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Σύντροφοι, 
 
 µια νέα εποχή έχει αρχίσει από τον Οκτώβρη του 2009, είναι η εποχή που το 
Κίνηµα µας το ΠΑ.ΣΟ.Κ. καλείται να βγάλει την χώρα από µια Κρίση ετών και να 
αναδείξει ένα άλλο δρόµο, τον δρόµο της Νέας Αλλαγής, της νέας µεταπολίτευσης. 
 Σε αυτή την νέα πορεία η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του 
Κινήµατος µας, δίνουν µέρα µε την µέρα την µάχη σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο για να ανοικοδοµήσουν την χώρα και την Εθνική της Οικονοµία. 
Ταυτόχρονα δίνουν την µάχη για να διαµορφώσουν µια νέα λογική στο τρόπο 
άσκησης της εξουσίας. 
 Η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν µπορεί να παραµένει θεατής των εξελίξεων, δεν 
µπορεί να περιµένει να αλλάξει από µόνη της η ροή της ιστορίας. Οφείλουµε να 
γίνουµε συνδιαµορφωτές της νέας αυτής εποχής, οφείλουµε να κάνουµε την ΑΛΛΑΓΗ 
και πάλι θέµα της γενιάς µας, όπως τότε, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου άνοιγε τον 
ιστορικό κύκλο των Κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1981. 
 Οφείλουµε να κινηθούµε συλλογικά και πάλι στην οργανωµένη βάση των µελών 
και φίλων της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε κάθε γειτονιά, σε κάθε µαζικό χώρο της 
Κοινωνίας µας. Να δώσουµε το στίγµα µας και να αφουγκραστούµε την νέα γενιά 
δίνοντας αγώνες για νέες ριζοσπαστικές αλλαγές για να πάµε µπροστά, για να 
απελευθερώσουµε τις δηµιουργικές δυνάµεις της Νεολαίας που σπουδάζει, εργάζεται, 
δηµιουργεί, συµµετέχει. 
 Σε αυτή την πορεία κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για διαµόρφωση πολιτικών 
θέσεων από την Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. για κάθε ζήτηµα που απασχολεί την γενιά µας. 
Ζητήµατα όπως η Παιδεία, η Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση, η Οικονοµία και η 
Αναπτυξιακή πολιτική, η προστασία του Περιβάλλοντος και η Κλιµατική Αλλαγή, το 
Μεταναστευτικό και η Περιφερειακή ανασυγκρότηση της χώρας, οφείλουν να είναι 
στην ατζέντα των αγώνων µιας προοδευτικής πολιτικής Νεολαίας. 
 
 Σύντροφοι, 
 
 αυτή η Κρίση που βιώνει ο τόπος µας είναι µια µεγάλη ευκαιρία για νέες 
πορείες, είναι µια µεγάλη ευκαιρία για νέα πολιτικά εργαλεία, είναι µια µεγάλη 
ευκαιρία για την σοσιαλιστική µας παράδοση. Αυτή την ευκαιρία ας την κάνουµε 
ουσιαστική εµείς οι νέοι σοσιαλιστές, ας προχωρήσουµε µακριά από “µηχανισµούς”, 
“γραµµές” και ανούσιες µικροαντιπαραθέσεις για να αναδείξουµε µε προτάσεις και 
θέσεις τις ανάγκες της γενιάς µας. Να γίνουµε συνδιαµορφωτές της Κυβερνητικής 
πολιτικής και όχι χειροκροτητές. Να εκφράσουµε την γενιά µας, αφήνοντας το στίγµα 
µας. 



 
 Για τους παραπάνω λόγους θα στηρίξουµε, κάθε συγκεκριµένη προσπάθεια των 
οργάνων της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. για πραγµατοποίηση τόσο Πολιτικού Συνεδρίου 
Θέσεων και Αρχών, όσο και Περιφερειακών Συνδιασκέψεων για Κρίσιµα ζητήµατα 
µέσα στους επόµενους µήνες.  
 Εκτίµηση µας είναι ότι πρέπει άµεσα η Εθνική Αντιπροσωπία της Νεολαίας 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. να δώσει την εκκίνηση για µια ουσιαστική πολιτική διαδικασία διαλόγου 
από “τα κάτω”, ενεργοποιώντας την βάση και τις Οργανώσεις σε µια διαδικασία 
προσυνεδριακού διαλόγου θέσεων που θα έχει σαν αποκορύφωµα, τουλάχιστον 
3ήµερο ,Ανοικτό Πολιτικό Συνέδριο Αρχών και Θέσεων Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ.  
 
 Ας µην αφήσουµε την ευκαιρία αυτή 
 

Τώρα είναι η ώρα της ∆ικής µας Γενιάς 
 
 

Προοδευτική Κίνηση Νέων Αριστερών 
 

Τάση Νέων ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
 

http://prokinea.blogspot.com
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