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Φίλες και Φίλοι,

Νέες και νέοι,

Χαιρετίζω θερμά τη σημερινή σας εκδήλωση.

Εκφράζω τη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σας.
Δεν είμαι εδώ σήμερα μαζί σας για να σας μιλήσω για μέτρα και
προγράμματα.

Γνωρίζετε ότι για την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η Νέα Γενιά είναι
και θα είναι στην πρώτη θέση.

Η πολιτική της κυβέρνησής μας είναι μια πολιτική για το σήμερα
και για το αύριο, είναι μια πολιτική για το μέλλον.
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απασχόλησης, δημιουργίας ατομικής προκοπής και ολοκλήρωσης
για τους νέους ανθρώπους.

ι

Κανείς δεν μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα τις νέες και τους νέους,
τα

νιάτα

της

απασχόλησης

Ελλάδας,
και

παρά

δημιουργίας

εξασφαλίζοντας
σε

μια

εποχή

ευκαιρίες
μεγάλης

ανταγωνιστικότητας.

Διανύουμε μια δύσκολη εποχή. Μια εποχή μεταβατική. Ένας
κόσμος φεύγει, μια εποχή τελειώνει. Μια νέα εποχή έρχεται.

Σ’ αυτή την εποχή της αβεβαιότητας, της αμφιβολίας και της
αναζήτησης, εμείς εργαζόμαστε με επίγνωση των νέων συνθηκών
για να φέρουμε το νέο πιο κοντά, να δημιουργήσουμε το
καινούργιο πιο γρήγορα.

Οι μεγάλες επιλογές της πολιτικής μας σ’ αυτό αποβλέπουν. Σ’
αυτό στοχεύουν.

Η ενδυνάμωση της χώρας, η ενίσχυση της οικονομίας, η θωράκιση
και ο εμπλουτισμός των δημοκρατικών θεσμών αποτελούν για μας
θεμέλιους λίθους, πάνω στους οποίους οικοδομείται με ασφάλεια
και σταθερότητα η νέα Ελλάδα.

Σήμερα η Ελλάδα κάνει βήματα μπροστά.

Εργαζόμαστε με νεανική επιμονή και νεανικό πάθος για να
πετύχουμε τους μεγάλους στόχους.
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ενδιαφέρον μας για τους νέους ανθρώπους της πατρίδας μας που
θέλουμε να μην ταλανίζονται από το άγχος της ανεργίας, να μην
εγκλωβίζονται στις αναγκαιότητες του σήμερα, να μην έχουν την
αίσθηση της ματαιότητας για τις προσπάθειες και τους κόπους
τους.

Θέλουμε τους νέους ανθρώπους μαχητικούς και αισιόδοξους,
θέλουμε τους νέους Έλληνες να ξεδιπλώνουν με αυτοπεποίθηση
τους στόχους και τα όνειρά τους στον άνεμο της εποχής και να
δίνουν τον αγώνα τους για να τα κάνουν πράξη.

Η πολιτική μας συνολικά έρχεται να ενισχύσει την αυτονομία των
νέων ανθρώπων. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να προκόψει και να
δημιουργήσει, χωρίς ολοκληρωμένες, ανεξάρτητες και δυναμικές
προσωπικότητες με διακριτό ρόλο και αυτονομία.

Το όραμά μας για μια Ελλάδα σύγχρονη και ισχυρή στον 21ο
αιώνα,

είναι

το όραμα της

Νέας

Γενιάς που παρεμβαίνει

δημιουργικά και κριτικά, που παίζει ρόλο, που οδηγεί τις εξελίξεις.

Νέες και νέοι,

Σύντροφοι, συντρόφισσες

Στις 13 Ιουνίου έχουμε μια κρίσιμη αναμέτρηση.
Συγκρουόμαστε με την υποκρισία και την διγλωσσία
Δημοκρατίας.
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οπισθοδρομικό και συντηρητικό όπως καλά οι Έλληνες το
γνωρίζουν.

Οι νέοι της Ελλάδας θα δώσουν την απάντηση στις 13 Ιουνίου.
Οι νέοι της Ελλάδας θα πουν
ναι στην πρόοδο,
ναι στους νέους ορίζοντες,
ναι στη νέα Ελλάδα.
Αφήνουν πίσω τους το παρελθόν και τους σημερινούς εκφραστές
του.
Λένε όχι στις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.
Οι νέοι

λένε ναι στην πορεία της Ελλάδας για την ειρήνη, την

ανάπτυξη και τη δημοκρατία.

Σ’ αυτή την πορεία για τη δημιουργία της νέας Ελλάδας σας καλώ
με ριζοσπαστικό τρόπο,

κριτική σκέψη, θετικό περιεχόμενο,

ποιότητα και άποψη, να συμβάλλετε.

Η νέα Ελλάδα είναι και θα είναι το δημιούργημα των νέων
ανθρώπων της.

Η καθημερινή μάχη που δίνουμε για να αντιμετωπίσουμε παλιά και
νέα προβλήματα είναι στην ουσία της μια μάχη για τους νέους
ανθρώπους, για την προκοπή τους, είναι μια μάχη για την
ελευθερία τους.

Σε λίγες μέρες, την Κυριακή, έχω την πεποίθηση, ότι οι Έλληνες
νέοι και νέες θα δυναμώσουν με την εμπιστοσύνη τους την
πολιτική της κυβέρνησής μας.

Θα στηρίξουν την Ελλάδα που μάχεται και την Ελλάδα που
κερδίζει.

Με τη νίκη.

Μαζί θα διαβούμε το κατώφλι του 21ου αιώνα.

Μαζί συνεχίζουμε πιο ορμητικά, πιο δημιουργικά, πιο νεανικά.

