής µεταφοράς. 

                                                           
24 Κυριακάκης Βαγγέλης, ο. π., σελ 38-39 
25 Κωσταρέλλα Ιωάννα, ο. π.  
26 Βλ. Howard H. Frederick, ¨Παγκόσµια Επικοινωνία και ∆ιεθνείς Σχέσεις¨, Αθήνα 1997, Εκδόσεις 
¨Έλλην¨, σελ  98 
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Η ΕΕ έχει παραδεχτεί ότι υπάρχει χάσµα ανάµεσα σε αυτήν και τους πολίτες της. 

Έτσι, η επικοινωνία και η ενηµέρωση παίζουν σηµαντικό ρόλο για να γεφυρωθεί 

αυτό το χάσµα και να υπάρχει µια υγιή δηµοκρατία. Μια δηµοκρατία είναι 

πραγµατικά αποτελεσµατική όταν οι πολίτες της ξέρουν τι συµβαίνει και µπορούν να 

συµµετάσχουν. Σκοπός της ΕΕ µέσω µιας βελτιωµένης επικοινωνίας, είναι να 

ενισχυθεί ο δηµόσιος διάλογος στην Ευρώπη. 

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η επικοινωνία πρέπει να αποτελέσει µια αυτοτελή 

πολιτική της ΕΕ, στην υπηρεσία των πολιτών. Η πολιτική αυτή πρέπει να στηρίζεται 

στον αυθεντικό διάλογο µεταξύ πολιτών και κέντρων λήψης των αποφάσεων και σε 

ζωντανές πολιτικές συζητήσεις µεταξύ των πολιτών. Πολίτες απ’ όλα τα κοινωνικά 

στρώµατα πρέπει να έχουν το δικαίωµα της ισότιµης ενηµέρωσης για την ΕΕ.27 

 

4α. ∆ιάφοροι ορισµοί σε σχέση µε την πολιτική επικοινωνία 

Συχνά µε τον όρο πολιτική επικοινωνία συγχέονται και κάποιοι άλλοι όροι οι οποίοι 

είναι χρήσιµο να διευκρινιστούν σε αυτό το κεφάλαιο. Έτσι, χειραγώγηση ορίζεται η 

συνειδητή τεχνική επέµβαση σ’ ένα δοσµένο υλικό. Όταν η επέµβαση έχει να κάνει 

µε την κοινωνία, τότε η χειραγώγηση είναι πολιτική πράξη. Κάθε χρήση των µέσων 

επικοινωνίας προϋποθέτει τη χειραγώγηση. Καθώς όλα τα µέσα χειραγωγούνται το 

πρόβληµα συνίσταται στο ποιος τα χειραγωγεί. Η λύση στο πρόβληµα δεν είναι να 

εξαφανίσουµε τους χειραγωγούς αλλά να γίνει ο καθένας χειραγωγός.28 

Μέσο επικοινωνίας είναι οτιδήποτε παράγει, διακινεί, αποθηκεύει, επεξεργάζεται 

σήµατα. Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η επικοινωνία δεν υπάρχει αν δεν υπάρχουν τα 

µέσα. Υπάρχουν δυο ειδών επικοινωνιακές διαδικασίες, η διαπροσωπική 

επικοινωνιακή διαδικασία και η µαζική επικοινωνιακή διαδικασία. Η διαφορά τους 

είναι ότι στην πρώτη η επικοινωνία είναι αµφίδροµη, δηλαδή οι µετέχοντες στέλνουν 

και παίρνουν µηνύµατα ενώ στην δεύτερη γίνεται από τον δέκτη µόνο λήψη των 

µηνυµάτων.29 

 

                                                           
27 Βλ. Λευκή Βίβλος για την Πολιτική Επικοινωνία : COM (2006) 35 τελικό, 1 Φεβρουαρίου 2006, 
σελ. 2-8 
28 Βλ. Χανς Μάγκνους Εντσενσµπέργκερ, ¨Για µια θεωρία των µέσων επικοινωνίας¨, Αθήνα 1981 
Εκδόσεις Επίκουρος, σελ 68 
29 Βλ. Ψυχογιός Κ. ∆ηµήτρης, ¨Τι είναι τα Μέσα Επικοινωνίας ,̈ Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2003, 
σελ 85 
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3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ 

 

1. Από τον 16Ο αιώνα µέχρι και τον 19Ο αιώνα 

Πριν από τον 16ο αι. η ελάχιστη επικοινωνία που υπήρχε ήταν στα χέρια του στρατού, 

των πλουσίων και της ελίτ. Η εµφάνιση και η ανέλιξη της εµπορικής τάξης, αυτόν τον 

αιώνα, έδωσε τέλος σε αυτό το µονοπώλιο30.Από τον 16ο µέχρι και τον 18ο αιώνα 

αρχίζει και πραγµατοποιείται η διάκριση ανάµεσα στον ιδιωτικό και τον δηµόσιο 

χώρο καθώς και η τροποποίηση των µέσων επικοινωνίας. Αρχίζει για πρώτη φορά να 

διαµορφώνεται η έννοια της κοινής γνώµης, υπάρχει ανάπτυξη του δηµόσιου λόγου 

και εγκαθιδρύεται η διαφάνεια και ο έλεγχος της εξουσίας. Γενικά, θα λέγαµε ότι η 

πολιτική επικοινωνία σε αυτούς τους αιώνες αρχίζει και κάνει τα πρώτα της βήµατα, 

όπως ισχυρίστηκε ο J. Habermas η̈ αρχή της δηµοσιότητας εναντιώθηκε στην 

πρακτική της µυστικοπάθειας του απολυταρχικού κράτους¨.31 Είναι µια ιστορική 

περίοδος, καθώς τ’ αστικά στρώµατα έχουν αρχίσει να επικρατούν στην οικονοµία 

και διεκδικούν όλο και µεγαλύτερο ρόλο στα πολιτικά δρώµενα. Ήθελαν πλέον να 

συµµετέχουν στις πολιτικές αποφάσεις ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι ακόµα η 

πολιτική επικοινωνία αυτούς τους αιώνες έµενε αρκετά µονόπλευρη υπέρ του 

κράτους. Η εξέλιξη του Τύπου προχωρούσε σε όλη την Ευρώπη µε την σύγχρονη 

µορφή της, δηλαδή µε την έκδοση της εφηµερίδας σε καθηµερινή βάση, τα µεγάλα 

βήµατα προόδου γίνονται στην Βρετανία και αυτό συνέβη διότι η κυριαρχία των 

καπιταλιστικών δυνάµεων γίνεται µε πλήρη τρόπο. Ρόλο σε αυτό έπαιξε και η 

κατάργηση της άδειας έκδοσης.32 

Από τα µέσα του 19ου αιώνα, το πεδίο των µέσων επικοινωνίας άλλαξε εντελώς, το 

κράτος αρχίζει και παρεµβαίνει σε όλο και περισσότερους τοµείς µε αποτέλεσµα να 

µειώνεται ο διαχωρισµός ανάµεσα στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό 

φαίνεται ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τοµέα που άρχισαν να οργανώνονται οµάδες, 

κόµµατα που διεκδικούν την παρέµβασή τους στην πολιτική διαδικασία. Πλέον 

κυρίαρχος φαίνεται να είναι ο νόµος της αγοράς, ο οποίος έχει ως αποτέλεσµα την 

τεχνολογική εξέλιξη των µέσων επικοινωνίας, µε την εµφάνιση των µεγάλων 

                                                           
30  Βλ. Howard H. Frederick, «Ιστορία της Επικοινωνίας», Αθήνα 1999, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, σελ. 12 
31
Βλ.  Ψύλλα Μαριάννα, «Η πολιτική ως δράση και λόγος», Αθήνα , Εκδόσεις Τυποθητώ, σελ. 101 

32 Βλ. Παπαθανασόπουλος Στέλιος, «Πολιτική και ΜΜΕ: Η περίπτωση της Νότιας Ευρώπης», Αθήνα 
2004, Εκδόσεις Καστανιώτη, σελ. 17 
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ειδησεογραφικών πρακτορείων και την εµφάνιση της διαφήµισης. Στο κυκεώνα του 

ανταγωνισµού και τους αδυσώπητους νόµους της αγοράς ο µικρός εκδοτικός οίκος 

δεν µπορούσε ν’ ανταπεξέλθει και έτσι η εκπροσώπηση µειοψηφιών κατέστη 

αδύνατη. Η εµφάνιση της διαφήµισης από την άλλη οδήγησε περισσότερο στην 

συρρίκνωση της εφηµερίδας που είχε πολιτικό προσανατολισµό καθώς 

χρηµατοδοτούνταν από τα πολιτικά κόµµατα.33 Η διαφήµιση είναι µια 

αποτελεσµατική µέθοδο, που σκοπό έχει την δηµιουργία προτίµησης για ένα 

συγκεκριµένο προϊόν και την παροχή πληροφοριών και οδηγιών για συγκεκριµένα 

θέµατα. Τρείς είναι οι στόχοι που πρέπει να εκπληρώνει µια αποτελεσµατική 

διαφήµιση, ο πρώτος είναι η ενηµέρωση των πολιτών, ο δεύτερος να πείθει και ο 

τρίτος να γίνει προσπάθεια υπενθύµισης του προσώπου ή του κόµµατος34.  

Σε µια εξιστόρηση της παγκόσµιας επικοινωνίας πρέπει να περιλαµβάνεται και η 

κακοήθη πλευρά της, η προπαγάνδα. Για πολλά χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 

της επικοινωνίας. Εξελίχθηκε στην Ελληνική Ρητορική το 500π.Χ καθώς στην 

αρχαιότητα οι δηµόσιες οµιλίες ήταν ιδιαίτερα σηµαντικές, επειδή οι πολιτικοί 

απευθύνονταν σ’ ένα άπειρο κοινό. Στην Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία επέτρεψε να 

εδραιώσει την δύναµή της, µέσω της συγκρότησης µιας ισχυρής πολιτιστικής 

εικόνας. Ας µην ξεχνάµε ότι το σλόγκαν του Καίσαρα ¨veni, vidi, vici¨ είναι γνωστό 

σε όλον τον κόσµο. Η προπαγάνδα της πίστης ήταν επίσης µια προσηλυτιστική 

προσπάθεια της εκκλησίας. Βέβαια, η εύρεση της µαζικής τυπογραφίας ήταν το πιο 

σηµαντικό και ουσιαστικό µέσο της και η ανάπτυξή της επιταχύνθηκε από τον λαϊκό 

τύπο. Όλες οι παρατάξεις του 30ετούς πολέµου στην Ευρώπη χρησιµοποίησαν την 

τυπωµένη προπαγάνδα. Τον 19ο αι. η φύση του πολέµου µεταφέρθηκε στην εποχή της 

επικοινωνίας. Όπως ισχυρίζεται και ο Zielinksi «η βία τόσο στο εσωτερικό ενός 

κράτους όσο και στην διεθνή σφαίρα είναι η αδυναµία επικοινωνίας των πολιτικών 

στόχων και σκοπών»35. Έχει λεχθεί πολλές φορές ότι ο πόλεµος είναι η συνέχιση της 

πολιτικής µε άλλα µέσα36, δηλαδή όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα επικοινωνιακά µέσα 

το επόµενο βήµα είναι ο πόλεµος. Στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο βιβλία, εφηµερίδες, 

ραδιόφωνο διαµόρφωναν την κοινή γνώµη. Σε αυτόν τον πόλεµο τα προπαγανδιστικά 

                                                           
33 Ίδιο, σελ 20-22 
34 Κυριακάκης Βαγγέλης, ο. π., σελ 133-136 
35 Βλ. Λίτσας Ν. Σπυρίδων, «Πόλεµος και Ορθολογιµός. Θεωρητικές προεκτάσεις και στρατηγικές 
εφαρµογές», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010, σελ 35 
36 Ίδιο, σελ 302 
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µέσα ενηµέρωσης τόνιζαν την βαρβαρότητα και την απανθρωπιά του εχθρού ενώ από 

την άλλη εξυµνούσαν τον πατριωτισµό και τους συµµάχους37.  

Στις µέρες µας είναι δύσκολο να διακρίνουµε που αρχίζουν και που τελειώνουν τα 

όρια της προπαγάνδας και τα όρια της επικοινωνίας. Είναι αποδεκτό ότι ζούµε ¨στην 

εποχή της ολοκληρωτικής επικοινωνίας¨. Μια διαφορά ανάµεσα τους είναι ότι ¨στα 

ολοκληρωτικά καθεστώτα µε την προπαγάνδα έχουν στόχο την εξασφάλιση της 

εξάρτησης των πολιτών από ένα γενικό και συλλογικό ιδεώδες που επιβάλλει η 

εξουσία, ενώ στα δηµοκρατικά καθεστώτα η ίδια κατάσταση ονοµάζεται 

αντανάκλαση του δηµοκρατικού πνεύµατος και των κοινωνικών αξιών και 

ονοµάζεται επικοινωνία¨38. Στην σηµερινή εποχή άλλωστε οι µάχες για την άσκηση 

της διπλωµατίας κρίνονται στον επικοινωνιακό τοµέα. Αλλά και οι πόλεµοι και η 

επιβολή της ειρήνης καταλήγουν σε επικοινωνιακό πόλεµο για την αποκλειστικότητα 

της εικόνας αλλά και για το πολιτικό παιχνίδι των Μέσων
39. Καθώς παρά την 

ονοµασία τους, δηλαδή ότι αποτελούν πηγή πληροφορίας στην πραγµατικότητα είναι 

τα ίδια κατασκευαστές της είδησης. Πλέον τα ΜΜΕ είναι τα ίδια πρωταγωνιστές της 

πολιτικής όσο και οι πολιτικοί. Ο καιρός που αυτός που είχε την εξουσία είχε και 

στην διάθεσή του τα κρατικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ έχει περάσει. Θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι η πολιτική βρίσκεται σε µια ¨συµβιωτική σχέση¨ µε αυτά.40  

 

 

2. Ιστορική αναδροµή της πολιτικής επικοινωνίας στην Ελλάδα 

Είναι αλήθεια ότι η εξέλιξη του δηµόσιου χώρου στην Ελλάδα δεν ακολούθησε την 

ίδια πορεία µε αυτή των ∆υτικών χωρών. Τον 18ο αιώνα που στην ∆ύση επικρατούν 

οι ιδέες του ∆ιαφωτισµού, η Ελλάδα βρίσκεται υπό τον τούρκικο ζυγό. Κοντά στα 

τέλη του 18ου αι. υπάρχει µια διαµόρφωση της δηµόσιας σφαίρας, κυρίως από τα 

µορφωµένα κοινωνικά στρώµατα, για την διαµόρφωση του οποίου σηµαντικό ρόλο 

έπαιξαν οι Έλληνες του εξωτερικού. Μια σηµαντική διαφορά είναι ότι η λειτουργία 

του τύπου στην χώρα προσανατολίζονταν κυρίως στην εµψύχωση του λαού για την 

                                                           
37 Ίδιο, ο. π., σελ 41-44 
38 Ίδιο, ο. π., σελ 68-70 
39 Βλ. Θεοδωρακόπουλος Χ. Παναγιώτης, «Προπαγάνδα η Ένδοξη», Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα 2006, 
σελ 275 
40 Ίδιο, σελ 77-79 
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αντιµετώπιση του τουρκικού ζυγού παρά σε µια διαµόρφωση της δηµόσιας σφαίρας, 

όπως συνέβαινε κατά κόρον στο εξωτερικό.41 

Γενικά, θα λέγαµε ότι ενώ στο εξωτερικό υπάρχει µια ισχυρή κοινωνία των πολιτών 

στην Ελλάδα η κοινωνία των πολιτών είναι ισχνή, τα µεσαία στρώµατα δεν 

καταφέρνουν ν’ αναπτυχθούν ενώ το κράτος επεκτείνει την δύναµή του. Έτσι, όλα 

αυτά είχαν σαν αποτέλεσµα η εµπορευµατοποίηση του Τύπου στην Ελλάδα να 

πραγµατοποιηθεί µε καθυστέρηση µισού αιώνα απ’ ότι στην ∆υτική Ευρώπη. Στις 

αρχές του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα µετά το 1922 παρατηρείται διαχωρισµός 

κοµµατικού και αστικού τύπου. Οι συνεχείς ανακατατάξεις και αναδιατάξεις του 

ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας την περίοδο αυτή επιδρούν άµεσα 

στην λειτουργία του τύπου, ο οποίος βρίσκεται υπό κρατική παρέµβαση και κρατικό 

έλεγχο. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε µε αποκορύφωµα την περίοδο 1967-1974 µε 

το στρατιωτικό καθεστώς που επιβλήθηκε στην χώρα µας που η επικοινωνία 

διαµορφώνονταν ανάλογα µε τους σκοπούς που εξυπηρετούσε και η λογοκρισία και 

το φίµωµα του τύπου ήταν το κυρίαρχο. Μετά τη µεταπολίτευση κυρίαρχο στοιχείο 

είναι η κοµµατική επιβολή και η εξυπηρέτηση από το Τύπο κοµµατικών 

συµφερόντων. Ουσιαστικά την δεκαετία του ’90 αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας των 

ΜΜΕ, µε τη δηµιουργία κυρίως του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.42 Η 

τηλεόραση έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην στροφή της πολιτικής επικοινωνίας στις 

σύγχρονες µορφές της και στον «εξαµερικανισµό» της. Από το 1989 και µετά 

πραγµατοποιείται ουσιαστικά η κυριαρχία της επικοινωνίας στην πολιτική. Ως 

συνέπεια αυτό είχε την αναγκαία ύπαρξη συµβούλων επικοινωνίας για την 

διαµόρφωση της πολιτικής. Θα λέγαµε ότι τρεις βασικές θεωρήσεις της επικοινωνίας 

επικρατούν στις εκλογές της µεταπολίτευσης, ο πλουραλισµός, η µιντιοκρατία και ο 

µεταµοντερνισµός. Ο πλουραλισµός εκδηλώνεται κυρίως µέσω του λεγόµενου 

«πολέµου της αφίσας», δηλαδή ο καθένας µπορούσε να εκδηλώσει ελεύθερα την 

προτίµησή του στο πρόσωπο που προτιµούσε. Από την δεκαετία του ΄80 και µετά 

συνειδητοποιούνται οι πραγµατικές δυνατότητες που δίνει η τηλεόραση, µε 

αποτέλεσµα το µάνατζµεντ της πολιτικής εικόνας ν’ αναπτύσσεται συνεχώς. Η 

µιντιοκρατία δεν εξηγείται ως εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά ως εµµονή της 

µεταπολιτευτικής περιόδου να µην µπορεί ή να µην θέλει να λειτουργεί πέρα από την 
                                                           
41 Ψύλλα Μαριάννα, ο. π., σελ. 112-120 
42 Το ΕΣΡ είναι αρµόδιος θεσµός (ν. 2863/2000) για την χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των 
αδειών στους τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς και για την εποπτεία της κρατικής και ιδιωτικής 
ραδιοτηλεόρασης. 
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τηλεόραση. Από την δεκαετία του ’90 και µετά περνάµε στην φάση του 

µεταµοντερνισµού, καθώς πραγµατοποιούνται εξελίξεις, για παράδειγµα η αποθέωση 

της εικόνας, η αποκλιµάκωση του κοµµατισµού. Αυτές οι τρεις φάσεις µας δείχνουν 

την εξέλιξη της επικοινωνιακής πολιτικής της µεταπολίτευσης. Βέβαια, δεν 

διαδέχονται η µία την άλλη ούτε διακρίνονται µεταξύ τους αλλά πολλές φορές 

ενυπάρχουν η µία µέσα στην άλλη. Γενικά η περίοδος της δεκαετίας  του ’80 είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική καθώς τότε µπαίνουν οι έννοιες της πολιτικής συµµετοχής, της 

χαρισµατικότητας και της αντιπαράθεσης43. Αυτό που αλλάζει στην µεταπολίτευση 

δεν είναι ούτε τα κόµµατα, ούτε τα πολιτιστικά προϊόντα αλλά ούτε και τα µέσα 

µαζικής επικοινωνίας αλλά η µετατόπιση του βάρους, από την κοµµατικοποίηση στην 

τηλεοπτική µονοκρατία και τέλος στην επικράτηση της κοσµοαντίληψης του life 

style44. Οι συνέπειες της γιγάντωσης του κράτους εµφανίζονται και διατρέχουν και 

µετά την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό, όλη τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού 

κράτους για πολλές δεκαετίες. Οι συνέπειες αυτές βαίνουν µειούµενες αλλά 

οδήγησαν σε παθογένειες (πελατειακό κράτος, αναξιοκρατία, µη έλεγχος της 

εξουσίας κλπ) που κατέστησαν την πολιτική εξουσία αναξιόπιστη µε τα γνωστά και 

εµφανή σήµερα αποτελέσµατα. 

 

 

3. Η διαµόρφωση της επικοινωνίας στην σύγχρονη εποχή 

Στον εικοστό αιώνα υπάρχει έλευση των νέων µέσων, όπως ο κινηµατογράφος, το 

ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Μπαίνουµε στην εποχή της µαζικοποίησης των ΜΜΕ. 

Τελειώνει πλέον ο κοµµατικός τύπος και γίνεται η αντικειµενική και ουδέτερη 

καταγραφή των γεγονότων. Πρέπει να διευκρινίσουµε ότι εκτός από τις 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο 

στην διαµόρφωση των ΜΜΕ  σε µια χώρα, όπως για παράδειγµα τα πληθυσµιακά και 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά, δηλαδή το µέγεθος ενός πληθυσµού, η αστικοποίηση, η 

εκπαίδευση και το βιοτικό επίπεδο. Τα φυσικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, το 

µέγεθος και η επικοινωνία της χώρας µε το εξωτερικό είναι σηµαντικά στοιχεία για 

τα ΜΜΕ αυτής. Για παράδειγµα, στον Τύπο όσο µικρότερη είναι µια χώρα και όσο 

                                                           
43
Βλ. Βαµβακάς Βασίλης, «Εκλογές και επικοινωνία στη Μεταπολίτευση, Πολιτικότητα και θέαµα», 

Αθήνα 2006, Εκδόσεις Σαββάλας, σελ 92-127 
44 Ίδιο, ο. π., σελ 15-17 
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λιγότερα είναι τα φυσικά της εµπόδια τόσο πιθανότερο είναι να έχει ισχυρές εθνικές 

εφηµερίδες.45  

Κοινή διαπίστωση είναι ότι τα ΜΜΕ σήµερα παίζουν τόσο σηµαντικό ρόλο σε 

σηµείο να καθορίζουν την λειτουργία τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού 

χώρου, ακόµα και την πολιτική οργάνωση και έκφραση. Πλέον παρατηρείται ένας 

παραγκωνισµός των θεσµών που στήριζαν την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία και µια 

ανάπτυξη των µηχανισµών πληροφόρησης και δηµοσιότητας. Τα ΜΜΕ 

οργανώνονται και λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις µονοπωλιακού χαρακτήρα. 

Η αλήθεια είναι ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει αλλάξει τον δηµόσιο χώρο και τον 

ρόλο του πολίτη στην διαµόρφωση του συλλογικού. Εδώ θα ήθελα να παρουσιάσω 

δύο αντίθετες απόψεις δύο πολύ γνωστών φιλοσόφων. Από την µια ο J. Habermas 

υποστηρίζει ότι η θεµατοποίηση της πολιτικής την αποµάκρυνε από την δηµοσιότητα, 

καθώς ο πληθυσµός δεν λαµβάνει µέρος στη δηµόσια συζήτηση και τις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων αλλά ο ίδιος µέσω της πολιτικής επικοινωνίας πρέπει να 

συναινέσει και να νοµιµοποιήσει τις πολιτικές. Από την άλλη ο J. Thompson 

υποστηρίζει ότι «η ανάπτυξη των µέσων επικοινωνίας έχει δηµιουργήσει νέες µορφές 

διάδρασης, νέα είδη ορατότητας και νέα δίκτυα διάχυσης της πληροφορίας στον 

σύγχρονο κόσµο. Όλα αυτά συνολικά έχουν αλλάξει το συµβολικό χαρακτήρα της 

κοινωνικής ζωής τόσο ουσιαστικά ώστε κάθε σύγκριση µεταξύ της 

διαµεσολαβηµένης πολιτικής του σήµερα και των θεατρικών πρακτικών των 

φεουδαρχικών αυλών είναι, στην καλύτερη περίπτωση, επιφανειακή. Χρειάζεται, από 

το να συγκρίνουµε τη διαµεσολαβηµένη αρένα του εικοστού αιώνα µε περασµένες 

εποχές, να επανεκτιµήσουµε το νόηµα της δηµοσιότητας σήµερα, σε έναν κόσµο 

διαποτισµένο από νέες µορφές επικοινωνίας και νέους τρόπους διάχυσης της 

πληροφορίας. Σε έναν κόσµο όπου τα άτοµα έχουν τη δυνατότητα να δρουν µε 

άλλους και να παρατηρούν πρόσωπα και γεγονότα χωρίς να συναντώνται µαζί τους 

στην ίδια χωροχρονική εντοπιότητα». Γενικά ο J. Thompson  υποστηρίζει και σε αυτό 

διαφωνεί ο J. Habermas ότι η αυξηµένη προβολή οδηγεί στην ενίσχυση των 

πολιτικών ηγεσιών.46   

Η επικοινωνία ασκεί επιρροή για την διαµόρφωση της κοινής γνώµης τόσο ώστε η 

διαµόρφωση της ηµερήσιας θεµατολογίας εξαρτάται από τρεις παράγοντες, την 

ηµερήσια θεµατολογία των Μέσων, η οποία αποτελείται από την ιεράρχηση των 

                                                           
45
Παπαθανασόπουλος Στέλιος, ο. π., σελ. 27-30 

46 Ψύλλα Μαριάννα, ο. π., σελ. 144-145   
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θεµάτων που προβάλλουν τα µέσα ενηµέρωσης. Την δηµόσια θεµατολογία, η οποία 

αποτελείται από διάφορα δηµόσια θέµατα που η κοινή γνώµη βάζει σε προτεραιότητα 

και την πολιτική θεµατολογία, η οποία αποτελείται από τις προτεραιότητες των 

πολιτικών ελίτ.47 

 

 

4. Η διαφορά των ΜΜΕ του Νότου της Ευρώπης από τον Βορρά  

Υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά του Νότου της Ευρώπης48 όσον αφορά την 

εξέλιξη της επικοινωνίας, τα οποία διαφέρουν από αυτά του Βορρά. Αυτό είναι 

λογικό καθώς η πολιτική εξέλιξη49 αυτών των χωρών είναι περίπου ίδια. Ένα από τα 

πιο χαρακτηριστικά γνωρίσµατα είναι η χαµηλή κυκλοφορία των εφηµερίδων και η 

κυριαρχία των ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Αυτό συµβαίνει καθώς τα ΜΜΕ στη Νότια 

Ευρώπη αντιπροσώπευαν κυρίως τον πολιτικό κόσµο παρά την αγορά. Άλλο 

χαρακτηριστικό αυτών των χωρών είναι ότι έχουν παράδοση στην ερµηνευτική 

δηµοσιογραφία, δηλαδή δίνει έµφαση στα σχόλια και στην ερµηνεία των γεγονότων 

παρά στην καταγραφή αυτών καθ’ αυτών των γεγονότων. Γι’ αυτό και τα ΜΜΕ είναι 

ιδιαίτερα πολιτικοποιηµένα, µε κύριο παράδειγµα την Ελλάδα όπου ο Τύπος πάντα 

ήταν συνδεδεµένος µε το κράτος και τα κόµµατα και εξυπηρετούσαν συγκεκριµένες 

σκοπιµότητες. Επίσης, τα ΜΜΕ ελέγχονται από ιδιωτικά συµφέροντα, όπου τα 

χρησιµοποιούν για πολιτικούς και επιχειρηµατικούς σκοπούς. Για παράδειγµα στην 

Ιταλία η µεγάλη εµβέλεια των εφηµερίδων άρχισε τον 20ο αι. µε τη στήριξη των 

βιοµηχανικών και οικονοµικών επιχειρήσεων και η µη κερδοφορία είχε ως 

αποτέλεσµα την επιχορήγηση τους από κεφαλαιοκράτες που ως σκοπό είχαν την 

αύξηση της πολιτικής τους επιρροής. Ακόµα, και στις τρεις χώρες ποιες η κοινωνική 

υπηρεσία της ραδιοτηλεόρασης δεν υπήρξε ποτέ. Ένας λόγος που συνέβη αυτό είναι 

καθώς η δηµοκρατία αποκαταστάθηκε σε αυτές τις χώρες την στιγµή που στην 

υπόλοιπη Ευρώπη το κράτος πρόνοιας άρχισε να βρίσκεται υπό αµφισβήτηση. Τέλος, 

η αδυναµία υιοθέτησης ενός κοινού κώδικα δεοντολογίας µαρτυρεί ότι η 

δηµοσιογραφία στην Νότια Ευρώπη δεν υπήρξε ποτέ ένας αυτόνοµος θεσµός αλλά 

έχει επηρεαστεί από τον πολιτικό και επιχειρησιακό κόσµο. Σε πολλές περιπτώσεις 

                                                           
47 Ίδιο, σελ 151 
48 Ο Νότος της Ευρώπης περιλαµβάνει την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία 
49 Την περίοδο 1974-1975 οι τρεις χώρες είναι οι τελευταίες, οι οποίες απελευθερώθηκαν από τα 
απολυταρχικά καθεστώτα και οδηγήθηκαν στην φιλελεύθερη δηµοκρατία. 
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δηµοσιογράφοι και ιδιοκτήτες των εφηµερίδων επηρεάστηκαν από πολιτικά και 

ιδιωτικά συµφέροντα, ώστε οι θέσεις τους να παρουσιαστούν µε την µορφή των 

ειδήσεων.50 

 

 

5. Η επιρροή της Αµερικής στην πολιτική επικοινωνία της 

Ευρώπης και ιδιαίτερα της Νότιας Ευρώπης 

Πρακτικές της πολιτικής επικοινωνίας, όπως η έντονη χρήση της πολιτικής 

διαφήµισης, ο αυξηµένος ρόλος των επαγγελµατιών συµβούλων επικοινωνίας κτλ. 

είναι κυρίως στοιχεία που προέρχονται από τις ΗΠΑ. Ο «εξαµερικανισµός» έλαβε 

µεγαλύτερη σηµασία από τη στιγµή που ενισχύθηκε ο ρόλος των ΜΜΕ. Η 

ενηµέρωση των πολιτών στην Αµερική γίνεται κυρίως µέσα από την τηλεόραση. 

Αυτό σταδιακά συνέβη και στην Ευρώπη όπου η πολιτική επικοινωνία έχει συνδεθεί 

µε τον κυρίαρχο ρόλο της τηλεόρασης. ∆εύτερο στοιχείο που έχει επηρεαστεί η 

Ευρώπη από την Αµερική είναι ότι δεν υπάρχει άνοδος µιας ουδέτερης πολιτικής 

δηµοσιογραφίας αλλά είναι άµεσα κοµµατικοποιηµένη. Επίσης, όλα σχεδόν τα 

πολιτικά κόµµατα ζητούν την γνώµη των ειδικών για να προσαρµοστούν στις νέες 

απαιτήσεις του λεγόµενου ¨τηλεοπτικού πολιτικού λόγου¨. Είναι δεδοµένο πλέον ότι 

όλα τα κόµµατα και οι πολιτικοί στην προεκλογική τους εκστρατεία θα προσφύγουν 

σε εταιρείες δηµοσκοπήσεων και σε ειδικούς συµβούλους για να έχουν καλύτερα 

αποτελέσµατα. Αυτό σηµατοδοτεί την αλλαγή που πραγµατοποιείται ακόµα και στην 

δοµή των κοµµάτων. Ένα ακόµα από τα νέα γνωρίσµατα είναι ότι πλέον οι πολιτικοί 

δεν κρίνονται µόνο από τα επιτεύγµατά τους στη δηµόσια ζωή αλλά και από τα 

προσωπικά τους γνωρίσµατα. Τέλος, υιοθέτηση ενός ακόµα στοιχείου από τις ΗΠΑ 

είναι η µεγάλη χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως για παράδειγµα οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και το διαδίκτυο.51 Είναι αµφίβολο να ξέρουµε αν όλα αυτά µπορούν να 

εφαρµοστούν επιτυχώς σε άλλες κοινωνίες µε διαφορετική κουλτούρα. 

Είναι αλήθεια ότι ο «εξαµερικανισµός» είναι πιο έντονος στις χώρες του Νότου παρά 

της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχει µια 

ισχυρή κοινωνία των πολιτών. Έτσι, αυτή η αδυναµία οδηγεί τα ΜΜΕ να έχουν ένα 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαµόρφωση της πολιτικής επικοινωνίας. Τα κόµµατα 

                                                           
50 Παπαθανασόπουλος Στέλιος, ο. π., σελ. 35-79 
51 Ίδιο, σελ. 118-123 
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ιδιαίτερα στην Ελλάδα εξαρτώνται άµεσα από τα ΜΜΕ για να διαδώσουν τα 

µηνύµατα τους και να προβάλλουν τους υποψήφιους τους, ώστε αναγκάζονται να 

υιοθετούν την λογική τους για την δηµόσια επικοινωνία τους. Οι πολιτικοί έχουν 

φτάσει στο σηµείο να εµφανίζονται περισσότερο στην τηλεόραση και στον Τύπο 

παρά στο Κοινοβούλιο. Ακόµα, ένα έντονο στοιχείο του «εξαµερικανισµού» είναι ότι 

χαρακτηριστικό γνώρισµα της Ελλάδας ήταν οι προεκλογικές συγκεντρώσεις, οι 

οποίες όµως µετεξελίχθηκαν σ’ ένα είδος «τηλεοπτικού γεγονότος». Όλα τα 

γνωρίσµατα των προεκλογικών συγκεντρώσεων προσαρµόστηκαν ώστε να 

εξυπηρετούν την τηλεοπτική τους κάλυψη. Τέλος, ένα νέο στοιχείο που εισήλθε σε 

αυτές τις χώρες πρόσφατα είναι η διεξαγωγή των τηλεοπτικών πολιτικών 

αναµετρήσεων (debate). Μια τηλεοπτική αναµέτρηση προσελκύει το ενδιαφέρον 

καθώς µετά από µια τέτοια αναµέτρηση ακολουθεί εκτενής σχολιασµός, µελέτη και 

ανάλυση.52 Βέβαια, στην Ελλάδα ποτέ δεν έγινε µια αναµέτρηση ανάµεσα στους 

αρχηγούς των κοµµάτων, όπως το 1960 στις ΗΠΑ ανάµεσα στον Κένεντυ και τον 

Νίξον
53, και απλά αποτελεί µια κοινή συνέντευξη Τύπου οπού συνυπάρχουν όλοι οι 

αρχηγοί των πολιτικών κοµµάτων. Κάποια βήµατα προόδου πραγµατοποιήθηκαν 

όπως έγινε στις 22.9.2009 ανάµεσα στον Καραµανλή και στον Παπανδρέου όµως 

στην ουσία ποτέ δεν έγινε ένα πραγµατικό debate πάντα γινόταν µε τρόπο που 

έµοιαζε περισσότερο µε συνέντευξη των πολιτικών αρχηγών. Στην σηµερινή εποχή 

µπορούµε να πούµε ότι είναι από τα λίγα τηλεοπτικά γεγονότα που µπορούν να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων54.  

Γενικά, θα λέγαµε ότι η αµερικάνικη επιρροή είναι έντονη σε όλη την Ευρώπη. Στην 

Νότια Ευρώπη αυτό συµβαίνει καθώς όπως ανέφερα και προηγουµένως ότι δεν 

υπάρχει µια ισχυρή κοινωνία των πολιτών και οι αντιστάσεις είναι περιορισµένες ενώ 

στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη συµβαίνει γιατί τα µεγάλα πολιτικά κόµµατα την 

δεκαετία του 1960 είχαν χάσει την δυναµική τους στο εκλογικό σώµα και έψαχναν 

νέους τρόπους απόκτησης της. 

 

 

 

                                                           
52 Στις ΗΠΑ γράφονται πάρα πολλά βιβλία και σχολιασµοί για κάθε αναµέτρηση που 
πραγµατοποιείται. 
53 Παπαθανασόπουλος Στέλιος, ο. π., σελ. 132 
54
Βλ.  Lynda Lee Kaid, «Political Communication Research»,  London 2004, Εκδόσεις IEA, σελ 203-

204 
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6. Θεωρίες για την πολιτική επικοινωνία 

6α. Η  ∆ιαλογική Προσέγγιση  

Χαρακτηριστικό αυτής της θεωρίας είναι η ορθολογικότητα, καθώς τα επιχειρήµατα 

που ανταλλάσσονται ανάµεσα στα µέλη µιας κοινωνίας έχουν ορθολογικό 

περιεχόµενο. Έτσι, κύριο συστατικό της είναι ο λόγος. Μέσα από τον διάλογο µπορεί 

να υπάρξει το πολιτικό ακόµα και η δηµοκρατία, καθώς µέσα από την αντιπαράθεση 

επιχειρηµάτων θα επικρατήσει το καλύτερο. Με βάση αυτό η πολιτική επικοινωνία 

γίνεται αντιληπτή ως µια διαλογική συζήτηση.55 

 

6β. Η Θεωρία της ∆ιαντίδρασης 

Συγγενής θεωρία µε την ∆ιαλογική Προσέγγιση είναι η θεωρία της ∆ιαντίδρασης, η 

οποία διακρίνεται στην στρατηγική διαντίδραση και στην συµβολική διαντίδραση. 

Στην στρατηγική διαντίδραση η πολιτική επικοινωνία γίνεται αντιληπτή ως «ένα 

παιχνίδι σχέσεων εξουσίας», κάθε µορφή έκφρασης και συµπεριφοράς γίνεται 

αντιληπτή ως επικοινωνία. Βάση της συµβολικής διαντίδρασης είναι η ερµηνευτική 

διαδικασία, δηλαδή τα γεγονότα υπάρχουν µέσα από την ερµηνεία που τους 

αποδίδεται.56 

 

6γ. Η Προσέγγιση της Συµπεριφοράς 

Η θεωρία της Προσέγγισης της Συµπεριφοράς βασίζεται στο σχήµα ερέθισµα- 

αντίδραση, δηλαδή κατά κύριο λόγο στην παρατήρηση της συµπεριφοράς. Η κύρια 

µεθοδολογική προσέγγιση της είναι η απόδειξη της σχέσης αιτίου και επιδράσεως. 

Βέβαια, οι επιδράσεις των µέσων επικοινωνίας και ο επηρεασµός της εκλογικής 

συµπεριφοράς ακολουθεί µια περίπλοκη διαδικασία.57 

 

6δ. Η ∆οµολειτουργική-Κυβερνητική-Συστηµική Προσέγγιση 

Αν και αυτή η προσέγγιση εξαρτάται από τρεις διαφορετικές θεωρίες, την 

δοµολειτουργική, την κυβερνητική και την συστηµική, όµως έχουν αρκετά κοινά 

σηµεία. Και στις τρεις κεντρική σηµασία έχει η έννοια του συστήµατος, στο οποίο η 

πολιτική επικοινωνία είναι η διαδικασία ανάµεσα στα στοιχεία του πολιτικού 

                                                           
55 Ψύλλα Μαριάννα, ο. π., σελ. 63-66 
56 Ίδιο, σελ. 66-68 
57 Ίδιο, σελ. 68-71 
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συστήµατος και ανάµεσα στο σύστηµα και το περιβάλλον του. Επίσης, η έννοια της 

ολότητας και η έννοια της εξισορρόπησης του συστήµατος παίζουν σηµαντικό ρόλο 

σε αυτήν την θεωρία. Καθώς στην έννοια της ολότητας το σύστηµα υπερέχει από το 

άθροισµα των συστατικών του, αντιλαµβάνεται δηλαδή το όλον ως ένα σύνολο 

δοµών, που είναι η φύση του συστήµατος, και ως ένα σύνολο λειτουργιών, που είναι 

εκείνο το σύνολο των ενεργειών που έχουν ως στόχο την διατήρηση του συστήµατος. 

Γενικά στόχος αυτής της θεωρίας είναι να πετύχει την ισορροπία του πολιτικού 

συστήµατος και την αποτελεσµατικότητα της επικοινωνιακής διαδικασίας.58 

 

6ε. Η ∆ιεπιστηµονικότητα της Πολιτικής Επικοινωνίας 

Σε αυτή την θεωρία η πολιτική επικοινωνία δεν είναι µόνο έκφραση αυτών που έχουν 

την εξουσία για να πείσουν τους πολίτες αλλά και τρόπος έκφρασης των επιθυµιών, 

των αιτηµάτων και των αναζητήσεων των πολιτών. 59 

                                                           
58 Ίδιο, σελ. 71-80 
59 Ίδιο, σελ. 80-82 
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4. ΕΡΕΥΝΑ 

1. Σύνθεση και χαρακτηριστικά δείγµατος- ∆ιεξαγωγή οµαδικής 

συζήτησης 

Η οµάδα συζήτησης πραγµατοποιήθηκε την 10.10.2011, στις 19:00 στην 

Θεσσαλονίκη. Στη συζήτηση συµµετείχαν  οχτώ (8) άτοµα, από τα οποία δύο (2) 

άνδρες και έξι (6) γυναίκες. Τα άτοµα ήταν ηλικίας από δεκαεφτά (17) µέχρι είκοσι 

εννιά (29) χρονών και επιλέχτηκαν αυτές οι ηλικίες µε βάση τον ορισµό που έχει 

δώσει και τι θεωρεί ως νεολαία η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς. Όσον αφορά την 

κατάστασή τους ο ένας µόλις είχε συµµετάσχει σε πανελλαδικές εξετάσεις, ένας 

φοιτητής, µία αλλοδαπή φοιτήτρια προερχόµενη από χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Σουηδία) και υπόλοιποι εργαζόµενοι εκ των οποίων ένας είχε συµµετοχή σε 

ευρωπαϊκά προγράµµατα. Επίσης, τα άτοµα που επέλεξα ήταν πολιτικοποιηµένα και 

όχι κοµµατικοποιηµένα και ο λόγος αυτής της επιλογής ήταν το µικρό ποσοστό, όπως 

προκύπτει από τις πιο πρόσφατες δηµοσκοπήσεις, συµµετοχής της νεολαίας στα 

κοµµατικά δρώµενα. Ένας ακόµα λόγος είναι το ότι θεωρώ ότι ένας 

κοµµατικοποιηµένος νέος είναι εύκολα προσβάσιµος από την Ευρωπαϊκή Ένωση απ’ 

ότι ένας πολιτικοποιηµένος. 

Με τον όρο ποιοτικές µέθοδοι έρευνας εννοούµε ένα σύνολο ερµηνευτικών και 

διερευνητικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται σε διάφορες επιστήµες για να 

περιγράψουν, να αποκωδικοποιήσουν, να µεταφράσουν και να αποδώσουν κάποιο 

νόηµα σ’ ένα φαινόµενο. Οι ποιοτικές µέθοδοι έρευνας δεν µετρούν τις συχνότητες 

και τα ποσοστά εµφάνισης των φαινοµένων, αλλά εξηγούν και αναλύουν τους λόγους 

εµφάνισης των φαινοµένων αυτών. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ερευνών 

είναι ότι µπορούν να ερµηνεύσουν, να διαφωτίσουν και να εξηγήσουν τους λόγους 

και τις αιτίες εµφάνισης συµπεριφορών και γενικά φαινόµενα των κοινωνικών 

επιστηµών. Τα είδη της ποιοτική έρευνας είναι: 1.Συµµετοχική παρατήρηση 

(participant observation), 2.Προσωπική συνέντευξη (personal interview), 3. Οµάδες 

εστίασης (focus groups), 4.Ανάλυση λόγου (discourse analysis), 5.Ανάλυση 

κειµένων-αρχειακού υλικού (analysis of documentation), 6.Ανάλυση περιεχοµένου 

(content analysis), 7.Μελέτες ευχρηστίας (usability studies), 8.Η µελέτη περίπτωσης 
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(case study).60
Ακολουθήθηκαν όλοι οι κανόνες που διέπουν την πραγµατοποίηση µια 

ποιοτικής έρευνας και επελέγη ο τύπος του focus group. Οι επιλεγέντες έδειξαν 

επιθυµία και προθυµία για την συµµετοχή τους και παρά την αρχική αµηχανία η 

συζήτηση εξελίχθηκε σε πολύ καλό κλίµα. Εξέφρασαν µε σαφήνεια και πληρότητα 

τις απόψεις τους και πολλές φορές αυτές αποτέλεσαν βάση για περαιτέρω συζήτηση 

και σχολιασµό µεταξύ τους. Η συζήτηση εξελίχθηκε οµαλά και θεωρώ ότι το 

επιλεγέν δείγµα ήταν επιτυχηµένο, αντιπροσωπευτικό και εκπλήρωσε τις επιθυµίες 

µου αλλά και τις ανάγκες της πραγµατοποίησης της παρούσης εργασίας.   

 

 

2. Αποτελέσµατα που προέκυψαν από την οµαδική συζήτηση 

Οι συµµετέχοντες φαίνεται να αντιλαµβάνονται την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν µια 

γεωγραφικά προσδιορισµένη περιοχή που λειτουργεί µε βάση το κοινό συµφέρον των 

µελών της. Πιστεύουν ότι σκοπός της είναι η διαφύλαξη της ταυτότητάς της και η 

κοινή πορεία των κρατών που την απαρτίζουν. Παράλληλα, τονίζεται η έννοια του 

οµαδικού χαρακτήρα της προκειµένου πάντα να δράσει προς το συµφέρον των 

κρατών-µελών της. Έτσι, τα κριτήρια προσδιορισµού της µοιάζουν περισσότερο 

τεχνοκρατικά και λογικά παρά συναισθηµατικά.  

Σε σχέση µε την πορεία της στο πέρασµα του χρόνου, οι απόψεις διαφέρουν. Πιο 

συγκεκριµένα, και µε βάση δεδοµένα όπως η ύπαρξη κοινού νοµίσµατος και η 

ελεύθερη αγορά, η µέχρι σήµερα πορεία της κρίνεται επιτυχηµένη από την 

πλειοψηφία της οµάδας. Από την άλλη πλευρά, διατυπώνεται η άποψη πως η δράση 

της  δεν είναι επιτυχηµένη, καθώς επιχειρεί στη βάση της να συνδυάσει κράτη-µέλη 

µε διαφορετικές ιδεολογίες και νοοτροπίες. 

Όσον αφορά στον προσδιορισµό των στόχων της, οι συµµετέχοντες συµφωνούν και 

υποδεικνύον τόσο οικονοµικούς στόχους όσο και γενικότερα την δράση της Ε.Ε. σε 

όλους τους τοµείς ώστε να καθίσταται συνεχώς ανταγωνιστική απέναντι σε Αµερική, 

Κίνα κλπ. 

⇒ Γενικά, η εικόνα των νέων για την Ε.Ε. δεν παρουσιάζει ουσιαστικές 

διαφοροποιήσεις, µε εξαίρεση το αποτέλεσµα της πορείας της. Βλέπουν την 

Ε.Ε. σαν µια γεωγραφικά προσδιορισµένη περιοχή µε κοινούς στόχους οι 

                                                           
60 Ζαφειρόπουλος Κώστας, «Πώς γίνεται µια επιστηµονική εργασία: επιστηµονική έρευνα και 
συγγραφή εργασιών», Αθήνα 2005, Εκδόσεις Κριτική, σελ. 157-158  
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οποίοι περιλαµβάνουν τόσο την οικονοµική σταθερότητα και ανάπτυξή της, 

όσο και γενικότερα τη διαφύλαξη του ανταγωνιστικού χαρακτήρα της. 

Στη συνέχεια, εξετάστηκε το ζήτηµα ταύτισης µε την ευρωπαϊκή ή την ελληνική 

ταυτότητα. Σκοπός του ερωτήµατος ήταν να διαπιστωθεί αν οι συµµετέχοντες 

αισθάνονται πιο κοντά στην έννοια της ευρωπαϊκής ενότητας ή της ελληνικής 

ταυτότητας, εάν αισθάνονται περισσότερο «Ευρωπαίοι» ή «Έλληνες». 

Οι συµµετέχοντες γενικά δεν εκφράζουν ξεκάθαρη άποψη. ∆ιατυπώνονται διάφορες 

απόψεις:  

• η ισχυρότερη ανάγκη των µικρότερων πληθυσµιακά κρατών-µελών 

(περιλαµβανοµένης και της Ελλάδας) να ταυτιστούν µε την Ε.Ε. προκειµένου 

να νιώσουν πιο ισχυρές και ασφαλείς  

• η ανάγκη κάθε κράτους-µέλους να διατηρεί συγχρόνως µια µικρό-ταυτότητα, 

που θα περιλαµβάνει όλα τα µοναδικά χαρακτηριστικά του, και µιας µακρό-

ταυτότητας, που θα απαρτίζεται από τα κοινά στοιχεία όλων των κρατών-

µελών. Με τον τρόπο αυτό θα αναδεικνύονται τα επιµέρους χαρακτηριστικά 

κάθε λαού µέσα από την κοινή σύµπραξη της Ε.Ε. 

• η  ταύτιση των Ελλήνων περισσότερο µε την ελληνική νοοτροπία καθώς είναι 

µια Βαλκάνια χώρα µε εντελώς διαφορετική νοοτροπία από τις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές χώρες. 

⇒ Φαίνεται πως οι συµµετέχοντες δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα του «ανήκειν» σε 

κάποια από τις δύο ή ακόµη και στις δύο ταυτότητες. Αυτό συµβαίνει κυρίως 

επειδή βρίσκονται ακόµη σε διαδικασία ανίχνευσης των χαρακτηριστικών των 

δύο ταυτοτήτων όπως φαίνεται από την έκφραση απόψεων σχετικά µε τη 

σύνθεσή τους. 

Σε σχέση µε την επικοινωνία της Ε.Ε. µε τους νέους, είναι ξεκάθαρη η έλλειψη 

ενηµέρωσης των νέων για τις δράσεις αλλά και τους διαύλους επικοινωνίας µαζί 

τους. Γίνονται ελάχιστες ονοµαστικές αναφορές στο θεσµό του European ombudsman 

(Ευρωπαϊκός ∆ιαµεσολαβητής) και πολύ περισσότερες αναφορές στο θεσµό του 

Erasmus (πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών), καθώς ηλικιακά οι συµµετέχοντες 

βρίσκονται πιο κοντά στον πανεπιστηµιακό χώρο. 

Σε γενικές γραµµές, υπογραµµίζεται από τους συµµετέχοντες η ύπαρξη πρόθεσης από 

πλευράς Ε.Ε. να επικοινωνήσει µε τους Ευρωπαίους και κατά επέκταση τους Έλληνες 

νέους και να έρθει πιο κοντά µαζί τους. Η έλλειψη ενηµέρωσης όµως των Ελλήνων 
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πολιτών για τις δράσεις και τις δυνατότητες που παρέχει η Ε.Ε. στους ευρωπαίους 

πολίτες, καθιστά δύσκολη αυτή την επικοινωνία. Βασικός παράγοντας για το χάσµα 

αυτό στην επικοινωνία, αποτελεί, σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες, η αδυναµία των 

αρµόδιων ελληνικών φορέων (µε ονοµαστική αναφορά στη Γενική Γραµµατεία Νέας 

Γενιάς) να λειτουργήσουν ως συνδετικοί κρίκοι ανάµεσα σε Ε.Ε και νεολαία, λόγω 

της περαιτέρω αδυναµίας τους να προσεγγίσουν και κατ’ επέκταση να ενηµερώσουν 

σωστά και ολοκληρωµένα τους Έλληνες νέους. 

Οι συµµετέχοντες προτείνουν ως µέσα προσέγγισης και επικοινωνίας που θα 

µπορούσε να αξιοποιήσει η Ε.Ε. για να έρθει σε επαφή µαζί τους, τα εξής: 

• Events, εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα 

• Internet, µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

• Συµµετοχικές διαδικασίες (συµβούλια, συνελεύσεις κλπ) 

• Θεµατικά σεµινάρια, ηµερίδες και συνέδρια ενηµερωτικού και επιµορφωτικού 

χαρακτήρα που θα απευθύνονται σε όλους τους νέους 

• Χρηµατοδότηση προγραµµάτων για νέους και πληρέστερη και αµεσότερη 

ενηµέρωση γι’ αυτά 

• Εκπαιδευτικές ενηµερωτικές δράσεις σε µικρά παιδιά, µέσω των σχολείων  

• Έντυπο διαφηµιστικό υλικό, σε διάφορα σηµεία διανοµής 

• Αναδιοργάνωση και σωστή λειτουργία των αρµόδιων φορέων ώστε ενηµερώνουν 

µε αποτελεσµατικότερο τρόπο και να προσεγγίζουν αµεσότερα τους νέους 

Συνοπτικά, προτείνουν µέσα και τρόπους ψυχαγωγικού αλλά και εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα που συµβαδίζουν µε τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις ανάγκες της ηλικίας 

τους. ∆ιατυπώνουν την ανάγκη για επαρκέστερη και πληρέστερη ενηµέρωση, µέσω 

δράσεων και δραστηριοτήτων που θα προκαλέσουν πηγαία το ενδιαφέρον τους και θα 

τους προσεγγίσουν άµεσα. 

Η συµµετοχή σε προγράµµατα της Ε.Ε. των ατόµων που συνέθεσαν την οµαδική 

συζήτηση είναι πολύ περιορισµένη. Συγκεκριµένα αναφέρθηκαν δύο συµµετοχές, µία 

σε πρόγραµµα νεανικής επιχειρηµατικότητας µέσω ΕΣΠΑ και από µία στο πρόγραµµα 

Da Vinci και Erasmus.  

Σε σχέση µε τα προγράµµατα νεανικής επιχειρηµατικότητας διατυπώθηκαν κριτικές 

όσον αφορά στον δύσκολο τρόπο υπαγωγής σε αυτά, που τις περισσότερες φορές 

προϋποθέτει την ύπαρξη πολιτικού µέσου, αλλά και στη διαδικασία µετά την υπαγωγή 
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που είναι αρκετά χρονοβόρα αλλά και επιβαρύνει οικονοµικά τους ενδιαφεροµένους 

καθώς αναγκάζονται να αναθέσουν τη διαδικασία σε τρίτους. 

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα τύπου Da Vinci και Erasmus αξιολογούνται θετικά, 

καθώς προσφέρουν σηµαντικές εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές εµπειρίες σε 

συνδυασµό µε ευκαιρίες για γνωριµία µε διαφορετικές ιδεολογίες και  νοοτροπίες 

ανθρώπων και λαών. 

Η πλειοψηφία, πάντως, των συµµετεχόντων δεν έχει συµµετάσχει σε κανένα 

ευρωπαϊκό πρόγραµµα κυρίως λόγω έλλειψης ενηµέρωσης σχετικά µε το περιεχόµενο 

των προγραµµάτων και τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτά. Η µη σωστή και έγκαιρη 

ενηµέρωση αποδίδεται στην έλλειψη κινήτρων για τους νέους, που έχει ως άµεση 

απόρροια την αδιαφορία γι’ αυτά, και γενικότερα στην απουσία ενδιαφέροντος και 

από την πλευρά των νέων αλλά και από την πλευρά της πολιτείας για τη διάδοσή και 

την ευρύτερη αξιοποίησή τους. 

Η έλλειψη ενηµέρωσης για τα προγράµµατα της Ε.Ε. που απευθύνονται στους νέους, 

παρουσιάζεται εντονότερα όταν οι συµµετέχοντες  καλούνται να αναγνωρίσουν 

προγράµµατα που τους αναφέρονται ονοµαστικά. Όλοι οι συµµετέχοντες δηλώνουν 

ότι γνωρίζουν ονοµαστικά και µόνο το πρόγραµµα «Νεανική επιχειρηµατικότητα». Σε 

σχέση µε το περιεχόµενό του υπάρχει µόνο µία αναφορά ενός συµµετέχοντα που είχε 

στο παρελθόν υπαχθεί σε αυτό. 

Αναλυτικά, παρουσιάζονται στη συνέχεια οι αναφορές των συµµετεχόντων για 

συγκεκριµένα προγράµµατα που δόθηκαν ονοµαστικά στους συµµετέχοντες: 

 

Νέα γενιά σε δράση 

� Παρατηρείται έλλειψη ενηµέρωσης και άγνοια  σε σχέση µε την ύπαρξη του 

συγκεκριµένου προγράµµατος 

� Γίνεται µία αναφορά σε σχέση µε το περιεχόµενο και τη δράση του:   youth in 

action- χρηµατοδοτικό πρόγραµµα µε βάση επιµέρους θεµατικές ενότητες 

 

Νεανική επιχειρηµατικότητα 

� Όλοι οι συµµετέχοντες έχουν ακούσει για το συγκεκριµένο πρόγραµµα 

� Γίνεται µία αναφορά σε σχέση µε το περιεχόµενο και τη δράση του που 

περιλαµβάνει χρηµατοδότηση νέων εταιρειών που παρουσιάζουν καινοτοµίες στον 

κλάδο τους µε βάση και ηλικιακά κριτήρια 
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Erasmus νέοι επιχειρηµατίες 

� Η ισχυρή πλειοψηφία των συµµετεχόντων δε γνωρίζει την ύπαρξή του 

� Γίνεται µία αναφορά σε σχέση µε το περιεχόµενο και τη δράση του. Ουσιαστικά 

πρόκειται για το πρώην πρόγραµµα da vinci-erasmus µε έντονη την επαγγελµατική 

διάσταση και περιλαµβάνει απασχόληση των ενδιαφεροµένων σε φορείς του 

εξωτερικού για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

 

∆ια Βίου Μάθηση Πρακτική άσκηση στα θεσµικά όργανα 

� Η ισχυρή πλειοψηφία των συµµετεχόντων δε γνωρίζει την ύπαρξή του 

� Γίνεται µία αναφορά σε σχέση µε το περιεχόµενο του. Λειτουργεί ως συνδετικός 

κρίκος φορέων ανά την Ευρώπη 

Στο τµήµα των συµµετεχόντων που δε γνωρίζουν για τα συγκεκριµένα προγράµµατα 

–που αποτελεί και την ισχυρή πλειοψηφία της οµάδας- εκφράζεται ενδιαφέρον για τα 

προγράµµατα αυτά όταν ακούν το περιεχόµενο και τους στόχους τους όπως 

εκφράζονται από τα άτοµα που ισχυρίζονται ότι τα γνωρίζουν. Εντονότερο είναι το 

ενδιαφέρον σχετικά µε τη νεανική επιχειρηµατικότητα και τη δια βίου µάθηση στα 

θεσµικά όργανα. Παράλληλα, εκφράζουν για µία ακόµη φορά την ανάγκη για 

περισσότερη και επαρκέστερη ενηµέρωση τόσο για τα προγράµµατα που 

αναφέρθηκαν ονοµαστικά όσο και για τυχόν άλλα προγράµµατα της Ε.Ε. Στις πολύ 

προηγµένες χώρες η ύπαρξη τέτοιων προγραµµάτων δεν είναι αναγκαία καθώς 

υποκαθίστανται από τα υπάρχοντα στις χώρες αυτές 

Γενικά, καταγράφεται η άποψη ότι υπάρχει σε κάποιο, έστω και µικρό,  βαθµό  

ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον αυτό 

εστιάζεται, σύµφωνα µε τους συµµετέχοντες,  κυρίως σε δράσεις που υλοποιούνται 

στα σχολεία και στο πανεπιστήµιο.  

Παρ’ όλα αυτά η επενδυτική δραστηριότητα σε εκπαιδευτικές δράσεις οποιασδήποτε 

µορφής είναι αρκετά περιορισµένη κυρίως γιατί: 

• ∆εν γίνεται σωστή εκµετάλλευση των κονδυλίων που διαθέτει η Ε.Ε. στην Ελλάδα 

για την προώθηση και ανάπτυξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας  

• ∆εν υπάρχει επαρκής ενηµέρωση έτσι ώστε να δραστηριοποιηθούν οι Έλληνες 

πολίτες και να συµµετάσχουν ενεργά σε αυτά 

Στο σηµείο αυτό διατυπώνεται η άποψη πως οι χώρες που δεν παρουσιάζουν υψηλό 

βαθµό ανάπτυξης, µέσα σε αυτές και η Ελλάδα, έχουν περισσότερο ανάγκη να 
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εκµεταλλευτούν προγράµµατα που διαθέτει η Ε.Ε. στα κράτη-µέλη της. Οι 

προηγµένες σε ανάπτυξη χώρες, όπως η Σουηδία, έχουν διαµορφώσει και αναπτύξει 

δικά τους προγράµµατα σε εθνικό επίπεδο, σε αντίθεση µε µικρότερες και λιγότερο 

αναπτυγµένες χώρες που νιώθουν την ανάγκη στήριξης από την Ευρώπη. 

Προκειµένου να διερευνηθεί σε βάθος η εικόνα των νέων για ένα  ευρωπαϊκό θεσµό 

που θα απευθύνεται σε αυτούς τους ζητήθηκε να αποδώσουν ανθρώπινα 

χαρακτηριστικά σε ένα τέτοιο θεσµό. Με τον τρόπο αυτό εκφράζονται πιο αυθόρµητα 

οι απόψεις, ενώ παράλληλα προβάλλονται υποσυνείδητες σκέψεις και συναισθήµατα. 

Έτσι, οι συµµετέχοντες φαντάζονται ένα θεσµικό όργανο που θα απευθύνεται στους 

νέους ως ένα άνθρωπο: 

� Χαρούµενο, κεφάτο, πρόσχαρο. Αποτελούν τους πιο συχνά 

αναφερόµενους σε αριθµό χαρακτηρισµούς. Πρόκειται για θυµικά 

χαρακτηριστικά, που έχουν ως βάση το συναίσθηµα  και προβάλλουν την 

ανάγκη των συµµετεχόντων για θετική προσέγγιση και θετικά συναισθήµατα 

� Αξιόπιστο, έµπιστο. Πρόκειται για δοµικά χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας που υποδεικνύον ανάγκη για σιγουριά και ασφαλή 

καθοδήγηση 

� Νέο σε ηλικία. Με το ηλικιακό κριτήριο, γίνεται έµµεση αναφορά στην 

ανάγκη για αίσθηµα οικειότητας, αλλά και για δυνατότητα εύκολης 

προσέγγισης και συνεννόησης 

Επιπλέον, καταγράφονται χαρακτηριστικά όπως οργανωτικός, δηµιουργικός, 

έξυπνος προκειµένου να αισθανθούν ακόµη περισσότερη σιγουριά και 

εµπιστοσύνη σε έναν τέτοιο θεσµό αλλά και ο ίδιος ο θεσµός να προκαλέσει το 

ενδιαφέρον των νέων µέσω δηµιουργικών και πρωτότυπων ιδεών. Εναλλακτικά, 

εκφράζεται η άποψη οτι θα µπορούσε ο θεσµός να είναι µια οµάδα ανθρώπων 

διαφορετικών ηλικιών και ιδεών, ώστε να συνδυάζονται διαφορετικές εµπειρίες  

και απόψεις. 

Συµπερασµατικά, ένα θεσµικό όργανο σχεδιασµένο να απευθύνεται στους νέους, 

θα πρέπει να εκπέµπει θετική αύρα σε συνδυασµό µε αξιοπιστία αλλά και 

οικειότητα. Παράλληλα, θα πρέπει να προκαλεί το ενδιαφέρον των νέων µέσα από 

δηµιουργικές προτάσεις και προσεγγίσεις. 

Γενικά, οι νέοι εκφράζουν την  ανάγκη ύπαρξης ενός φορέα που θα τους δώσει τη 

δυνατότητα: 
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• να νιώσουν άνετα ώστε να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις και τις ιδέες 

τους 

• να επικοινωνήσουν ελεύθερα και µε δηµιουργικό τρόπο τόσο µε τους 

ίδιους τους φορείς όσο και µε συνοµήλικους τους ανά την Ευρώπη 

• να έρθουν σε επαφή µε καινοτόµες ιδέες και απόψεις  

• να αισθανθούν αισιοδοξία για το µέλλον, έχοντας στη διάθεσή τους έναν 

αξιόπιστο φορέα που θα νιώθουν πως µπορεί να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες τους 

 

 

3. Η επιλογή των ερωτήσεων που έγιναν στο focus group 

Είναι αλήθεια ότι η ΕΕ από την ίδρυσή της προσπαθεί να παρέχει στους πολίτες της 

ευηµερία και σταθερότητα. Προσπαθεί να εφαρµόσει πολιτικές, οι οποίες να φέρνουν 

τους πολίτες της πιο κοντά µεταξύ τους αλλά και προς αυτήν. Από την µεριά τους οι 

νέοι έχουν πολλές ερωτήσεις σχετικά µε την λειτουργία της Ένωσης και τις 

δυνατότητες που αυτή τους προσφέρει. Έτσι, οι ερωτήσεις επιλέχθηκαν61 µε βάση 

αυτούς τους άξονες62. Ακόµα, στόχος µου ήταν να κάνω τους συµµετέχοντες να 

αισθανθούν άνετα ώστε να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους και να µπορέσει να 

αναπτυχθεί µια εποικοδοµητική συζήτηση µεταξύ τους. Επίσης, ήταν η ασφαλής 

εξαγωγή συµπερασµάτων, για την καλύτερη και αποδοτικότερη αµφίδροµη 

επικοινωνία των νέων και της ΕΕ και η αξιοποίηση των κοινωνικών φορέων για την 

επίτευξη του ίδιου σκοπού. 

 

 

4. Συµπεράσµατα και προτεινόµενοι τρόποι δράσης 

Το βασικότερο συµπέρασµα που προκύπτει από την οµαδική συζήτηση που 

πραγµατοποιήθηκε σχετίζεται µε την ανάγκη των νέων να ενηµερωθούν για 

ευρωπαϊκά προγράµµατα που τους αφορούν. Η ανάγκη αυτή υποβαθµίζεται από 

παράγοντες όπως η αδιαφορία, η γραφειοκρατία και η αδυναµία των αρµόδιων 

φορέων να ανταποκριθούν στο ρόλο τους και να προσεγγίσουν τους νέους. Οι 

                                                           
61 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Η Ευρώπη απαντά στους νέους», Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα 2009 
62 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Βασικά δεδοµένα και αριθµοί για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους», 
Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2007 
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συµµετέχοντες στην πλειοψηφία τους, εκφράζουν την επιθυµία ύπαρξης ξεκάθαρου 

τρόπου επικοινωνίας µε έναν φορέα, ο οποίος θα τους παρείχε: α) δυνατότητα να 

πληροφορηθούν για όλα τα προσφερόµενα προγράµµατα, β) κάθε δυνατή υποστήριξη 

στη συγκέντρωση όλων των απαιτούµενων εγγράφων για την υπαγωγή τους στο 

ενδιαφερόµενο  πρόγραµµα.  

Από την άλλη µεριά βέβαια, από το µικρό δείγµα των φορέων που διερευνήθηκε στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας, προκύπτει πως οι νέοι αδιαφορούν για τα ευρωπαϊκά 

προγράµµατα καθώς σπάνια προσεγγίζουν τους εν λόγω φορείς. Έτσι, παρατηρείται 

χάσµα στις απόψεις φορέων και νέων, καθώς οι µεν νέοι θεωρούν τους φορείς 

υπεύθυνους για την έλλειψη ενηµέρωσης σε σχέση µε τα προγράµµατα, οι δε φορείς 

αποδίδουν ευθύνες στους νέους για αδιαφορία απέναντί τους. Έτσι, χρειάζεται 

αµοιβαία προσπάθεια και από τις δύο πλευρές έτσι ώστε να επιτευχθεί δηµιουργική 

αλληλεπίδραση και προσέγγιση µεταξύ τους.  

Σε σχέση µε τον τρόπο προσέγγισης των νέων, φαίνεται πως υπάρχει ανάγκη για 

δηµιουργία διαύλων επικοινωνίας που θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον και την 

προσοχή των νέων κινητοποιώντας τους για συµµετοχή . Τόσο µέσα από την οµαδική 

συζήτηση µε τους νέους όσο και από την πλευρά των φορέων, όπως 

αντιπροσωπεύεται στην παρούσα εργασία, προκύπτει πως το internet και τα social 

media έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες ενηµέρωσης και 

άµεσης επικοινωνίας µε τους νέους. Και τα δύο µέσα θα µπορούσαν να 

λειτουργήσουν ως µέθοδοι αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ νέων και φορέων, 

καταργώντας µάλιστα τις γεωγραφικές αποστάσεις µεταξύ τους. Παράλληλα, 

εκδηλώσεις, events, συγκεντρώσεις µε θέµα τα ευρωπαϊκά προγράµµατα, θα 

µπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλξης των νέων, καθώς συνδυάζουν  ενδιαφέρουσα 

θεµατολογία και έναυσµα για ενηµέρωση και επικοινωνία µε  αρµόδιους φορείς 

παράλληλα µε την ψυχαγωγία.  

Τέλος, προκύπτει η ανάγκη για επαρκή διαφήµιση των προγραµµάτων από την 

πλευρά των φορέων. Οι ίδιοι οι φορείς θεωρούν πως ένα έξυπνο σλόγκαν είναι το 

κυριότερο συστατικό µιας επιτυχηµένης καµπάνιας προκειµένου να προσελκύσουν το 

ενδιαφέρον των νέων. Από την άλλη πλευρά και οι συµµετέχοντες εκφράζουν την 

άποψη πως οι φορείς θα πρέπει να προκαλέσουν το ενδιαφέρον τους µέσω 

διαφήµισης. Μια έξυπνη διαφήµιση µε ένα σύντοµο και περιεκτικό µήνυµα, το οποίο 

θα δίνει τις κατάλληλες κατευθύνσεις, θα µπορούσε να αποδειχτεί πολύ σηµαντική 

προς το σκοπό αυτό. Έτσι, θα µπορούσε να υποστηριχθεί πως µια διαδικτυακή 
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διαφήµιση, µε βασικούς άξονες της το περιεχόµενο, τη διαφάνεια και τη χρησιµότητα 

των προγραµµάτων, θα µπορούσε να γεφυρώσει το χάσµα της επικοινωνίας ανάµεσα 

σε  φορείς και νέους και να οδηγήσει σε επαρκέστερες προσπάθειες ενηµέρωσης των 

νέων που µε τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε περισσότερη δραστηριοποίηση τους 

σχετικά µε τα προγράµµατα και ίσως και σε µεγαλύτερη συµµετοχή σε αυτά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Ενδεικτικά αποσπάσµατα από την οµαδική συζήτηση 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 

(Όταν ακούω τον όρο Ευρωπαϊκή Ένωση µου έρχονται στο µυαλό) «….πολλές χώρες 

ενωµένες µαζί» 

«…πιο πολύ µια σύµπραξη κάποιων χωρών για κοινά οφέλη οικονοµικά, πολιτισµικά  

και γενικά οφέλη τα οποία δεν θα µπορούσε να έχει κάθε µία µόνη της» 

    

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ νς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

«Έχω την εντύπωση ότι στις µικρότερες χώρες είναι πιο έντονη η ευρωπαϊκή ταυτότητα» 

 «Είναι πολύ σωστό σαν όραµα να ενωθούν όλα τα κράτη µαζί ώστε να υπάρχει µεγάλη 

ανταγωνιστικότητα και συµφωνώ µε αυτό… αλλά δεν µπορούν να ενωθούν τόσες πολλές 

χώρες τόσες πολλές κουλτούρες τόσες πολλές οικονοµίες σε µία ένωση».  

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

«…πιστεύω ότι δεν υπάρχει πολύ ενηµέρωση… δηλαδή µπορεί η Ε.Ε. να προσπαθεί να 

κάνει κάποια βήµατα έτσι ώστε να έρθουµε πιο κοντά, όµως οι νέοι γενικώς δεν είναι 

πολύ ενηµερωµένοι σχετικά µε αυτά που προσπαθεί να περάσει η Ε.Ε.» 

« Θα µπορούσε να λειτουργεί η γενική γραµµατεία, ή να φτιάξουµε κάποιον άλλον 

φορέα, ένα νέο γραφείο µε πιο νέους ανθρώπους … κάτι πιο αποτελεσµατικό» 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

«Εγώ πιστεύω ότι συµµετέχει η Ε.Ε.( στην επένδυση σε εκπαιδευτικά προγράµµατα στην 

Ελλάδα) αλλά δε φτάνουν άµεσα σε εµάς… δεν δίνουν την απαιτούµενη σηµασία αυτοί 

που πρέπει» 
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« …η αλήθεια είναι ότι στην εκπαίδευση συγκεκριµένα τα χρηµατοδοτούν, εµείς δεν τα 

εκµεταλλευόµαστε σωστά, δεν δίνουµε την απαραίτητη σοβαρότητα» 

 

ΝΕΟΙ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΕ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ 

ΘΕΣΜΟ 

(Τι χαρακτηριστικά θα αποδίδατε σε ένα θεσµικό όργανο απευθυνόµενο στους νέους 

όταν το φαντάζεστε σαν άνθρωπο µε δική του ξεχωριστή προσωπικότητα;) 

« …αξιόπιστος, χαρούµενος, κεφάτος .. κάτι το οποίο θα είναι και δηµιουργικό 

ταυτόχρονα θα σου δίνει κίνητρα» 

« Οργανωτικός και πρόσχαρος µε την νεολαία θα πρέπει να είναι… το σηµαντικότερο 

απ όλα είναι ότι θα θέλω να µε οδηγήσει σωστά, να µου ξεκαθαρίσει τα πράγµατα στο 

µυαλό µου» 

« Θέλω να είναι νέος και να µπορώ να τον προσεγγίσω εύκολα, δηλαδή να είναι 

οικείος … θέλω να µε ενηµερώνει, να µαθαίνω από αυτόν» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την οµαδική συζήτηση 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 

Προσδιορισµός της Ε.Ε. µε βάση: 

• γεωγραφικά κριτήρια 

• κριτήρια σε σχέση µε τον οµαδικό χαρακτήρα της και τη δράση της προς τη 

διαφύλαξη αυτού 

Πορεία της Ε.Ε: ∆ιαφορετικές απόψεις: 

• Επιτυχηµένη πορεία, µε βάση κεκτηµένα όπως το κοινό νόµισµα & η ελεύθερη 

αγορά 

• Αποτυχηµένη πορεία, λόγω αδυναµίας συναίνεσης εξαιτίας διαφορετικών 

ιδεολογιών (άποψη εκφρασµένη από µικρό αριθµό συµµετεχόντων) 

∆ιττός  στόχος  της δράσης  και της πορείας της: 

1. Οικονοµικοί στόχοι 

2. Στόχοι µε γνώµονα την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. σε σύγκριση µε Αµερική 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ νς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

� Οι πληθυσµιακά µικρότερες χώρες αισθάνονται πιο έντονα την ευρωπαϊκή 

ταυτότητα, έχουν ανάγκη να νιώσουν πιο ισχυρές µέσα από την Ε.Ε. 

� Μικρο-ταυτότητα & µακρο-ταυτότητα -  συνύπαρξη των δύο εννοιών και 

ανάδειξη των επιµέρους χαρακτηριστικών κάθε λαού µέσα από κοινή σύµπραξη 

των ευρωπαϊκών χωρών 

� Η Ελλάδα αποτελεί Βαλκάνια χώρα και δε δύναται να ταιριάξει µε τη νοοτροπία 

των χωρών της Ε.Ε. 

⇒ ∆ιαφορετικές απόψεις 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 

∆ίαυλοι επικοινωνίας: 

• European Ombudsman 

• Erasmus 

Ε.Ε. και δράσεις για τη νέα γενιά 

� Έλλειψη ενηµέρωσης των Ελλήνων πολιτών για τις δράσεις και τις δυνατότητες 

που προσφέρει η Ε.Ε. στους ευρωπαίους πολίτες της - αδυναµία των ελληνικών 

φορέων (Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς) να ενηµερώσουν τους Έλληνες για τις 

δυνατότητες και τα δικαιώµατα τους ως Ευρωπαίοι πολίτες 

⇒ ∆ιατυπώνεται από τους συµµετέχοντες η ύπαρξη πρόθεσης από την πλευρά 

της Ε.Ε. να προσεγγίσει τους νέους  

 

Προτεινόµενοι τρόποι προσέγγισης των νέων & επικοινωνίας µαζί τους 

• Internet 

• Erasmus 

• Συµµετοχικές διαδικασίες (συµβούλια, συνελεύσεις κλπ) 

• Χρηµατοδότηση προγραµµάτων για νέους 

• Εκπαιδευτικές ενηµερωτικές δράσεις (µέσω των σχολείων κλπ)  

• Έντυπο διαφηµιστικό υλικό  

• Αναδιοργάνωση και σωστή λειτουργία των αντίστοιχων φορέων ώστε να 

λειτουργούν και σαν µέσα ενηµέρωσης και επικοινωνίας µε τους νέους 

• Events, εκδηλώσεις 

• Σεµινάρια, ηµερίδες, συνέδρια 

 

Συµµετοχή σε προγράµµατα της Ε.Ε. 

• Πρόγραµµα νεανικής επιχειρηµατικότητας µέσω ΕΣΠΑ (επιχειρηµατική δράση) 

• Πρόγραµµα Da Vinci (εκπαιδευτική δράση) 

⇒ Πολύ µικρός αριθµός συµµετοχών και εποµένως αξιοποίησης των εν λόγω 

προγραµµάτων 

⇒ Αναφορά στον δύσκολο τρόπο εισαγωγής σε προγράµµατα που αφορούν 

τη νεανική επιχειρηµατικότητα – παράγοντες δυσκολίας αποτελούν η 
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ύπαρξη «µέσου» για την εισαγωγή αλλά και η οικονοµική επιβάρυνση του 

ενδιαφερόµενου καθώς αναγκάζεται να αναθέσει τη διαδικασία εισαγωγής 

σε τρίτους 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ 

Νέα γενιά σε δράση 

� Έλλειψη ενηµέρωσης και άγνοια  σε σχέση µε την ύπαρξη του συγκεκριµένου 

προγράµµατος 

� Μία αναφορά σε σχέση µε το περιεχόµενο και τη δράση του:   youth in action- 

χρηµατοδοτικό πρόγραµµα µε βάση επιµέρους θεµατικές ενότητες 

 

Νεανική επιχειρηµατικότητα 

� Όλοι οι συµµετέχοντες έχουν ακούσει για το συγκεκριµένο πρόγραµµα 

� Μία αναφορά σε σχέση µε το περιεχόµενο και τη δράση του: χρηµατοδότηση νέων 

εταιρειών που θα παρουσίαζαν καινοτοµίες στον κλάδο τους µε βάση και ηλικιακά 

κριτήρια 

 

Erasmus νέοι επιχειρηµατίες 

� ∆εν γνωρίζουν την ύπαρξή του 

� Μία αναφορά σε σχέση µε το περιεχόµενο και τη δράση του: πρώην πρόγραµµα da 

vinci-erasmus µε επαγγελµατική διάσταση, απασχόληση σε φορείς του εξωτερικού 

για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

 

∆ια Βίου Μάθηση Πρακτική άσκηση στα θεσµικά όργανα 

� ∆εν γνωρίζουν την ύπαρξή του 

� Μία αναφορά σε σχέση µε το περιεχόµενο του: λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος 

φορέων στην Ευρώπη 

 

⇒ Οι περισσότεροι συµµετέχοντες διατυπώνουν ενδιαφέρον για τα προγράµµατα 

της Ε.Ε. µε αναφορά στη νεανική επιχειρηµατικότητα και τη δια βίου µάθηση 

στα θεσµικά όργανα αλλά εκφράζουν επίσης την ανάγκη για περισσότερη και 

επαρκέστερη ενηµέρωση σε σχέση µε αυτά 
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→ Γενικά, καταγράφεται η άποψη ότι υπάρχει σε κάποιο βαθµό ενδιαφέρον για 

την εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα και αυτό εντοπίζεται κυρίως 

µέσω δράσεων στα σχολεία ή στο πανεπιστήµιο.  

→ Η επενδυτική δραστηριότητα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι αρκετά 

περιορισµένη κυρίως γιατί: 

• ∆εν γίνεται σωστή εκµετάλλευση των κονδυλίων που διαθέτει η Ε.Ε. στην 

Ελλάδα για την προώθηση και ανάπτυξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας  

• ∆εν υπάρχει επαρκής ενηµέρωση έτσι ώστε να δραστηριοποιηθούν οι 

Έλληνες πολίτες και να συµµετάσχουν ενεργά σε αυτά 

→ Γίνεται µεµονωµένη  αναφορά στην ανάγκη χωρών που δεν έχουν αναπτυχθεί 

ακόµη να εκµεταλλευτούν προγράµµατα της Ε.Ε. (µε αναφορά σε Ελλάδα, 

Ρουµανία, Βουλγαρία κλπ.) Οι προηγµένες σε  ανάπτυξη χώρες, όπως η 

Σουηδία, έχουν διαµορφώσει και αναπτύξει δικά τους προγράµµατα σε εθνικό 

επίπεδο, σε αντίθεση µε µικρότερες και λιγότερο αναπτυγµένες χώρες που 

νιώθουν περισσότερο την ανάγκη στήριξης από την Ευρώπη  

 

 

ΝΕΟΙ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΕ 

 Πώς φαντάζονται ένα θεσµικό όργανο απευθυνόµενο στους νέους σαν άνθρωπο µε 

δική του ξεχωριστή προσωπικότητα; Τι χαρακτηριστικά του αποδίδουν; 

� Χαρούµενος, κεφάτος, πρόσχαρος → θυµικά χαρακτηριστικά , ανάγκη 

για θετική προσέγγιση και θετικά συναισθήµατα 

� Αξιόπιστος, έµπιστος→ δοµικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ανάγκη 

για σιγουριά και ασφαλή καθοδήγηση 

� Νέος σε ηλικία → ανάγκη για οικειότητα, για δυνατότητα εύκολης 

προσέγγισης και συνεννόησης 

Επιπλέον: 

� Οργανωτικός 

� ∆ηµιουργικός 

� Έξυπνος 

� Εναλλακτικά, οµάδα ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών, ώστε να 

συνδυάζουν τις εµπειρίες τους 



49 

 

⇒ Ένα θεσµικό όργανο, σχεδιασµένο να απευθύνεται στους νέους θα πρέπει 

να εκπέµπει θετική αύρα σε συνδυασµό µε αξιοπιστία αλλά και οικειότητα.  

⇒ Οι νέοι εκφράζουν την  ανάγκη ύπαρξης ενός φορέα που θα τους δώσει τη 

δυνατότητα: 

� να νιώσουν άνετα ώστε να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις και τις ιδέες 

τους 

� να επικοινωνήσουν ελεύθερα και µε δηµιουργικό τρόπο  

� να έρθουν σε επαφή µε καινοτόµες ιδέες και απόψεις  

� να αισθανθούν αισιοδοξία για το µέλλον 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Ερωτήσεις προς το focus group  

 

1. Η ΕΕ µέχρι σήµερα πιστεύετε ότι έχει µια επιτυχηµένη πορεία; 
 

2. Ευρωπαϊκή ενότητα ή ελληνική ταυτότητα. 
 

 
3. Γνώµη για τους ευρωβουλευτές-τα ευρωπαϊκά κόµµατα 

 
4. Ξέρετε ότι µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την ΕΕ για να ακουστεί η γνώµη 

σας; 
 
 

5. Αν πιστεύουν ότι η ΕΕ δίνει λύσεις σε σηµαντικά προβλήµατα της γενιάς 
τους; 
 

6. Αν έχουν συµµετάσχει ποτέ σε κάποιο πρόγραµµα της ΕΕ για τους νέους; 
Πόσο τα έχουν αξιοποιήσει; 
 
 

7. Γνωρίζεται το πρόγραµµα Νέα Γενιά σε ∆ράση; Τι έχετε να πείτε για το 
πρόγραµµα της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας, Το πρόγραµµα Erasmus νέους 
επιχειρηµατίες, Το πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθηση Πρακτική άσκηση στα 
θεσµικά όργανα, Πιστεύετε ότι η ΕΕ επενδύει αρκετά στην εκπαίδευση των 
νέων. 
 

8. Σε ποιο βαθµό αισθάνονται ότι τους αφορούν; 
 
 

9. Πώς θα περίµεναν να τους βοηθήσει η πολιτεία? Πώς θα φαντάζονταν ένα 
θεσµικό όργανο που είναι ειδικά διαµορφωµένο για τους νέους; 
 

10.  Πώς θέλουν να τους πλησιάσει η ΕΕ; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
Ερωτηµατολόγιο προς τους φορείς 

 

 
 
 
 

 

        

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ    

     

ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ    

     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

 

ΕΡ.1 

 

Θα λέγατε ότι τα προγράµµατα νέων και Ε.Ε. είναι πετυχηµένα στην Ελλάδα;  

  1 ΝΑΙ  

2 ΟΥΤΕ ΝΑΙ, ΟΥΤΕ ΟΧΙ  

3 ΟΧΙ  

99 ∆Γ/∆Α  

 

ΕΡ.2 

 

Πόσο συχνά επικοινωνούν µαζί σας νέοι που θέλουν να µάθουνε περισσότερα; 

  1 
Καθηµερινά 

 

   2 3-5 φορές την εβδοµάδα  

 3 1-2 φορές την εβδοµάδα  

4 Σπάνια  

   99 ∆Γ/∆Α  
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ΕΡ.3 

 

Και από ποια περιοχή της Ελλάδος θα λέγατε ότι είναι η πλειοψηφία των νέων αυτών; 

  1 
Αθήνα 

 

   2 Θεσσαλονίκη  

 3 Ευρύτερη Αττική  

4 Κρήτη  

5 Έβρο  

6 Θεσσαλία  

7 Ήπειρο  

 Άλλο (τι;)  

   99 ∆Γ/∆Α  

 

ΕΡ.4 

 

Και τι πληροφορίες ζητάνε συνήθως; ΜΕΧΡΙ 3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

  1 
Πληροφορίες για σπουδές 

 

   2 Επαγγελµατικές ευκαιρίες  

 3 Επιδοτούµενα προγράµµατα  

4 Την κάρτα νέων  

5 Πληροφορίες για ταξίδια στην Ευρώπη  

6 Σύνδεση µε νέους του εξωτερικού  

 Άλλο (τι;)  

   99 ∆Γ/∆Α  
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ΕΡ.5 

Πόσο ικανοποιηµένος/η αισθάνεστε σχετικά µε την ανταπόκριση των νέων στα προγράµµατα 

σας; 

  1 
Πολύ ικανοποιηµένος/η 

 

   2 Αρκετά ικανοποιηµένος/η  

 3 Ούτε-ούτε  

 4 Λίγο ικανοποιηµένος/η  

 5 Καθόλου ικανοποιηµένος/η  

    99 ∆Α   

 

ΕΡ.6 

 Σε µια κλίµακα από το 1 έως το 5 όπου 1=ΠΟΛΥ και 5=ΚΑΘΟΛΟΥ, πόσο θα λέγατε 

ότι σας βοηθάνε τα παρακάτω µέσα ώστε να προσεγγίσετε τους νέους; 

   

 

ΠΟΛΥ 

 

ΑΡΚΕΤΑ 

ΟΥΤΕ-

ΟΥΤΕ 

(ΑΥΘ.) 

 

ΛΙΓΟ 

 

 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

∆Α 

   
1. Τηλεόραση 1 2 3 4 5 99 

   

2. Ραδιόφωνο  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

99 

   3. Ίντερνετ 1 2 3 4 5 99 

   4. Social Media 1 2 3 4 5 99 

5. Εκδηλώσεις 1 2 3 4 5 99 
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ΕΡ.7 

  

Θα σας διαβάσω κάποια ονόµατα και θα ήθελα να µου πείτε ποιο/ποια 

χαρακτηριστικά ταιριάζουν στον κάθε ένα από τους παρακάτω τρόπους 

προσέγγισης  

  

 

Α
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η
 

Α
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Π
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Μ
ο

ν
τέ

ρ
ν

α
 

Γρ
ή

γ
ο

ρ
η

 

Α
π

α
ρ

χ
α

ιω
µ

έν
η

 

∆
ίν

ει
 τ

η
 

δ
υ

ν
α

τό
τη

τα
 γ

ια
 

σ
υ

ζή
τη

σ
η

 

Τί
π

ο
τα

 

∆
Γ/

∆
Α

 

      6   Στην τηλεόραση          

      6   Στο ραδιόφωνο          

      6   Στο ίντερνετ          

Social Media          

Εκδηλώσεις          

      6   

 

ΕΡ.8 

 

Υπάρχουν και άλλοι φορείς στο εξωτερικό µε τους οποίους συνεργάζεστε;  

  1 ΝΑΙ  

2 ΟΧΙ  

99 ∆Γ/∆Α  
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ΑΝ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ, ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡ.9 

 

Ποιοι είναι αυτοί; 

  1 
 

 

   2   

 3   

   99 ∆Γ/∆Α  

 

ΕΡ.10 Πως σας/τους βρήκαν/βρήκατε; 

  1 
Ε.Ε. 

 

   2 Ίντερνετ  

 3 Σε σχετική εκδήλωση  

 4 Μέσω γνωστών και συνεργατών  

    Άλλο (Ποιο;)  

  99 ∆Α   
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ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΛΟΙ 

 

 

 

ΕΡ.11 

 

Τελικά είναι πετυχηµένη η συνεργασία µε άλλους φορείς στο εξωτερικό; 

  1 
Ναι 

 

   2 Ούτε-ούτε  

 3 Όχι  

   99 ∆Γ/∆Α  

 

ΕΡ.12 

 

Τι από τα παρακάτω θα σας τραβούσε την προσοχή σε µια διαφηµιστική προσέγγιση στους νέους;  

2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

  1 
Έντονα χρώµατα 

 

   2 Έξυπνο σλόγκαν  

 3 Χαρούµενοι και ωραίοι άνθρωποι  

4 Επεξήγηση των προγραµµάτων  

5 Συναυλίες µε γνωστά ονόµατα  

6 Προσφορές και ευκαιρίες στο εξωτερικό  

7 Εκδηλώσεις µε τους φορείς του εξωτερικού  

 Άλλο (τι;)  

  99 ∆Γ/∆Α  
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5. ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ ΒΙΒΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ 

ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΪΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

 

1. Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Επικοινωνία 

Η ΕΕ το 2005, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε, ότι πέρασε την βαθύτερη πολιτική 

κρίση της. Με την αποτυχία των δηµοψηφισµάτων στην Γαλλία και την Ολλανδία η 

ΕΕ ¨συνειδητοποίησε¨ ότι η έλλειψη εµπιστοσύνης των πολιτών της απέναντι της 

ήταν έντονη. Ίσως οι κυβερνήσεις των κρατών-µελών δεν µπόρεσαν, ηθεληµένα ή 

αθέλητα, να πείσουν τους πολίτες για τα πλεονεκτήµατα ενός Ευρωπαϊκού 

Συντάγµατος, όπως το ότι προσφέρει περισσότερη δηµοκρατία στην ΕΕ, δίνοντας 

περισσότερες δυνατότητες στους πολίτες να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και 

εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια για τα κράτη-µέλη της  Ένωσης και τις συνθήκες 

για ένα καλύτερο και ενεργότερο ρόλο  για την αντιµετώπιση των καθηµερινών 

προβληµάτων του Ευρωπαίου πολίτη63. Έτσι, µετά από αυτό η ΕΕ ήθελε να 

πραγµατοποιήσει βήµατα ώστε να πλησιάσει όλες τις κατηγορίες των πολιτών της και 

ιδιαίτερα τους νέους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου δηµιούργησε την Λευκή 

Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Επικοινωνία. Γενικά, ¨ οι Λευκές Βίβλοι που 

εκδίδονται από την Επιτροπή είναι έγγραφα που περιλαµβάνουν προτάσεις 

κοινοτικής δράσης σε συγκεκριµένους τοµείς. Σε ορισµένες περιπτώσεις αποτελούν 

προέκταση των Πράσινων Βίβλων, σκοπός των οποίων είναι η έναρξη διαδικασίας 

διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εφ’ όσον διατυπωθεί ευνοϊκή γνώµη για την 

Λευκή Βίβλο από το Συµβούλιο, µπορεί ν’ ακολουθήσει πρόγραµµα δράσης της 

Ένωσης στον συγκεκριµένο τοµέα.64 

Η ΕΕ στην Λευκή Βίβλο παραδέχεται ότι υπάρχει χάσµα ανάµεσα σε αυτήν και τους 

πολίτες της, λόγω της µη  επαρκούς ενηµέρωσης, µε αποτέλεσµα να µην έχουν λόγο 

στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έτσι, για να βελτιώσει τον τρόπο επικοινωνίας 

της µε τους πολίτες της το 200565 πήρε µια σειρά µέτρων όπως για παράδειγµα η 

ενίσχυση των γραφείων αντιπροσωπείας της Επιτροπής, η βελτίωση του εσωτερικού 

συντονισµού και σχεδιασµού. Η Επιτροπή πραγµατοποίησε το σχέδιο «∆» για 

                                                           
63 http://www.ekem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=209:meta-ta-dimopsifismata-
se-anazitisi-mias-neas-raison-d-etre&catid=15:2008-05-12-11-28-15&Itemid=68 
64 http://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=304 
65 Σχέδιο ∆ράσης : SEC (2005) 985 τελικό, 20 Ιουλίου 2005 
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δηµοκρατία, διάλογο και δηµόσια συζήτηση66, µέσω του οποίου θα εµπλακούν οι 

πολίτες σε µια ευρεία συζήτηση για την ΕΕ.67 

Το σχέδιο «∆» έχει δυο στόχους αφενός να υποστηρίζονται οι εθνικές συζητήσεις 

σχετικά µε το µέλλον της Ευρώπης και αφετέρου να προτείνονται πρωτοβουλίες για 

την ενίσχυση του διαλόγου, της δηµόσιας συζήτησης και της συµµετοχής των 

πολιτών.68 Τα µέτρα που προβλέπονταν αφορούσαν κυρίως επισκέψεις των 

επιτρόπων στα κράτη-µέλη, στήριξη στα σχέδια των ευρωπαίων πολιτών, µεγαλύτερη 

πληροφόρηση σχετικά µε τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου, δηµιουργία ενός δικτύου 

για την συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης και προσπάθειες για µεγαλύτερη 

συµµετοχή των πολιτών στις εκλογές69. Βλέπουµε ότι το σχέδιο «∆» είναι ένα από τα 

σηµαντικά προγράµµατα της Ένωσης καθώς προσπαθεί να φέρει τους πολίτες  πιο 

κοντά της αλλά και να είναι πιο ενηµερωµένοι . Γι’ αυτόν τον λόγο µέσα στα πλαίσια 

αυτού του σχεδίου πρακτικά δηµιουργήθηκε ένα δικτυακό φόρουµ για το µέλλον της 

Ευρώπης, το οποίο πραγµατοποιήθηκε σε 20 γλώσσες που µπορεί να συµµετάσχει 

όλο το κοινό. Γενικά, τα θέµατα αφορούσαν την ανάπτυξη, τους στόχους και τον 

ρόλο της Ένωσης.70 

Σκοπός της Λευκής Βίβλου είναι να µπορέσουν όλοι ¨οι παίχτες του παιχνιδιού¨ να 

καταθέσουν την άποψή τους για να γεφυρωθεί το χάσµα. Να δηµιουργηθεί µια 

ατζέντα που θα ενισχύσει τον δηµόσιο διάλογο της Ευρώπης. Με την σειρά της η 

Επιτροπή προτείνει η επικοινωνία, που µέχρι σήµερα ήταν ¨υπόθεση των 

Βρυξελλών¨, να περάσει σ’ ένα ενισχυµένο διάλογο, δηλαδή από την 

«βρυξελλοκεντρική επικοινωνία» στην «αποκεντρωµένη επικοινωνία». Πολίτες απ’ 

όλα τα κοινωνικά στρώµατα πρέπει να έχουν το δικαίωµα ισότιµης ενηµέρωσης και 

συµµετοχής στην ΕΕ.71 Για αυτούς τους σκοπούς έκανε κάποια πρακτικά βήµατα, 

όπως η δηµιουργία κέντρων πληροφόρησης «Europe Direct», τα οποία παρέχουν 

πληροφορίες, συµβουλές και βοήθεια προς τους πολίτες της ΕΕ, καθώς και 

απαντήσεις στα ερωτήµατά τους όσον αφορά τη νοµοθεσία, τις πολιτικές, τα 

προγράµµατα και τις πηγές χρηµατοδότησης της ΕΕ. Το πρόγραµµα «Prince», το 

οποίο έχεις ως στόχο την αύξηση της δηµόσιας ενηµέρωσης όσον αφορά τα οφέλη 

της ΕΕ και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη 
                                                           
66 Σχέδιο ∆ : COM (2005) 494 τελικό, 13 Οκτωβρίου 2005 
67 Λευκή Βίβλος για την Πολιτική Επικοινωνία, ο. π., σελ 2 
68 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/a30000_el.htm 
69 http://europa.eu/article_7320_el.htm 
70 http://infoeuropa.sliven.bg/eu_fact_sheets/policies/culture/article_7320_el.htm 
71 Λευκή Βίβλος για την Πολιτική Επικοινωνία, ό. π., σελ 3 
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διαφάνεια, σκοπό είχε να καταστήσει το έργο των θεσµικών οργάνων της 

περισσότερο διαφανές και προσβάσιµο. Επίσης, το πρόγραµµα «Πολίτες για την 

Ευρώπη» (2007-2013) έχει ως σκοπό να προωθήσει τη διασυνοριακή συµµετοχή των 

πολιτών και να καλλιεργήσει µια εντονότερη ευρωπαϊκή συνείδηση, καθώς η ΕΕ 

θέλει να θέσει τους πολίτες στο κέντρο των αποφάσεων και να τους δώσει το κίνητρο 

ώστε ν’ αναλάβουν τις ευθύνες τους ως ευρωπαίοι πολίτες.72 

Επίσης, η Ένωση αναγνωρίζει ότι η δηµόσια σφαίρα εντός της οποίας 

διαδραµατίζεται η πολιτική ζωή της είναι σε εθνική σφαίρα. Από την άλλη όµως 

πολλές πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή των πολιτών 

λαµβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι οι πολίτες εκλέγουν τους 

αντιπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νιώθουν ότι η γνώµη τους δεν 

ακούγεται πουθενά στην ΕΕ, δεν υπάρχει δηλαδή µια πανευρωπαϊκή πολιτική 

κουλτούρα µε πανευρωπαϊκές πολιτικές οµάδες. Πρέπει η ΕΕ να βρει την θέση της 

µέσα στις ¨δηµόσιες σφαίρες¨ που υπάρχουν σ’ εθνικό επίπεδο, πρέπει ν΄ αποκτήσει 

την δική της δηµόσια σφαίρα73. 

Είναι γεγονός ότι η δηµιουργία µιας αποτελεσµατικής δηµόσιας σφαίρας εντός των 

πλαισίων της Ένωσης µπορεί να γίνει µε τρεις κυρίως τρόπους. Ο πρώτος είναι 

δηµοψήφισµα το κύριο εργαλείο της άµεσης δηµοκρατίας ,ο δεύτερος η χρήση 

διαδικασιών ηλεκτρονικής διαβούλευσης και ο τρίτος η συµµετοχή, αυτών που τους 

αφορά ένα ζήτηµα, στο σχεδιασµό της σχετικής απόφασης. Βέβαια, το τελευταίο 

απαιτεί την εύρεση συµµετοχικών διαδικασιών, κατά τις οποίες κάποιες οργανώσεις, 

όπως η κοινωνία των πολιτών, θα παίζουν ενδιάµεσο ρόλο ανάµεσα στους πολίτες 

και στην πολιτική αρχή74. Κατά την άποψη µου η ΕΕ προωθεί κατά κύριο λόγο την 

χρήση διαδικασιών ηλεκτρονικής διαβούλευσης και ιδιαίτερα στους νέους, λόγω της 

ευχέρειας τους στη χρήση των Η/Υ, ιδιαίτερα αν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι η 

ιστοσελίδα της ανανεώνεται συνέχεια µε τρέχοντες πληροφορίες και στατιστικές. 

Βέβαια, πιστεύω ότι µια ¨επιτυχηµένη¨ δηµόσια σφαίρα είναι δύσκολο να επιτευχθεί 

καθώς η συµµετοχή των πολιτών είναι περιορισµένη και ίσως γι’ αυτό να ευθύνεται η 

µη επαρκής ενηµέρωση. 

Η Επιτροπή έχει υπογραµµίσει πέντε σηµεία δράσης σε συνεργασία µε τ’ άλλα 

θεσµικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη-µέλη και την κοινωνία των πολιτών. Το πρώτο 

                                                           
72

 http://infoeuropa.sliven.bg/eu_fact_sheets/policies/culture/article_7320_el.htm 

73 Λευκή Βίβλος για την Πολιτική Επικοινωνία, ό. π., σελ 4-5 
74 http://www.re-public.gr/?p=387 
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σηµείο είναι ο καθορισµός κοινών αρχών. Ως τέτοιες γίνονται δεκτές: Το δικαίωµα 

στην ενηµέρωση και την ελευθερία της έκφρασης αποτελούν τον πυρήνα της 

επικοινωνιακής πολιτικής της Ευρώπης καθώς και η κάλυψη, καθώς όλοι οι πολίτες 

πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ενηµέρωση, στο οποίο σηµαντικό ρόλο παίζουν τα 

ΜΜΕ και οι νέες τεχνολογίες. Η πολυµορφία, λόγω της προέλευσης των ευρωπαίων 

πολιτών από διάφορα κοινωνικά και πολιτισµικά περιβάλλοντα, η επικοινωνιακή 

πολιτική της ΕΕ πρέπει να σέβεται όλες τις απόψεις. Η συµµετοχή, ώστε όλοι οι 

πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωµα να εκφράζουν την γνώµη τους, ν’ ακούγονται 

και να τους παρέχεται η ευκαιρία διαλόγου µε τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Η 

Επιτροπή αποφάσισε ότι αυτές οι αρχές θα πρέπει να περιλαµβάνονται σ’ ένα είδος 

εγγράφου-πλαισίου, µε το οποίο θα δεσµεύονται εθελοντικά όλοι οι συντελεστές75
και  

θα δηµιουργούσε ένα ειδικό διαδικτυακό φόρουµ πολιτών µέσω του οποίου θα 

µπορούσαν ν’ ακουστούν οι απόψεις όλων ανεξαιρέτως Έτσι, για να µπορέσει να 

ανταποκριθεί σε αυτόν τον ρόλο η Επιτροπή, διέθεσε ορισµένα µέσα, όπως τα 

γραφεία πληροφοριών σε όλα τα κράτη-µέλη, τα οποία είναι κέντρα διαλόγου και 

πληροφόρησης καθώς και την υπηρεσία Europe Direct, η οποία δίνει την ευκαιρία 

στους πολίτες να ρωτούν και να µαθαίνουν για τα δικαιώµατά τους µέσω κλήσης, 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, επιστολής ή φαξ. Επίσης, η Υπηρεσία Επίσηµων 

Εκδόσεων της ΕΕ (Eur-op) εξασφάλισε και εκ µέρους όλων των θεσµικών οργάνων 

την εκτύπωση και διανοµή της Επίσηµης Εφηµερίδας της ΕΕ, η οποία µέχρι στιγµής 

µεταφράζεται σε 23 γλώσσες και οι στατιστικές που πραγµατοποιούνται από την 

Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ (Eurostat), έχουν ως σκοπό την κάλυψη των αναγκών 

των πολιτών της στις διάφορες ευρωπαϊκές δραστηριότητες. Τέλος, µέσω του 

προγράµµατος «έδρες Jean Monnet», που ως σκοπό έχει τη δηµιουργία θέσεων 

καθηγητών για να προωθήσουν το ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά θέµατα76 η Επιτροπή 

ενθαρρύνει τη διδασκαλία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα πανεπιστήµια. ∆εύτερο 

σηµείο δράσης είναι η συµµετοχή των πολιτών. Για να είναι αποτελεσµατική αυτή η 

δράση έχει τρεις στόχους, να βελτιωθεί η αγωγή του πολίτη, να συνδεθούν οι πολίτες 

µεταξύ τους και να γίνει η σύνδεση πολιτών και δηµόσιων θεσµών. Για την βελτίωση 

της αγωγής του πολίτη είναι κυρίως υπεύθυνα τα κράτη-µέλη, καθώς δεν πρέπει να 

περιορίζεται µόνο στην εκπαίδευση και στην γνώση για τα θεσµικά όργανα και τις 

                                                           
75 Οι συντελεστές είναι τα θεσµικά όργανα της ΕΕ, οι εθνικές κυβερνήσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση και 
οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί 
76 
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/4/10/01/01/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=119&s=1&e=10 
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πολιτικές της ΕΕ αλλά πρέπει να καταστήσει τους πολίτες κάθε ηλικίας κοινωνούς 

των νέων τεχνολογιών ώστε να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και στον δηµόσιο 

διάλογο. Για να συνδεθούν οι πολίτες µεταξύ τους χρειάζονται νέα βήµατα δηµόσιου 

διαλόγου για τα ευρωπαϊκά ζητήµατα. Κάποια προγράµµατα, όπως η ¨Νεολαία εν 

δράση¨, ¨οι Πολίτες για την Ευρώπη¨ έχουν γίνει για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Τέλος, ¨η γεφύρωση του χάσµατος ανάµεσα στην Ευρώπη και στους πολίτες της 

σηµαίνει δηµιουργία και διατήρηση δεσµών ανάµεσα στους πολίτες και τις δηµόσιες 

αρχές σε όλη τη διαδροµή από το τοπικό µέχρι το ευρωπαϊκό επίπεδο¨77. Η «Ευρώπη 

των πολιτών» είναι ένας όρος σχετικά πολύ καινούριος. Στην Συνταγµατική Συνθήκη 

αλλά και στην Συνθήκη της Λισσαβόνας κατοχυρώνονται κάποια σύµβολα όπως το 

ευρωπαϊκό διαβατήριο, ο Ύµνος της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Σηµαία78. Η έρευνα 

που πραγµατοποιήθηκε από τις 11 µέχρι τις 15 Μαρτίου 201079 είχε ως θέµα το πόσο 

εξοικειωµένοι είναι οι πολίτες µε την έννοια «Ευρώπη των πολιτών». Σε σύγκριση µε 

το 2007, ως προς τον βαθµό που είναι εξοικειωµένοι, δεν υπάρχει σηµαντική 

πρόοδος. Το 43% υποστήριξαν ότι είναι οικείοι και ξέρουν τι σηµαίνει έναντι 41% το 

2007, ενώ το 36% έχουν ακούσει τον όρο αλλά δεν ξέρουν τι σηµαίνει έναντι 35% το 

2007. Μόλις το 22% δεν έχουν καν ακούσει για αυτόν τον όρο ( βλ. σχ. α σελ74). 

Όσον αφορά την ηλικία βλέπουµε ότι περισσότερο ενηµερωµένοι είναι οι άντρες 

(45%) ηλικίας 25 µε 39 (46%) µορφωµένοι, οι οποίοι εργάζονται. Αυτοί οι οποίοι 

ξέρουν τον όρο αλλά δεν γνωρίζουν τι ακριβώς σηµαίνει είναι οι γυναίκες (37%) 

ηλικίας 15 µε 24 (38%) και ακόµα σπουδάζουν. Όσοι δεν γνωρίζουν καθόλου τον όρο 

είναι ηλικίας πάνω από 55 (24%) και κυρίως δεν είναι µορφωµένοι (βλ. σχ. β σελ 74).  

Στην συνέχεια ρωτήθηκαν για το πόσο είναι ενηµερωµένοι για τα δικαιώµατά τους 

στην Ευρώπη.80 Τα αποτελέσµατα είναι απογοητευτικά καθώς µόλις το 3% απαντούν 

ότι είναι πολύ καλά ενηµερωµένοι, το 29% καλά ενηµερωµένοι, σχεδόν οι µισοί από 

αυτούς που ρωτήθηκαν το 48% δεν είναι καλά ενηµερωµένοι και το 19% δεν είναι 

καθόλου ενηµερωµένοι ( βλ. σχ. γ σελ 75). Αξίζει να σηµειωθεί ότι σχεδόν σε όλες 

τις χώρες οι πιο ενηµερωµένοι είναι οι νέοι, οι οποίοι βρίσκονται ακόµα στην 

εκπαίδευση (41%) και ηλικίας 15 µε 24. Μόλις το 24% είναι οι καλά ενηµερωµένοι, 

                                                           
77 Λευκή Βίβλο για την Πολιτική Επικοινωνία, ό. π., σελ. 6-8 
78

 http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_9/index_el.htm  
79 European Commision, European Union Citizenship, Eurobameter, March 2010-October 2010  
80 Το ίδιο 
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οι οποίοι έχουν τελειώσει µε τις σπουδές τους, ενώ το 28% αντιπροσωπεύει αυτούς 

που δεν έχουν ιδέα για τα δικαιώµατά τους( βλ. σχ. γ σελ. 75). 

Οι ερωτηθέντες ήταν πιο εξοικειωµένοι µε το δικαίωµα διαµονής τους ως πολίτες της 

ΕΕ σε ποσοστό 89% (βλ. σχ δ σελ 76), το 85% πιστεύουν ότι έχουν την ίδια 

µεταχείριση µε τους ηµεδαπούς σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος. Ένα µεγάλο ποσοστό 

της τάξης του 68% είναι γνώστες της νέας πρωτοβουλίας που περιλαµβάνει η 

Συνθήκη της Λισσαβόνας ¨συµµετοχή των πολιτών¨. Συµπερασµατικά θα 

µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι οι πολίτες δεν είναι καλά ενηµερωµένοι και η 

Ευρώπη έχει ακόµα αρκετό δρόµο µπροστά της ώστε να δηµιουργήσει καλούς 

ενηµερωµένους πολίτες. 

Για την επίτευξη αυτού του σηµείου δράσης η Επιτροπή προτείνει τα κράτη-µέλη να 

µετατρέψουν τις βιβλιοθήκες σε ψηφιακός συνδεδεµένες ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, 

που θα λειτουργούν ως κέντρα πληροφόρησης και µάθησης. Τα κράτη-µέλη θα 

µπορούσαν να συνεργαστούν για την δηµιουργία νέων ¨τόπων¨ συνάντησης για τους 

Ευρωπαίους. Όσον αφορά τα θεσµικά όργανα της ΕΕ προτείνει να µπορέσουν να 

συνεργαστούν για την βελτίωση των προγραµµάτων, πρέπει να συνεχίσουν τις 

προσπάθειες τους για καλύτερη σύνδεση µε τους πολίτες. Τα τρία κύρια θεσµικά 

όργανα να διοργανώσουν κοινές ανοιχτές συζητήσεις.81 Μια προσπάθεια της 

Επιτροπής για την δηµιουργία ¨νέων τόπων συνάντησης¨ έγινε το έτος 2008 όπου 

ονοµάστηκε ¨ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισµικού διαλόγου¨ ενώ είχε δηµιουργηθεί και 

ένας δικτυακός τόπος (www.dialogue.2008.eu), ο οποίος έγινε σε συνεργασία µε 

οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, που σκοπό είχε την δηµιουργία ενός κοινού 

ευρωπαϊκού χώρου για τον διαπολιτισµικό διάλογο. Η έκθεση αξιολόγησης που 

συστάθηκε από την Επιτροπή χαρακτηρίζεται το έτος ιδιαίτερα επιτυχηµένο καθώς οι 

στόχοι του προγράµµατος υλοποιήθηκαν, κινητοποιήθηκε ένας µεγάλος αριθµός των 

φορέων και ανταποκρίθηκε το ευρύ κοινό82. 

Το τρίτο σηµείο δράσης είναι η συνεργασία µε τα ΜΜΕ και οι νέες τεχνολογίες. Αν 

λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι οι Βρυξέλλες διαθέτουν πάνω από χίλιους 

δηµοσιογράφους, τότε εύκολα µπορούµε να καταλάβουµε ότι τα ΜΜΕ είναι 

κεντρικοί παίκτες σε κάθε επικοινωνιακή πολιτική της Ευρώπης. Παρ’ όλα αυτά η 

κάλυψη ευρωπαϊκών θεµάτων στα ΜΜΕ παραµένει περιορισµένη, οι περιφερειακές 

και οι τοπικές εφηµερίδες που φτάνουν στον περισσότερο κόσµο ασχολούνται πολύ 

                                                           
81 Λευκή Βίβλος για την Πολιτική Επικοινωνία, ο. π., σελ.9 
82 http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29017_el.htm 
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λίγο µε τα ευρωπαϊκά θέµατα. Γι’ αυτόν τον λόγο η Επιτροπή πρότεινε µια 

ευρωπαϊκή επικοινωνιακή πολιτική που θα ενθάρρυνε τους δηµόσιους φορείς σε 

ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που θα παρέχουν στα ΜΜΕ υψηλής 

ποιότητας ειδήσεις και υλικό για τα τρέχοντα θέµατα. Ακόµα, προτείνει τα θεσµικά 

όργανα της ΕΕ να εξοπλιστούν καλύτερα µε επικοινωνιακά εργαλεία και ικανότητες, 

όπως το ν’ αναβαθµιστεί η Ευρώπη µέσω δορυφόρου και να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό 

πρόγραµµα κατάρτισης στη δηµόσια επικοινωνία83. 

Είναι αδιαµφισβήτητο ότι τα µέσα επικοινωνίας και ιδιαίτερα τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης παίζουν στην σηµερινή εποχή πολύ σηµαντικό ρόλο και έχουν συµβάλλει 

σηµαντικά στην αύξηση της ροής των πληροφοριών αλλά και της επικοινωνίας. Έτσι, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαµβάνοντας αυτά υπ’ όψιν της, προσπαθεί να βρει τρόπους 

ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ για να προβάλλουν ευρωπαϊκά θέµατα 

ώστε µέσω αυτών, να κάνει τους πολίτες να νιώσουν την Ευρώπη πιο κοντά τους. 

Θεωρώ ότι διατυπώνεται µε πολύ γενικό τρόπο η προσπάθεια αυτή σ’ ένα τόσο 

δύσκολο έργο και απαιτείται η ΕΕ να κάνει περισσότερα βήµατα προς αυτήν την 

κατεύθυνση λαµβάνοντας υπ’ όψιν µας ότι δεν είναι τυχαίο ότι τα ΜΜΕ θεωρούνται  

τέταρτη εξουσία. 

Το τέταρτο σηµείο δράσης είναι να κατανοήσουµε την κοινή ευρωπαϊκή γνώµη. Είναι 

γεγονός ότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώµη είναι σύνθετη και αντανακλά τις διαφορετικές 

εθνικές προοπτικές. Έτσι, εκτός από το ευρωβαρόµετρο που αποτελεί το κύριο 

εργαλείο της ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει την δηµιουργία ενός κοινού διαδικτύου 

εθνικών εµπειρογνωµόνων της δηµοσκόπησης και τα θεσµικά όργανα της ΕΕ µαζί µε 

τα κράτη-µέλη να δηµιουργήσουν ένα παρατηρητήριο της ευρωπαϊκής κοινής 

γνώµης.84 Γι’ αυτόν τον λόγο έχει γίνει µια έρευνα, κατά το διάστηµα Νοεµβρίου 

2010 µέχρι τον Φεβρουάριο 2011, στην οποία πολίτες είπαν την γνώµη τους για την 

ΕΕ.85 Η πλειοψηφία των πολιτών ισχυρίστηκαν ότι η ΕΕ αντιπροσωπεύει την 

ελευθερία στην µετακίνηση, στις σπουδές και στην δουλειά, ενώ σαν δεύτερο 

στοιχείο που έχει συνδυαστεί είναι µε το ευρώ. Στην συνέχεια µε µικρή διαφορά 

ακολουθούν η δηµοκρατία, η ειρήνη, η πολιτιστική πολυµορφία, ενώ τελευταία στον 

πίνακα κατατάσσονται η οικονοµική ευηµερία και η κοινωνική προστασία (βλ. σχ ε 

σελ 76).  

                                                           
83 Λευκή Βίβλος για την Πολιτική Επικοινωνία, ό. π., σελ 10-12 
84 Ίδιο, σελ 12-13 
85 European Commision, Public Opinion in the European Union, Eurobameter 74, November 2010-
February 2011 
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Όσον αφορά  την γνώση των πολιτών για τα θεσµικά όργανα οκτώ στους 10 

Ευρωπαίους έχουν ακούσει για αυτά, ενώ πιο δηµοφιλή είναι κατά  σειρά το ΕΚ 

(91%), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε 83% και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε 79% 

(βλ. σχ στ σελ 77). Είναι γεγονός ότι η ηλικία, η εκπαίδευση, η κοινωνική θέση και η 

οικονοµική κατάσταση παίζουν σηµαντικό ρόλο ως προς την εµπιστοσύνη απέναντι 

στα θεσµικά όργανα. Απ’ ότι φάνηκε οι νέοι, οι πιο µορφωµένοι και οι πιο 

οικονοµικά ευκατάστατοι εµπιστεύονται περισσότερο την ΕΕ. Το 43% τείνουν να 

εµπιστεύονται την ΕΕ ενώ το 45% δεν την εµπιστεύονται (βλ. σχ ζ σελ 77). Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι οι χώρες που οι πολίτες τους εµπιστεύονται περισσότερο την ΕΕ είναι 

η Σλοβακία  η Βουλγαρία και η Εσθονία µε 71% , 65% και 64% αντίστοιχα (βλ. σχ η 

σελ 77 ). 

Υψηλά ποσοστά θεωρούν την Ένωση µοντέρνα, δηµοκρατική και προστατευτική 

ταυτόχρονα ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό τεχνοκρατική και αναποτελεσµατική (σχ θ 

σελ 78). Για το πώς δουλεύει ακριβώς η Ένωση παρατηρούµε ότι περισσότερο το 

κατανοούν οι ηλικίες µεταξύ 40-54 ενώ αυτοί που δεν το κατανοούν είναι κυρίως οι 

ηλικίες µεταξύ 15-24 (σχ ι σελ 79). Αυτό βέβαια είναι παράδοξο αν λάβουµε υπ’ όψιν 

µας ότι οι νέοι εµπιστεύονται περισσότερο την Ένωση ενώ παράλληλα δεν γνωρίζουν 

πως ακριβώς δουλεύει. Γενικά, θα λέγαµε ότι υπάρχει µια ¨µίξη¨ στην άποψη που 

έχουν οι πολίτες γι’ αυτήν. Από την µία οι περισσότεροι θεωρούν καλό το ότι είναι 

µέλη της αλλά από την άλλη πιστεύουν ότι τα συµφέροντα των χωρών τους δεν 

προωθούνται. Η πλειοψηφία από αυτούς δεν γνωρίζουν πως ακριβώς δουλεύει αλλά 

την εµπιστεύονται. 

Τέλος, το πέµπτο σηµείο δράσης είναι να ¨µοιραζόµαστε τη δουλειά¨. Για να 

δηµιουργηθεί µια αποτελεσµατική ευρωπαϊκή δηµόσια σφαίρα πρέπει να ληφθούν 

µέτρα σ’ εθνικό κατά κύριο λόγο επίπεδο. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ότι 

τα θεσµικά όργανα της ΕΕ πρέπει να επιδιώξουν πιο συντονισµένη προσέγγιση των 

πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των 

Περιφερειών να ενθαρρύνουν περισσότερο τη συζήτηση για τα ευρωπαϊκά θέµατα σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επίσης, τα πολιτικά κόµµατα και οι οργανώσεις 

πολιτών µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο, καθώς θα µπορούσαν να 

παρακινήσουν τα µέλη τους να ενδιαφερθούν περισσότερο για τα πολιτικά θέµατα 

της Ευρώπης και να δράσουν µε τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουν κατανοητό στους 

πολίτες ότι η ΕΕ τους αφορά όλους και πολλές αποφάσεις που επηρεάζουν την ζωή 
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τους παίρνονται από αυτήν. Όπως είπε και ο Ζαν Μονέ το 1952 «δεν δηµιουργούµε 

συµµαχίες κρατών, ενώνουµε ανθρώπους»86.  

Γενικά, θα λέγαµε ότι η ΕΕ και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει 

σηµαντικά βήµατα ως προς το να φέρει πιο κοντά της τους πολίτες της και να τους 

δείξει ότι δεν είναι ένας απλός µηχανισµός µακριά από αυτούς, απρόσωπος και 

απρόσιτος. Αυτό προσπάθησε να το κάνει µέσω της Λευκής Βίβλου για την πολιτική 

επικοινωνία και µέσω διάφορων προγραµµάτων που δηµιούργησε. Παρ’ όλα αυτά 

όµως, όπως κατέδειξαν και οι έρευνες, οι πολίτες της εξακολουθούν να την νιώθουν 

µακριά τους και να µην γνωρίζουν πολλά γι’ αυτήν. Έτσι, η συµµετοχή και η 

ευαισθητοποίηση τους για τα θέµατα που αφορούν την Ένωση φαίνεται ότι θα 

συνεχίσει να είναι ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατά της. 

 

2. Λευκή Βίβλος για την νεολαία 

Για την διαµόρφωση της Λευκή Βίβλου πραγµατοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων από 

τον Μάιο του 2000 µέχρι το Μάρτιο του 2001 και αφορούσε νέους κάθε προέλευσης, 

τις οργανώσεις νεολαίας, την επιστηµονική κοινότητα, τους πολιτικούς υπεύθυνους 

και τις διοικήσεις τους. Τ’ αποτελέσµατα που προέκυψαν από αυτή την ανταλλαγή 

απόψεων είναι τ’ ότι οι νέοι θέλουν να συµµετέχουν περισσότερο στην ζωή της 

κοινότητας και να ενηµερώνονται περισσότερο για τις δραστηριότητες της καθώς 

επίσης η εκπαίδευση και η κατάρτιση να µην περιορίζονται µόνο στις παραδοσιακές 

µορφές αλλά  και µέσω του εθελοντισµού και της κινητικότητας. Ν’ αναπτυχθεί η 

αυτονοµία των νέων µέσω των πολιτικών της απασχόλησης, την κοινωνική 

προστασία, την παροχή βοήθειας για την έναρξη επαγγελµατικής δραστηριότητας και 

τις πολιτικές στέγασης. Τέλος, οι νέοι ταυτίζονται µε τις αξίες της Ένωσης την 

θέλουν περισσότερο δραστήρια ως προς την προάσπιση των διακρίσεων και του 

ρατσισµού
87. 

 Είναι σηµαντικό να τονίσω ότι για µένα η ΕΕ είναι ένας ισχυρός χώρος µέσα στον 

οποίο έχουν ήδη και συνεχίζεται να διαµορφώνονται πολλά προγράµµατα. Είναι ένας 

χώρος µέσα στον οποίο µπορούν ν’ αλλάξουν οι αντιλήψεις των ανθρώπων απέναντι 

σε άλλα έθνη και λαούς. Αναµφισβήτητα οι νέοι διακατέχονται από την εθνική 

                                                           
86 http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_9/index_el.htm 
87 Λευκή Βίβλος «Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία» : COM (2001) 681 τελικό, 21 Νοεµβρίου 
2001, σελ. 13-16 
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συνείδηση παρά από την ευρωπαϊκή συνείδηση. Έτσι, έχοντας αυτό υπόψη της η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην δηµιουργία της Λευκής Βίβλου για την 

νεολαία. Είναι αλήθεια ότι συνέχεια πραγµατοποιούνται οικονοµικές και κοινωνικές 

εξελίξεις που επηρεάζουν άµεσα τους νέους της Ευρώπης. Η Ένωση πλέον 

υποστηρίζει ότι οι νέοι πρέπει ν’ αντιµετωπιστούν ως δύναµη στην πορεία της 

οικοδόµησης της παρά σαν πρόβληµα. Η Λευκή Βίβλος για την νεολαία αποσκοπεί 

στο να κατευνάσει την δυσαρέσκεια τους για την µη συµµετοχή τους στον δηµόσιο 

βίο και αποσκοπεί να θέσει τους νέους στο προσκήνιο. Έτσι, γι’ αυτόν τον λόγο 

προτείνει την εφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού και την καλύτερη 

συνεκτίµηση της διάστασης της στην εκπόνηση των άλλων πολιτικών88. 

Μέσω της επένδυσης στην νεολαία επιτυγχάνεται και ο πολιτικός στόχος που 

καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας, δηλαδή «η ΕΕ να γίνει 

η πιο ανταγωνιστική και η πιο δυναµική οικονοµία της γνώσης στον κόσµο»89. Είναι 

γεγονός ότι η ΕΕ έχει αναπτύξει πολλές δραστηριότητες, όπως για παράδειγµα στους 

τοµείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης. 

Ακόµα, έχει προωθήσει την κινητικότητα, τον εθελοντισµό, τις διαπολιτισµικές 

συναντήσεις και ένα σηµαντικό βήµα έγινε µε την πραγµατοποίηση του 

προγράµµατος ¨Νεολαία¨90.  

Η Επιτροπή έχει πλαισιώσει τον τοµέα της νεολαίας µε πέντε θεµελιώδεις αρχές ήτοι 

το άνοιγµα, τη συµµετοχή, την υπευθυνότητα, την αποτελεσµατικότητα και τη 

συνεκτικότητα. «Ως προς το άνοιγµα, η εξασφάλιση της πληροφόρησης και της 

ενεργού επικοινωνίας µε τους νέους στην γλώσσα τους, ώστε να κατανοήσουν τη 

λειτουργία της Ευρώπης και τις πολιτικές που τους αφορούν. Η συµµετοχή, αφορά 

την εξασφάλιση της ανταλλαγής απόψεων µε τους νέους και την προώθηση της 

συµµετοχής τους στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν. Η υπευθυνότητα, 

δηλαδή η ανάπτυξη νέας και διαρθρωµένης συνεργασίας µεταξύ των κρατών-µελών 

και των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Η αποτελεσµατικότητα, έχει σχέση µε την 

αξιοποίηση του δυναµικού που αντιπροσωπεύει η νεολαία, προκειµένου να µπορέσει 

ν’ ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κοινωνίας και να οικοδοµήσει την Ευρώπη του 
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αύριο και τέλος, η συνεκτικότητα που αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωµένης 

προσέγγισης των διαφόρων πολιτικών πάνω στην νεολαία»91.  

Είναι χρήσιµο εδώ να παραθέσουµε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από την ΕΕ 

µέσω του ευρωβαροµέτρου για να δούµε την άποψη που έχουν οι νέοι για την ΕΕ. 

Πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα από τον Ιανουάριο του 2011 µέχρι τον Μάιο του 

2011 και ονοµάζεται “Youth on the Move”. Από τους ερωτώµενους το 90% δεν 

πήγαν στο εξωτερικό για εκπαιδευτικούς λόγους, το 7% έµειναν στο εξωτερικό πάνω 

από τρεις εβδοµάδες συνδυάζοντας µε διακοπές. Από την άλλη βλέπουµε ότι το 13% 

των νέων πήγαν στο εξωτερικό πάνω από τρεις µήνες για υψηλής ποιότητας 

µόρφωσης ενώ µόλις το 8% παρέµειναν λιγότερο από τρεις µήνες (βλ. σχ α σελ 80). 

Στην συνέχεια ρωτήθηκαν από πού βρίσκουν τους πόρους κατά το διάστηµα που 

βρίσκονταν στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το 65% 

απάντησε ότι συντηρούνταν µε προσωπικούς πόρους ενώ µόλις το 15% ,µέσω 

κάποιου προγράµµατος που είχε σχέση µε την κινητικότητα, όπως το Youth in 

Action92 (βλ. σχ β σελ 80). Από αυτό προκύπτει ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να 

δηµιουργήσει ή να προωθήσει περισσότερο τα υπάρχοντα προγράµµατα ώστε να 

παρέχει την δυνατότητα σε όλους να µπορούν να µείνουν στο εξωτερικό και ιδίως για 

εκπαιδευτικούς λόγους χωρίς να επιβαρύνονται οι ίδιοι. 

Όταν ρωτήθηκαν ποια είναι τα πλεονεκτήµατα από το να πάει κάποιος στο 

εξωτερικό, η πλειοψηφία (57%) απάντησε ότι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα είναι τ’ 

ότι βελτιώνεις τις γλωσσικές σου ικανότητες και το 40% ότι γνωρίζεις άλλους 

πολιτισµούς (βλ. σχ γ σελ 81). Οι συµµετέχοντες επίσης απάντησαν στο ερώτηµα αν 

έχουν µείνει στο εξωτερικό για κάποιον άλλον λόγο πέρα από τις διακοπές ή την 

εκπαίδευση. Θετικό γεγονός είναι ότι οι περισσότεροι από τους µισούς νέους είναι 

πρόθυµοι να εγκαταλείψουν την χώρα τους και να εγκατασταθούν σε άλλη 

προκειµένου να εργαστεί. Όµως, το 77% απάντησε ότι δεν πήγε στο εξωτερικό για 

κάποιον άλλον λόγο ενώ µόλις το 20% έχουν µείνει στο εξωτερικό απ’ όπου το 9% 

συνέχισε την παραµονή του καθώς βρήκε δουλειά (βλ. σχ δ σελ 81). Έτσι, φαίνεται 

ότι η ΕΕ πρέπει να γνωστοποιήσει περισσότερο στους ευρωπαίους πολίτες τ’ άλλα 

προγράµµατα που υπάρχουν και αφορούν κυρίως την εργασία. Τέλος, οι νέοι 

απάντησαν για ποιο λόγο δεν θα πήγαιναν στο εξωτερικό, όπου το 37% είπαν ότι δεν 

ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο, ενώ µε µικρή διαφορά (33%) απάντησαν ότι αυτό είναι 
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πολύ δαπανηρό, το 25% λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, το 14% επειδή δεν έχουν 

την κατάλληλη πληροφόρηση για τις ευκαιρίες µετακίνησης (βλ. σχ ε σελ 82).93 

Στόχος αυτής της έρευνας ήταν να εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο κινούνται οι νέοι 

ηλικίας 15 µέχρι 35 στην Ευρώπη κυρίως για τους σκοπούς της εκπαίδευσης και της 

εργασίας. 

Η κυριότερη φιλοδοξία της Λευκή Βίβλου είναι να εξασφαλίσει η ΕΕ ένα νέο πλαίσιο 

συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας. Ένας τρόπος για να εξασφαλιστεί αυτό είναι η 

ανοιχτή µέθοδος συντονισµού, η οποία προωθεί τον καθορισµό θεµάτων 

προτεραιότητας, τον προσδιορισµό στόχων και κοινών προσανατολισµών και την 

εφαρµογή µηχανισµών παρακολούθησης. Η συµµετοχή αφορά κατά κύριο λόγο τα 

κράτη-µέλη αλλά παράλληλα είναι σηµαντική ευρωπαϊκή αξία καθώς συµβάλλει 

στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της ιδιότητας του νέου ως πολίτη. Έτσι, η 

Επιτροπή έχοντας υπ’ όψιν της ότι η συµµετοχή πρέπει να επεκταθεί και σε νέους που 

δεν ανήκουν σε οργανώσεις πρότεινε να δηµιουργηθεί Φόρουµ Νεολαίας που θ’ 

αποτελεί χώρο για την ανταλλαγή απόψεων. Η συµµετοχή βέβαια των νέων 

προϋποθέτει την πληροφόρηση τους, µια αρµοδιότητα η οποία είναι επιφορτισµένα 

τα κράτη-µέλη. Είναι αναγκαίο να πλησιάσουν εκείνους τους φορείς που έρχονται σε 

επαφή µε αυτούς, όπως είναι το σχολείο, τα πανεπιστήµια. Ακόµα, για να επιτευχθεί 

ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας χρειάζεται η καλύτερη γνώση του τοµέα της νεολαίας 

και η καλύτερη συνεκτίµηση της στο πλαίσιο των άλλων πολιτικών. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θεωρεί αναγκαίο θέµατα που αφορούν την νεολαία να λαµβάνονται υπ’ 

όψιν στις άλλες πολιτικές όπου θεωρείται απαραίτητο. Όσον αφορά τον τοµέα της 

απασχόλησης η ΕΕ έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα και έχει πραγµατοποιήσει 

πολιτικές οι οποίες βασίζονται σε τέσσερις άξονες: την βελτίωση της ικανότητας της 

επαγγελµατικής ένταξης, την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της 

δηµιουργίας θέσεων εργασίας, την ενθάρρυνση της προσαρµοστικότητας των 

επιχειρήσεων και των µισθωτών τους, την ενίσχυση των πολιτικών για την ισότητα 

των ευκαιριών των ανδρών και των γυναικών. Τέλος, η κοινωνική ένταξη, η 

καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας µέσα στη νεολαία, η αυτονοµία 

τους και το πρόγραµµα Νεολαία είναι τοµείς που συµβάλλουν στη συνεργασία. Για 

την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας η Επιτροπή βασίζεται στις 

οργανώσεις των νέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό, όπως επίσης το 
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Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας µπορεί να 

παίξει σηµαντικό ρόλο. Το πρόγραµµα Νεολαία έχει ως στόχο ν’ αναπτύξει κυρίως το 

αίσθηµα της αλληλεγγύης, να προωθήσει την ενεργό συµβολή των νέων και να 

ενισχύσει τη συνεργασία αυτών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας94.  

Από τότε βέβαια η ΕΕ έχει δηµιουργήσει πολλά προγράµµατα δράσης και έχει πάρει 

πολλές πρωτοβουλίες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της πολιτικής για 

τους νέους. Το 2004 θεσπίστηκε ένα πρόγραµµα δράσης για την προώθηση 

οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της νεολαίας 

και σκοπό έχει την ενίσχυση των οργανώσεων που βοηθούν την κοινοτική δράση. Η 

ευρωπαϊκή εβδοµάδα νεολαίας ξεκίνησε το 2004 και από τότε καθιερώθηκε ως 

µόνιµο στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους νέους. Το 2005 τάχθηκε υπέρ του 

δοµηµένου διαλόγου, ο οποίος προβλέπει τον διάλογο ανάµεσα στα ευρωπαϊκά 

θεσµικά όργανα και τις εθνικές κυβερνήσεις µε τους νέους95. Όσον αφορά την 

Προστασία των ∆ικαιωµάτων των Παιδιών και των Νέων η Επιτροπή καθιέρωσε µια 

στρατηγική για την αποτελεσµατική προστασία των παιδιών, τ’ οποίο περιελάµβανε 

ενιαίους αριθµούς κλήσεων εκτάκτου ανάγκης και το 2007 συστάθηκε το 

«Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού». Για την πρόληψη και 

καταπολέµηση της Βίας κατά των Παιδιών και των Νέων υιοθέτησε το πρόγραµµα 

«∆άφνη».96  

Αυτήν την περίοδο έχει υιοθετήσει το πρόγραµµα ¨Στρατηγική Νεολαίας 2010-2018¨ 

(EU Youth Strategy-Renewed framework for European cooperation in the youth field 

2010-2018). Στην στρατηγική αυτή περιλαµβάνεται µια λίστα από πρωτοβουλίες, τις 

οποίες πρέπει να πάρουν τα κράτη-µέλη και η Επιτροπή µέσα στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων της, όπως για παράδειγµα να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ή την χρήση 

των ήδη υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών για την συµµετοχή των νέων. 

Επίσης, ορίζει ένα δοµηµένο διάλογο µεταξύ των νέων, των οργανώσεων νεολαίας 

και των φορέων ώστε να δώσει την δυνατότητα στους νέους να επηρεάζουν την 

διαδικασία χάραξης πολιτικής µε συνεχή και διαφανή πολιτική97. 

Ένα από τα προβλήµατα που έχει ν’ αντιµετωπίσει η ΕΕ είναι ότι οι κοινωνίες 

άρχισαν να γερνούν ενωρίτερα, δηλαδή υπάρχει µια δηµογραφική εξέλιξη και θα 

                                                           
94 Λευκή Βίβλος «Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία», ό. π., σελ. 14-25 
95 http://infoeuropa.sliven.bg/eu_fact_sheets/policies/culture/article_7315_el.htm 
96 http://antigonipapadopoulou.com/userfiles/userfiles/newsletters/2011-MAR.pdf    
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πρέπει να δηµιουργηθούν µηχανισµοί έτσι ώστε ν’ αντιµετωπιστεί αυτή η αλλαγή. 

Πρόβληµα επίσης αποτελεί η παράταση της νεότητας καθώς τα στάδια της ζωής 

έχουν µετατεθεί όπως το τέλος των σπουδών, η δηµιουργία οικογένειας µε κύριο 

αίτιο τον οικονοµικό παράγοντα. Άλλες προκλήσεις είναι η περιορισµένη συµµετοχή 

των νέων στη δηµόσια ζωή, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η παγκοσµιοποίηση. Όσον 

αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενώ η Ευρώπη είναι ένας χώρος µέσα στον 

οποίο ζουν και κινούνται οι νέοι παράλληλα νιώθουν ότι οι θεσµοί της είναι 

αποµακρυσµένοι. Τέλος, η Ένωση έχει ν’ αντιµετωπίσει έναν αντιφατικό χαρακτήρα 

ως προς την παγκοσµιοποίηση για τους νέους οι οποίοι  ενώ υιοθετούν προϊόντα και 

σύµβολα της,  αµφισβητούν τα διεθνή όργανα. Όλα αυτά έχει ν’ αντιµετωπίσει η ΕΕ 

για να δηµιουργήσει πολίτες περισσότερο αλληλέγγυους, υπεύθυνους και 

δραστήριους
98.  

Για να µπορέσει ν’ ανταποκριθεί στις ανάγκες της παγκοσµιοποίησης πρέπει να 

διαθέσει κυρίως στους νέους εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλού επιπέδου. Γι’ αυτόν 

τον λόγο η ΕΕ χρηµατοδοτεί αρκετά προγράµµατα όπως το Leonardo da Vinci, τ’ 

οποίο σκοπό έχει την επαγγελµατική κατάρτιση µέσω της πρακτικής άσκησης 

µαθητευόµενων σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Το  Erasmus, που προσφέρει 

κινητικότητα των φοιτητών και συνεργασία µεταξύ των πανεπιστηµίων, το Grundtvig 

που αφορά προγράµµατα επιµόρφωσης ενηλίκων. Το Comenius, το οποίο προσφέρει 

συνεργασία µεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών και το Marie Curie που προσφέρει 

επαγγελµατική κατάρτιση για µεταπτυχιακούς ερευνητές. Ακόµα, η ΕΕ για να 

βοηθήσει τους πολίτες της να παρουσιάζουν µε ενιαίο τρόπο τις δεξιότητες και τους 

επαγγελµατικούς τίτλους τους δηµιούργησε το Europass  και επιπλέον για την 

διευκόλυνση της συγκρισιµότητας πάνω στα επαγγελµατικά προσόντα έχει 

δηµιουργήσει ένα κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων99.  

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι η νεολαία είναι ένας τοµέας που αφορά κατά κύριο λόγο 

την εθνική πολιτική, το εργαλείο για ανάληψη συντονισµένης δράσης είναι η ανοιχτή 

µέθοδος συντονισµού (Open Method of Coordination- OMC), η οποία διευκολύνει 

τον καθορισµό κοινών στόχων σε αυτόν τον τοµέα. Το αποτέλεσµα αυτής της 

προσπάθειας ήταν η δηµιουργία των προγραµµάτων ¨Οι νέοι σε ∆ράση¨ και ¨η 

Ευρωπαϊκή ∆ικτυακή Πύλη Νέων¨100. Το πρόγραµµα ¨Νέα Γενιά σε ∆ράση¨ για την 
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περίοδο 2007-2013 προωθεί την συµµετοχή τους στα κοινά, ενθαρρύνει την αµοιβαία 

κατανόηση µεταξύ των νέων από διάφορες χώρες και να προάγει την ευρωπαϊκή 

συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας. Το πρόγραµµα “European Youth Portal” έχει 

σχεδιαστεί για να βελτιώσει την πρόσβαση στην πληροφόρηση, επιτρέπει στους 

νέους να εκφράσουν τις απόψεις τους µέσα από ένα  on-line φόρουµ συζητήσεων και 

να έχουν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις τους µέσω του Eurodesk network101. Οι 

στόχοι που έβαλε η ΕΕ για το 2011 είναι να προάγει τον εθελοντισµό, και να 

ενεργοποιήσει τους νέους στον τοµέα του αυτό ως εργαλείο προσωπικής, κοινωνικής 

και επαγγελµατικής ανάπτυξης, να προωθήσει τους ανέργους στο πρόγραµµα Νέα 

Γενιά σε ∆ράση ενώ άλλη προτεραιότητα είναι οι Παγκόσµιες περιβαλλοντικές 

προκλήσεις και η κλιµατική αλλαγή η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και κατ’ 

επέκταση στην ενεργοποίηση των νέων σε ζητήµατα που αφορούν τις παγκόσµιες 

περιβαλλοντικές προκλήσεις και την κλιµατική αλλαγή. Ακόµα, στους στόχους του 

έτους περιλαµβάνονται η ∆ηµιουργικότητα και η Επιχειρηµατικότητα, σύµφωνα µε 

τα οποία προωθούνται η εφευρετικότητα και το πνεύµα πρωτοβουλίας και τέλος, η 

προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής µεταξύ των νέων της ΕΕ και της 

Κίνας
102.  

Η Επιτροπή στις 22 Οκτωβρίου 2004 προέβει στον απολογισµό των ενεργειών στο 

πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας προς το Συµβούλιο. 

Στην οποία χαρακτηρίζει γενικά επιτυχηµένη τη Λευκή Βίβλο καθώς επιτεύχθηκε 

ευρεία κινητοποίηση των νέων, των οργανώσεων νεολαίας, των δηµοσίων αρχών, 

των υπουργών και των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Βέβαια, τονίζει ότι για να 

συνεχίσει η ¨κινητοποίηση¨ για τους νέους θα πρέπει να υπάρξει ένας 

προβληµατισµός σχετικά µε τις προτεραιότητες του πλαισίου της ευρωπαϊκής 

συνεργασίας και η διαβούλευση µαζί µε τους νέους θα πρέπει να είναι συνεχόµενη 

και αποτελεσµατική103. 

 

2.1 Ευρωπαϊκό Σύµφωνο Νεολαίας 

Το Μάρτιο του 2005 το Συµβούλιο Υπουργών υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για 

την Νεολαία, τ’ οποίο αποτελεί µέσο πολιτικής για µια πιο ενοποιηµένη και 

συνεκτική προσέγγιση στα θέµατα της νεολαίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
                                                           
101 Ίδιο, ό. π., σελ 2 
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Λισσαβόνας. Στόχος του Συµφώνου είναι η απασχόληση, η ενσωµάτωση και η 

κοινωνική προαγωγή, η βελτίωση της εκπαίδευσης, η επαγγελµατική κατάρτιση και η 

κινητικότητα, η συµφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής104. Γενικά 

τίθεται ως στόχος η δηµιουργία αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισµούς για όσους 

αναζητούν εργασία και ιδιαίτερα για τα µειονεκτούντα άτοµα. Επιπλέον, βάζει ως 

στόχο τη µείωση του αριθµού των ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και 

στην περίπτωση της συµφιλίωσης της οικογένειας και της επαγγελµατικής ζωής θέλει 

ν’ αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε τη δηµογραφική γήρανση 

και την υπογεννητικότητα. Έτσι, για την επίτευξη αυτών των στόχων η Επιτροπή 

καλεί τα κράτη-µέλη ν’ ανταλλάσουν, ν’ αναπτύσσουν και να εφαρµόζουν ορθές 

πρακτικές σχετικά µε την κινητικότητα των νέων. Το Σύµφωνο διασφαλίζει τη 

συνολική συνοχή των πρωτοβουλιών που πρέπει να ληφθούν στους διάφορους τοµείς 

και υπογραµµίζει ότι η επίτευξη των στόχων εξαρτάται από τη συµµετοχή όλων των 

ενδιαφερόµενων µερών και κυρίως των οργανώσεων νεολαίας105.  

Όλη αυτή η προσπάθεια για συµµετοχική διαδικασία αποτελεί µια πρόκληση για την 

ΕΕ ιδιαίτερα αν λάβουµε υπ’ όψιν µας τα στοιχεία που προκύπτουν από τη 

συµµετοχή των νέων στις εκλογές τα οποία δεν είναι ικανοποιητικά. Στις εκλογές για 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η συµµετοχή των νέων ήταν µόλις 29%, τέσσερις 

µονάδες λιγότερο από την συµµετοχή τους στις εκλογές του 2004106. Γενικά, θα 

λέγαµε ότι υπάρχει µεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων που έχει αναπτύξει η ΕΕ για να 

κάνει τους νέους ενεργούς ευρωπαίους πολίτες παρ’ όλα αυτά όµως παρατηρείται το 

φαινόµενο οι νέοι να µην έχουν επαρκής πληροφόρηση για αυτές. Αυτό βέβαια θα 

µπορούσε ν’ αντιµετωπιστεί µε πολλούς τρόπος αλλά κυρίως µέσω της τεχνολογίας. 

Μέσω της τεχνολογίας η συµµετοχική διαδικασία µπορεί να γίνει πιο 

αποτελεσµατική. Είναι αναγκαίο η ΕΕ να βρει τον τρόπο που θα κάνει τους νέους να 

υιοθετήσουν µια πραγµατικά ευρωπαϊκή συνείδηση. 

                                                           
104 http://europa.eu/youth/news/index_1794_el.htm 
105 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11081_en.htm 
106 Dimitrios Skiadas “Youth Specific Policies in the EU and Greece”, ό. π., σελ 5 
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107 European Commision, European Union Citizenship, Eurobameter, March 2010-October 2010 
108 European Commision, Public Opinion in the European Union, Eurobameter 74, November 2010-
February 2011 
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109 European Commission ,Youth on the move, Eurobameter 319b, January 2011-May 2011 
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Είναι κοινώς πλέον αποδεκτό ότι η ΕΕ έχει ξεφύγει από τα στενά πλαίσια µιας απλής 

οικονοµικής ένωσης και έχει επεκταθεί σε πολλούς τοµείς. Οι νέοι, ως το πιο 

δυναµικό κοµµάτι της ευρωπαϊκής κοινωνίας αλλά και ως ελπίδα για το αύριο, δεν θα 

ήταν δυνατόν να παραβλεφθoύν από τους αρµόδιους της ΕΕ. Το μέλλον των νέων 

ευρωπαίων καθορίζεται σ’ ένα μεγάλο ποσοστό από τις αποφάσεις και από τις 

αρμοδιότητες που θα τους ανατεθούν στην οργάνωσή της μέσω της ενεργού συμμετοχής 

τους. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των νέων 

κατά τη λήψη των αποφάσεων, προκειμένου να  καταστούν ενεργή συνιστώσα της 

ευρωπαϊκής δημοκρατικής ζωής. 

Οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν τις δομές, τις αρμοδιότητες και τα προγράμματα γενικά της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντας μπροστά τους τα διλήμματα για το μέλλον τους και τις 

επιλογές που πρέπει να κάνουν στη ζωή τους, επιθυμώντας να δώσουν έναν 

προσανατολισμό στις υποχρεώσεις τους, πρέπει να μπορούν να εμπλακούν 

στον  ευρωπαϊκό διάλογο και να αποκτήσουν την ξεχωριστή εμπειρία της ευρωπαϊκής 

πολυμορφίας και αλληλεγγύης.  Έτσι, τα προγράµµατα που εκπονούνται για τους νέους 

έπρεπε και πρέπει να γίνουν γνωστά και να µην θεωρείται ότι η Ένωση είναι µόνο 

ένας υπερεθνικός οργανισµός που εκδίδει οδηγίες και συστάσεις αλλά θα µπορούσε 

να γίνει ένας χώρος που θα τους προσφέρει σηµαντικές γνώσεις, εµπειρίες αλλά και 

προοπτική. Να αποτελέσει δηλαδή το συνδετικό κρίκο και το κανάλι για την 

ανταλλαγή των αντιλήψεων και των αξιών ανάµεσα σε ανθρώπους από 

διαφορετικούς πολιτισµούς και νοοτροπίες. Το δίλληµα δεν είναι ευρωπαϊκή 

ταυτότητα ή εθνική ταυτότητα, δεν είναι η αντικατάσταση της µιας από την άλλη 

αλλά η αλληλοσυµπλήρωση τους, ο συνδυασµός τους και βασικά ο σεβασµός της 

εθνικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς του καθενός ξεχωριστά αλλά και γενικά των 

λαών και εθνοτήτων που αποτελούν την Ένωση.  

Σύµφωνα µε την έρευνα, η οποία σκοπό είχε να δείξει αν οι νέοι νιώθουν την ΕΕ να 

νοιάζεται, αν τα προγράµµατα που κάνει και προωθεί γι΄ αυτούς γίνονται κατανοητά 

και ¨εκµεταλλεύσιµα¨ από αυτούς, όπως «η Νέα γενιά σε δράση», «η Νεανική 

επιχειρηµατικότητα», «το Erasmus νέοι επιχειρηµατίες» καθώς και τα µεγάλα ποσά 

που έχουν επενδυθεί και αφορούν την υλοποίησή τους το πρόβληµα επικεντρώνεται 

στην ενηµέρωση των νέων για τις δυνατότητες και ευκαιρίες που δίνονται από αυτά. 
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Οι νέοι πρέπει και έχουν ανάγκη άµεσης και αποτελεσµατικής ενηµέρωσης, 

δυνατότητα επικοινωνίας µε, όσον το δυνατόν λιγότερους φορείς (το ιδανικό θα ήταν 

ένας φορέας), οι οποίοι θα τους παρείχαν σαφείς και αποτελεσµατικές πληροφορίες 

για τις δράσεις της ΕΕ που τους αφορούν. Οι νέοι πρέπει και έχουν την ανάγκη για 

άµεση ενηµέρωση, θέλουν να επικοινωνήσουν µ’ έναν φορέα, ο οποίος θα τους 

παρέχει τη δυνατότητα να πληροφορούνται για τις δράσεις της ΕΕ. Είναι αναγκαία η 

δηµιουργία οργανισµών και φορέων ώστε να βρεθούν οι ενδεδειγµένοι δίαυλοι και 

τρόποι που θα πετύχουν την προσέγγιση της νεολαίας. Εντύπωση προκαλεί το 

γεγονός ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Σουηδία, οι νέοι όχι µόνο δεν 

ενδιαφέρονται αλλά δεν έχουν καν ακούσει γι’ αυτά τα προγράµµατα καθώς οι ίδιες 

οι χώρες τους παρέχουν δικά τους. Ενώ σε αντίθεση στην Ελλάδα η εκπόνηση 

τέτοιων προγραµµάτων είναι σε εµβρυακή έως ανύπαρκτη µορφή και επαφιόµαστε σε 

αυτά της ΕΕ και δεν αναπτύσσονται εθνικές πρωτοβουλίες. 

 Ο κίνδυνος το να µετατραπεί η ΕΕ σ’ ένα απλός όργανο αποφάσεων είναι υπαρκτός. 

Μια ακόµα προσπάθεια για ν’ αποτραπεί αυτός ο κίνδυνος είναι η δηµιουργία των 

Λευκών Βίβλων, σκοπός των οποίων είναι η γεφύρωση αυτού του χάσµατος. Αυτό 

που είναι αξιοσηµείωτον είναι ότι η ΕΕ µέσα στις Λευκές Βίβλους αναγνωρίζει τα 

αίτια των προβληµάτων που υπάρχουν. Από την µία µεριά προτείνει τρόπους και 

δράσεις αντιµετώπισης, από την άλλη πολλές φορές διατυπώνει µε πολύ γενικό τρόπο 

πως θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν κάποια προβλήµατα. Θα µπορούσαµε να 

ισχυριστούµε ότι αυτό γίνεται αντιληπτό από τους νέους της Ευρώπης και αυτό 

γίνεται εµφανές από τ’ αποτελέσµατα της έρευνας του ευρωβαροµέτρου. Την 

θεωρούν έναν οργανισµό, ο οποίος λαµβάνει αποφάσεις και πραγµατοποιεί δράσεις, 

στις οποίες είναι «έξω» από αυτούς. Αντιλαµβάνονται την ΕΕ ως οικονοµική και 

πολιτική ένωση και δεν την έχουν συνδυάσει καθόλου µε την οικονοµική ευηµερία 

και την κοινωνική προστασία, ένα θέµα στο οποίο η ΕΕ έχει επενδύσει αρκετά. 

Επίσης, το µόνο που γνωρίζουν και τους αφορά είναι η κινητικότητα και η ανταλλαγή 

µεταξύ των φοιτητών. Έργο της λοιπόν είναι να αποδείξει ότι δεν είναι µόνο αυτό, ότι 

πλέον αφορά όλους τους τοµείς της καθηµερινής ζωής των ανθρώπων. Ένας λόγος 

που εξηγεί το  λεγόµενο ¨δηµοκρατικό έλλειµµα¨ που υπάρχει είναι ότι µετά τις 

κρίσεις που πέρασε η ΕΕ στο διάστηµα από το 2001 µέχρι το 2005 (την 

δηµοσιονοµική και την συνταγµατική) αποφάσισε να δώσει µεγαλύτερη βαρύτητα 

στο ¨φαίνεσθαι¨ παρά στο ¨είναι¨. Ήθελε να δικαιολογήσει στους πολίτες της τον 

λόγο ύπαρξή της και να τους κάνει κοινωνούς στις δράσεις της. 
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 Βέβαια, σε αυτό το σηµείο κοµβικό ρόλο διαδραµατίζουν και οι φορείς που 

δραστηριοποιούνται εντός των κρατών-µελών. Είναι γεγονός ότι η ΕΕ δεν είναι 

αρµόδια να επιβάλλει σε κράτος-µέλος την δηµιουργία ενός συγκεκριµένου φορέα 

παρά αυτό ανήκει στην ευχέρεια του κάθε κράτους-µέλους. Η Ελλάδα στα πλαίσια 

αυτά έχει δηµιουργήσει, προς τον σκοπό αυτό οργανισµούς όπως η Γενική 

Γραµµατεία Νέας Γενιάς και τα Τοπικά Συµβούλια Νέων η ύπαρξη των οποίων είτε 

αγνοείται από την πλειοψηφία των νέων είτε η πληροφόρηση και η γνώση είναι 

ελάχιστη. Από αυτό συµπεραίνεται ότι οι συγκεκριµένοι φορείς πρέπει να βρουν τα 

επικοινωνιακά µέσα ώστε να γίνουν γνωστοί κατά πρώτον και αποδεκτοί κατά 

δεύτερον στο συγκεκριµένο κοινό που απευθύνονται. Όπως µας δείχνουν και τα 

ευρήµατα της έρευνας ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος στην εποχή µας για να 

πλησιάσει κάποιος την νεολαία είναι το internet και τα social media. Είναι τα πλέον 

δηµοφιλή και εύχρηστα µέσα που οι νέοι γνωρίζουν, στη πλειονότητά τους, τη χρήση 

τους και τα οποία µπορούν να ξεπεράσουν πολλά εµπόδια όπως τις γεωγραφικές 

αποστάσεις και την δυσκολία πρόσβασης. Οι αρµόδιοι φορείς πρέπει να 

σταµατήσουν να ενεργούν µε παρωχηµένες µεθόδους και να προσαρµόζονται άµεσα 

στους µοντέρνους και συχνά µεταβαλλόµενους τρόπους επικοινωνίας. Οι 

δυνατότητες που παρέχονται και κυρίως οι οικονοµικές είναι πολλές αλλά πρέπει ν΄ 

αλλάξει η νοοτροπία. Για όλα απαιτείται προγραµµατισµός αφού και τα σχετικά 

προγράµµατα είναι ποικίλα και προσφέρουν πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες. Όµως 

η χώρα µας πάσχει από την δυνατότητα απορρόφησης των σχετικών ευρωπαϊκών 

κονδυλίων όπως και σε άλλα προγράµµατα της ΕΕ για παράδειγµα το ΕΣΠΑ αφού 

κατέχει µία από τις τελευταίες θέσεις εκµετάλλευσής τους από τα άλλα κράτη-µέλη. 

Είναι χρήσιµο να τονίσουµε ότι η σηµερινή οικονοµική κρίση από πολλούς 

µεταφράζεται και ως κρίση εµπιστοσύνης απέναντι στην ΕΕ. Αυτό επιτείνει το 

γεγονός ότι όχι µόνο οι πολίτες θεωρούν ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται µακριά από 

αυτούς αλλά και ότι δεν συµµετέχουν καθόλου στις διαδικασίες υιοθέτησής τους. Γι’ 

αυτόν τον λόγο η ΕΕ πρέπει να πάρει εκείνα τα µέτρα που θα δώσουν στους πολίτες 

την βεβαιότητα ότι οι αποφάσεις θ’ ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και στις 

ανησυχίες τους. Μια εσωστρεφής και διαιρεµένη Ευρώπη δεν δηµιουργεί 
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εµπιστοσύνη και ασφάλεια ούτε µπορεί ν’ αντιµετωπίσει τους µελλοντικούς 

κινδύνους.110  

Ιδιαίτερα στην χώρα µας «αποδείχτηκε ότι η Ένωση δεν είναι ούτε ιµπεριαλιστικός 

µπαµπούλας ούτε και πανάκεια για όλα µας τα προβλήµατα. Είναι ένας υπέρ-

κρατικός θεσµός που πρέπει ν’ αξιοποιήσουµε, λαµβάνοντας υπόψη τα δικαιώµατα 

αλλά και τις υποχρεώσεις µας. Χρειαζόµαστε µια πολιτική που θα στηρίζεται στον 

ορθολογισµό όχι για να παραδώσουµε την κυριαρχία µας αλλά για να συνεργαστούµε 

στενά µε την Ένωση».111 Ιδιαίτερα στον τοµέα που αφορά τους νέους οφείλει η χώρα 

µας να δώσει τα ερεθίσµατα και τις γνώσεις να εκµεταλλευτούν στο έπακρο τις 

δυνατότητες και ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό οι Έλληνες νέοι, 

ως ενήλικοι πλέον θα αποκτήσουν αλλά και θα απαιτήσουν να έχουν ενεργότερο 

ρόλο στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Τα οφέλη να καταστούν κοινό κτήµα τα 

προγράµµατά της ΕΕ για την Ελλάδα και για την Ευρώπη είναι πολλά και σοβαρά. Η 

ελληνική νεολαία, που είναι µια από τις πλέον αξιόλογες, εκµεταλλευόµενη τις 

ευκαιρίες και τις δυνατότητες που της παρέχονται θα διευρύνει τους ορίζοντές της, 

ένας µεγάλος αριθµός νέων θ’ αποκτήσει εφόδια και εµπειρίες µε αποτέλεσµα την 

αύξηση του µορφωτικού επιπέδου µε ότι αυτό συνεπάγεται. Η σηµερινή οικονοµική 

κρίση αποτελεί τροχοπέδη στους νέους για την απόκτηση ειδικών γνώσεων µε 

αποτέλεσµα ικανοί νέοι να µην έχουν την δυνατότητα πλήρους εκµετάλλευσης των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Τα ευρωπαϊκά προγράµµατα µε τις παρεχόµενες 

οικονοµικές διευκολύνσεις (πχ υποτροφίες, ανταλλαγές κλπ) θα αποτελέσουν το 

εφαλτήριο για να ξεπεραστεί το πρόβληµα αυτό. Αλλά και η ΕΕ που διακηρύσσει ως 

σκοπό της την ευρωπαϊκή ενοποίηση, θα είναι µεγάλη κερδισµένη διότι θα µειωθούν 

οι ¨αποστάσεις¨, οι νέοι στα πιο οικονοµικά αδύνατα µέλη δεν θα νιώθουν τους 

εαυτούς τους παραµεληµένους και µε τη πάροδο του χρόνου θα αισθάνονται όλοι 

περισσότερο «ευρωπαίοι πολίτες». Επίσης, η παρακολούθηση των προγραµµάτων 

αυτών θα βοηθήσει ώστε οι ικανοί να ξεφεύγουν από τα στενά σύνορα της χώρας 

τους και να προωθούνται στις κατάλληλες θέσεις είτε της Ένωσης είτε χωρών µελών 

που τους λείπει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό ώστε να επιτευχθεί στο τέλος η 

ισόρροπη ανάπτυξη. Ελπίζω ότι η κρίση που περνάει η ΕΕ αυτή τη στιγµή να την 

                                                           
110

http://dialogue4europe.jmc.uoa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=111%3Avali

nakis-speech-2510&catid=3%3Aevents&Itemid=55&lang=el 
111

 Ηλίας Κουσκουβέλης, πρ. πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, «Ο Ευρωπαϊκός δρόμος», 

Καθημερινή, 10 Μαΐου 2008, σελ 15  
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ενώσει περισσότερο και να δυναµώσει τα θεµέλιά του οικοδοµήµατος της ώστε η 

αλληλεγγύη που προάσπιζε και προωθούσε τόσα χρόνια να γίνει πραγµατικότητα και 

ν’ αποτελέσει ένα εργαλείο για τους νέους, τ’ οποίο θα του καθιστά ενεργούς 

Ευρωπαίους πολίτες διατηρώντας όµως την εθνική τους ταυτότητα και κουλτούρα.  
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