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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. βαδίζει προς το 3° Συνέδριό της μετά από μια 

προσυνεδριακή περίοδο που χαρακτηρίσθηκε από τη μαζική συμμετοχή 

χιλιάδων νέων τόσο στις πολιτικές, όσο και στις εκλογικές διαδικασίες.

Δυστυχώς το πλαίσιο των διαδικασιών του Συνεδρίου μας τέθηκε, από 

την πρώτη στιγμή της προκήρυξής του, υπό καθεστώς αμφισβήτησης από μια 

μικρή μειοψηφία μελών, τα οποία χρησιμοποιώντας πρωτοφανείς μεθοδεύσεις 

επιδίωξαν να δημιουργήσουν κλίμα κρίσης και διάσπασης στο χώρο της 

Νεολαίας και να εγείρουν τεχνητά διλήμματα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Η ηγεσία της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η Πολιτική Γραμματεία του 

Κινήματος λειτουργώντας στα πλαίσια της προστασίας της θεσμικής 

λειτουργίας και του σεβασμού της αυτονομίας της Νεολαίας κατέβαλαν διαρκή 

και εξαντλητική προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμετοχή 

όλων στο Συνέδριο της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Κάθε πρόταση που υποβλήθηκε προς αυτήν την κατεύθυνση και καθ’ 

υπέρβαση θεσμικών αποφάσεων της Νεολαίας απορρίφθηκε από τους 

εκφραστές της μειοψηφίας, η οποία σφετερίζεται το δικαίωμα νέων ανθρώπων 

να ενταχθούν στη Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Τελευταίο και κορυφαίο δείγμα αυτής της αδιαλλαξίας είναι η αθέτηση 

της συμφωνίας που διαμορφώθηκε μετά από την προτροπή του Προέδρου και 

εξασφάλιζε την συμμετοχή των μελών που οι αιτήσεις τους παρακρατήθηκαν



από Γραμματείς δεκατριών Νομαρχιακών Επιτροπών καθώς και εκείνων που 

είχαν αρνηθεί να ανανεώσουν την κομματική τους ιδιότητα.

Οι χιλιάδες των νέων ανθρώπων που έλαβαν μέρος στις προσυνεδριακές 

διαδικασίες μας και εξέλεξαν τους 950 Συνέδρους του 3 ου Συνεδρίου μας 

αναμένουν από όλους μας να διασφαλίσουμε την ενότητα, την νικηφόρα 

προοπτική της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του Κινήματος μας.

Το Συνέδριό μας, που αρχίζει αύριο θα διασφαλίσει αυτούς τους 

στόχους. Η ενδεχόμενη αναβολή του θα σήμαινε:

α) Ακύρωση των διαδικασιών που προβλέπει το καταστατικό της Νεολαίας 

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

β) Έλλειψη σεβασμού στα όργανα που το 2° Συνέδριο της οργάνωσης εξέλεξε 

για να περιφρουρηθούν οι διαδικασίες αυτές.

γ) Επιβεβαίωση και επιβράβευση μιας ισχνής μειοψηφίας, η στάση της οποία 

καταδικάστηκε και από την Πολιτική Γραμματεία του Κινήματος. 

δ) Περιφρόνηση απέναντι στα 22.000 μέλη που συμμετείχαν στις 

προσυνεδριακές διαδικασίες.

ε) Βέβαιη παράταση της κρίσης με ανυπολόγιστου μεγέθους συνέπειες για τη 

Νεολαία και το Κίνημα.

Με δεδομένο το τεράστιο κόστος που θα προέκυπτε από την αναβολή 

θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την 

πραγματοποίηση του Συνεδρίου στον προκαθορισμένο χρόνο.

Η κατάθεση των διαφορετικών απόψεων και η εκπροσώπησή τους στο 

Κ.Σ. είναι ακόμη και τώρα εφικτή και μπορεί να διασφαλισθεί εάν υπάρχει η 

βούληση από τα στελέχη που επέλεξαν την αποχή.

Στο πλαίσιο της συντεταγμένης πορείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η Νεολαία θα 

επιβεβαιώσει και πάλι ότι αποτελεί δύναμη Νίκης, Ενότητας και Προοπτικής.


