
"Αθήνα 26-5-78. 

ΓΙΟΡΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ - 3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ' 

1. Προκύρηξη Γιορτή Νεολαίας άπό τήν Ε/Ν. 

"Οργανωτικός σχεδιασμός - καθορισμός - προσδιορισμός περιεχομέ

νου - Οικονομικός σχεδιασμός. 

Συγκρότηση επιτροπής δχι μόνο άπό Νεολαία άλλα και άλλες επιτροπές. 

'Ικανή καί αναγκαία συνθήκη: Οικονομικό ς προϋπολογισμός ύψους 3 εκατ. 

2. Τελευταία μέρα - πανηγυρικό κλείσιμο μέ τό Πρόεδρο. 

3. 3η Σεπτέμβρη - 4 επέτειος της αφιερωμένη στό Δημοκρατικό Προγραμ

ματισμό - 'Αποκέντρωση - Αυτοδιοίκηση. 

Τέτοιες εκδηλώσεις νά οργανωθούν σε περιφερειακές καί κεντρικές 

συνοι^ες συνοικίες μετά άπό 4 μέρες άπό τό τερματισμό τή*ς Γιορ

τής, έτσι ώστε νά αξιοποιηθεί καί νά χρησιμοποιηθεί^ τό ολικό τής 

Γιορτής Νεολαίας. 

4. Στίς επαρχιακές πόλεις στή τελευταία μέρα της Γιορτής Νεολαίας 

νά δοθεί πανηγυρικός - πολιτικός τονισμός μέ αίχμή τήν Αυτοδιοίκηση. 

Μέ τό αφιέρωμα τής τελευταίας μέρας στην Αυτοδιοίκηση ενώνεται καί 

ενοποιείται τό περιεχόμενο καί ή ευρύτητα των δύο εκδηλώσεων. 

5. Ol ξένες αντιπροσωπείες έπ"ευκαιρία τής 4ης επετείου τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

νά ενταχτούν στά πανηγυρικά πλαίσια των κεντρικών - τοπικών ή επαρ

χιακών εκδηλώσεων. 

Μέ τό δεδομένο τής κάλυψης τών εξόδων άπό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., ίσως θάπρεπε 

νά υπάρχει ένας όρθολογισμένος προγραμματισμός κεντρικών επαφών 

άσχετα άπό χρόνο γενεθλίων. Γιά κάθε τμήμα αντιπροσωπειών μπορεί 

νά διοργανώνονται περιφερειακές εκδηλώσεις όχι στατικές (π.χ. θέα

τρα, γήπεδα), ,άλλά τέτοιες αού νά διασφαλίζουν πλατειά συμμετο

χή του λαού. 

6. Νομίζω, πώς πρέπει άπό τώρα γιά του νοόνου νά επεξεργαστούμε \ 

συνολικά σάν ΠΑ.ΣΟ.Κ. μιά αντίληψη γιά προγραμματισμένη πολιτιστι

κή παρέμβαση σέ εθνικό επίπεδο. 

Κάθε έρωση του Σεπτέμβρη 78-80-81 πού θά σημαίνει ώθηση τής πρωτο-

βουλέας, τής ευρηματικότητας καί τού δυναμισμού τών λαϊκών μαζών. 

Αυτό σημαίνει δημιουργία, ανάπτυξη συγκρότηση τής εθνικής κουλτούρας 

καί τών φορέων της. 
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Αυτό σημαίνει απεμπλοκή τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ. άπό τη" μονοδιάστατη, στεγνή*, 

ακατάληπτη καί οίκονομίστικη αντίληψη .της άντι ιμπεριαλιστικής 

- αντιμονοπωλιακής πάλης. 

"Ας μελετήσουμε βαθειά τι'ς πρωτοβουλίες τοο ΕΑΜ καί &ς χρησιμο

ποιήσουμε τά πολύτιμα συμπεράσματα γιά νά ΕΝΩΣΟΥΜΕ τις πολιτικές 

επιλογές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέ τό Κίνημα μαζών. 

Προσωπικά, συμφωνώ γιά Γιορτή Νεολαίας μόνο γιά φέτος, ' γιε 

αντικειμενικά μιά εθνική πρωτοβουλία τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν έχει .-,,,.,.., 

τοίμαστει καί δέν έχει γίνει κτήμα της οργάνωσης, ούτε έχει κτυ

πηθεί θεωρητικά, ή υπαρκτή στίς γραμμές μας (έξ αντανακλάσεως 

άπό τό ΚΚΕ) οΟκονομίστικη αντίληψη γιά τη πολιτική πάλη. 


