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Συντρόφισσες, σύντροφοι

Έχουν περάσει δεκατέσσερις μήνες από τότε που άρχισε ο νέος 

ιστορικός κύκλος διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ο κύκλος που 

άνοιξε με την εκλογική νίκη της 22ας Σεπτεμβρίου 1996. Ο 

ελληνικός λαός μας εμπιστεύθηκε. Με την ψήφο του έδωσε την 

εντολή στις δυνάμεις της προόδου, του εκσυγχρονισμού και της 

κοινωνικής ευαισθησίας να οδηγήσουν την Ελλάδα δυναμικά στο 

νέο διεθνές, ανταγωνιστικό περιβάλλον. Να την οδηγήσουν 

μπροστά με τόλμη και αποφασιστικότητα, με τομές και ρήξεις , με 

σχέδιο και όραμα.

Η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα για να 

οδηγήσει τη χώρα στον 21° αιώνα με τις καλύτερες δυνατές 

προοπτικές. Επιδιώκουμε η χώρα να έχει αποφασιστική 

παρουσία στις διεθνείς εξελίξεις. Η Ελλάδα παίζει ενεργό ρόλο στη 

διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Η Ελλάδα 

είναι η σταθεροποιητική δύναμη στα Βαλκάνια. Έχουμε 

κατορθώσει η χώρα μας να συμβάλλει εποικοδομητικά στην 

ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των χωρών της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης.

Σημαντικά ήταν τα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση στη 

διάσκεψη της Κρήτης.

Επιδιώκουμε να κάνουμε την οικονομία ανταγωνιστική και ισχυρή. 

Δημιουργούμε τις συνθήκες για ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος



και για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού.

Ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής κοινωνίας είναι μια μακροχρόνια 

και επίμονη προσπάθεια. Είναι συνεχής μεταρρυθμιστική 

διαδικασία.

Μια τέτοια διαδικασία πρέπει να στηριχθεί στους νέους, να 

ενεργοποιήσει και να αξιοποιήσει τις δημιουργικές τους 

δυνατότητες.

Σε όλες αυτές τις προσπάθειες θέλουμε η νέα γενιά να παίξει 

ρόλο. Το μέλλον της νέας γενιάς καθορίζει το μέλλον της χώρας.

Οι στρατηγικές μας επιλογές για τη νέα γενιά βασίζονται σε 

ορισμένες βασικές αρχές:

Πρώτα απ’ όλα στο κοινωνικό περιεχόμενο του εκσυγχρονισμού. 

Ο εκσυγχρονισμός αντλεί δύναμη από την ίδια την κοινωνία - και 

μάλιστα από τα πιο ζωντανά τμήματά της. Απελευθερώνει και 

καλλιεργεί τις δημιουργικές δυνάμεις. Από κάθε άποψη οι νέοι 

άνθρωποι συγκαταλέγονται στα ζωντανά αυτά τμήματα.

Δεύτερον στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Οι περισσότερες 

αν όχι όλες οι πολιτικές αποφάσεις αφορούν έμμεσα ή άμεσα τους 

νέους. Κάτι που κατά κανόνα οι διαχειριστικές ή συντεχνιακές 

νοοτροπίες παραγνωρίζουν εστιαζόμενες στο βραχυχρόνιο 

αποτέλεσμα. Μια κυβέρνηση ευαίσθητη στην αξιοπρέπεια του 

ανθρώπου δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους που θα κληθούν να



αναλάβουν τα βάρη του αύριο - ακόμη και αν δεν διαθέτουν 

σήμερα ισχύ και φωνή. Κάθε πολιτική πρέπει να έχει μια 

ευδιάκριτη διάσταση που να αναφέρεται στη νέα γενιά.

Τρίτον στη κοινωνική αλληλεγγύη. Οι νέοι είναι τα πρώτα θύματα 

της οικονομικής κρίσης και της γενικότερης ανασφάλειας που αυτή 

δημιουργεί. Μια σοσιαλιστική κυβέρνηση πιστεύει ότι είναι ζήτημα 

κοινωνικής δικαιοσύνης να ενισχυθούν πριν από όλους όσοι 

θίγονται περισσότερο από την οικονομική κρίση.

Θέλουμε την κοινωνία ισχυρή.

Το όραμα για μια ισχυρή Ελλάδα, είναι το όραμα της νέας γενιάς. 

Είναι η δική της έμπνευση που όλοι μαζί καλούμαστε να κάνουμε 

πράξη.

Μια νέα ιδεολογία ζωής διαμορφώνεται, καθώς το τέλος των 

ιδεολογιών που κυριάρχησαν τον αιώνα γίνεται αγωνία για ζωή, 

για εργασία, αγωνία για την απασχόληση, αγωνία για την 

κοινωνική προστασία. Οι νέοι σήμερα αναζητούν νέους δρόμους 

στην πολιτική, στον πολιτισμό με εντελώς διαφορετικούς κώδικες 

επικοινωνίας.



Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Η ταυτότητα των σημερινών νέων είναι δύσκολο να ορισθεί με 

συνολικούς χαρακτηρισμούς. Ήταν πιο εύκολο να ορίσουμε τη 

γενιά της δεκαετίας του εξήντα ,τη γενιά της δεκαετίας του 

εβδομήντα.

Η δικτατορία, το Πολυτεχνείο, η εισβολή στη Κύπρο, η 

μεταπολίτευση, οι έντονες πολιτικές και ιδεολογικές αναζητήσεις, 

τα μεγάλα κοινωνικά κινήματα και η αμφισβήτηση των 

κατεστημένων αξιών σημάδεψαν τις προηγούμενες γενιές.

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 η νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., η εθνική 

συμφιλίωση και οι αλλαγές στην κοινωνική διαστρωμάτωση της 

χώρας διαμόρφωσαν νέες συνθήκες.

Φτάνοντας στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 και στη δεκαετία του 90, 

λιγοστεύουν οι εμπειρίες ή τα γεγονότα που μπορεί να ζήσει 

συλλογικά και να μοιραστεί η νέα γενιά. Η νέα γενιά παρακολουθεί 

τις ραγδαίες αλλαγές της νέας τάξης πραγμάτων μετά το ’89. Το 

τέλος του ψυχρού πολέμου, την Περεστρόικα, τις αλλαγές στην 

Α. Ευρώπη, το ένα μετά το άλλο τα τείχη που πέφτουν. Οι νέοι 

άνθρωποι ζουν σε πολλά επίπεδα, υιοθετούν διαφορετικά 

πρότυπα ζωής. Είναι νέοι με πολλά ενδιαφέροντα, πολλαπλές 

αναζητήσεις, ποικίλους στόχους.



Στην Ελλάδα η σημερινή νέα γενιά μεγάλωσε κατά τη διάρκεια της 

μεγαλύτερης χρονικά ειρηνικής περιόδου. Είναι η γενιά της 

Μεταπολίτευσης, η γενιά που γεννήθηκε μαζί με τη σύγχρονη 

Ελληνική Δημοκρατία.

Οι σημερινοί Έλληνες νέοι είναι και πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Κοινοτικά προγράμματα τους επιτρέπουν να ξεπεράσουν 

τα σύνορα, να γνωρίσουν τι είναι και πώς λειτουργεί η ευρωπαϊκή 

πραγματικότητα, να προσεγγίσουν νέους άλλων χωρών.

Η τεχνολογική επανάσταση, η χρήση υπολογιστών, Ιπϊθγπθϊ, και 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταργούν σιγά σιγά τη σχέση 

κέντρου και περιφέρειας, επιτρέπουν μια ευρύτερη πρόσβαση στη 

γνώση, δημιουργούν διεθνικές δυνατότητες επικοινωνίας.

Ακόμα έχει αλλάξει σημαντικά ο ρόλος των γυναικών. Οι νέες 

γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα τουλάχιστον 

σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου. Έχουν όμως και περισσότερες 

υποχρεώσεις και είναι και αυτές από τα πρώτα θύματα της 

ανεργίας.

Σε σχέση με το χθες, οι έφηβοι του σήμερα έχουν περισσότερες 

δυνατότητες πληροφόρησης, περισσότερη ελευθερία, λιγότερα 

ταμπού, περισσότερες δυνατότητες επιλογής. Είναι πιο ανοιχτοί σε 

νέες ιδέες, έχουν πιο πολλές γνώσεις, καλύτερη επαφή με το 

περιβάλλον. Έχουν περισσότερες εμπειρίες αλλά και περισσότερα 

υλικά αγαθά.



Ίσως αναζητούν περισσότερο σταθερές αξίες, στοιχεία που 

ενώνουν, την αίσθηση να ανήκουν σε μια ευρύτερη ομάδα.

Είναι σημαντικό να νοιώθουν ότι έχουν τη δική τους άποψη. Μέσα 

σε ένα κόσμο που προσπαθεί με διάφορα μέσα να επιβάλει τη 

γνώμη, τις αξίες, τη δική του «σοφία», οι νέοι δημιουργούν το δικό 

τους κόσμο που ορίζεται με κώδικες, λέξεις, σύμβολα και κυρίως 

τη μουσική.

Οι νέοι δεν είναι αδιάφοροι, είναι απαιτητικοί γι’ αυτό είναι 

δύσπιστοι. Δυσπιστούν και ανησυχούν.

Έχουν την ανησυχία και την αγωνία να παίξουν ένα δυναμικό ρόλο 

στην εξέλιξη της κοινωνίας. Το μόνο που χρειάζεται για να 

δραστηριοποιηθούν είναι η πίστη.

Η πίστη ότι η συμμετοχή τους μπορεί να φέρει αποτελέσματα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η απόρριψη του συμβατικού πολιτικού 

λόγου συμβαδίζει συχνά με άλλης μορφής ενδιαφέρον για τα 

κοινά. Οι νέοι δεν αδιαφορούν για τα κοινά αλλά μόνο για μια 

συγκεκριμένη εκδοχή τους. Εκείνη που έχει ταυτιστεί με τον ξύλινο 

λόγο, τις μεγαλόστομες ρητορείες και τις αόριστες διακηρύξεις. ΓΓ 

αυτό γυρίζουν την πλάτη στα κόμματα που «συνεργάζονται με τον 

εαυτό τους».



Η νέα γενιά έχει κουραστεί από τον αρνητικό πολιτικό λόγο, από 

τις λογικές του μηδενικού αθροίσματος, από όσους βλέπουν 

παντού νικητές και ηττημένους. Η νέα γενιά αναζητεί 

συγκεκριμένες θετικές προτάσεις, αναζητεί συγκεκριμένα θετικά 

αποτελέσματα χωρίς νικητές και ηττημένους.

Έτσι διαμορφώνεται μια διαθεσιμότητα απέναντι σε όσες 

προτάσεις δεν αναπαράγουν τις αρνητικές ιδιότητες της πολιτικής. 

Μια πολιτική πρόταση για τους νέους έχει προοπτικές επιτυχίας, 

όταν έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και κατευθύνσεις. Όταν είναι 

ρεαλιστική, ειλικρινής, συνεπής και φιλική.

Στην ανοικτή κοινωνία του τέλους του αιώνα η νέα γενιά χωρίς 

ταμπέλες είναι έτοιμη να αλλάξει δημιουργικά την πραγματικότητα.

Ας αναλογιστούμε ότι ο σημερινός νέος γεννήθηκε, έζησε το 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής του με κυβερνήσεις ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δεν 

έχει τα βιώματα που έχουν οι μεγαλύτεροι, δεν γνωρίζει τις 

κακοδαιμονίες του παρελθόντος.

Η σύγχρονη νέα γενιά είναι η γενιά που οι πολιτικές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

διαμόρφωσαν, δεν είναι μια άλλη γενιά. Είναι η δική μας γενιά.

Είναι καιρός αξιολογώντας τα δικά μας βήματα να καταλάβουμε τα 

σημερινά προβλήματα και να προτείνουμε επίκαιρες λύσεις.

Ας αρχίσουμε πλέον να μιλάμε για τα προβλήματα των νέων και 

όχι για τους νέους ως πρόβλημα.



Η κρίση εμπιστοσύνης οφείλεται στην κρίση των ιδεολογιών, 

οφείλεται στην ασυνέπεια του πολιτικού λόγου, οφείλεται στον 

κλονισμό της ηθικής διάστασης της πολιτικής.

Η νέα γενιά πείθεται δύσκολα. Πείθεται από χειροπιαστές αλήθειες 

από το έργο που έχει επίπτωση στην ποιότητα της ζωής της. Είναι 

η γενιά που δεν θέλει υποσχέσεις. Ο χρόνος της τρέχει πιο 

γρήγορα. Δεν μπορεί η νέα γενιά να περιμένει το αύριο γιατί αύριο 

ίσως είναι αργά.

Οι νέοι δεν πείθονται από διφορούμενα νοήματα και δημαγωγικές 

υπεκφυγές.

Οι νέοι ζητούν να πειστούν για να πιστέψουν.

Θέλουν να δουν επιτέλους να γίνεται κάτι, να τελειώνει, να 

ολοκληρώνεται, να αλλάζει. Θέλουν πράξεις χωρίς συνθήματα.

Οι νέοι απαιτούν. Τα δικαιώματα τους είναι υποχρεώσεις της 

πολιτείας, είναι δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

Είναι οι ίσες ευκαιρίες στη συμμετοχή, στην πληροφόρηση, στα 

δικαιώματα, στον ελεύθερο χρόνο, στην επιχειρηματικότητα.

Οι νέοι έχουν αποδεχθεί τη σκληρή προοπτική της νέας εποχής, 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, παίρνουν ρίσκα, αφήνουν τη 

φαντασία τους να ξεδιπλωθεί. Από τη νέα άνθιση της ροκ 

μουσικής μέχρι την αναζωογόνηση του ελληνικού κινηματογράφου



ή την πληθωρική εμφάνιση νεανικών περιοδικών και τις 

επιτυχημένες προσπάθειες νέων επιχειρηματιών, ο κατάλογος 

είναι μεγάλος.

Στενά συνδεδεμένη με τη δημιουργικότητα είναι και η έντονη 

απέχθεια των νέων προς κάθε μορφής κηδεμόνευση και 

προστατευτισμό. Οι νέοι θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να 

χαράζουν αυτόνομα την πορεία τους. Και στρέφουν την 

ενεργητικότητα και τον αυθορμητισμό τους σε πεδία που η 

παραδοσιακή πολιτική σκέψη θεωρεί απολιτικά, ιδιωτικά.

Μπορούμε και πρέπει να συντονίσουμε τον βηματισμό μας μαζί με 

τους νέους τους όταν αρνούνται τον εφησυχασμό, όταν θέλουν να 

δημιουργήσουν, όταν προσπαθούν να εξερευνήσουν νέα πεδία 

της ιδιωτικής σφαίρας και να τα εντάξουν στη δημόσια ζωή.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην πολιτική της κυβέρνησης δεν πρέπει να υπάρχει 

μεταρρύθμιση που να μην έχει στην καρδιά της τους νέους. Στην 

Εκπαίδευση, στην Απασχόληση, στην Ανάπτυξη, στην Αγροτική 

πολιτική, στη Διοικητική μεταρρύθμιση, παντού. Κάνουμε τα 

πρώτα βήματα με περισσότερο φιλικές πολιτικές προς τους νέους.

Εκπαίδευση



Τα επόμενα χρόνια θα τα προσδιορίσουν φαινόμενα όπως η 

πλανητική αλληλεξάρτηση και η παγκοσμιοποίηση. Από τη 

«βασική κοινότητα» περνάμε στην «παγκόσμια κοινωνία», στην 

κοινωνία της γνώσης.

Ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια ολιγαρχία της γνώσης είναι 

εμφανής. Στρώματα προνομιούχων υψηλής γνώσης και στρατιές 

περιθωριοποιημένων από τις εξελίξεις είναι πιθανό να 

δημιουργηθούν. Μια τέτοια εξέλιξη αποτελεί απειλή για τον 

πυρήνα της δημοκρατίας απειλή για τη συνοχή της κοινωνίας. Γι 

αυτό χρειάζεται να υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση στη μόρφωση και 

τη δια βίου εκπαίδευση, να υπάρχουν πολλές εκπαιδευτικές 

διαδρομές.

Η εκπαίδευση είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα του 

εκσυγχρονισμού και της προόδου. Το σχολείο του μέλλοντος έχει 

χρέος να παρέχει υψηλής ποιότητας καθολική μόρφωση.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην κοινωνία που έρχεται, η γνώση θα 

αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ένταξη των 

ατόμων στο χώρο της απασχόλησης. Γι αυτό το σχολείο θα πρέπει 

να εφοδιάζει τους μαθητές με λειτουργικές δεξιότητες και 

ικανότητες: ικανότητα προσαρμογής, δημιουργικότητα, φαντασία, 

κριτική σκέψη και ευελιξία. Τα εφόδια αυτά θα μπορούν να τα 

αποκτήσουν οι νέοι με στέρεα γενική παιδεία και ευέλικτη 

εξειδίκευση.



Αν στη διάρκεια του 20ου αιώνα καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε 

σε μεγάλο βαθμό τον οργανικό αναλφαβητισμό στο τέλος του 

αιώνα και στις αρχές του 21ου βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον 

τεχνολογικό αναλφαβητισμό.

Στην κοινωνία της γνώσης το σημαντικό είναι κυρίως η μάθηση 

των τρόπων και των μεθόδων απόκτησης της γνώσης. Γι αυτό το 

σχολείο θα πρέπει να μαθαίνει τους μαθητές πώς να μαθαίνουν, 

να τους εφοδιάζει με την ικανότητα να εξακολουθούν να μαθαίνουν 

σ’ ένα κόσμο ανανεούμενης γνώσης.

Με τις προγραμματικές δηλώσεις αναλάβαμε τη δέσμευση να 

οργανώσουμε μια παιδεία κοινωνικά δίκαιη, ποιοτικά 

αναβαθμισμένη και αποτελεσματική.

Είχαμε προσδιορίσει ανάμεσα στους βασικούς στόχους:

• την ποιοτική αναβάθμιση του περιεχομένου της εκπαίδευσης, με 

διαρκείς διαδικασίες επιμόρφωσης και αξιολόγησης,

• την οργάνωση του επαγγελματικού προσανατολισμού και την 

ανταπόκριση της παρεχόμενης παιδείας στις υφιστάμενες 

ανάγκες.

Έχει αρχίσει η υλοποίηση μιας δέσμης εκπαιδευτικών μέτρων για 

μια «παιδεία ανοιχτών οριζόντων» για την εκπαίδευση του 2000. 

Τα μέτρα είναι ριζοσπαστικά. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο, η 

αναμόρφωση του λυκείου, το άνοιγμα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, το νέο σύστημα αξιολόγησης, το νέο σύστημα



επιλογής εκπαιδευτικών, το ανοιχτό πανεπιστήμιο, η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελούν σημαντικές τομές που με τη 

σωστή εφαρμογή τους θα αλλάξουν το εκπαιδευτικό τοπίο.

Οι εκπαιδευτικές αλλαγές ανταποκρίνονται στις διεθνείς 

προκλήσεις και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Στόχος η 

διαμόρφωση μιας παιδαγωγικής κουλτούρας που δίνει μια νέα 

ταυτότητα στα ελληνικά σχολεία και πανεπιστήμια. Τα ελληνικά 

σχολεία που ετοιμάζουν το νέο Ελληνα πολίτη με ικανότητα να 

αναλάβει και να διαχειριστεί ευθύνες.

Στρατιωτική θητεία

Μια μεγάλη πρόκληση της εκσυγχρονιστικής προσπάθειας είναι η 

αναμόρφωση των συνθηκών της στρατιωτικής θητείας.

Έχουμε πει ότι η θητεία πρέπει να πάψει να αποτελεί νεκρό χρόνο 

στη ζωή των νέων ανθρώπων. Πρέπει να αποκτήσει δημιουργικό 

και παραγωγικό χαρακτήρα με σεβασμό στην προσωπικότητα του 

στρατευμένου νέου, με προστασία των συνταγματικών 

δικαιωμάτων του ένστολου πολίτη, με δίκαιη μεταχείριση όλων των 

στρατευμένων.

Η εμπειρία που έχει μέχρι σήμερα αποκτηθεί από την εφαρμογή 

μορφών κοινωνικής θητείας στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς 

και του συστήματος κοινωνικών κριτηρίων για τις μεταθέσεις, 

αποτελεί σημαντική αφετηρία για τη γενικευμένη εφαρμογή αυτών 

των καινοτομιών.



Εξάλλου σε πειραματικό στάδιο βρίσκονται προγράμματα 

επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής κατάρτισης 

κατά τη διάρκεια της θητείας.

Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι σήμερα η επαγγελματική 

κατάρτιση είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά όπλα για την 

καταπολέμηση της ανεργίας.

Απασγόληση

Οι ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας είναι 

φυσικό να δημιουργούν στους νέους ένα αίσθημα ανασφάλειας. 

Στη διαφαινόμενη νέα εποχή η ρευστότητα και η αβεβαιότητα 

αποτελούν τον κανόνα.

Στο παρελθόν κάθε καινούρια γενιά πίστευε ότι θα ζήσει καλύτερα 

από την προηγούμενη. Το πανεπιστημιακό πτυχίο ήταν ένα μέσο 

σίγουρης επαγγελματικής αποκατάστασης. Η αλλαγή των 

συνθηκών στην αγορά εργασίας κάνει τους σημερινούς νέους να 

βλέπουν το μέλλον με ανησυχία. Η πανεπιστημιακή παιδεία δεν 

σημαίνει απαραίτητα και καλύτερη δουλειά. Οι σημερινοί νέοι 

νοιώθουν ανασφαλείς ακόμα και για την επαγγελματική τους 

εξέλιξη. Ξέρουν ότι μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν επάγγελμα.

Για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των νέων σε σχέση με την 

απαιτητικότερη αγορά εργασίας και τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό, 

η πολιτική μας βασίζεται σε τρεις άξονες:



Ι.Την εξασφάλιση μιας αναπτυξιακής πορείας που δημιουργεί 

νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης.

2. Την υιοθέτηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με 

ιδιαίτερη έμφαση στο νέο εργαζόμενο και στα προβλήματα 

ένταξης του στην αγορά εργασίας.

3. Την εφαρμογή μέτρων κοινωνικής στήριξης της νέας οικογένειας 

και της εργαζόμενης γυναίκας.

Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει παρά μόνο ένας δρόμος: η 

ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη.

Ανάπτυξη με την προσέλκυση νέων επενδύσεων, τη βελτίωση των 

υποδομών, την τεχνολογική προσαρμογή των επιχειρήσεων και 

την εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Όλα 

αυτά δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Ανάπτυξη που στηρίζεται και υποστηρίζεται από πολιτικές 

κοινωνικής συνοχής. Η κυβέρνηση τήρησε τη δέσμευσή της για 

επέκταση του νόμου για τις προσλήψεις με όλες τις αναγκαίες 

διασφαλίσεις για αδιάβλητες διαδικασίες. Ο νόμος αυτός είναι ένα 

αποφασιστικό χτύπημα στο πελατειακό σύστημα και καθιστά την 

αξιοκρατία κύριο κριτήριο πρόσληψης στο δημόσιο.

Η κυβέρνηση μας έχει ήδη πάρει συγκεκριμένα μέτρα για την 

ενίσχυση της απασχόλησης των νέων σύμφωνα με τους άξονες 

που προαναφέραμε. Τα μέτρα αυτά αφορούν μεταξύ άλλων 

κατάρτιση άνεργων πτυχιούχων, προγράμματα επιχορήγησης



ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση σπουδαστών, 

επιδοτήσεις νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας κλπ.

Η Ελλάδα είναι σήμερα η πρώτη χώρα στην Ευρώπη από την 

άποψη του ποσοστού αυτοαπασχόλησης που φτάνει περίπου στο 

51% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Γι’ αυτό ένα από τα 

μέσα για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι η ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας των νέων. Στα πλαίσια αυτά ιδιαίτερη 

σημασία έχουν:

• Η ανάπτυξη ενός δικτύου θυρίδων υποστήριξης της 

επιχειρηματικότητας των νέων σταδιακά σε όλη την Ελλάδα.

• Η εισαγωγή ευέλικτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων σε 

συνδυασμό με τη συστηματική παροχή συμβουλών για την 

υποστήριξη επιχειρήσεων που δημιουργούνται από νέους.

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Η κοινωνική προστασία δεν είναι θέμα αριθμών. Το «κοινωνικό 

πρόσωπο» δεν κατοχυρώνεται με την απρόσωπη επιδότηση, ούτε 

«αγοράζεται» με την επίδειξη υψηλών δαπανών και εκταμιεύσεων.

Το να βοηθηθεί αποτελεσματικά ο νέος που στην πρώτη του 

επαφή με τον κόσμο της εργασίας αντιμετωπίζει το φάσμα 

περιθωριοποίησης είναι προτιμότερο από μια φορολογική 

ελάφρυνση που αξίζει μερικά πακέτα τσιγάρα την εβδομάδα. Η 

μεγιστοποίηση της προσπάθειας προσαρμογής του νέου άνεργου



στην αγορά εργασίας ιεραρχείται από την κυβέρνηση του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως βασική αναπτυξιακή αλλά και κοινωνική 

προτεραιότητα.

Η συνδρομή που οφείλουμε να δώσουμε, και δίδουμε, σήμερα και 

στα αμέσως επόμενα χρόνια στον νέο άνεργο θα αποδώσει με 

αποφασιστικό τρόπο στην μελλοντική εξέλιξη της Ελληνικής 

κοινωνίας στην κατοχύρωση της κοινωνικής συνοχής.

Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, η κυβέρνηση 

επικεντρώνει την προσοχή της κατά προτεραιότητα στις ανάγκες 

του νέου που προσπαθεί να ενσωματωθεί στην αγορά εργασίας. 

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τρεις σημαντικές νέες πρωτοβουλίες για 

τους νέους άνεργους και εργαζόμενους:

1. Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων

Μέσα στην τριετία 1998-2000 όλοι οι άνεργοι νέοι της χώρας θα 

μπορούν να κάνουν χρήση ενός επιδοτούμενου προγράμματος. 

Τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην προώθηση της 

απασχόλησης μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης, της 

πρακτικής άσκησης, της επιδοτούμενης απασχόλησης για την 

πλήρη ένταξη στην αγορά εργασίας, ή της επιδότησης για τη 

δημιουργία επιχείρησης. Στόχος του προγράμματος είναι η 

ενεργητική κάλυψη των νέων ανέργων και μια νέα κινητικότητα 

στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα το 1998:



• 50.000 νέοι θα μπορέσουν να κάνουν χρήση των 

προγραμμάτων επιδότησης απασχόλησης, εργασιακής 

εμπειρίας και αυτοαπασχόλησης. Η επιδότηση θα είναι 4000 

δρχ. την ημέρα, η δε διάρκεια θα είναι 18 μηνών.

• 20.000 άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των 

επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης είτε μέσω των 

κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, είτε μέσω των σχολών του 

ΟΑΕΔ.

• Μέσα στην τριετία χρήση του προγράμματος θα κάνουν 200.000 

άνεργοι νέοι περίπου.

2. Απασχόληση σε νέους τομείς εργασίας

Ξεκινάει η μελέτη για την προώθηση νέων τομέων απασχόλησης 

όπως η κοινωνική απασχόληση, η προστασία του περιβάλλοντος, 

ο τουρισμός, η πολιτιστική κληρονομιά, οι υπηρεσίες φροντίδας, 

κλπ. Μέσα στο 1998 θα προωθηθεί η δημιουργία από τους OTA 

και άλλους κοινωνικούς φορείς θέσεων κοινωνικής εργασίας, σε 

τομείς όπως η παιδική φροντίδα, η προστασία του περιβάλλοντος.

3. Συμφιλίωση οικογένειας -εργασιακής ζωής- 
Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Ιδιαίτερα δύσκολα προβλήματα αντιμετωπίζει η νέα μητέρα είτε 

είναι εργαζόμενη είτε ψάχνει για δουλειά. Η τρίτη πρωτοβουλία 

της κυβέρνησης μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία από τους 

οργανισμούς 1500 Βρεφονηπιακών σταθμών σε όλη την χώρα 

μέσα στο 1998. Για τον σκοπό αυτό θα επιδοτηθεί με ειδικό



πρόγραμμα του ΟΑΕΔ η πλήρης στελέχωση των βρεφονηπιακών 

σταθμών έτσι ώστε να μπορέσουν οι OTA να τους θέσουν σε 

λειτουργία χωρίς προσκόμματα μέσα στο 1998. Η ομαλή 

λειτουργία των σταθμών θα δώσει την δυνατότητα πιλοτικής 

επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας τους έτσι ώστε για την 

περαιτέρω διευκόλυνση της εργαζόμενης μητέρας.

Νέοι Αγρότες

Η απροθυμία των νέων να συνεχίσουν το αγροτικό επάγγελμα 

οδηγεί σε γήρανση του αγροτικού πληθυσμού με όλες τις 

συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Είναι ένα φαινόμενο που 

παρατηρείται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. αλλά περισσότερο έντονα 

στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των 

αρχηγών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων το 60% περίπου είναι 

ηλικίας άνω των 55 ετών ενώ το 30% είναι ηλικίας άνω των 65 

ετών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο 

κατάρτισης και εξειδίκευσης στους διάφορους τομείς προκαλεί 

πολλές δυσκολίες στη γεωργική μας ανάπτυξη.

Στα πλαίσια αυτά μεγάλη προτεραιότητα της αγροτικής μας 

πολιτικής είναι τα μέτρα για τους νέους αγρότες. Γι αυτό δίνουμε 

σημαντικά κίνητρα μέσω φορολογικών απαλλαγών, επιδοτήσεων, 

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ΛΗΖΙΝΓΚ, 

διευκολύνσεων για τις αγροτικές κατασκευές, ελαφρύνσεων στο 

κόστος παραγωγής μετά την ολοκλήρωση του μητρώου αγροτών.



ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΝΕΟΥΣ

Μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη νεολαία πρέπει να κινηθεί σε 

τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

Να έχει και θεματική και διατομεακή διάσταση.

Τοπικό επίπεδο

Μια από τις βασικές προσπάθειες της κυβέρνησης είναι η 

ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιφερειών της χώρας. Η 

ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από το πρόγραμμα 

«ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» θα φέρει μια νέα πνοή στις τοπικές κοινωνίες 

της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα αυτό θα δημιουργήσει κίνητρα, ώστε όλο και 

περισσότεροι νέοι να μη μετακινούνται προς τα μεγάλα αστικά 

κέντρα, χάρις στην ενεργοποίηση τοπικών αναπτυξιακών 

προγραμμάτων και τοπικών συμφώνων απασχόλησης.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας θα βοηθήσει σημαντικά στο να 

καταργηθούν οι ανισότητες κέντρου και περιφέρειας σε ότι αφορά 

τη γνώση, την κατάρτιση, την πληροφόρηση, τη συμμετοχή, την 

κουλτούρα, την επιχειρηματικότητα.



Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαθεσιμότητα των νέων για μια πιο 

ενεργή συμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας 

κυρίως σε τοπικό επίπεδο μέσα από θεματικές δράσεις.

Οι δράσεις αυτές αναπτύσσονται με εντυπωσιακό ρυθμό. Συχνά 

επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες τοπικών 

προβλημάτων και πολιτιστικών πρωτοβουλιών παρουσιάζουν 

μεγάλο βαθμό ενεργοποίησης και υψηλό επίπεδο ποιότητας στις 

παρεμβάσεις τους.

Το δημόσιο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης των νέων που 

πρόσφατα εγκαινίασε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς θα 

επιτρέψει τη δημιουργία κέντρων πληροφόρησης σε όλη την 

Ελλάδα σε συνεργασία κάθε φορά με τοπικούς φορείς.

Εθνικό επίπεδο

Σε εθνικό επίπεδο σε ότι αφορά τα δικαιώματα των νέων 

σημαντική είναι η δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την 

ανήλικη νεότητα. Το παρατηρητήριο αυτό που λειτουργεί στα 

πλαίσια της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς:

• αναλύει την πραγματική κατάσταση των εφήβων στη χώρα 

μας

• αξιολογεί τη σχετική νομοθεσία

• αξιολογεί την υλοποίηση των νόμων που αναφέρονται στην 

ανήλικη νεότητα



• συγκεντρώνει στατιστικά, νομοθετικά, νομολογιακά και 

βιβλιογραφικά δεδομένα

• συντάσσει και ενημερώνει τον χάρτη των δημόσιων και 

ιδιωτικών υπηρεσιών που απευθύνονται στα παιδιά και τους 

νέους

• συνεργάζεται με τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, υπουργεία 

και οργανισμούς για τη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης υπέρ των ανηλίκων

Μια σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ήταν η καθιέρωση 

του θεσμού του συνηγόρου του πολίτη. Στις αρμοδιότητες του 

συνηγόρου του πολίτη λαμβάνεται πρόνοια ώστε να περιληφθούν 

και τα θέματα παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών και των 

νέων.

Ολυμπιακοί αγώνες 2004

Μια μεγάλη εθνική πρόκληση είναι η διοργάνωση των 

Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.

Η διοργάνωση αυτή χρειάζεται την ενεργό συμμετοχή των νέων. 

Ήδη χιλιάδες νέοι έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να 

συμμετάσχουν στη διοργάνωση ως εθελοντές. Θα είναι η καλύτερη 

ευκαιρία, το σύγχρονο πρόσωπο της Ελλάδας να εκπροσωπηθεί 

από τη νέα γενιά.



Στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες η κυβέρνηση 

σχεδιάζει μια σειρά από δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση 

των νέων αθλητών σ’ όλη τη χώρα καθώς και σημαντικές 

πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα βοηθήσουν στην εξοικείωση της 

νέας γενιάς με την πνευματική διάσταση του ολυμπισμού.

Επίσης δημιουργούνται τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης σε 

γυμνάσια και λύκεια όλης της χώρας για τη σύνδεση του σχολικού 

με τον αγωνιστικό αθλητισμό.

Διεθνικό επίπεδο

Ευρώπη

Η Ελλάδα πλησιάζοντας στην ΟΝΕ γίνεται πια ένα σημαντικό 

κομμάτι της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Ο νέος εργαζόμενος 

οφείλει να έχει γνώση αυτής της νέας συγκυρίας.

Όλο και περισσότεροι νέοι συμμετέχουν σε κοινοτικά 

προγράμματα όπως το «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» που αφορά τη σχολική 

εκπαίδευση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την προώθηση 

εκμάθησης ξένων γλωσσών και την ανοιχτή και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση.

Εξ’ άλλου με προγράμματα ανταλλαγής επισκέψεων όπως το 

«Νεολαία για την Ευρώπη» (Youth for Europe), κατά τη διάρκεια 

των τριών τελευταίων χρόνων περίπου 7.500 νέοι από τη χώρα



μας ταξίδεψαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 7.500 νέοι 

από άλλα κράτη μέλη επισκέφθηκαν την Ελλάδα.

Από τον Απρίλιο του 1997 εφαρμόζεται για πρώτη φορά η 

Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία που απευθύνεται σε νέους από 

18 μέχρι 25 ετών και τους παρέχει τη δυνατότητα να 

πραγματοποιήσουν μια κοινωφελή δραστηριότητα ενταγμένη σε 

ένα τοπικό σχέδιο για μια περίοδο που κυμαίνεται από έξι μήνες 

έως ένα χρόνο.

Βαλκάνια

Η κυβέρνηση αναπτύσσει μια εξωστρεφή και πολύπλευρη 

εξωτερική πολιτική δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις με τις 

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Νέες προοπτικές 

συνεργασίας ανοίγονται μετά την επιτυχή Βαλκανική Διάσκεψη 

που έγινε πρόσφατα στην Κρήτη.

Σ’ αυτό το άνοιγμα προς τους Βαλκάνιους γείτονές μας οι νέοι 

μπορούν να παίξουν ενεργό ρόλο.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι δυνατότητες ανταλλαγής επισκέψεων 

μέσα από προγράμματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ένας άλλος τομέας όπου οι νέοι έχουν πολλά να προσφέρουν 

είναι η αναπτυξιακή συνεργασία. Με το σχέδιο νόμου που ετοίμασε 

το Υπουργείο Εξωτερικών «Περί ρύθμισης θεμάτων μη 

κυβερνητικών οργανώσεων και πολιτικής αναπτυξιακής



συνεργασίας με αναπτυσσόμενες χώρες» δίνονται κίνητρα σε 

όσους θέλουν να συμβάλουν στα προγράμματα μη κυβερνητικών 

οργανώσεων που πραγματοποιούνται στις χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι ενθαρρυντικό ότι οι ελληνικές μη 

κυβερνητικές οργανώσεις έχουν αναπτύξει ήδη σημαντική δράση 

στα Βαλκάνια αξιοποιώντας μη κρατικές πηγές χρηματοδότησης.

Την εποχή των παγκόσμιων δικτύων οι σταθεροί δίαυλοι 

επικοινωνίας ανάμεσα στους νέους μπορούν να γίνουν οι 

καλύτερες γέφυρες φιλίας ανάμεσα στους λαούς.

Η ανάγκη αυτή ας γίνει συνείδηση, η επικοινωνία αυτή ας γίνει 

συνήθεια. Σας καλώ όλους να αναλάβετε πρωτοβουλίες. Δεν 

είναι ανάγκη να υπάρχει παντού το προστατευτικό χέρι της 

κρατικής χρηματοδότησης ή της δημόσιας παρουσίας. Νεολαία 

σημαίνει καινούργιο, διαφορετικό, αναζήτηση, περιπέτεια. Ας 

δημιουργήσετε ένα κίνημα διασύνδεσης και γνωριμίας με τις 

γειτονικές χώρες. Ας πραγματοποιήσετε την επιδίωξη της 

Ελλάδας να είναι εκεί παρούσα ως παράγων φιλίας και 

συνεργασίας. Μέσα από εσάς. Με σας.

Ναρκωτικά

Το πρόβλημα των ναρκωτικών στη χώρα μας είναι μεν σημαντικό 

αλλά δεν έχει πάρει ακόμα την έκταση που έχει σε άλλα κράτη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως όπως διαπιστώθηκε και σε μια 

πρόσφατη συνάντηση που είχα με τους φορείς που ασχολούνται 

με το θέμα της καταπολέμησης της χρήσης των ναρκωτικών, το



φαινόμενο αυτό εμφανίζει μια ανοδική τάση και επεκτείνεται σε 
μικρότερες ηλικίες.

Μια ολοκληρωμένη απάντηση στο πρόβλημα των ναρκωτικών 

είναι δύσκολη.

Παρ’ όλα αυτά στην τετραετία 1993-1997 έγιναν σημαντικά βήματα 

από την πολιτεία στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των 

προσπαθειών για την απεξάρτηση και την επανένταξη. 

Ενισχύθηκαν οι θεραπευτικές κοινότητες. Εφαρμόσθηκε 

πειραματικά η χορήγηση υποκατάστατων (μεθαδόνης).

Για μας η πρόληψη αποτελεί τον μόνο τρόπο ριζικής 

αντιμετώπισης της διάδοσης της χρήσης ναρκωτικών.

Μέχρι το τέλος του 1997 θα λειτουργούν 26 τουλάχιστον νέα 

κέντρα πρόληψης στους κύριους νομούς της χώρας. Πρόσφατα 

άρχισε να λειτουργεί κινητή μονάδα άμεσης βοήθειας. Σ’ αυτή τη 

προσπάθεια χρειάζεται να υπάρχει κοινωνική συμμετοχή. Όπως 

πρέπει να υπάρχει και εθελοντισμός. Οι νέοι συμμετέχουν ήδη 

ενεργά στις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

προσφέροντας εθελοντική εργασία στις κοινότητες απεξάρτησης.

Πιστεύουμε ότι προέχει να ενταθεί η συνεργασία με τους 

υπόλοιπους εταίρους της ΕΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

καταπολέμηση των ναρκωτικών να γίνεται παντού με ένα ίδιο 

πλαίσιο, να καθορίζεται από τα ίδια κριτήρια γιατί τότε θα είναι και 
πιο αποτελεσματική.



Διατουεακή Διάσταση τγκ  πoλιτικήc νια τοικ Νέους

Σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή εμπειρία επιχειρούμε μια νέα 

προσέγγιση του σχεδιασμού της πολιτικής μας για τους νέους.

Χρειάζεται να στραφούμε στη νεολαία στο σύνολο της και όχι μόνο 

σε κάποιες επιλεγμένες ομάδες που έχουν συγκεκριμένα 

προβλήματα ή ειδικότερες πολιτικές, οικολογικές ή καλλιτεχνικές 

αναζητήσεις. Η πολιτική για τους νέους θα πρέπει να ενσωματωθεί 

στα κεντρικά πεδία της κυβερνητικής δράσης (οικονομία, 

δικαιοσύνη, εξωτερική πολιτική, κλπ.) όπου εντάσσονται ειδικά 

μέτρα για τη νέα γενιά. Η διαμόρφωση της πολιτικής μας για τους 

νέους δεν θα γίνει χωρίς τους νέους. Θα συνδιαμορφωθεί με τους 

νέους. Θα έλεγα προς τους νέους: «Εμείς δεν θέλουμε να 

συμβαίνουν κάποια πράγματα που σας αφορούν χωρίς εσάς». 

Εχουμε ανάγκη τις πρωτοβουλίες των νέων. Τις περιμένουμε. Το 

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

μελετά και τη δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης για τη δημιουργία 

Δημοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων Νέων.

Χρειάζεται βέβαια ο συντονισμός των διαφόρων φορέων για να 

υλοποιηθεί μια τέτοια ολοκληρωμένη πολιτική. Μόνο μέσα από μια 

συνθετική προσέγγιση μπορεί να υπάρξουν γρήγορα 

αποτελέσματα και η πολιτική να είναι ευδιάκριτη και 

αναγνωρίσιμη. Γι’ αυτό και θα συγκροτηθεί μία Διυπουργική 

Επιτροπή για θέματα Νεότητας, που θα διαμορφώσει και θα



παρακολουθήσει την εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης για 
τους νέους.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Τις μέρες αυτές ξαναθυμόμαστε τα γεγονότα του Πολυτεχνείου 

γεγονότα που άνοιξαν το δρόμο της σύγχρονης Ελληνικής 

Δημοκρατίας. Η επέτειος του Πολυτεχνείου δείχνει πόσο 

καθοριστική μπορεί να είναι η συμμετοχή των νέων στην εξέλιξη 

της ιστορίας.

Η πολιτική μας για τους Νέους μας αναγκάζει να στοχαστούμε, να 

σχεδιάσουμε και να δράσουμε με φαντασία, με ευρηματικότητα, με 

έμπνευση. Να αναδείξουμε τα στοιχεία εκείνα της πολιτικής μας 

ταυτότητας που ρίχνουν γέφυρες προς τον 21° αιώνα, που κάνουν 

πράξη το όραμά μας για τη νέα εποχή.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Πολλοί έχουν μιλήσει για το τέλος των ουτοπιών. Οι ουτοπίες 

μπορεί να οδηγούν σε επικίνδυνες μεσσιανικές ατραπούς. Όμως 

αυτό που εξακολουθούμε να έχουμε ανάγκη, σήμερα περισσότερο 

παρά ποτέ, είναι «η φαντασία του παρόντος», για να 

χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός σύγχρονου Γάλλου διανοητή.



Ζούμε σε μια δύσκολη, αλλά συνάμα ενδιαφέρουσα και πλούσια 

σε προκλήσεις εποχή. Όλοι -και περισσότερο οι νέοι- καλούμαστε 

να ανιχνεύσουμε τις απαντήσεις, να αναζητήσουμε νέους εφικτούς 

τρόπους συλλογικής δράσης, να αφουγκραστούμε εδώ και τώρα 

νέους τρόπους διασύνδεσης του δημόσιου με το ιδιωτικό.

Όλος ο σχεδιασμός και η δράση μας έχουν ως στόχο να 

διευρύνουν το πεδίο του εφικτού, να κάνουν ένα βήμα πέρα από 

τον ορίζοντα του σήμερα.

Κρινόμαστε συνεχώς από το έργο μας.

Και για αυτό έχουμε ανάγκη από τη φαντασία του παρόντος. Για 

αυτό επιμένουμε στο έργο μας, στην καθημερινή και επίπονη 

μετατόπιση των ορίων για μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη, 

πιο δημιουργική.

Η νέα γενιά να είναι η κινητήρια δύναμη των εξελίξεων. Είναι η 

γενιά που μπορεί να συμφιλιώσει τη δημοκρατία με την αγορά, την 

ανάπτυξη με τη δικαιοσύνη, την πολιτική με τον πολιτισμό.

Είναι η γενιά της ισχυρή Ελλάδας.

Είναι η γενιά της ενωμένης Ευρώπης.
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Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Έχουν περάσει δεκατέσσερις μήνες από τότε που άρχισε ο νέος 

ιστορικός κύκλος διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ο κύκλος που 

άνοιξε με την εκλογική νίκη της 22ας Σεπτεμβρίου 1996. Ο 

ελληνικός λαός μας εμπιστεύθηκε. ( Με  την ψήφο του έδωσε την 

εντολή στις δυνάμεις της προόδου, του εκσυγχρονισμού και της 

κοινωνικής ευαισθησίας να οδηγήσουν την Ελλάδα δυναμικά στο 

νέο διεθνές, ανταγωνιστικό περιβάλλον. Να την οδηγήσουν 

μπροστά με τόλμη και αποφασιστικότητα, με τομές και ρήξεις , με 

σχέδιο και όραμα. ,

Η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα για να

οδηγήσει τη χώρα στον 21° αιώνα με τις καλύτερες δυνατές -τγ .
[ ίοια ω>ι

προοπτικές. Επιδιώκουμε η χώρα να έχει αποφασιστική Μ  

παρουσία στις διεθνείς εξελίξεις. Η Ελλάδα παίζει ενεργό ρόλο στη 

διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Η Ελλάδα 

είναι η σταθεροποιητική δύναμη στα Βαλκάνια. Έχουμε 

κατορθώσει η χώρα μας να συμβάλλει_ εποικοδομητικά στην 

ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των χωρών της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης.

Σημαντικά ήταν τα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση στη 
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Επιδιώκουμε να κάνουμε την οικονομία ανταγωνιστική και ισχυρή. 

Δημιουργούμε τις συνθήκες για ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος
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και για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού.

Ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής κοινωνίας είναι μια μακροχρόνια 

και επίμονη προσπάθεια. Είναι συνεχής μεταρρυθμιστική 
διαδικασία.

1. ’ αι χε  αι*.£>(

Μια τέτοια διαδικασία πρέπει να στηριχθεί στους νέους, να 

ενεργοποιήσει και να αξιοποιήσει τις δημιουργικές τους 

δυνατότητες.

Μ
Σε όλες αυτές τις προσπάθειες θέλουμε/ή νέα γενιάΓνα παίξει 

ρόλο. Το μέλλον της νέας γενιάς καθορίζει το μέλλον της χώρας.

Οι στρατηγικές μας επιλογές για τη νέα γενιά βασίζονται σε 

ορισμένες βασικές αρχές:

Πρώτα απ’ όλα στο κοινωνικό περιεχόμενο του εκσυγχρονισμού. 

Ο εκσυγχρονισμός αντλεί δύναμη από την ίδια την κοινωνία - και 

μάλιστα από τα πιο ζωντανά τμήματά της. Απελευθερώνει και 

καλλιεργεί τις δημιουργικές δυνάμεις. Από κάθε άποψη οι_νέοι 

άνθρωποι συγκαταλέγονται στα ζωντανά αυτά τμήματα.

I

Δεύτερον στην αλληλεγγύη μεταξμ των γενεών. Οι περισσότερες 

αν όχι όλες οι πολιτικές αποφάσεις αφορούν έμμεσα ή άμεσα τους 

νέους. Κάτι που κατά κανόνα οι διαχειριστικές ή συντεχνιακές 

νοοτροπίες παραγνωρίζουν εστιαζόμενες στο βραχυχρόνιο 

αποτέλεσμα. Μια κυβέρνηση ευαίσθητη στην αξιοπρέπεια του 

ανθρώπου δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους που θα κληθούν να



αναλάβουν τα βάρη του αύριο - ακόμη και αν δεν διαθέτουν 

σήμερα ισχύ και φωνή. Κάθε πολιτική πρέπει να έχει μια 

ευδιάκριτη διάσταση που να αναφέρεται στη νέα γενιά.

Τρίτον στη κοινωνική αλληλεγγύη. Οι νέοι είναι τα πρώτα θύματα 

της οικονομικής κρίσης και της γενικότερης ανασφάλειας που αυτή 

δημιουργεί. Μια σοσιαλιστική κυβέρνηση πιστεύει ότι είναι ζήτημα 

κοινωνικής δικαιοσύνης να ενισχυθούν πριν από όλους όσοι 

θίγονται περισσότερο από την οικονομική κρίση.

Θέλουμε την κοινωνία ισχυρή.

Το όραμα για μια ισχυρή Ελλάδα, είναι το όραμα της νέας γενιάς. 

Είναι η δική της έμπνευση που όλοι μαζί καλούμαστε να κάνουμε

Μια νέα ιδεολογία ζωής διαμορφώνεται, καθώς το τέλος των 

ιδεολογιών που κυριάρχησαν τον αιώνα γίνεται αγωνία για ζωή, 

για εργασία, αγωνία για την απασχόληση, αγωνία για την 

κοινωνική προστασία. Οι νέοι σήμερα αναζητούν νέους δρόμους 

στην πολιτική, στον πολιτισμό με εντελώς διαφορετικούς κώδικες 

επικοινωνίας.

πράξη.
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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Η ταυτότητα των σημερινών νέων είναι δύσκολο να ορισθεί με 

συνολικούς χαρακτηρισμούς. Ήταν πιο εύκολο να ορίσουμε τη 

γενιά της δεκαετίας του εξήντα ,τη γενιά της δεκαετίας του 

εβδομήντα.

Η δικτατορία, το Πολυτεχνείο, η εισβολή στη Κύπρο, η 

μεταπολίτευση, οι έντονες πολιτικές και ιδεολογικές αναζητήσεις, 

τα μεγάλα κοινωνικά κινήματα και η αμφισβήτηση των 

κατεστημένων αξιών σημάδεψαν τις προηγούμενες γενιές.

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 η νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., η εθνική 

συμφιλίωση και οι αλλαγές στην κοινωνική διαστρωμάτωση της 

χώρας διαμόρφωσαν νέες συνθήκες.

Φτάνοντας στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 και στη δεκαετία του 90, 

λιγοστεύουν οι εμπειρίες ή τα γεγονότα που μπορεί να ζήσει 

συλλογικά και να μοιραστεί η νέα γενιά. Η νέα γενιά παρακολουθεί 

τις ραγδαίες αλλαγές της νέας τάξης πραγμάτων μετά το ’89. Το 

τέλος του ψυχρού πολέμου, την Περεστρόικα, τις αλλαγές στην 

Α. Ευρώπη, το ένα μετά το άλλο τα τείχη που πέφτουν. Οι νέοι 

άνθρωποι ζουν σε πολλά επίπεδα, υιοθετούν διαφορετικά 

πρότυπα ζωής. Είναι νέοι με πολλά ενδιαφέροντα, πολλαπλές 

αναζητήσεις, ποικίλους στόχους.

Στην Ελλάδα η σημερινή νέα γενιά μεγάλωσε κατά τη διάρκεια της 

μεγαλύτερης χρονικά ειρηνικής περιόδου. Είναι η γενιά της



Μεταπολίτευσης, η γενιά που γεννήθηκε μαζί με τη σύγχρονη 

Ελληνική Δημοκρατία.

Οι σημερινοί Έλληνες νέοι είναι και πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Κοινοτικά προγράμματα τους επιτρέπουν να ξεπεράσουν 

τα σύνορα, να γνωρίσουν τι είναι και πώς λειτουργεί η ευρωπαϊκή 

πραγματικότητα, να προσεγγίσουν νέους άλλων χωρών.

Η τεχνολογική επανάσταση, η χρήση υπολογιστών, Internet, και 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταργούν σιγά σιγά τη σχέση 

κέντρου και περιφέρειας, επιτρέπουν μια ευρύτερη πρόσβαση στη 

γνώση, δημιουργούν διεθνικές δυνατότητες επικοινωνίας.

Ακόμα έχει αλλάξει σημαντικά ο ρόλος των γυναικών. Οι νέες 

γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα τουλάχιστον 

σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου. Έχουν όμως και περισσότερες 

υποχρεώσεις και είναι και αυτές από τα πρώτα θύματα της 

ανεργίας.

Σε σχέση με το χθες, οι έφηβοι του σήμερα έχουν περισσότερες

δυνατότητες πληροφόρησης, περισσότερη ελευθερία, λιγότερα

ταμπού, περισσότερες δυνατότητες επιλογής. Είναι πιο ανοιχτοί σε

νέες ιδέες, έχουν πιο πολλές γνώσεις, καλύτερη επαφή με το

περιβάλλον. Έχουν περισσότερες εμπειρίες αλλά και περισσότερα
υλικά αγαθά. gjvouçv-iuaoi otc tO i^a^ou  tooj
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Ίσωξ αναζητούν περισσότερο σταθερές αξίες, στοιχεία που 

ενώνουν, την αίσθηση να ανήκουν σε μια ευρύτερη ομάδα.
. t  (
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Είναι σημαντικό να νοιώθουν ότι έχουν τη δική τους άποψη. Μέσα 

σε ένα κόσμο που προσπαθεί με διάφορα μέσα να επιβάλει τη 

γνώμη, τις αξίες, τη δική του «σοφία», οι νέοι δημιουργούν το δικό 

τους κόσμο που ορίζεται με κώδικες, λέξεις, σύμβολα και κυρίως 

τη μουσική.

Οι νέοι δεν είναι αδιάφοροι,^ είναι απαιτητικοί γι’ αυτό είναι 

δύσπιστοι. Δυσπιστούν και ανησυχούν.

Έχουν την ανησυχία και την αγωνία να παίξουν ένα δυναμικό ρόλο 

στην εξέλιξη της κοινωνίας. Το μόνο που χρειάζεται για να 

δραστηριοποιηθούν είναι η πίστη'

Η πίστη ότι η συμμετοχή τους μπορεί να φέρει αποτελέσματα.
Xüü. £υο  - JÛo cwr* oc ι 4 «  c « '  uoiuc*

Χαρακτηριστικό είναι ότι η απόρριψη του συμβατικού πολιτικού 

λόγου συμβαδίζει συχνά με άλλης μορφής ενδιαφέρον για τα 

KOjvduOi νέοι δεν αδιαφορούν για τα κοινά αλλά μόνο για μια 

συγκεκριμένη εκδοχή τους. Εκείνη που έχει ταυτιστεί με τον ξύλινο 

λόγο, τις μεγαλόστομες ρητορείες και τις αόριστες διακηρύξεις. Γι’ 

αυτό γυρίζουν την πλάτη στα κόμματα που «συνεργάζονται με τον 

εαυτό τους».

Η νέα γενιά έχει κουραστεί από τον αρνητικό πολιτικό λόγο, από 

τις λογικές του μηδενικού αθροίσματος, από όσους βλέπουν 

παντού νικητές και ηττημένους. Η νέα γενιά αναζητεί 

συγκεκριμένες θετικές προτάσεις, αναζητεί συγκεκριμένα θετικά 

αποτελέσματα χωρίς νικητές και ηττημένους.



Έτσι διαμορφώνεται μια διαθεσιμότητα απέναντι σε όσες 

προτάσεις δεν αναπαράγουν τις αρνητικές ιδιότητες της πολιτικής. 

Μια πολιτική πρόταση για τους νέους έχει προοπτικές επιτυχίας, 

όταν έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο και κατευθύνσεις. Όταν είναι 

ρεαλιστική, ειλικρινής, συνεπής και φιλική.

Στην ανοικτή κοινωνία του τέλους του αιώνα η νέα γενιά χωρίς 

ταμπέλες είναι έτοιμη να αλλάξει δημιουργικά την πραγματικότητα.

Ας αναλογιστούμε ότι ο σημερινός νέος γεννήθηκε, έζησε το 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής του με κυβερνήσεις ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δεν 

έχει τα βιώματα που έχουν οι μεγαλύτεροι, δεν γνωρίζει τις 

κακοδαιμονίες του παρελθόντος.

Η σύγχρονη νέα γενιά είναι η γενιά που οι πολιτικές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

διαμόρφωσαν, δεν είναι μια άλλη γενιά. Είναι η δική μας γενιά.

Είναι καιρός αξιολογώντας τα δικά μας βήματα να καταλάβουμε τα 

σημερινά προβλήματα και να προτείνουμε επίκαιρες λύσεις.

Ας αρχίσουμε πλέον να μιλάμε για τα προβλήματα των νέων και 

όχι για τους νέους ως πρόβλημα.

Η κρίση εμπιστοσύνης οφείλεται στην κρίση των ιδεολογιών, 

οφείλεται στην ασυνέπεια του πολιτικού λόγου, οφείλεται στον 

κλονισμό της ηθικής διάστασης της πολιτικής.



Η νέα γενιά πείθεται δύσκολα. Πείθεται από χειροπιαστές αλήθειες 

από το έργο που έχει επίπτωση στην ποιότητα της ζωής της. Είναι 

η γενιά που δεν θέλει υποσχέσεις. Ο χρόνος της τρέχει πιο 

γρήγορα. Δεν μπορεί η νέα γενιά να περιμένει το αύριο γιατί αύριο 

ίσως είναι αργά.

Οι νέοι δεν πείθονται από διφορούμενα νοήματα και δημαγωγικές 

υπεκφυγές.

Οι νέοι ζητούν να πειστούν για να πιστέψουν.

Θέλουν να δουν επιτέλους να γίνεται κάτι, να τελειώνει, να 

ολοκληρώνεται, να αλλάζει. Θέλουν πράξεις χωρίς συνθήματα.

Οι νέοι απαιτούν. Τα δικαιώματα τους είναι υποχρεώσεις της 

πολιτείας, είναι δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

Είναι οι ίσες ευκαιρίες στη συμμετοχή, στην πληροφόρηση, στα 

δικαιώματα, στον ελεύθερο χρόνο, στην επιχειρηματικότητα.

Οι νέοι έχουν αποδεχθεί τη σκληρή προοπτική της νέας εποχής, 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, παίρνουν ρίσκα, αφήνουν τη 

φαντασία τους να ξεδιπλωθεί. Από τη νέα άνθιση της ροκ 

μουσικής μέχρι την αναζωογόνηση του ελληνικού κινηματογράφου 

ή την πληθωρική εμφάνιση νεανικών περιοδικών και τις 

επιτυχημένες προσπάθειες νέων επιχειρηματιών, ο κατάλογος 

είναι μεγάλος.



Στενά συνδεδεμένη με τη δημιουργικότητα είναι και η έντονη 

απέχθεια των νέων προς κάθε μορφής κηδεμόνευση και 

προστατευτισμό. Οι νέοι θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να 

χαράζουν αυτόνομα την πορεία τους. Και στρέφουν την 

ενεργητικότητα και τον αυθορμητισμό τους σε πεδία που η 

παραδοσιακή πολιτική σκέψη θεωρεί απολιτικά, ιδιωτικά.

Μπορούμε και πρέπει να συντονίσουμε τον βηματισμό μας μαζί με 

τους νέους τους όταν αρνούνται τον εφησυχασμό, όταν θέλουν να 

δημιουργήσουν, όταν προσπαθούν να εξερευνήσουν νέα πεδία 

της ιδιωτικής σφαίρας και να τα εντάξουν στη δημόσια ζωή.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην πολιτική της κυβέρνησης δεν πρέπει να υπάρχει 

μεταρρύθμιση που να μην έχει στην καρδιά της τους νέους. Στην 

Εκπαίδευση, στην Απασχόληση, στην Ανάπτυξη, στην Αγροτική 

πολιτική, στη Διοικητική μεταρρύθμιση, παντού. Κάνουμε τα 

πρώτα βήματα με περισσότερο φιλικές πολιτικές προς τους νέους.

Εκπαίδευση

Τα επόμενα χρόνια θα τα προσδιορίσουν φαινόμενα όπως η 

πλανητική αλληλεξάρτηση και η παγκοσμιοποίηση. Από τη 

«βασική κοινότητα» περνάμε στην «παγκόσμια κοινωνία», στην 

κοινωνία της γνώσης.



Ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια ολιγαρχία της γνώσης είναι 

εμφανής. Στρώματα προνομιούχων υψηλής γνώσης και στρατιές 

περιθωριοποιημένων από τις εξελίξεις είναι πιθανό να 

δημιουργηθούν. Μια τέτοια εξέλιξη αποτελεί απειλή για τον 

πυρήνα της δημοκρατίας απειλή για τη συνοχή της κοινωνίας. Γι 

αυτό χρειάζεται να υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση στη μόρφωση και 

τη δια βίου εκπαίδευση, να υπάρχουν πολλές εκπαιδευτικές 

διαδρομές.

Η εκπαίδευση είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα του 

εκσυγχρονισμού και της προόδου. Το σχολείο του μέλλοντος έχει 

χρέος να παρέχει υψηλής ποιότητας καθολική μόρφωση.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην κοινωνία που έρχεται, η γνώση θα 

αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ένταξη των 

ατόμων στο χώρο της απασχόλησης. Γι αυτό το σχολείο θα πρέπει 

να εφοδιάζει τους μαθητές με λειτουργικές δεξιότητες και 

ικανότητες: ικανότητα προσαρμογής, δημιουργικότητα, φαντασία, 

κριτική σκέψη και ευελιξία. Τα εφόδια αυτά θα μπορούν να τα 

αποκτήσουν οι νέοι με στέρεα γενική παιδεία και ευέλικτη 

εξειδίκευση.

Αν στη διάρκεια του 20ου αιώνα καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε 

σε μεγάλο βαθμό τον οργανικό αναλφαβητισμό στο τέλος του 

αιώνα και στις αρχές του 21ου βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον 

τεχνολογικό αναλφαβητισμό.



Στην κοινωνία της γνώσης το σημαντικό είναι κυρίως η μάθηση 

των τρόπων και των μεθόδων απόκτησης της γνώσης. Γι αυτό το 

σχολείο θα πρέπει να μαθαίνει τους μαθητές πώς να μαθαίνουν, 

να τους εφοδιάζει με την ικανότητα να εξακολουθούν να μαθαίνουν 

σ’ ένα κόσμο ανανεούμενης γνώσης.

Με τις προγραμματικές δηλώσεις αναλάβαμε τη δέσμευση να 

οργανώσουμε μια παιδεία κοινωνικά δίκαιη, ποιοτικά 

αναβαθμισμένη και αποτελεσματική.

Είχαμε προσδιορίσει ανάμεσα στους βασικούς στόχους:

• την ποιοτική αναβάθμιση του περιεχομένου της εκπαίδευσης, με 

διαρκείς διαδικασίες επιμόρφωσης και αξιολόγησης,

• την οργάνωση του επαγγελματικού προσανατολισμού και την 

ανταπόκριση της παρεχόμενης παιδείας στις υφιστάμενες 

ανάγκες.

Έχει αρχίσει η υλοποίηση μιας δέσμης εκπαιδευτικών μέτρων για 

μια «παιδεία ανοιχτών οριζόντων» για την εκπαίδευση του 2000. 

Τα μέτρα είναι ριζοσπαστικά. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο, η 

αναμόρφωση του λυκείου, το άνοιγμα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, το νέο σύστημα αξιολόγησης, το νέο σύστημα 

επιλογής εκπαιδευτικών, το ανοιχτό πανεπιστήμιο, η 

διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελούν σημαντικές τομές που με τη 

σωστή εφαρμογή τους θα αλλάξουν το εκπαιδευτικό τοπίο.
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Οι εκπαιδευτικές αλλαγές ανταποκρίνονται στις διεθνείς 

προκλήσεις και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Στόχος η 

διαμόρφωση μιας παιδαγωγικής κουλτούρας που δίνει μια νέα 

ταυτότητα στα ελληνικά σχολεία και πανεπιστήμια. Τα ελληνικά 

σχολεία που ετοιμάζουν το νέο Ελληνα πολίτη με ικανότητα να 

αναλάβει και να διαχειριστεί ευθύνες.

Στρατιωτική θητεία

Μια μεγάλη πρόκληση της εκσυγχρονιστικής προσπάθειας είναι η 

αναμόρφωση των συνθηκών της στρατιωτικής θητείας.

Έχουμε πει ότι η θητεία πρέπει να πάψει να αποτελεί νεκρό χρόνο 

στη ζωή των νέων ανθρώπων. Πρέπει να αποκτήσει δημιουργικό 

και παραγωγικό χαρακτήρα με σεβασμό στην προσωπικότητα του 

στρατευμένου νέου, με προστασία των συνταγματικών 

δικαιωμάτων του ένστολου πολίτη, με δίκαιη μεταχείριση όλων των 

στρατευμένων.

Η εμπειρία που έχει μέχρι σήμερα αποκτηθεί από την εφαρμογή 

μορφών κοινωνικής θητείας στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς 

και του συστήματος κοινωνικών κριτηρίων για τις μεταθέσεις, 

αποτελεί σημαντική αφετηρία για τη γενικευμένη εφαρμογή αυτών 

των καινοτομιών.

Εξάλλου σε πειραματικό στάδιο βρίσκονται προγράμματα 

επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής κατάρτισης 

κατά τη διάρκεια της θητείας.
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Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι σήμερα η επαγγελματική 

κατάρτιση είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά όπλα για την 

καταπολέμηση της ανεργίας.

Απασγόληση

Οι ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας είναι 

φυσικό να δημιουργούν στους νέους ένα αίσθημα ανασφάλειας. 

Στη διαφαινόμενη νέα εποχή η ρευστότητα και η αβεβαιότητα 

αποτελούν τον κανόνα.

Στο παρελθόν κάθε καινούρια γενιά πίστευε ότι θα ζήσει καλύτερα 

από την προηγούμενη. Το πανεπιστημιακό πτυχίο ήταν ένα μέσο 

σίγουρης επαγγελματικής αποκατάστασης. Η αλλαγή των 

συνθηκών στην αγορά εργασίας κάνει τους σημερινούς νέους να 

βλέπουν το μέλλον με ανησυχία. Η πανεπιστημιακή παιδεία δεν 

σημαίνει απαραίτητα και καλύτερη δουλειά. Οι σημερινοί νέοι 

νοιώθουν ανασφαλείς ακόμα και για την επαγγελματική τους 

εξέλιξη. Ξέρουν ότι μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν επάγγελμα.

Για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των νέων σε σχέση με την 

απαιτητικότερη αγορά εργασίας και τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό, 

η πολιτική μας βασίζεται σε τρεις άξονες:

Ι.Την εξασφάλιση μιας αναπτυξιακής πορείας που δημιουργεί 

νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης.



2. Την υιοθέτηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με 

ιδιαίτερη έμφαση στο νέο εργαζόμενο και στα προβλήματα 

ένταξης του στην αγορά εργασίας.

3. Την εφαρμογή μέτρων κοινωνικής στήριξης της νέας οικογένειας 

και της εργαζόμενης γυναίκας.

Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει παρά μόνο ένας δρόμος: η 

ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη.

πττυξη με την προσέλκυση νέων επενδύσεων, τη βελτίωση των

υποδομών, την τεχνολογική προσαρμογή των επιχειρήσεων και 

την εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Όλα 

αυτά δημιουργούν θέσεις εργασίας.

κοινωνικής συνοχής. Η κυβέρνηση τήρησε τη δέσμευσή της για 

επέκταση του νόμου για τις προσλήψεις με όλες τις αναγκαίες 

διασφαλίσεις για αδιάβλητες διαδικασίες. Ο νόμος αυτός είναι ένα 

αποφασιστικό χτύπημα στο πελατειακό σύστημα και καθιστά την 

αξιοκρατία κύριο κριτήριο πρόσληψης στο δημόσιο.

Η κυβέρνηση μας έχει ήδη πάρει συγκεκριμένα μέτρα για την 

ενίσχυση της απασχόλησης των νέων σύμφωνα με τους άξονες 

που προαναφέραμε. Τα μέτρα αυτά αφορούν μεταξύ άλλων 

κατάρτιση άνεργων πτυχιούχων, προγράμματα επιχορήγησης 

ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση σπουδαστών, 

επιδοτήσεις νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας κλπ.

που στηρίζεται και υποστηρίζεται από πολιτικές



Η Ελλάδα είναι σήμερα η πρώτη χώρα στην Ευρώπη από την 

άποψη του ποσοστού αυτοαπασχόλησης που φτάνει περίπου στο 

51% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Γι’ αυτό ένα από τα 

μέσα για την καταπολέμηση της ανεργίας είναι η ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας των νέων. Στα πλαίσια αυτά ιδιαίτερη 

σημασία έχουν:

• Η ανάπτυξη ενός δικτύου θυρίδων υποστήριξης της 

επιχειρηματικότητας των νέων σταδιακά σε όλη την Ελλάδα.

• Η εισαγωγή ευέλικτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων σε 

συνδυασμό με τη συστηματική παροχή συμβουλών για την 

υποστήριξη επιχειρήσεων που δημιουργούνται από νέους.

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Η κοινωνική προστασία δεν είναι θέμα αριθμών. Το «κοινωνικό 

πρόσωπο» δεν κατοχυρώνεται με την απρόσωπη επιδότηση, ούτε 

«αγοράζεται» με την επίδειξη υψηλών δαπανών και εκταμιεύσεων.

Το να βοηθηθεί αποτελεσματικά ο νέος που στην πρώτη του 

επαφή με τον κόσμο της εργασίας αντιμετωπίζει το φάσμα 

περιθωριοποίησης είναι προτιμότερο από μια φορολογική 

ελάφρυνση που αξίζει μερικά πακέτα τσιγάρα την εβδομάδα. Η 

μεγιστοποίηση της προσπάθειας προσαρμογής του νέου άνεργου 

στην αγορά εργασίας ιεραρχείται από την κυβέρνηση του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως βασική αναπτυξιακή αλλά και κοινωνική 

προτεραιότητα.



Η συνδρομή που οφείλουμε να δώσουμε, και δίδουμε, σήμερα και 

στα αμέσως επόμενα χρόνια στον νέο άνεργο θα αποδώσει με 

αποφασιστικό τρόπο στην μελλοντική εξέλιξη της Ελληνικής 

κοινωνίας στην κατοχύρωση της κοινωνικής συνοχής.

Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, η κυβέρνηση 

επικεντρώνει την προσοχή της κατά προτεραιότητα στις ανάγκες 

του νέου που προσπαθεί να ενσωματωθεί στην αγορά εργασίας. 

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τρεις σημαντικές νέες πρωτοβουλίες για 

τους νέους άνεργους και εργαζόμενους:

1. Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων

Μέσα στην τριετία 1998-2000 όλοι οι άνεργοι νέοι της χώρας θα 

μπορούν να κάνουν χρήση ενός επιδοτούμενου προγράμματος. 

Τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην προώθηση της 

απασχόλησης μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης, της 

πρακτικής άσκησης, της επιδοτούμενης απασχόλησης για την 

πλήρη ένταξη στην αγορά εργασίας, ή της επιδότησης για τη 

δημιουργία επιχείρησης. Στόχος του προγράμματος είναι η 

ενεργητική κάλυψη των νέων ανέργων και μια νέα κινητικότητα 

στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα το 1998:

• 50.000 νέοι θα μπορέσουν να κάνουν χρήση των 

προγραμμάτων επιδότησης απασχόλησης, εργασιακής 

εμπειρίας και αυτοαπασχόλησης. Η επιδότηση θα είναι 4000 

δρχ. την ημέρα, η δε διάρκεια θα είναι 18 μηνών.



• 20.000 άνεργοι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των 

επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης είτε μέσω των 

κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, είτε μέσω των σχολών του 

ΟΑΕΔ.

• Μέσα στην τριετία χρήση του προγράμματος θα κάνουν 200.000 

άνεργοι νέοι περίπου.

2. Απασχόληση σε νέους τομείς εργασίας

Ξεκινάει η μελέτη για την προώθηση νέων τομέων απασχόλησης 

όπως η κοινωνική απασχόληση, η προστασία του περιβάλλοντος, 

ο τουρισμός, η πολιτιστική κληρονομιά, οι υπηρεσίες φροντίδας, 

κλπ. Μέσα στο 1998 θα προωθηθεί η δημιουργία από τους OTA 

και άλλους κοινωνικούς φορείς θέσεων κοινωνικής εργασίας, σε 

τομείς όπως η παιδική φροντίδα, η προστασία του περιβάλλοντος.

3. Συμφιλίωση οικογένειας -εργασιακής ζωής- 

Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Ιδιαίτερα δύσκολα προβλήματα αντιμετωπίζει η νέα μητέρα είτε 

είναι εργαζόμενη είτε ψάχνει για δουλειά. Η τρίτη πρωτοβουλία 

της κυβέρνησης μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία από τους 

οργανισμούς 1500 Βρεφονηπιακών σταθμών σε όλη την χώρα 

μέσα στο 1998. Για τον σκοπό αυτό θα επιδοτηθεί με ειδικό 

πρόγραμμα του ΟΑΕΔ η πλήρης στελέχωση των βρεφονηπιακών 

σταθμών έτσι ώστε να μπορέσουν οι OTA να τους θέσουν σε 

λειτουργία χωρίς προσκόμματα μέσα στο 1998. Η ομαλή 

λειτουργία των σταθμών θα δώσει την δυνατότητα πιλοτικής



επέκτασης του ωραρίου Λειτουργίας τους έτσι ώστε για την 

περαιτέρω διευκόλυνση της εργαζόμενης μητέρας.

Νέοι Αγρότες

Η απροθυμία των νέων να συνεχίσουν το αγροτικό επάγγελμα 

οδηγεί σε γήρανση του αγροτικού πληθυσμού με όλες τις 

συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Είναι ένα φαινόμενο που 

παρατηρείται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. αλλά περισσότερο έντονα 

στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των 

αρχηγών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων το 60% περίπου είναι 

ηλικίας άνω των 55 ετών ενώ το 30% είναι ηλικίας άνω των 65 

ετών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο 

κατάρτισης και εξειδίκευσης στους διάφορους τομείς προκαλεί 

πολλές δυσκολίες στη γεωργική μας ανάπτυξη.

Στα πλαίσια αυτά μεγάλη προτεραιότητα της αγροτικής μας 

πολιτικής είναι τα μέτρα για τους νέους αγρότες. Γι αυτό δίνουμε 

σημαντικά κίνητρα μέσω φορολογικών απαλλαγών, επιδοτήσεων, 

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ΛΗΖΙΝΓΚ, 

διευκολύνσεων για τις αγροτικές κατασκευές, ελαφρύνσεων στο 

κόστος παραγωγής μετά την ολοκλήρωση του μητρώου αγροτών.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΝΕΟΥΣ



Μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη νεολαία πρέπει να κινηθεί σε 

τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

Να έχει και θεματική και διατομεακή διάσταση.

Τοπικό επίπεδο

Μια από τις βασικές προσπάθειες της κυβέρνησης είναι η 

ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιφερειών της χώρας. Η 

ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από το πρόγραμμα 

«ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» θα φέρει μια νέα πνοή στις τοπικές κοινωνίες 

της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα αυτό θα δημιουργήσει κίνητρα, ώστε όλο και 

περισσότεροι νέοι να μη μετακινούνται προς τα μεγάλα αστικά 

κέντρα, χάρις στην ενεργοποίηση τοπικών αναπτυξιακών 

προγραμμάτων και τοπικών συμφώνων απασχόλησης.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας θα βοηθήσει σημαντικά στο να 

καταργηθούν οι ανισότητες κέντρου και περιφέρειας σε ότι αφορά 

τη γνώση, την κατάρτιση, την πληροφόρηση, τη συμμετοχή, την 

κουλτούρα, την επιχειρηματικότητα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαθεσιμότητα των νέων για μια πιο 

ενεργή συμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας 

κυρίως σε τοπικό επίπεδο μέσα από θεματικές δράσεις.



Οι δράσεις αυτές αναπτύσσονται με εντυπωσιακό ρυθμό. Συχνά 

επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες τοπικών 

προβλημάτων και πολιτιστικών πρωτοβουλιών παρουσιάζουν 

μεγάλο βαθμό ενεργοποίησης και υψηλό επίπεδο ποιότητας στις 

παρεμβάσεις τους.

Το δημόσιο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης των νέων που 

πρόσφατα εγκαινίασε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς θα 

επιτρέψει τη δημιουργία κέντρων πληροφόρησης σε όλη την 

Ελλάδα σε συνεργασία κάθε φορά με τοπικούς φορείς.

Εθνικό επίπεδο

Σε εθνικό επίπεδο σε ότι αφορά τα δικαιώματα των νέων 

σημαντική είναι η δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την 

ανήλικη νεότητα. Το παρατηρητήριο αυτό που λειτουργεί στα 

πλαίσια της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς:

• αναλύει την πραγματική κατάσταση των εφήβων στη χώρα 

μας

• αξιολογεί τη σχετική νομοθεσία

• αξιολογεί την υλοποίηση των νόμων που αναφέρονται στην 

ανήλικη νεότητα

• συγκεντρώνει στατιστικά, νομοθετικά, νομολογιακά και 

βιβλιογραφικά δεδομένα

• συντάσσει και ενημερώνει τον χάρτη των δημόσιων και 

ιδιωτικών υπηρεσιών που απευθύνονται στα παιδιά και τους 

νέους



• συνεργάζεται με τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, υπουργεία 

και οργανισμούς για τη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης υπέρ των ανηλίκων

Μια σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ήταν η καθιέρωση 

του θεσμού του συνηγόρου του πολίτη. Στις αρμοδιότητες του 

συνηγόρου του πολίτη λαμβάνεται πρόνοια ώστε να περιληφθούν 

και τα θέματα παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών και των 

νέων.

Ολυμπιακοί αγώνες 2004

Μια μεγάλη εθνική πρόκληση είναι η διοργάνωση των 

Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.

Η διοργάνωση αυτή χρειάζεται την ενεργό συμμετοχή των νέων. 

Ήδη χιλιάδες νέοι έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να 

συμμετάσχουν στη διοργάνωση ως εθελοντές. Θα είναι η καλύτερη 

ευκαιρία, το σύγχρονο πρόσωπο της Ελλάδας να εκπροσωπηθεί 

από τη νέα γενιά.

Στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες η κυβέρνηση 

σχεδιάζει μια σειρά από δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση 

των νέων αθλητών σ’ όλη τη χώρα καθώς και σημαντικές 

πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα βοηθήσουν στην εξοικείωση της 

νέας γενιάς με την πνευματική διάσταση του ολυμπισμού.



Επίσης δημιουργούνται τμήματα αθλητικής διευκόλυνσης σε 

γυμνάσια και λύκεια όλης της χώρας για τη σύνδεση του σχολικού 

με τον αγωνιστικό αθλητισμό.

Διεθνικό επίπεδο

Ευρώπη

Η Ελλάδα πλησιάζοντας στην ΟΝΕ γίνεται πια ένα σημαντικό 

κομμάτι της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Ο νέος εργαζόμενος 

οφείλει να έχει γνώση αυτής της νέας συγκυρίας.

Όλο και περισσότεροι νέοι συμμετέχουν σε κοινοτικά 

προγράμματα όπως το «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» που αφορά τη σχολική 

εκπαίδευση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την προώθηση 

εκμάθησης ξένων γλωσσών και την ανοιχτή και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση.

Εξ’ άλλου με προγράμματα ανταλλαγής επισκέψεων όπως το 

«Νεολαία για την Ευρώπη» (Youth for Europe), κατά τη 

διάρκεια των τριών τελευταίων χρόνων περίπου 7.500 νέοι 
από τη χώρα μας ταξίδεψαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης και 7.500 νέοι από άλλα κράτη μέλη επισκέφθηκαν 

την Ελλάδα.
Από τον Απρίλιο του 1997 εφαρμόζεται για πρώτη φορά η 

Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία που απευθύνεται σε νέους από 

18 μέχρι 25 ετών και τους παρέχει τη δυνατότητα να 

πραγματοποιήσουν μια κοινωφελή δραστηριότητα ενταγμένη σε



ένα τοπικό σχέδιο για μια περίοδο που κυμαίνεται από έξι μήνες 

έως ένα χρόνο.

Βαλκάνια

Η κυβέρνηση αναπτύσσει μια εξωστρεφή και πολύπλευρη 

εξωτερική πολιτική δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις 

με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Νέες 

προοπτικές συνεργασίας ανοίγονται μετά την επιτυχή 

Βαλκανική Διάσκεψη που έγινε πρόσφατα στην Κρήτη.

Σ’ αυτό το άνοιγμα προς τους Βαλκάνιους γείτονές μας οι νέοι 

μπορούν να παίξουν ενεργό ρόλο.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι δυνατότητες ανταλλαγής 

επισκέψεων μέσα από προγράμματα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης.

Ένας άλλος τομέας όπου οι νέοι έχουν πολλά να 

προσφέρουν είναι η αναπτυξιακή συνεργασία. Με το σχέδιο 

νόμου που ετοίμασε το Υπουργείο Εξωτερικών «Περί 
ρύθμισης θεμάτων μη κυβερνητικών οργανώσεων και 
πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας με αναπτυσσόμενες 

χώρες» δίνονται κίνητρα σε όσους θέλουν να συμβάλουν στα 

προγράμματα μη κυβερνητικών οργανώσεων που 

πραγματοποιούνται στις χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. Είναι ενθαρρυντικό ότι οι ελληνικές μη 

κυβερνητικές οργανώσεις έχουν αναπτύξει ήδη σημαντική



δράση στα Βαλκάνια αξιοττοιώντας μη κρατικές πηγές 

χρηματοδότησης.

Την εποχή των παγκόσμιων δικτύων οι σταθεροί δίαυλοι 

επικοινωνίας ανάμεσα στους νέους μπορούν να γίνουν οι 

καλύτερες γέφυρες φιλίας ανάμεσα στους λαούς.

Η ανάγκη αυτή ας γίνει συνείδηση, η επικοινωνία αυτή ας γίνει 

συνήθεια. Σας καλώ όλους να αναλάβετε πρωτοβουλίες. Δεν 

είναι ανάγκη να υπάρχει παντού το προστατευτικό χέρι της 

κρατικής χρηματοδότησης ή της δημόσιας παρουσίας. Νεολαία 

σημαίνει καινούργιο, διαφορετικό, αναζήτηση, περιπέτεια. Ας 

δημιουργήσετε ένα κίνημα διασύνδεσης και γνωριμίας με τις 

γειτονικές χώρες. Ας πραγματοποιήσετε την επιδίωξη της 

Ελλάδας να είναι εκεί παρούσα ως παράγων φιλίας και 

συνεργασίας. Μέσα από εσάς. Με σας.

Ναρκωτικά

Το πρόβλημα των ναρκωτικών στη χώρα μας είναι μεν σημαντικό 

αλλά δεν έχει πάρει ακόμα την έκταση που έχει σε άλλα κράτη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως όπως διαπιστώθηκε και σε μια 

πρόσφατη συνάντηση που είχα με τους φορείς που ασχολούνται 

με το θέμα της καταπολέμησης της χρήσης των ναρκωτικών, το 

φαινόμενο αυτό εμφανίζει μια ανοδική τάση και επεκτείνεται σε 

μικρότερες ηλικίες.



Μια ολοκληρωμένη απάντηση στο πρόβλημα των ναρκωτικών 

είναι δύσκολη.

Παρ’ όλα αυτά στην τετραετία 1993-1997 έγιναν σημαντικά βήματα 

από την πολιτεία στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των 

προσπαθειών για την απεξάρτηση και την επανένταξη. 

Ενισχύθηκαν οι θεραπευτικές κοινότητες. Εφαρμόσθηκε 

πειραματικά η χορήγηση υποκατάστατων (μεθαδόνης).

Για μας η πρόληψη αποτελεί τον μόνο τρόπο ριζικής 

αντιμετώπισης της διάδοσης της χρήσης ναρκωτικών.

Μέχρι το τέλος του 1997 θα λειτουργούν 26 τουλάχιστον νέα 

κέντρα πρόληψης στους κύριους νομούς της χώρας. Πρόσφατα 

άρχισε να λειτουργεί κινητή μονάδα άμεσης βοήθειας. Σ’ αυτή τη 

προσπάθεια χρειάζεται να υπάρχει κοινωνική συμμετοχή. Όπως 

πρέπει να υπάρχει και εθελοντισμός. Οι νέοι συμμετέχουν ήδη 

ενεργά στις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

προσφέροντας εθελοντική εργασία στις κοινότητες απεξάρτησης.

Πιστεύουμε ότι προέχει να ενταθεί η συνεργασία με τους 

υπόλοιπους εταίρους της ΕΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 

καταπολέμηση των ναρκωτικών να γίνεται παντού με ένα ίδιο 

πλαίσιο, να καθορίζεται από τα ίδια κριτήρια γιατί τότε θα είναι και 

πιο αποτελεσματική.

Διατοιιεακη Διάσταση της πολιτικικ via t o u c  Νέουο



Σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή εμπειρία επιχειρούμε μια νέα 

προσέγγιση του σχεδιασμού της πολιτικής μας για τους νέους.

Χρειάζεται να στραφούμε στη νεολαία στο σύνολο της και όχι μόνο 

σε κάποιες επιλεγμένες ομάδες που έχουν συγκεκριμένα 

προβλήματα ή ειδικότερες πολιτικές, οικολογικές ή καλλιτεχνικές 

αναζητήσεις. Η πολιτική για τους νέους θα πρέπει να ενσωματωθεί 

στα κεντρικά πεδία της κυβερνητικής δράσης (οικονομία, 

δικαιοσύνη, εξωτερική πολιτική, κλπ.) όπου εντάσσονται ειδικά 

μέτρα για τη νέα γενιά. Η διαμόρφωση της πολιτικής μας για τους 

νέους δεν θα γίνει χωρίς τους νέους. Θα συνδιαμορφωθεί με τους 

νέους. Θα έλεγα προς τους νέους: « Εμείς δεν θέλουμε να 

συμβαίνουν κάποια πράγματα που σας αφορούν χωρίς εσάς». 

Εχουμε ανάγκη τις πρωτοβουλίες των νέων. Τις περιμένουμε. Το 

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

μελετά και τη δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης για τη δημιουργία 

Δημοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων Νέων.

Χρειάζεται βέβαια ο συντονισμός των διαφόρων φορέων για να 

υλοποιηθεί μια τέτοια ολοκληρωμένη πολιτική. Μόνο μέσα από μια 

συνθετική προσέγγιση μπορεί να υπάρξουν γρήγορα 

αποτελέσματα και η πολιτική να είναι ευδιάκριτη και 

αναγνωρίσιμη. Γι’ αυτό και θα συγκροτηθεί μία Διυπουργική 

Επιτροπή για θέματα Νεότητας, που θα διαμορφώσει και θα 

παρακολουθήσει την εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης για 

τους νέους.



Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Τις μέρες αυτές ξαναθυμόμαστε τα γεγονότα του Πολυτεχνείου 

γεγονότα που άνοιξαν το δρόμο της σύγχρονης Ελληνικής 

Δημοκρατίας. Η επέτειος του Πολυτεχνείου δείχνει πόσο 

καθοριστική μπορεί να είναι η συμμετοχή των νέων στην εξέλιξη 

της ιστορίας.

Η πολιτική μας για τους Νέους μας αναγκάζει να στοχαστούμε, να 

σχεδιάσουμε και να δράσουμε με φαντασία, με ευρηματικότητα, με 

έμπνευση. Να αναδείξουμε τα στοιχεία εκείνα της πολιτικής μας 

ταυτότητας που ρίχνουν γέφυρες προς τον 21° αιώνα, που κάνουν 

πράξη το όραμά μας για τη νέα εποχή.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Πολλοί έχουν μιλήσει για το τέλος των ουτοπιών. Οι ουτοπίες 

μπορεί να οδηγούν σε επικίνδυνες μεσσιανικές ατραπούς. Όμως 

αυτό που εξακολουθούμε να έχουμε ανάγκη, σήμερα περισσότερο 

παρά ποτέ, είναι «η φαντασία του παρόντος», για να 

χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός σύγχρονου Γάλλου διανοητή.

Ζούμε σε μια δύσκολη, αλλά συνάμα ενδιαφέρουσα και πλούσια 

σε προκλήσεις εποχή. Όλοι -και περισσότερο οι νέοι- καλούμαστε 

να ανιχνεύσουμε τις απαντήσεις, να αναζητήσουμε νέους εφικτούς 

τρόπους συλλογικής δράσης, να αφουγκραστούμε εδώ και τώρα 

νέους τρόπους διασύνδεσης του δημόσιου με το ιδιωτικό.



Όλος ο σχεδιασμός και η δράση μας έχουν ως στόχο να 

διευρύνουν το πεδίο του εφικτού, να κάνουν ένα βήμα πέρα από 

τον ορίζοντα του σήμερα.

Κρινόμαστε συνεχώς από το έργο μας.

Και για αυτό έχουμε ανάγκη από τη φαντασία του παρόντος. Για 

αυτό επιμένουμε στο έργο μας, στην καθημερινή και επίπονη 

μετατόπιση των ορίων για μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη, 

πιο δημιουργική.

Η νέα γενιά να είναι η κινητήρια δύναμη των εξελίξεων. Είναι η 

γενιά που μπορεί να συμφιλιώσει τη δημοκρατία με την αγορά, την 

ανάπτυξη με τη δικαιοσύνη, την πολιτική με τον πολιτισμό.

Είναι η γενιά της ισχυρή Ελλάδας.

Είναι η γενιά της ενωμένης Ευρώπης.


