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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

To παρόν αποτελεί μόνο ένα περίγραμμα των δράσεων και των παρεμβάσεων της 
οργάνωσης.

Αναφέρουμε μερικές αόνο από τις δράσεις της οργάνωσης από το τελευταίο Συνέδριο 
της. στα τέλη του Φεβρουάριου του 2000, μέχρι σήμερα:

• Balkan Round Table. Η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ διοργάνωσε στις 21-23 Απριλίου 
2000, στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε συνεργασία με τη IUSY (International 
Union of Socialist Youth) Στρογγυλό Βαλκανικό Τραπέζι συζήτησης με θέμα 
«Μετανάστευση στα Βαλκάνια: Ακραίες εμπειρίες της ιστορίας».

• Φεστιβάλ Graffiti. Στα τέλη Ιουνίου του 2000. σε συνεργασία με το δίκτυο 
μας στους μαθητές, «Γενιά 2000», διοργανώσαμε στο χώρο της πλατείας 
Κλαυθμώνος φεστιβάλ Graffiti.

• Στις 13-17 Ιουλίου 2000 διοργανώσαμε το 1° Διεθνές Summer Camp της 
Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ στον Πλαταμώνα. Στο χοίρο του Summer Camp 
διοργανώθηκαν διάφορα πολιτιστικά γεγονότα (κινηματογράφος, θέατρο, 
μουσικές συναυλίες, έκθεση φωτογραφίας). Η συμμέτοχη νέων ανθρώπων όχι 
μόνο δεν περιορίστηκε σε οργανωμένα μέλη της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ αλλά 
υπήρξαν συμμετοχές τόσο από άλλες πολιτικές νεολαίες αλλά και από 
σοσιαλιστικές νεολαίες των χωρών της Βαλκανικής.

• Η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ συμμετείχε στη μεγάλη παγκόσμια διαδήλωση στην 
Πράγα στις 26 Σεπτέμβρη.

• Η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ και ο Σύλλογος Λθλούμενων Νεφροπαθών (Σ.Α.Ν), 
διοργάνωσαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2000 στην περιοχή του Ζωγράφου 
συναυλία με στόχο την ευαισθητοποίηση στην ιδέα της ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ. 
Τα έσοδα από τη συναυλία αυτή διατέθηκαν για τους σκοπούς του Σ.Α.Ν.

• Στις αρχές του Οκτωβρίου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο διοργανώθηκε 
εκδήλωση με θέμα «Οταν η συμμετοχή και η προσπάθεια αναδεικνύουν το 
πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων» όπου βραβεύτηκαν, από Ολυμπιονίκες 
και παραΟλυμπιονικές μας στην Ολυμπιάδα του Σίνδνευ, αθλητές με 
κινητικές δυσκολίες.

• Διοργανώσαμε στα ΤΕΦΑΑ (πρώην Γυμναστική) Ακαδημία) εκδήλωση με 
θέμα το πραγματικό πνεύμα του αθλητισμού και του Ολυμπισμού με την 
συμμετοχή Ολυμπιονικών μας.

• Στα Τ.Ε.Ι του Πειραιά διοργανώσαμε σε συνεργασία με το ΙΣΤΑΜΕ 
εκδήλωση-συζήτηση με θέμα τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις.

• Στα μέσα Νοεμβρίου πραγματοποιήσαμε εκστρατεία Δενδροφύτεσης στην 
περιοχή της Λάρισας.
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• Στις 12-15 Δεκεμβρίου του 2000 η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ μαζί με εκπροσώπους 
πολιτικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων μετέβη στην 
Κωνσταντινούπολη για να εκφράσει την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή 
της προς τους απεργούς-πολιτικούς κρατούμενους και τις οικογένειες τους.

• Στις 12-14 Ιανουάριου του 2001 συμμετείχαμε ενεργά στη σύσταση του 
Πανελληνίου Δικτύου Δημοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων Νέων σε 
συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Βοιωτία.

• Στα μέσα Φλεβάρη πραγματοποιήθηκε η 4η πανελλήνια συνδιάσκεψη της 
Σπουδάζουσας Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ Τ.Ε.Ι, η οποία αποτέλεσε κορυφαίο 
γεγονός αφού εκεί ανακοινώθηκε το νομοσχέδιο για το χώρο των Τ.Ε.Ι.

• Στα μέσα Φλεβάρη συμμετείχαμε στο συνέδριο της Ε 008Υ  (της ευρωπαϊκής 
οργάνοισης σοσιαλιστικών νεολαιών) και εδραιώνοντας ακόμα περισσότερο 
τη θέση της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ στην Ευρώπη, είχαμε την τιμή να εκλέξουμε 
ως Αντιπρόεδρο αυτής της ευρωπαϊκής οργάνωσης νέων σοσιαλιστών τη 
γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ Ρόζα Βρεττού.

• Η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ στις 29 Απριλίου 2001 άνοιξε πρώτη το διάλογο για το 
Ασφαλιστικό Σύστημα με συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου στην οποία 
συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ο Υφυπουργός Εργασίας και ο 
Γραμματέας Συνδικαλιστικού του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

• Η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ συμμετείχε στη μεγάλη παγκόσμια διαδήλωση στην 
Γένοβα στις 2° Ιουλίου.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν 

1° Ανοικτό Συνέδριο Νεολαίας.

Η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ θα έθεσε στο τραπέζι των συζητήσεων τη νέα ιδεολογική 
και πολιτική ατζέντα του 21ου αιώνα, πραγματοποιώντας το πρώτο καλύψει το 
Ανοικτό Συνέδριο Νεολαίας.

Η θεματολογία ήταν:

Α. «Οικονομία της γνώσης και κοινωνία της πληροφορίας» 
Πολιτική για την εκπαίδευση και την απασχόληση στον 210 αιώνα

Β. «Ποιότητα ζωής και ανθρώπινες αξίες στην κοινωνία του 
ρίσκου»
Από τον καταναλωτή στον πολίτη - Βιοτεχνολογία, ΓΙΟική και 
Δεοντολογία, Οικολογική ισορροπία

Γ. «\ννννν.ΔΗΜΟΚΡATIA.com»
Η Δημοκρατία σε νέες περιπέτειες ή η περιπέτεια της Δημοκρατίας



Παγκόσμιο Φεστιβάλ της IUSY

Πετύχαμε να μας ανατεθεί η διοργάνωση του Φεστιβάλ της IUSY για το 2003 
(International Union of Socialist Youth), το οποίο αποτελεί ένα απ’ τα σπουδαιότερα 
Φεστιβάλ Νεολαιών που πραγματοποιούνται στο σύγχρονο κόσμο.

2ο Λιεθνές Summer Camp

Η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ διοργάνωσε το 2° Διεθνές Summer Camp στο ΙΙράκλειο 
της Κρήτης με τεράστια επιτυχία. Το κύριο πολιτικό θέμα του Summer Camp ήταν ο 
εθελοντισμός.

Συνδιάσκεψη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ άνοιξε πρώτη το διάλογο για τις εκλογές στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση διοργανώνοντας συνδιάσκεψη στη Θεσσαλονίκη.

Δίκτυα

Η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ έχει προχωρήσει στη δημιουργία τριών δικτύων, τα οποία 
αποτελούν θεσμική έκφραση μαζικών χώρων, με «χαλαρότερη» οργανιοτική δομή.

Τα τρία αυτά δίκτυα είναι:

Το δίκτυο Μαθητών «ΓΕΝΙΑ 2000»

Το Δίκτυο νέων Αγροτών «ΓΑΙΑ»

Το δίκτυο Γυναικών «ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΔΕΣ»

Και τα τρία δίκτυα έχουν πραγματοποιήσει τις πρώτες του δράσεις


