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Πέρυσι, τέτοιες μέρες, είχα έλθει στο Συνέδριό σας εκπροσωπώντας τη 

νέα κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πέρασε από τότε ένας ολόκληρος χρόνος, 

ένας χρόνος που σηματοδοτήθηκε από μεγάλες πολιτικές αλλαγές, από 

σημαντικές εξελίξεις.

Στο διάστημα αυτό η απώλεια του ιδρυτή μας Ανδρέα Παπανδρέου, ο 

οποίος με την προσωπικότητα και τις ιδέες του σημάδεψε τη σύγχρονη 

ιστορία της Ελλάδας, επισφράγισε το τέλος της μεταπολίτευσης και την 

έναρξη ενός νέου ιστορικού κύκλου. Στο διάστημα αυτό επίσης το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. προχώρησε σ’ ένα Συνέδριο, που όχι απλά συνέβαλε στην 

ανανέωσή του αλλά επιβεβαίωσε και ενίσχυσε την ενότητά του, την 

δυνατότητα του να ανοίγει νέους δρόμους για τη χώρα, την κοινωνία, 

τους πολίτες.

Στο ίδιο διάστημα είχαμε και την νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εκλογές της 

22ας Σεπτεμβρίου, που χωρίς αμφιβολία ήταν ένας νέος ιστορικός 

σταθμός στην πορεία αυτού του τόπου. Ο ελληνικός λαός με την ψήφο 

του, έδωσε στις δυνάμεις της προόδου, του εκσυγχρονισμού και της 

κοινωνικής ευαισθησίας, την εντολή να οδηγήσουν την Ελλάδα στο 2000 

με τόλμη και αποφασιστικότητα, με τομές και ρήξεις, με σχέδιο και 

όραμα.

Τίποτα πια δεν είναι όπως χθες. Νέες ελπίδες έχουν γεννηθεί για την 

αναμόρφωση της χώρας, για την αναγέννηση της πολιτικής, για την 

ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού. Μια νέα πορεία για μια Ελλάδα της 

ευημερίας, της ανάπτυξης και της προόδου, για μια Ελλάδα ισχυρή έχει 

ήδη αρχίσει. Οι απαιτήσεις του ελληνικού λαού για την γρήγορη πρόοδο 

αυτής της προσπάθειας, είναι αναμφίβολα μεγάλες.



Η πρόκληση είναι μεγάλη πρώτα και κύρια για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., για τις 

δυνάμεις του δημοκρατικού σοσιαλισμού, του εκσυγχρονισμού και της 

προόδου, για αυτούς που θέλουν να είναι πρωταγωνιστές και όχι 

ουραγοί των γεγονότων.

Η πρόκληση είναι ασφαλώς μεγάλη και για τη Νεολαία του ΠΑ.ΣΟ.Κ., η 

οποία καλείται καθημερινά να αποδεικνύει τη δυνατότητα της να δίνει 

απαντήσεις στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς των νέων 

ανθρώπων. Καλείται καθημερινά να επιβεβαιώνει την ικανότητα της να 

βρίσκεται κοντά στις ανάγκες, στις ανησυχίες, στις αμφισβητήσεις και 

τον ριζοσπαστισμό της σημερινής νέας γενιάς , της γενιάς της.

Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κάνει συστηματικές προσπάθειες να 

ανταποκριθεί σ’ αυτές τις απαιτήσεις, να ανταποκριθεί στην 

εμπιστοσύνη που έδειξε ο ελληνικός λαός στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Με την 

πολιτική μας επιδιώκουμε να καταστήσουμε τη χώρα συμμέτοχο στις 

διεθνείς εξελίξεις. Με την πολιτική μας επιδιώκουμε να κάνουμε την 

οικονομία ανταγωνιστική, ισχυρή, να προχωρήσουμε στην αναδιανομή 

του κοινωνικού πλούτου, να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο κοινωνικό 

κράτος, να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα της νέας φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού.

Όμως για να προωθηθούν οι απαραίτητες βαθιές τομές και μεγάλες 

αλλαγές στην κοινωνία, στην οικονομία, στους θεσμούς και στις διεθνείς 

μας σχέσεις, πρέπει να αφήσουμε πίσω οτιδήποτε από το παρελθόν 

μπορεί να μας εμποδίζει ή να μας καθυστερεί.

Ο δρόμος που ακολουθούμε σίγουρα δεν είναι εύκολος. Πρέπει να 

δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά. Τα



προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πολλά και 

συσσωρευμένα. Οφείλονται σε καθυστερήσεις χρόνων, σε ενδογενείς 

αδυναμίες και ανεπάρκειες της κοινωνίας μας. Δημιουργήθηκαν από 

την ανοχή απέναντι στα δίκτυα πελατειακών σχέσεων, από τις 

παραλυτικές ισορροπίες με ποικιλώνυμα συμφέροντα.

Η απαξίωση προς την πολιτική, η απομάκρυνση των νέων ανθρώπων 

από την πολιτική και τα κόμματα, η έκδηλη αμφισβήτηση προς τους 

πολιτικούς και τα κόμματα δεν είναι ασφαλώς άσχετη μ’ αυτά τα 

προβλήματα.

Για αυτό σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά πρέπει να γίνει 

σαφές ό τ ι:

Οι νέοι ασφυκτιούν μέσα σ’ ένα κλίμα αναποτελεσματικότητας, και 

λόγων που δεν τους αγγίζουν. Διαισθάνονται ότι έτσι οι λύσεις στα 

προβλήματα τους δεν είναι πιθανές.

Οι νέοι απαιτούν μόρφωση που θα τους δώσει τα εφόδια για να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας εποχής. Αυτό δεν μπορεί να 

γίνει χωρίς μια Ριζοσπαστική Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση.

Οι νέοι επιθυμούν να ζήσουν σε μια Ελλάδα που αναπτύσσεται και 

ευημερεί, σε μια Ελλάδα που θα τους εξασφαλίζει το δικαίωμα στην 

απασχόληση. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει δίχως την δυνατότητα της 

Ελλάδας να είναι ανταγωνιστική στον νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας, 

με την διατήρηση της σημερινής κατάστασης υπερχρέωσης της χώρας 

και έξω από την πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.



Οι νέοι θέλουν να αισθάνονται ότι ζουν σε μια Ελλάδα ισχυρή, σε μια 

Ελλάδα με φωνή και κύρος χωρίς γενικόλογα κηρύγματα πατριωτισμού, 

με φραστικές εθνικιστικές εξάρσεις. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει έξω 

από μια πραγματικά πατριωτική στάση ανασυγκρότησης της χώρας.

Η πολιτική μας ακριβώς αυτούς ακριβώς τους στόχους εξυπηρετεί. Η 

πολιτική μας αυτή ακριβώς την Ελλάδα του μέλλοντος επιδιώκει να 

οικοδομήσει.

Οι νέοι γυρνούν σήμερα την πλάτη στα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα». 

Πρέπει όλοι μας να νιώθουμε, ότι δίνουμε καθημερινά εξετάσεις 

μπροστά στα μάτια τους. Έχουν ανάγκη από καθαρές κουβέντες και 

αποσαφηνισμένους στόχους. Απαιτούν στάση ειλικρίνειας και ευθύνης, 

μια νέα ηθική στο δημόσιο βίο. Αρνούνται την μετριοκρατία και μια 

κοινωνία των «ημετέρων». Αναζητούν αξιοκρατία και νέες ευκαιρίες. 

Θέλουν πραγματική ισότητα ευκαιριών. Η επιδίωξή μας ακριβώς μ’ 

αυτές τις απαιτήσεις συμβαδίζει. Ακριβώς αυτήν την Ελλάδα της 

δημιουργίας, της ισότητας ευκαιριών και των νέων ηθικών οριζόντων 

θέλουμε να οικοδομήσουμε.

Οι νέοι θέλουν να είναι δημιουργοί νέων καταστάσεων, να αισθάνονται 

αλλά και να συμμετέχουν στον προσδιορισμό στόχων που τους 

εμπνέουν και τους συνεγείρουν. Πέφτουν έξω όσοι τους χαρακτηρίζουν 

αδιάφορους για τις εξελίξεις, αμέτοχους σε όσα γίνονται γύρω τους.

Οι νέοι αναζητούν μια νέα συλλογικότητα που θα στηρίζεται στην 

έμπνευση, την ειλικρίνεια, την διαφάνεια. Αυτό δεν μπορεί ασφαλώς να 

συμβιβάζεται με τη δογματική προσήλωση σε στερεότυπα του 

παρελθόντος. Πρέπει αντιθέτως να μας προβληματίζει ότι στα μάτια



των νέων ανθρώπων ίσως φαινόμαστε ταυτόσημοι με κατεστημένες 

ιδέες, αντιλήψεις και πρακτικές. Ότι ίσως μας θεωρούν κυρίαρχα 

υπεύθυνους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, για την 

καθημερινότητα που δεν τους ικανοποιεί και τους πνίγει. Ας μην μας 

φαίνεται περίεργο. Ας αναλογιστούμε ότι ένας δεκαεξάχρονος νέος 

γεννήθηκε και έζησε το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του με κυβέρνηση 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ότι δεν έχει τις εμπειρίες που έχουν οι μεγαλύτεροι από μας, 

τη μνήμη για τις ρίζες πολλών από τις ανεπάρκειές μας. Γι’ αυτό πρέπει 

να δείξουμε ότι έχουμε τη δύναμη να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, ότι 

έχουμε την δύναμη να επιλύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

οι νέοι.

Σε κρίσιμες ιστορικές καμπές η νεολαία θέλει να συνδέει τη δράση της 

με μεγάλες ανατροπές. Η πολιτική μας ακριβώς σε αυτό στοχεύει. 

Στοχεύει σε μια μεγάλη ανατροπή, στην δημιουργία μιας ριζικά νέας 

κατάστασης για την χώρα, την κοινωνία και τους πολίτες.

Στην προσπάθειά μας η νεολαία με τη ζωντάνια της, τη δύναμη της 

νεανικής αμφισβήτησης, τις φρέσκιες ιδέες και τον ενθουσιασμό της 

μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Μπορεί να 

επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά, ότι αποτελεί μια μεγάλη ανατρεπτική 

δύναμη. Μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην υπέρβαση καταστάσεων, 

που κρατούν τη χώρα στην καθυστέρηση. Μπορεί να βάλει την 

σφραγίδα της στην Ελλάδα του μέλλοντος. Μπορεί να αποδείξει ότι 

είναι το ρεύμα που αμφισβητεί τις ξεπερασμένες ιδέες, που αρνείται τον 

φορμαλισμό της σκέψης, που αντιστέκεται στον κυνισμό και στην 

αποξένωση της πολιτικής, που επιζητεί μια αυθεντική σχέση ανάμεσα 

στους πολίτες, την πολιτική και τα κόμματα.



Το κόμμα μας οφείλει κάτω από αυτές τις συνθήκες να ανταποκριθεί 

στις προκλήσεις της εποχής. Μην έχουμε αυταπάτες. Δίχως βαθιές 

αλλαγές στη φυσιογνωμία, στη δομή και στη λειτουργία του δεν θα 

μπορέσουμε να προχωρήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να 

ανταποκριθούμε σ’ αυτά που θέλει και επιζητεί η ελληνική κοινωνία. 

Δίχως την αναζήτηση, τις νέες ιδέες, δίχως την προώθηση της 

ανασυγκρότησης δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα 

συρρίκνωσης του κομματικού ιστού.

Η Νεολαία του ΠΑ.ΣΟ.Κ καλείται να αντιμετωπίσει αλλά και να 

ανταποκριθεί στις μεγάλες αυτές προκλήσεις. Καλείται να εκφράσει τον 

δυναμισμό και την αμφισβήτηση της νέας γενιάς. Να βρεθεί κοντά στις 

αναζητήσεις των νέων ανθρώπων, στην αγωνία και την ανασφάλεια 

τους, αλλά και τις νέες τάσεις και συμπεριφορές που αναπτύσσονται. 

Όχι για να εμφανιστεί ως ο «πολιτικός ινστρούκτορας», αντιγράφοντας 

κομματικά κακέκτυπα που ανήκουν στο παρελθόν. Όχι για να γίνει ο 

φορέας μιας «άνωθεν» πεφωτισμένης υπερπολιτικοποίησης, η οποία 

ωθεί τελικά στην παραπέρα απομάκρυνση από την πολιτική των νέων 

ανθρώπων. Αλλά για να αναπτύξει σχέσεις ισοτιμίας και ειλικρίνειας μαζί 

τους, μέσα από διαδικασίες νέες, φρέσκιες, ζωντανές. Για να αναπτύξει 

μαζί τους πριν απ’ όλα κοινωνική δράση. Για να δημιουργήσει διαύλους 

σταθερής επικοινωνίας και κοινής δράσης με τους νέους στους χώρους 

μόρφωσης, εργασίας και διασκέδασης.

Εμείς δεν θέλουμε ένα ΠΑ.ΣΟ.Κ. που θα ταυτίζεται με την κυβέρνηση. 

Θέλουμε ένα ΠΑ.ΣΟ.Κ. που θα στηρίζει και θα κρίνει την κυβέρνηση. 

Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για τη νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δεν μας φοβίζει 

η κριτική, η αντίθετη τεκμηριωμένη άποψη, η αμφισβήτηση. Αυτή 

ωστόσο θα έχει μεγαλύτερη αξία, όσο η Νεολαία ΠΑΣΟΚ αναπτύσσει



την ικανότητά της να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά καταστάσεις, να 

προτείνει, να στρατεύεται, να έχει κοινωνική ευθύνη. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά θα τα αποκτάτε, όσο περισσότερο ανοίγουν οι πόρτες 

της οργάνωσης και σε νέες δυνάμεις, όσο η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

μετατρέπεται σε μια μαζική προοδευτική νεολαιίστικη δύναμη του 

εκσυγχρονισμού και της ανανέωσης και του δημοκρατικού σοσιαλισμού.

Είμαι αισιόδοξος ότι εσείς θα βρείτε τους πιο κατάλληλους τρόπους να 

ανασυγκροτήσετε και να κάνετε την Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. μια κινητήρια 

δύναμη ανανέωσης και του κόμματος. Θα βρείτε τους τρόπους που θα 

σας επιτρέψουν όχι μόνο να βρεθείτε κοντά αλλά και να διαμορφώσετε 

κοινή γλώσσα με τους νέους ανθρώπους. Μ’ αυτούς που αναπτύσσουν 

πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα στις γειτονιές, αλλά και με τους 

νέους που δραστηριοποιούνται στις οικολογικές πρωτοβουλίες και τις 

πολύμορφες κοινωνικές δραστηριότητες. Με τους νέους που 

πρωτοστατούν στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, αλλά και μ’ αυτούς 

που αναζητούν την ταυτότητά τους. Είμαι αισιόδοξος ότι εσείς θα βρείτε 

τους τρόπους που θα σας επιτρέπουν να διαμορφώνετε ένα πλαίσιο 

διαλόγου και κοινών παρεμβάσεων με όλους τους προοδευτικούς και 

αριστερούς νέους, τις πολύμορφες και διάσπαρτες κινήσεις και 

οργανώσεις τους, ώστε να έχετε και την δική σας συμβολή στην 

υπόθεση της ισχυρής Ελλάδας.


