ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Το 2021 η Ελλάδα θα γιορτάσει τη 200η της επέτειο από την Ελληνική Επανάσταση,
η οποία θεωρείται ως η απαρχή του σύγχρονου ελληνικού έθνους και εμφανίστηκε
ως αποτέλεσμα των σημαντικών αλλαγών που συνέβησαν μετά τη Γαλλική και την
Αμερικανική Επανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση είναι ένα γνήσιο προϊόν των
κλασικών φιλελεύθερων ιδεών του Διαφωτισμού, επομένως θα μπορούσαμε να
πούμε με ασφάλεια ότι δεν ήταν μόνο μια εθνική, αλλά και μια φιλελεύθερη
επανάσταση. Επιπλέον, η άποψη αυτή μπορεί να υποστηριχθεί και από το γεγονός
ότι το πρώτο ελληνικό σύνταγμα παρότι δεν εφαρμόστηκε αναμφισβήτητα υπήρξε το
πιο προοδευτικό, δημοκρατικό και φιλελεύθερο κείμενο της εποχής.
Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Η μεγάλη ύφεση δεν είναι μόνο
αποτέλεσμα της κακής οικονομικής πολιτικής, αλλά φυσικό επακόλουθο μιας αξιακής
κρίσης. Η Ελλάδα ως ένα από τα παλαιότερα μέλη της ΕΕ δεν κατάφερε να
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πολιτικοοικονομικό περιβάλλον και πολύ σύντομα βρέθηκε σε αδιέξοδο. Από την
άλλη πλευρά, η ΕΕ δεν κατάφερε να βοηθήσει αποτελεσματικά την Ελλάδα και
επικεντρώθηκε περισσότερο να επιβάλλει τον έλεγχο, αντί να εγκαθιδρύσει μια νέα
σχέση εμπιστοσύνης με τη χώρα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η ίδια η ΕΕ έχει πολλές
αδυναμίες και αδυνατούσε να αντεπεξέλθει τις αναδυόμενες προκλήσεις της
ελληνικής κρίσης.
Η ελληνική νεολαία βρίσκεται επί του παρόντος σε μειονεκτική θέση. Σχεδόν 400
χιλιάδες νέοι άνθρωποι, οι περισσότεροι από αυτούς με ισχυρό ακαδημαϊκό
υπόβαθρο, δεξιότητες και εμπειρία έχουν μετακινηθεί τα τελευταία χρόνια στο
εξωτερικό για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό που ζητούν είναι όχι μόνο
καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, αλλά και αξιοκρατία. Επιπλέον, η υψηλή
φορολογία και τη γραφειοκρατία φέρνει αντιμέτωπους με την ανεργία και την
ανασφάλεια για το μέλλον, όσους παραμένουν στη χώρα.
Ως εκ τούτου, εμείς, συναντηθήκαμε στις 6 Ιανουαρίου του έτους 2017 για να
τονίσουμε την ανάγκη της ελληνικής φιλελεύθερης φωνής να ακουστεί σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο και να δημιουργήσουμε μια οργάνωση νέων επονομαζόμενη

«Ελεύθεροι Νέοι». Πρόκειται για μια οργάνωση ζωτικής σημασίας προκειμένου να
συμβάλλουμε ενεργά στις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με τα οικονομικά, κοινωνικά,
πολιτικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Η αποστολή της οργάνωσης είναι
να φέρει σε επαφή τους φιλελεύθερους νέους από διάφορες πόλεις της Ελλάδας και
να παρέχει μια ανοικτή πλατφόρμα για τη συζήτηση και την ενίσχυση των
φιλελεύθερων αξιών.
Ένας από τους κύριους στόχους της οργάνωσης είναι να προωθήσει τις αξίες της
ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την
πολιτική ανεξαρτησία και τη διαφάνεια στη νέα γενιά. Οι προαναφερθέντες στόχοι
είναι ιδιαίτερα σημαντικοί με δεδομένο το γεγονός ότι η χώρα μας βιώνει μια
θεμελιώδη έλλειψη πληροφοριών και κατανόησης σχετικά με το φιλελευθερισμό και
τη σημασία του για τη βελτίωση της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών. Εμείς,
ως «Ελεύθεροι Νέοι» πρόκειται να ανατρέψουμε αυτά τα δεδομένα, αρχικά
επικοινωνώντας τις βασικές έννοιες των φιλελεύθερων αξιών στην ελληνική
κοινωνία,
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δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, και πιέζοντας τους βασικούς φορείς
λήψης αποφάσεων στην ένταξη των φιλελεύθερων θεμάτων στη πολιτική και την
κοινωνική ατζέντα τους.
Άλλοι στόχοι του συλλόγου περιλαμβάνουν τη μελέτη και την προώθηση των
κλασικών έργων για την ελευθερία των Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Επιπλέον,
έχουμε ως στόχο να προωθήσουμε στο εξωτερικό την ελληνική φιλελεύθερη σχολή
σκέψης, καθώς συνειδητοποιήσαμε ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που ζουν στο
εξωτερικό δεν έχουν καμία γνώση σχετικά με τα ελληνικά φιλελεύθερα έργα.
Για την επίτευξη των στόχων και των σκοπών της οργάνωσης θα χρησιμοποιηθούν
διάφορα μέσα όπως η διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και
εργαστηρίων σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τους σκοπούς μας καθώς και η
δημιουργία και προώθηση πληροφοριακού υλικού, εντύπου και ηλεκτρονικού,
χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιπλέον, στόχος μας είναι η
ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων δημοσίου συμφέροντος είτε ανεξάρτητων
είτε σε συνεργασία με την κυβέρνηση ή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και την
κοινωνία των πολιτών. Οι συνεργάτες μας σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι σε
πλήρη συμφωνία με το χαρακτήρα και τους στόχους της οργάνωσής μας. Έχουμε

δεσμευτεί να κάνουμε μια συστηματική προσπάθεια προσέλκυσης ατόμων που
θέλουν να ενισχύσουν και να υποστηρίξουν το έργο και την αποστολή της
οργάνωσης, αλλά και την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων έτσι ώστε αυτοί θα
είναι επαρκείς.
Τα κύρια όργανα της οργάνωσης είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο
και ο Γενικός Γραμματέας. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και
αποτελείται από τα τακτικά και συνδεδεμένα μέλη. Έχει την ευθύνη να αποφασίζει
για κάθε θέμα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες οποιουδήποτε άλλου σώματος. Το
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη
γνώση και εμπειρία σχετικά με τους σκοπούς της οργάνωσης και εκλέγονται για δύο
χρόνια από τη Γενική Συνέλευση. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει
την Οργάνωση αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος,
Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και 3 μέλη.
«Ελεύθεροι Νέοι» θα διατηρούν στενές σχέσεις με όλα τα φιλελεύθερες ιδρύματα και
τους οργανισμούς στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι «Ελεύθεροι Νέοι» είναι μια
ανεξάρτητη οργάνωση σε όλες τις αποφάσεις.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΕΟΙ,
Αθήνα, 6 Ιανουαρίου 2017
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DECLARATION
In 2021 Greece will celebrate its 200th anniversary since the Greek Revolution, which
is considered the birthday of the modern Greek nation and appeared as the result of
major changes that happened after the French and American Revolution. The Greek
Revolution is a genuine product of classical liberal ideas of the Enlightenment, so we
could say with safety that it was not only a national but also a liberal revolution.
Furthermore, this is supported by the fact that the first revolutionary constitution was
the most progressive, democratic and liberal text of its age.
Today, Greece is found in a very difficult position. The long recession is not only a
result of bad economic choices but also a result of a crisis of values. Greece as one
of the oldest EU members didn’t manage to deal with the fast paced international
environment and very soon found itself in a dead-end. On the other hand the EU
didn’t manage to help effectively Greece and concentrated more to damage control,
instead of re-establishing a new relationship with it. This fact shows that EU itself has
a lot of weaknesses and couldn’t deal with the emerging challenges.
The Greek youth is found currently in a disadvantageous place. Almost, 400
thousand young people, most of them with strong academic background, skills and
expertise moved the last years abroad to seek a better future. What they are asking
for is not only better paid jobs but also meritocracy. Moreover, high taxation and
bureaucracy forced those, who remain to deal with unemployment and uncertainty
for the future.
Therefore, we, a number of young Greeks, came together on January 6th of the year
2017 to highlight the need of the Greek liberal voice to be heard on a national and
international level and to formally create the “Young Liberals” youth association. This
is crucial in order to contribute to the on-going discussions concerning economic,
social, political, cultural and environmental issues. The Association’s mission is to

bring together young liberals from various cities of Greece and provide an open
platform for discussing and strengthening the liberal values.
One of the main objectives of the association is to promote the values of freedom,
democracy, rule of law, human rights, political independence and openness to the
new generation. This is vital given the fact that our country experiences a
fundamental lack of understanding and information on liberalism and its importance
to the day of everyday Greek citizens. We as “Young Liberals” aim to change that by
communicating basic concepts regarding liberal values in Greek youth society, by
promoting dialogue with international organizations which are active in these areas,
and by pressuring key decision makers in making such issues a part of their political
and social agenda.

Other objectives of the association include the studying and promoting the classical
works for freedom of Greek and foreign authors. Moreover we aim to promote
abroad the Greek liberal school of thought, as we realized that the majority of people
lack on knowledge about Greek liberal works.
To achieve these objectives of the Association we will use various means. We aim to
organize events, conferences, seminars and workshops on issues related to our
purposes and to create and promote information material, printed and electronic by
using the media. Furthermore, we aim to develop and manage programs of public
interest either independently or in cooperation with government or European
institutions and civil society. Our partners in any case should be in full agreement
with the character and the objectives of our Association. We are committed to make
a systematic effort to attract people willing to strengthen and support the work and
mission of the Association, and also secure the financial resources so that those will
be sufficient to ensure the necessary logistics.
The main bodies of our Association are the General Assembly, the Management
Board and the Secretary General. The General Assembly is the supreme organ of
the Association and consists of the regular and associated members. It has the
responsibility to decide on any matter not falling into any other body’s
responsibilities. The Management Board consists of seven members, who have
proven knowledge and experience about the purposes of the Association and are

elected for two years by the General Assembly. The first Board that will manage the
Association consists of the following members: President, Vice president, Secretary
General, Deputy Secretary General and 3 members.
“Young Liberals” shall work on its agenda by maintaining close relations with all the
liberal institutes and organizations in Greece and internationally. “Young Liberals” is
an independent Association in all decisions.
YOUNG LIBERALS,
Athens, 6 January 2017

