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Γιορτή του Τριαντάιηυλλου οργανωμένη άπό 

τ ό Σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ό Κόμμα του Βελγίου 

g/iLAjaZiÜLT ••-. , . ^ ο υ .„„ _ _ 

- *Η συγκέντρωση ήταν καθαρά γιορτινή. Ot πολιτικές εκδηλώσεις 

ήταν υποτονικές καί σχεοάν χάνονταν μέσα στό θόρυβο καί τή 

μουσική. 

- *Κ γιορτή πραγματοποιήθηκε σέ Ινα "αθλητικό συγκρότημα" {caw 

ρΐακ® sportif) πολλδν χιλιάβων τετραγ. «έτρων (βΰα στάδια, γή

πεδα, κλειστά γυμναστ. Μ.λ.η.). 

1. *Η μόνη καθαρά πολιτική εκδήλωση γινόταν σέ Ινα χδρο τεράστιο 

(00-1.000 καρέκλεε) Ϊ Πρωί καί απόγευμα γινόταν συζητήσεις 

εθνικού" ή "<έορωκαΐκοΟ
Ν
περιεχομένου. £τήν πρώτη περίπτωση 

waipyttxv μέρος ηγετικά συνδικαλιστικά στελέχη» υπουργοί, υπεύ

θυνοι το§ P.S.Β. £τήν δεότερη περίπτοκτη έκτος αότ®ν καί Αντι

πρόσωποι άπό άλλα σοσιαλιστικά κόμματα. 

2. Πολλές άλλες εκδηλώσεις είχαν σονάτα στοιχεία άπό "πολιτική" 

καί "γιορτή
1
'. 

Έτσι, fva τεράστιο χδρο κατελάμβαναν
 8
*l®s sections reeionnales* 

πάνω-κάτω νομαρχιακές επιτροπές, πού
1
 ερχόταν άπ'όλες τίς άκρες 

τοΟ Βελγίου. *Μ κάθε μιά άπό αυτές είχε noi κάτι τό Ιεχωριστό 

(σημαίες, έντυπα, αλλά καί φορεσιές, μουσική, <mZ -τυριά, λου

κάνικα, αλκοόλ κ.λ.π.- ποό ήταν καί τά χαρακτηριστικά προϊόντα 

τή*ς περιοχές. Επίσης υπήρχαν νομαρχιακές μέ εστιατόρια καί χδ~ 

ρο γιά χορό (50 μέχρι 500"). 

'Υπήρχαν επίσης περίπτερα γιά διάφορες οργανώσεις (γυναικείες, 

οίκολογικές, πολιτιστικές, συνδικαλιστικές), όπου υπήρχαν τά 

ί&ια χαρακτηριστικά άλλα καί <π>ζητήσεις, προβολές κ.λ.π. 

Τέλος, τά ξένα κόμματα (P.S.Ι., P.S.F., P.S.Ο.Β., P.S.P., S.P.D., 

P.S. Chileno) είχαν επίσης περίπτερα μέ ολικό (βιβλία, δίσκους, 

άψίσσες) , οί ôl 'ImrnvaC καί Ιΐοοτογάλοι (εργατικές παροικίες) 

είχαν καί Εστιατόρια. 

./.. 



Aóo τεράστιοι xiSpot κάλυπταν τά θεάματα (τσ£ρκρ, τραγοοοια, θέβ~ 

τρο). 

zi ενα άλλο είχε χορό. 

'Υπήρχαν Ικέσηε πολλοί • πλανόδιο ι * κα£ πωλητές (ίΗ0λ£α, Stentai,, 

παιχνίδια» μπι^οό κ.λ.π.). 

Xläpoi γιά τά παιδιά. 

Πολλά εστιατόρια, καντίνεςr μπαρ, 

*Λπό 6ργαν<3ΐΐκή πλευρά ύπαρχεs 

- Ι γρα<ρε£ο Τόποι» 

- t γραφείο πληροφορειέ&ν ποό €λεγε στά μεγάοχανα xt nat ποο γένεται, 

- 1 γραΗΐκΙΓ© y t á χαμένα παιδιά 

- Ι γρα*ρεΪ0 πρώτον &σηθειί§ν 

- Ι γρα©εΕο γ ι ά τοόςΙπίσημους 

- 1 γραφείο γ ι α τους καλλιτέχνες καί xoûç Αθλητές. 

Πάνω από 1,500 άτομα βούλεαν συνέχεια γ ι ά ' τ ή ν γ ιορτή. 

70.000 uè ÜÖ.00Q Βέλγοι απ'ολη τήχώρα τήν επισκέφθηκαν κα£ θεω

ρήθηκε κάτι τό πρωτάκουστο για χά ~'""Βελγικά χρονικά*. 

Εημεεώνεται ori «©τη" ήταν ή πρώτη χρονιά πού πραγματοποιήθηκε 

h γιορτή. Χκ©π&£ τους είναι νά γίνεται du/ Β& ηαί πέρα·, κάθε 

χρόνο. 


