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Αγαπητοί Σύντροφοι,

Η έναρξη της σημερινής διαδικασίας αποτελεί ταυτόχρονα και την 

έναρξη της προσυνεδριακής περιόδου ενόψει του 4ου Συνεδρίου της οργάνωσής 

μας. Είναι λοιπόν η αρχή μιας μακράς περιόδου πολιτικών και οργανωτικών 

διεργασιών που έχουν ως απώτερο στόχο την αναζωογόνηση της Νεολαίας 

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ένα Συνέδριο, όποια χαρακτηριστικά κι αν διαθέτει, αποτελεί τον 

καθρέπτη της πολιτικής, ιδεολογικής και οργανωτικής δουλειάς που έχει 

προηγηθεί μια ολόκληρη περίοδο. Δεν αποτελεί ένα ξεκομμένο γεγονός στην 

πορεία της οργάνωσης, αλλά αντίθετα κορυφαίο γεγονός, που είναι το τέλος 

μιας σελίδας στην ιστορία της και η αρχή μιας νέας.

Με τις προσυνεδριακές διαδικασίες, αλλά και το Συνέδριό μας θα 

κλείσει μια περίοδος δύο ετών και θα κριθεί το έργο που έχουμε παράγει αυτό 

το χρονικό διάστημα.
Δε θα πρέπει να σταθούμε στην αποτίμηση του χρόνου που διήνυσε 

αυτό το Κ.Σ., άλλωστε ο απολογισμός της δουλειάς μας δεν είναι έργο αυτής 

της διαδικασίας. Όποια όμως θετικά ή αρνητικά στοιχεία κι αν αναγνωρίσει 

κανείς, θα πρέπει συνολικά να κρίνουμε ως θετική την πορεία αυτού του Κ.Σ.

Μετά το 3° μας Συνέδριο, το οποίο αποτελεί μια σημαντική καμπή στην 

ιστορία της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. και πρέπει να επισημάνουμε ότι έγινε με τη 

θετική συμβολή όλων μας, έπρεπε να απο καταστήσου με την ηρεμία της 

οργάνωσης και το πετύχαμε.



Σ' αυτό το Συνέδριο πρέπει να επιβεβαιώσουμε τη διάθεση όλων μας 

για διαφανείς διαδικασίες, που θα εξασφαλίσουν δημοκρατικότητα και θα 

αποτελόσουν εγγύηση για την ανάπτυξη πολιτικού προβληματισμού και όχι 

στείρων αντιπαραθέσεων.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Κ.Σ. θέσαμε τους όρους για τις 

διαδικασίες ανασυγκρότησης της οργάνωσης και το χρονοδιάγραμμα των 

προσυνεδριακών διαδικασιών.

Επιδιώκουμε ένα πολιτικό και ιδεολογικό Συνέδριο, το οποίο θα 

εκφράσει τα σύγχρονα ρεύματα και τις νέες αντιλήψεις που διατρέχουν το 

χώρο της ελληνικής νεολαίας και συνολικά την ελληνική κοινωνία. Οφείλουμε 

να προβληματιστούμε και πάλι για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη νέα 

γενιά. Ζητήματα ανεργίας, ζητήματα εκπαίδευσης, ζητήματα που αφορούν την 

ανάπτυξη και την οικονομική προοπτική της χώρας. Οφείλουμε να 

προβληματιστούμε και πάλι για τα εθνικά ζητήματα και τις διεθνείς 

ανακατατάξεις, όπως αυτές διαμορφώνονται στη γειτονιά μας, αλλά και 

ευρύτερα στον κόσμο. Για την προοπτική της Ε.Ε. και το ρόλο της χώρας μας 

σε μια Ευρώπη κοινωνικά δίκαιη, που θα εξασφαλίζει την ευημερία των λαών 

της. Την πολιτική για τους νέους ανθρώπους και για τους θεσμούς συμμετοχής 

της νέας γενιάς. Για την πολιτική για τους νέους εργαζόμενους και τους νέους 

αγρότες.

Οφείλουμε να συζητήσουμε για το ρατσισμό και την ξενοφοβία, για τις 

σύγχρονες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού, που στο σύγχρονο πολιτισμό του 

21ου αιώνα προβάλλουν ως απειλή για τη συνοχή της κοινωνία μας.

Οφείλουμε να συζητήσουμε για τις νέες τεχνολογίες και τα νέα 

προβλήματα δημοκρατίας και ανισότητας που προκαλούνται από την 

εφαρμογή τους, όπως επίσης και για την ορθή εκμετάλλευσή τους για ένα 

σύγχρονο και δίκαιο κόσμο.

Οφείλουμε να συζητήσουμε για τους δημοκρατικούς θεσμούς, την 

περιφερειακή ανάπτυξη και την αποκέντρωση, σύμφωνα με τις πάγιες αρχές 

του Κινήματος μας, όπως προσδιορίζονται στη σημερινή πραγματικότητα και 

τις σύγχρονες ανάγκες.



Οφείλουμε να συζητήσουμε για το ρόλο των Μ.Μ.Ε. στη σύγχρονη 

δημοκρατία και τον κίνδυνο για τη διαπλοκή τους με τους θεσμοθετημένους 

φορείς εξουσίας.

Οφείλουμε να συζητήσουμε για τη θέση των μειονοτικών ομάδων στην 

ελληνική κοινωνία και τα προβλήματα που αυτές αντιμετωπίζουν.

Επιδιώκουμε ένα συνέδριο ανοιχτό στην ελληνική κοινωνία, που θα 

απευθύνει τις θέσεις μας στις νέες και στους νέους της πατρίδας μας και θα 

μετουσιώνει τον προβληματισμό και τις προτάσεις τους για μια νέα Ελλάδα σε 

αίτημα των καιρών μας. Εια το σκοπό αυτό θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε, 

όσο το δυνατόν περισσότερες ανοιχτές εκδηλώσεις, που θα αφορούν τα μεγάλα 

προβλήματα της ελληνικής νεολαίας. Προτείνουμε την πραγματοποίηση των 

παρακάτω κεντρικών ανοικτών εκδηλώσεων: α) στον Έβρο για τα εθνικά 

ζητήματα, β) στη Θεσσαλονίκη για τη Τ. Α. και την περιφερειακή ανάπτυξη, γ) 

στην Εύβοια για τα προβλήματα ανεργίας και την προοπτική της ανάπτυξης, δ) 

στα Τρίκαλα για τα προβλήματα των νέων αγροτών, ε) στην Πάτρα για τους 

νέους επιστήμονες, στ) στο Ηράκλειο για τις νέες τεχνολογίες, ζ) στην Αττική 

δύο εκδηλώσεις, για τις δομές της δημοκρατίας - φορείς εξουσίας και τα 

ζητήματα παιδείας και η) στην Αργολίδα για τον πολιτισμό. Θα επιχειρήσουμε 

πέρα από τους παραδοσιακούς τρόπους προώθησης των θέσεών μας, τη 

μεταφορά του ανοικτού διαλόγου για το Συνέδριό μας και μέσα από το 

Διαδίκτυο.
Θα πρέπει το 4° Συνέδριο της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ. να αποτελέσει κορυφαίο 

πολιτικό γεγονός, το οποίο θα επιχειρήσουμε να προβάλλουμε μέσα από μια 

εκτεταμένη διαφημιστική εκστρατεία. Κεντρικό μας σύνθημα θα είναι “Οι 

απόψεις των νέων-Θέσεις της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ.”.

Επιδιώκουμε ένα Συνέδριο, που θα αποστείλει μηνύματα ενότητας, 

νίκης, προοπτικής και πρωτοπορίας της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Όροι σημαντικοί και 

αναγκαίοι για την κρίσιμη πορεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στον 21° αιώνα.

Αποτελούμε το πιο ζωντανό κομμάτι της οργάνωσής μας και οφείλουμε 

να επιβεβαιώσουμε με την πολιτική μας στάση, ότι είμαστε η νεολαία του 

μεγάλου ενιαίου και νικηφόρου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οι διαφορετικές απόψεις που κατά



καιρούς διατυπώνονται μέσα στην οργάνωσή μας, αποτελούν εγγύηση για ένα 

σύγχρονο, δημοκρατικό Κίνημα. Δε μας φοβίζουν οι αντιθέσεις μας γιατί 

επιβεβαιώνουν τη ζωντάνια και τη δυναμική της Οργάνωσής μας.

Είμαστε, όμως, αδιαπραγμάτευτοι στις βασικές ιδεολογικές αρχές και 

τις αξίες που καθόρισαν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως πρωτοπορία στην ελληνική κοινωνία 

την τελευταία 20ετία.

Αναζητούμε το νέο, χωρίς όμως να απεμπολούμε τις βασικές μας θέσεις 

για Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση. Στο 

σύγχρονο κόσμο οι παραπάνω θέσεις δεν αποτελούν παρωχημένες έννοιες, 

αλλά σταθερές αξίες, στις οποίες πρέπει να προσδώσουμε το νέο τους 

περιεχόμενο. Δεν πιστεύουμε στο τέλος της ιστορίας και των ιδεολογιών. 

Αντίθετα θεωρούμε πωςη κοινωνία μας εξελίσσεται με ταχύτητα και η 

σύγχρονη Αριστερά πρέπει να αναζητήσει τις απαντήσεις στις ανισότητες και 

τα προβλήματα του κόσμου μας.

Επιδιώκουμε ένα Συνέδριο που θα προσβλέπει στην ανανέωση των 

οργάνων της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ., ώστε να τροφοδοτήσουμε την Οργάνωση με μια 

νέα δυναμική από τα νεότερα στελέχη της, που καλούνται να κάνουν τη 

Νεολαία μας καλύτερη και αποτελεσματικότερη στις παρεμβάσεις της στην 

ελληνική κοινωνία. Θα πρέπει το νέο Κ.Σ. που θα προκόψει από το 4° 

Συνέδριο της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ. να περιλαμβάνει το σύνολο των απόψεων που 

υπάρχουν σήμερα στην οργάνωση.

Η ουσιαστική επιτυχία του Συνεδρίου μας είναι υπόθεση όλων μας. Δεν 

είναι βέβαια κάτι που αφορά αποκλειστικά τη πλειοψηφία του απερχόμενου 

Κ.Σ. Το χρέος να διασφαλίσουμε όρους διαφάνειας και συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίηση των διαδικασιών, καθώς και η 

τήρησή τους από εδώ και πέρα είναι στην ευθύνη του συνόλου της Κ.Ο.Ε.Σ., 

των στελεχών μας σε όλη την Ελλάδα και των χιλιάδων μελών της Ν. 

ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Η συμφωνία στους βασικούς όρους θα εξασφαλίσει την επιτυχία 

του Συνεδρίου μας.


