
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ
έ.

Είναι πλέον εμφανές ότι η σημερινή δομή και λειτουργία της Ν. 
ΠΑ.ΣΟ.Κ δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της 
εποχής μας. Ούτε μπορούν να υπηρετήσουν το αίτημα του 
εκσυχρονισμού, της αναμόρφωσης και της ανασυγκρότησης της.

Γιατί η Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ είναι μια οργάνωση που έχει αποξενωθεί από 
τα μέλη της, που έχει υποβαθμίσει τη λειτουργία και το ρόλο των 
οργανώσεών της, που στηρίζεται στον συγκεντρωτισμό και τις υπέρμετρες 
εξουσίες της κορυφής, που περιφρονεί τις δημοκρατικές διαδικασίες, που 
αδιαφορεί για τις αλλαγές που συντελούνται καθημερινά στο κοινωνικό 
και ιδεολογικό μας περιβάλλον, που ενοχοποιεί τις διαφορετικές απόμεις, 
που έχει μετατραπεί σε ένα μηχανισμό εσωκομματικών σκοπιμοτήτων, 
που είναι δομημένη στη βάση προσωπικών επιδιώξεων και συμφερόντων.

Η εξασφάλιση μιας νέας ολοκληρωμένης, αποτελεσματικής, 
συνενοτικής και σύγχρονης πολιτικής πρότασης για τη δομή και 
λειτουργία της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ προϋποθέτει την καθιέρωση νέων μορφών 
οργάνωσης και δράσης, την κατοχύρωση της δημοκρατικής της 
συγκρότηση και λειτουργίας, την υπέρβαση του συγκεντρωτισμού και των 
υπερεξουσιών της κορυφής, την ενίσχυση του ρόλου και της συμμετοχής 
των μελών της στην εσωτερική της λειτουργία, την αποδοχή των 
διαφορετικών απόμεων και των ρευμάτων σκέμης, της σύνδεσή τηζ με 
ευρύτερες κατηγορίες στρωμάτων της ελληνικής νεολαίας, την κατάκτηση 
της αξιοκρατίας, της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και της 
συντροφικότητας μεταξύ των μελών και των στελεχών της.

Η Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ χρειάζεται τολμηρές, ριζικές, ευθείς και 
ανατρεπτικές αλλαγές που θα ισοδυναμούν με την αναγέννηση, την 
ανασύσταση, την ανοικοδόμηση, την ανασυγκρότηση της. Έτσι κεντρικός 
μας στόχος πρέπει να είναι η "ΑΛΛΑΓΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ Σύνθημα 
μας "Ο Λ Α  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ . Η  Ν  ΠΑ.ΣΟ.Κ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ".

Στην κατεύθυνση συτή είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο μεταρρύθμισης και αναμόρφωσης της οργάνωσής 
μας. Ένα σχέδιο που θα στηρίζεται στην αποτίμηση των βασικών αιτιών 
που μας οδήγησαν στη σημερινή κρίση, αλλά θα είναι και το απάυγασμα 
μιας νέας πρότασης για την οργανωτική δομή και την πολιτική μας 
λειτουργία. Ένα τέτοιο σχέδιο δεν μπορεί παρά να διακρίνεται για τους 
σαφείς στόχους και τις συγκεκριμένες επιδιώξεις του, διότι μόνο έτσι θα 
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα ουσιώδη και ζωτικά προβλήματα, με 
τα οποία είμαστε αντιμέτωποι, αλλά και να προχωρήσουμε σε όλες



εκείνες τις αλλαγές που είναι απαραίτητες, προκειμένου η οργάνωση μας
να ανταποκριδεί στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις.

Έτσι λοιπόν για την Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ είναι αναπόδραστη ανάγκη.
1. Η εξασφάλιση ουσιαστικών και γόνιμων σχέσεων αλληλεπίδρασης με 

τα επιμέρους στρώματα της ελληνικής νεολαίας, τα ριζοσπαστικά 
κινήματα στο χώρο της νέας γενιάς και τους αντιπροσωπευτικούς 
δεσμούς.

2. Η καδιέρωση νέων μορφών συγκρότησης και δράσης της.
3. Η ανασύνδεση της οργανωτικής της δομής, η αναβάδμιση των 

οργανώσεων και των λειτουργιών τους.
4. Η κατοχύρωση κανόνων για την παραγωγή, τη διαμόρφωση και την 

επεξεργασία , την πολιτική αλλά και τη λειτουργία της οργάνωσης.
5. Η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δέσεων και παρεμβάσεων, 

για την πολιτική στο χώρο της νέας γενιάς, που να αντιλαμβάνεται, να 
παρακολουδεί και να απαντά στα ερωτήματα που δέτουν οι μεγάλες 
αλλαγές που συντελούνται στον πλανήτη μας.



Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ζούμε σε μια εποχή, όπου οι ανακατατάξεις που έχουν συμβεί σε 
παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργούν μια νέα σύνδεση αλλά και 
μεταβαλλόμενη πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Ο πλανήτης μας μεταμορφώνεται σε ένα οικουμενικό χωριό. Η 
πληροφορική, οι νέες τεχνολογίες, γίνονται το μαγικό ραβδί ενός κόσμου 
που αλλάξει. Νέα παγκόσμια συστήματα - δύκτια επικοινωνίας 
οικοδομούνται, κάνοντας πράξη την κοινωνία της πληροφορίας.

Η γνώση, η κουλτούρα, ο πολιτισμός, διαχέονται, αλλάξουν, 
τροποποιούνται, εμπλουτίξονται καθημερινά, καταργώντας νόρμες και 
σύνορα. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι εγκλωβισμένη σε κλειστά και 
στατικά σύνορα παρωχημένων δομών αλλά μια διαρκή διαδικασία. Τα 
παραδοσιακά σχήματα κοινωνικής οργάνωσης καταρρέουν. Η
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, ο ανταγωνισμός, η ολοκλήρωση των 
κοινωνικών και οικονομικών δομών σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργούν 
νέα δεδομένα. Ο διεδνείς καταμερισμός της εργασίας αλλάξει, 
τροποποιείται, συμπαρασύροντας και τις εργασιακές σχέσεις που είχαμε 
γνωρίσει, σε εντελώς διαφορετικές μορφές.

Η τηλεεργασία, η εκπαίδευση από απόσταση, η επικοινωνία μέσα 
από το Ιηίβτηεί, μεταμορφώνουν την αντίλημη μας για το χρόνο.

Η διασκέδαση, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, είνα{Απια 
κεντρικά σημεία για την ποιότητα της ξωής μας, έχοντας εντελώς 
διαφορετικό νόημα απ’ ότι στο παρελθόν.

Αξίες, κώδικες, γλώσσες και συστήματα καταρρέουν,
τροποποιούνται, μετασχηματίξονται αλλάξοντας και αλλάξοντάς μας, σε 
ένα πλανήτη που συνειδητοποιεί το νέο κίνδυνο, τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος, την καταστροφή της οικολογικής ισορροπίας.



Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Νέα αιτήματα, νέα κινήματα, νέα προβλήματα τίθενται επί τάπητος, 
αναζητούνται νέα οράματα. Η αριστερά σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται 
σε αμηχανία και άμυνα. Η αριστερά της κοινωνικής δικαιοσύνης, της 
αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της κοινωνικής 
ευαισθησίας, των κινημάτων πρέπει γρήγορα να βρει το βηματισμό της, 
όχι αποσυρόμενη σε εσωστρεφείς ιδεολογικές αναζητήσεις, αλλά 
παρούσα, οργανώνοντας, διαμορφώνοντας, επηρεάζοντας μέσα από τη 
δράση της την πραγματικότητα.

Η διάκριση της Δεξιάς και της Αριστερός όχι μόνο δεν είναι 
τεχνητή, αλλά αποκτά στο σημερινό παγκόσμιο τοπιό το πραγματικό της 
βάθος. Η Αριστερά σήμερα είναι όσο ποτέ ταυτισμένη με τα ευγενέστερα 
ιδανικά της ανθρωπότητας. Γιατί η σημερινή Αριστερά έχει απαιτήσεις 
για τον άνθρωπο ως δημιουργό, για τον άνθρωπο - αποδέκτη της μαζικής 
κουλτούρας, της παγκόσμιας ομοιομορφίας της κατανάλωσης.

Η δική μας Αριστερά, σήμερα, δεν υμώνει κουρελιασμένες σημαίες 
του παρελθόντος, αλλά κρατά στα χέρια της το μέλλον. Γιατί η δική μας 
Αριστερά συνδυάζει την ανάπτυξη με την Οικολογία, η δική μας 
Αριστερά συνδυάζει την πολιτική με τον έλεγχο των δυνάμεων της 
οικονομίας, η δική μας Αριστερά συνδυάζει την άσκηση εξουσίας με τον 
κοινωνικό έλεγχο των δυνάμεων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η 
δική μας Αριστερά δε δέχεται τη διάλυση του κοινωνικού κράτους^άλλά 
εμπεδώνει την κοινωνική συνοχή. Η δική μας Αριστερά οικοδομεί 
έμπρακτους δεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης με τα ασθενέστερα 
τμήματα της κοινωνίας και η δική μας Αριστερά δε συμβιβάζεται με την 
ιδέα, ότι η ανεργία και η φτώχεια θα αποτελούν την αναπόφευκτη μοίρα 
ενός τμήματος της κοινωνίας.



ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Είναι όμως υπαρκτή παρ’ όλα αυτά, η δυσκολία των προοδευτικών 
πολιτικών δυνάμεων να απαντήσουν στα ερωτήματα που ανακύπτουν από 
την πραγματικότητα, να προβάλλουν πειστικές απαντήσεις οι οποίες 0α 
υπακούουν σε ένα νέο "κοινωνικό σχέδιο "  το οποίο 0α ανοίγει 
προοπτικές , 0α συσπειρώνει και 0α δημιουργεί νέες ελπίδες.

Το έλλειμα ιδεών και αξιοπιστίας, η ανακύκλωση παλαιότερων 
προτάσεων και αντιλήμεων, η επιφύλαξη και η καχυπομία απέναντι στο 
νέο, η δογματική αναφορά στο παρελθόν, οδηγούν τα κόμματα, να 
εμφανίζονται αντίστοιχα με τις ανάγκες και τις ελλέιμεις της εποχής μας.
-  Η πολιτική φαίνεται να χάνει την αξιακή της διάσταση. Διαπλέκεται με 
το χρήμα και τα Μ.Μ.Ε. δημιουργώντας ένα νοσηρό πολιτικό περιβάλλον, 
το οποίο δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη των 
φαινομένων της μεταπολιτικής.
-  Οι αυθαίρετες πολιτικές εξισώσεις, η προσωποποίηση της πολιτικής, ο 
εξοβελισμός των ιδεών και του πολιτικού λόγου, η ενίσχυση των 
φαινομένων αμοραλισμού στο χώρο της πολιτικής, είναι μερικά από αυτά 
τα φαινόμενα.
-  Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την τροφοδότηση των τάσεων 
ιδιώτευσης, την απομάκρυνση των πολιτών από την πολιτική και τα 
κόμματα, την ενδυνάμωση του κλίματος απαξίωσης, δυσπιστίας και 
αποστροφής από αποιαδήποτε συλλογική προσπάθεια, τη διεύρυνσην ίου 
χάσματος μεταξύ της κοινωνικής και οργανωμένης βάσης των κομμάτων, 
την ενίσχυση της κρίσης και της αναποτελεσματικότητας που εμφανίζουν 
η πολιτική, τα κόμματα και οι θεσμοί αντοπροσώπευσης. Ταυτόχρονα 
θέτουν ερωτήματα για τη δομή και τη λειτουργία των κομμάτων και 
προβάλλουν επιτακτικά την ανάγκη ανασύνθεσης και εκσυγχρονισμού 
των.

Απέναντι σ’ αυτή την πραγματικότητα τα πολιτικά κόμματα, πρέπει 
να απαντήσουν, επιδεικνύοντας την απαιτούμενη προσαρμοστικότητα. Η 
θα επιδιώξουν μια ριζική αλλαγή στη δομή, τη φυσιογνωμία και τον 
τρόπο λειτουργίας τους ή 0α βυθιστούν σε μια βαθιά και ανυπέρβλητη 
κρίση.



Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η δική μας γενιά, είναι αυτή που κατηγορείται για 
απολιπκοποίηση, απάθεια, αποχή από συλλογικές προσπάθειες.

Είναι αλήθεια ό,τι το αποκρουστικό πολλές φορές πρόσωπο της 
πολιτικής και των κομματικών μηχανισμών, η διπλή γλώσσα, ο ξύλινος 
λόγος, απωθούν τους νέους. Αποτρέπουν από την ενασχόληση με την 
πολιτική και το συνδικαλισμό. Η κυριαρχία του καταναλωτισμού 
πολιτιστικού προτύπου, η πίεση του ανταγωνισμού, η ανασφάλεια της 
ανεργίας, απομακρύνουν από τις συλλογικές αναζητήσεις και ωθούν σε 
εξατομικευμένες λύσεις και πρότυπα.

Οι νέοι είναι μακρυά από την πολιτική όπως αυτή ασκείται 
σήμερα, όπως εμφανίζεται, αλλά αυτό δεν συνιστά για το μεγαλύτερο 
τμήμα της γενιάς μας απολιτικοποίηση, αποτελεί άρνησης συμμετοχής σε 
κάτι ξεπερασμένο και οριακό.

Η πραγματικότητα είναι ο καλύτερος μάρτυρας αυτής της 
αντίφασης. Εκατοντάδες πρωτοβουλίες στο χώρο της οικολογίας, της 
προστασίας του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής δημιουργίας, του 
αθλητισμού, του εθελοντισμού, της χρήσης των νέων τεχνολογιών, 
οργανώνονται πλαισιώνονται, υποστηρίζονται από νέους και νέες κάθε 
ηλικίας.

Οι ευαισθησίες, τα όνειρα, οι ελπίδες, οι αξίες δεν λείπουν από 
την γενιά μας, λείπουν από εκείνους τους συλλογικούς σχηματισρ^ύς 
που επιδιώκουν να την εκφράσουν. Γ ι’ αυτό απωθούν. Και γι’ αυτό τα 
κόμματα, οι πολιτικές νεολαίες, έχουν ακέραια την ευθύνη να γίνουν 
εκφραστές ενός άλλου πολιτικού πολιτισμού, να εμπνεύσουν κοινωνικές 
πρωτοβουλίες, να ενσαρκώσουν όνειρα και επιθυμίες, να δώσουν νόημα 
στην έννοια της συμμετοχής στις συλλογικές αναζητήσεις.



<·-

Η Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ

Η Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ όχι μόνο δεν προβληματίζεται για τον τρόπο που 
αντιμετωπίζουν οι νέοι την πολιτική, όχι μόνο αρνείται να 
παρακολουθήσει τον προβληματισμό που αναπτύσσεται για την 
λειτουργία των κομμάτων και των πολιτικών νεολαιών, αλλά αντίθετα 
επιχειρεί με την καθημερινή της πρακτική, τη δημόσια της εικόνα, να 
αιτιολογήσει το χάσμα της γενιάς μας από καθετί το συλλογικό.

Είναι σημαιοφόρος μιας πραγματικότητας που υποχωρεί. Αρνείται 
να αντιληφθεί τις εξελίξεις που συμβαίνουν παγκόσμια. Δεν μπορεί να 
παρακολουθήσει τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που 
συντελούνται. Δεν αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις της τεχνολογικής 
επανάστασης που μεταμορφώνει τον πλανήτη μας. Αδυνατεί να 
διαμορφώσει θέσεις και στρατηγικές, για την ανεργία και τις πολιτικές 
αποσχολήσεις, τις επιδράσεις της τεχνολογίας στον καταμερισμό της 
εργασίας, τη διεθνοποίηση, τη θεσμική συμμετοχή των νέων στα κέντρα 
λήμης των αποφάσεων, την ποιότητα ζωής, τον ελεύθερο χρόνο, την 
διασκέδαση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τις δυνατότητες πρόσβαση 
στη γνώση. Η Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ δεν παράγει θέσεις, δεν δρα, δεν παρεμβαίνει 
στα γεγονότα, δεν εκφράζει αναζητήσεις και προβληματισμούς. Δεν 
αποτελεί οργανικό τμήμα της ελληνικής νεολαίας, δεν επηρεάζει και δεν 
επηρεάζεται από τους νέους, αδυνατεί να διαμορφώσει σχέσεις ακόμα 
και με όσους έχουν πολιτική σχέση με το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Η Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ είναι ένα σχήμα. Ένας μηχανισμός στατικός. -Ένας 
νεκρός μηχανισμός που εγκλωβίζει τα όνειρα και τις προσδοκίες των 
μελών του. μια δομή που διαρρηγνύει τη σχέση της με το παρόν, 
δυναμιτίζοντας την προοπτική της για το μέλλον. Λάφυρο στα χέρια της 
ηγεσίας της. Ενός προσωποπαγή μηχανισμού, ενδεδυμένου με ιδεολογικό 
μανδύα, που διαγωνιζόμενος στο βωμό της εξουσίας, προσωποποιεί την 
πολιτική αντιπαράθεση, ενισχύει τα φαινόμενα αποπολιτικοποίησης και 
αποϊδεολογικοποίησης, περιφρονεί τις δημοκρατικές λειτουργίες, 
εξασθενεί τη συνεκτικότητα της οργάνωσης.

Ενάμισυ χρόνο μετά το 2ο Συνέδριο, η Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ είναι μια 
οργάνωση αποκομμένη από την κοινωνία, οργάνων - φάντασμα, κλειστός 
κομματικός μηχανισμός. Χωρίς απόμεις, χωρίς προτάσεις, χωρίς 
πρωτοβουλίες, χωρίς δράση. Μια οργάνωση κλειστή.

Το Κεντρικό Συμβούλιο συνεδριάζει συχνά όχι για να ασχοληθεί 
με τα προβλήματα, όχι για να διατυπώσει απόμεις ή περισσότερο να 
διεκδικήσει λύσεις, αλλά για να επιβεβαιώσει πλειομηφίες και 
μειομηφίες, να διανείμει ρόλους. Όχημα αυτών που επιθυμούν τη ρεβάνς 
στο Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Συνεδριάζει για να ασχοληθεί με τη γενική



πολιτική κατάσταση, την πολιτική της Κυβέρνησης, τα εσωκομματικά του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ, να σχολιάσει και να καταγγείλει.

Στην ημερήσια διάταξη του Κεντρικού Συμβουλίου, τις 
Εκτελεστικής Γραμματείας, της Πανελλήνιας Συνδιάσκεμης, του Εθνικού 
Συμβουλίου, σε κάθε συνεδρίαση, η πορεία των εθνικών μας θεμάτων και 
η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, η Μανδρίτη, οι δεξιοί και οι 
αριστεροί, οι ευαίσθητοι και οι κοινωνικά ανάλγητοι. Ένας ανιστόρητος 
απολιτικός διαχωρισμός που επαναλαμβάνεται για να επιβάλλει 
διαχωριστικές γραμμές, να μεταβάλλει τη Νεολαία σε πολιορκιτικό κριό 
της ",εσωκομματικής αντιπολίτευσης".

Ενάμισυ χρόνο τώρα, ούτε μια συνεδρίαση αφιερωμένη στις 
αναζητήσεις και τα προβλήματα της δικής μας γενιάς. Όλα αυτά όμως 
αποτελούν την καλύτερη συνταγή, προκειμένου η Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ να 
οδηγηθεί στη συρρίκνωση, τη στασιμότητα, την απραξία, να μετατραπεί 
σε απλό παρατηρητή των εξελίξεων.



Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 
ΤΟ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ 6ιώνει τον κύκλο της φδοράς και της παρακμής. Η 
πορεία της είναι συνειδητή επιλογή του ηγετικού της πυρήνα. Επιθυμούν 
μια κλειστή οργάνωση, σε πρόσωπα, διαδικασίες, προβληματισμούς και 
αναζητήσεις, γιατί μπορούν ευκολότερα να την ελέγξουν.

Ο στόχος είνα σαφής. Η χρησιμοποίηση της Νεολαίας ως 
πολιορκητικό κριό, στα πλαίσια της εσωκομματικής ρεβάνς που 
επιδιώκουν.

Η ανάδειξη του Κώστα Σημίτη στην ηγεσία του Κόμματός μας, η 
εκλογική νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ έχουν δημιουργήσει μια νέα δυναμική. Το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ ούτε αδιαφορεί, ούτε προσποιείται απέναντι στα προβλήματα. 
Αρνείται το ρόλο του παρατηρητή ή σχολιαστεί των εξελίξεων. Με 
νηφαλιότητα αλλά και αποφασιστικότητα χωρίς υποχωρήσεις από τις 
αρχές και τις αξίες μας αντιμετωπίζει τη νέα πραγματικότητα. 
Προσαρμόζεται σ’ αυτή, όχι επειδή απλά πρέπει να προσαρμοσθεί, αλλά 
για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τους στρατηγικούς μας 
στόχους. Το Κυβερνητικό Έργο περιλαμβάνει τομές που αλλάζουν το 
χάρτη της χώρας, την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου μας.

Η γενιά μας επιβιώνει τις μεγάλες αλλαγές της εποχής μας. 
Καλείται πρώτη να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις, να απαντήσει στα 
νέα ερωτήματα. Έχει αγωνίες, προβληματισμούς, ανασφάλειες αλλά και 
όνειρα. Απεχθάνεται το γκρίζο πρόσωπο της πολιτικής, αλλά διεκδικέΓτο 
δικαίωμα στην ευαισθησία, αναζητί μια νέα συλλογικότητα.

Η Ν.ΠΑ.ΣΟ.Κ μπορεί να διεκδικήσει ένα νέο ρόλο. Να συνδεθεί 
με τα κινήματα στο χώρο της, να εξαγγείλει πολιτικές μιας νέας γενιάς, 
να υλοποιήσει προτάσεις, να εκφράσει αγωνίες, να στεγάσει όνειρα και 
ελπίδες. Να τολμήσει. Να διαρρήξει τις σχέσεις της με το υπάρχον, 
κερδίζοντας το στοίχημα με το μέλλον. Να αποκτήσει μια νέα πολιτική 
λειτουργία, ουσιαστική και ριξικέλευθη. Να υλοποιήσει μια σύγχρονη 
πολιτική κουλτούρα μακριά από τη θηριωδιά της "ομάδας" και του 
"συσχετισμού". Να αναβαθμιστεί. Να ανασυγκροτηθεί.

Δεν υπάρχουν πολλαπλότητες επιλογών. Είμαστε αναγκασμένοι να 
αλλάξουμε τη Ν.ΠΑ.ΣΟ.Κ για να εκφράσουμε το καινούργιο, να 
εκφράσουμε τις αγωνίες της γενιάς μας, να στηρίζουμε και να 
απαιτήσουμε τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια του ΠΑ.ΣΟ.Κ και της 
Κυβέρνησής μας.

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σ’ αυτή τη πορεία της παρακμής. 
Όχι γιατί δεν το θέλουμε κάποιοι, όχι γιατί θέλουμε να εναλλάξουμε 
προσωπικούς ρόλους, όχι για να διανείμουμε ανύπαρκτες εξουσίες, αλλά



γιατί, δεν 9α επιτpέyoυυ τη συνέχεια οι φίλοι, οι συμμαθητές, οι 
συμφοιτητές, οι συνομήλικοι μας. "Θα γυρίσουν οριστικά την πλάτη σε 
εκείνους που φιλοδοξούν να εκπροσωπήσουν ενώ έχουν ξεπεραστεί από 
την εποχή μας. ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΟΠΙΣΘΟΦΥΑΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ 
ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΧΕΣ.

Το 3ο Συνέδριο της Ν.ΠΑ.ΣΟ.Κ μπορεί να αποτελέσει μια νέα 
αφετηρία. Δεν επιδιώκουμε αποκλεισμούς και εσωκομματικές 
αιματοχυσίες. Δεν χρειαζόμαστε διαχωριστικές γραμμές και τεχνητά 
διλλήματα. Είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Να
ανιχνεύσουμε τα προβλήματα, να θέσουμε ερωτήματα, να μηλαφήσουμε 
απαντήσεις, να συμπορευθούμε με την εποχή μας. Να καταθέσουμε τις 
απόμεις μας και να συγκρουστούμε γι’ αυτές.

Αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος κατοχύρωσης της ενότητάς 
μας. Μιας ενότητας, που, θα διαμορφώνεται σε συνθήκες ελευθεριών και 
θα είναι αποτέλεσμα σύνθεσης διαφορετικών προτάσεων και
προσεγγίσεων μέσα από διάλογο και αντιπαράθεση. Μιας ενότητας, που 
δεν θα στηρίζεται στην υποταγή και την υποκρισία. Μιας ενότητας, που 
δεν θα είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας ισοπεδωτικών μηχανισμών. 
Μιας ενότητας που θα στοχεύει στην πολιτική ηγεμονία του κινήματος 
μας στο χώρο της νέας γενιάς.

Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε τομές και ρήξεις. Να 
επιβάλλουμε μια διαφορετική λειτουργία. Η Ν.ΠΑ.ΣΟ.Κ θα πρέπει να 
υπάρξει σε κάθε χώρο που ζουν, μορφώνονται, εργάζονται, κινούνται, 
διασκεδάζουν οι νέοι και οι νέες της χώρας μας.

Να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία του Κεντρικού Συμβουλίου με 
Ειδικές Θεματικές Συνόδους. Να ενισχύσουμε την εκπροσώπηση' των 
περιφερειακών οργανώσεων. Να καταστήσουμε την Εκτελεστική 
Γραμματεία ουσιαστικό κέντρο πολιτικού σχεδιασμού για την οργάνωση. 
Να καταργήσουμε τη λογική της πυραμίδας που διατρέχει το οργανωτικό 
μας σχήμα και να προσαρμοστούμε σε νέες μορφές που αντιστοιχούν 
στη σύγχρονη κοινωνική οργάνωση. Να δημιουργήσουμε Γραφεία - 
Επιτροπές για την
-  Παιδεία
- Τ η ν  Απασχόληση
- Τ η ν  Οικονομία και την Ανάπτυξη
- Τ η ν  Αυτοδιοίκηση
- Τ ι ς  Νέες Τεχνολογίες
- Τ η ν  Επικοινωνία
-  Τους Νέους Επιστήμονες 
- Τ α  Κοινωνικά Κινήματα 
- Τ ω ν  Διεθνών Σχέσεων



ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝ

Να δημιουργήσουμε δίκτυα οργανώσεων στα πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ, 
τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Επαγγελματική Κατάρτιση, τα ΙΕΚ, τις 
Μεταπτυχιακές Σπουδές.

Να καταργήσουμε τα ενδιάμεσα όργανα και να συγκροτήσουμε μια 
οργάνωση ΝΕΟΛΑΙΑΣ στην έδρα κάθε νέου δήμου, με περισσότερες 
δυνατότητες, μέσα από ένα δίκτυο τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.

Να καθιερώσουμε διαδικασίες για τον Ενιαίο Πολιτικό Σχεδίασμά 
με τις υπόλοιπες εκφράσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ σε επίπεδο νομού και να 
ενισχύσουμε το ρόλο της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ στα τοπικά θέματα (προκριματικές 
εκλογές, τα κοινωνικά προβλήματα, την ανάπτυξη ).

Να στηρίξουμε τη συμμετοχή των νέων στους αντιπροσωπευτικούς 
θεσμούς με αφετηρία τις ερχόμενες Δημοτικές και Νομαρχιακές Εκλογές. 
Να απαιτήσουμε τη συμμετοχή της Νεολαίας σε κάθε μηφοδέλτιο. Να 
ξεφύγουμε από τις αγκύλωσεις που κρατούν τη Ν.ΠΑ.ΣΟ.Κ κλεισμένη 
στα γραφεία της ΚΩΛΛΕΤΗ και να πάρουμε πρωτοβουλίες που αγγίζουν 
τους νέους, παρ’ ότι ξεφεύγουν από τον παραδοσιακό πυρήνα των 
ενασχολήσεων μιας κομματικής νεολαίας.

Να ασχοληθούμε με αυτά που αγγίζουν και συγκινούν, όχι μόνο 
εμάς, αλλά και το σύνολο της ελληνικής νεολαίας. Να απαντήσουμε στο 
μεγάλο πρόβλημα των νέων σε κάθε χώρο, το έλλειμα ενημέρωσης-και 
πληροφόρησης για τις εξελίξεις, τις δυνατότητες και τις προοπτικές στην 
εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην διασκέδαση, τον ελεύθερο χρόνο.

Να δημιουργήσουμε νέες δομές. Ένα πανελλαδικό κέντρο 
πληροφόρησης γαι τα θέματα που μας αφορούν όλους. Να ανατρέμουμε 
ισορροπίες και παραλυτικές λογικές. Να τολμήσουμε καινούργια 
πράγματα. Να εκπονήσουμε ένα νέο σχέδιο για τη Ν.ΠΑ.ΣΟ.Κ. Να την 
αλλάξουμε. Να την ανασυγκροτήσουμε. Να την καταστήσουμε πόλο 
ελπίδας και προοπτικής για τους νέους και τις νέες της χώρας μας.


