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ΘΕΜΑ : Πρωτοβουλίες παρέμβασης στο χώρο της 
νέας γενιάς.
Υπέρβαση του Θεσμού της Γιορτής Νεολαίας.
Διαπιστώσεις^ 1) Η νεολαία ήταν και είναι 
νευραλγικός κοινωνικός χώρος με σημαντικό ρόλο 
στον Προσανατολισμό και την πορεία της κοινωνικής 
εζέλιζης.Αποδέχεται, απορρίπτει και διαμορφώνει 
νέες ιδέες, νέες αζίες, πρότυπα ζωής και 
συμπεριφοράς. Εμβολιάζειμε τον δυναμισμό της 
πολιτικούς φορείς και Θεσμούς.Σηματοδοτεί, 
προσδιορίζει την προοπτική της κοινωνίας μας.
2) Αποτελεί (πρέπει να αποτελεί) κρίσιμο πεδίο 
αντιπαράθεσης των επιλογών, των προτάσεων και των 
προγραμμάτων κάΘε κόμματος.Προτάσεις και 
προγράμματα που καθημερινά κρίνονται και 
αμφισβητούνται από την νεολαία σε συνδυασμό με την 
φυσιογνωμία και την πρακτική των κομμάτων.
3) Είναι ζητούμενος για το ΠΑΣΟΚ ο τρόπος 
παρέμβασης η άσκηση πολιτικής και η αξιοποίηση της 
νεολαίας ως ειδικής - κρίσιμης και αποφασιστικής 
εκλογικής κατηγορίας.
4) Το επίπεδο και το ύφος της πολιτικής 
αντιπαράθεσης, η ξεπερασμένη φυσιογνωμία και ο 
στεγνός λόγος των πολιτικών φορέων, οι γερασμένες 
δομές των οργανώσεων νεολαίας, η 
αναποτελεσματικότητα των Θεσμών και των μαζικών 
κινημάτων διευρύνουν αισθητά το χάσμα ανάμεσα 
στους νέους και την πολιτική με την καθιερωμένη 
διάσταση του όρου.Το λευκό το άκυρο και η αποχή 
στις εκλογές (ενδεικτική και η αποχή στις 
φοιτητικές - σπουδαστικές εκλογές) είναι συνειδητή 
πολιτική στάση μεγάλου τμήματος της νεολαίας.
5) Είναι δεδομένη η πτώση της απήχησης και της 
επιρροής του ΠΑΣΟΚ και των σοσιαλιστικών ιδεών στο 
χώρο της Νεολαίας. Η απολιτικοποίηση, η αδιαφορία, 
η επιρροή μοντέλων συμπεριφοράς, προτύπων και 
αξιών ευνοούν την αύξηση της επιρροής της Δεξιάς. 6
6) Η νεολαία μπορεί να γίνει προνομιακός χώρος 
παρέμβασης για το ΠΑΣΟΚ. Δεν αρκεί όμως γι1 αυτό 
οποιαδήποτε, όσο θετική κι’αν είναι, παρέμβαση 
μόνον της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.Η αλλαγή στην 
φυσιογνωμία,στην έκφραση,στις προτάσεις,στην 
αισθητική και στον τρόπο παρέμβασης μας είναι για 
την νεολαία επιτακτική ανάγκη.



7) Το ύφος και το ήθος, ο τρόπος άσκησης και η
νομή της εξουσίας, η κυβερνητική πολιτική στο χώρο 
της νεολαίας ( Παιδεία, απασχόληση, στρατός, 
πολιτισμός) αποσπασματική, χωρίς νεύρο και
συντονισμό, ο στεχνός υπηρεσιακός λόχος υπουρχών 
και κρατικών λειτουρχών, η έλλειψη διαφορετικής 
αισθητικής,φαντασίας,ευαισθησίας στην παρέμβασή 
μας, ο τρόπος λειτουρχίας του κρατικού μηχανισμού 
κλπ απομάκρυναν μεχάλο τμήμα της νεολαίας από το 
ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θεωρήθηκε κατεστημένο και
■ξεπερασμένο.
8) Η φυσιοχνωμία και η πολιτική μας καθώς και οι 
επιμέρους παρεμβάσεις της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ στο χώρο 
των ΑΕΙ - ΤΕΙ μαθητικού, στην ερχαζόμενη και 
αχροτική νεολαία κορυφώνονται κάθε χρόνο στις 
εκδηλώσεις της Γιορτής Νεολαίας.
9) Σαν θεσμός η Γιορτή Νεολαίας ( καθώς και τα
φεστιβάλ των άλλων κομμάτων) είάντλησε τα
περιθώρια προσφοράς της.Δημιουρχήθηκε χια να 
καλύψει ανάχκες και συνθήκες άλλων εποχών. Σήμερα 
είναι ασύμφορη ή αναποτελεσματική πολιτικά 
πολιτιστικά,ορχανωτικά αλλά και οικονομικά, με την 
δεδομένη μορφή της. Και είναι ξεπερασμένη σαν 
τρόπος επικοινωνίας, επαφής,δράσης της νεολαίας. 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ : * 2 3 4
Π  ~ΤΓ Νεολαία ΠΑΣΟΚ από το 88 αποφάσισε την 
κατάρχηση της Γιορτής Νεολαίας με την καθιερωμένη 
μορφή και την αντικατάσταση της με συνεχείς 
πολ ιτικές-πολιτιστικές εκδηλώσεις. Προσπάθεια 
κατοχύρωσης Γιορτών Ανοιξης-Χειμώνα.
2) Στη θέση της Γιορτής Νεολαίας πρέπει να υπάρξει 
ένα συχκεκριμένο πλαίσιο - πρόχραμμα κινήσεων 
εκδηλώσεων που θα καλύπτει τις ανάχκες της 
ορχάνωσης και θα αποδεικνύει ότι η κατάρχηση της 
Γιορτής Νεολαίας δεν είναι αποτέλεσμα αδυναμίας 
ορχανωτικής - οικονομικής αλλά συνειδητή επιλοχή 
που ενισχύει την προσπάθεια αλλαχής φυσιοχνωμίας 
της Ν.ΠΑΣΟΚ.
3) Οι εκδηλώσεις δεν πρέπει να στηρίζονται σε 
χιχαντιαίες κατασκευές και σε προσπάθεια 
εντυπωσιασμού και επιβολής. Πρέπει να αναδεικνύουν 
σε ανθρώπινη κλίμακα τις νέες ιδέες, τον σύχχρονο 
πολιτικό μας λόχο, τα σύχχρονα προβλήματα 
ιδιαίτερα της νέας χενιάς, και τις προτάσεις μας, 
την διαφορετική αντίληψη μας ακόμη και σε θέματα 
αισθητικής.
4) Πρέπει να υπάρξουν κύκλοι εκδηλώσεων(καμπάνιες) 
χια ειδικά θέματα που αφορούν τους νέους και όχι 
πολιτική εφ'όλης της ύλης.



Αυτοί οι κύκλοι, μπορεί να είναι,:
α) Πο λιτικόο: Η σχέση της νεολαίας με την πολιτική 
και, η σημερινή πολιτική συγκυρία. Το κίνημα της 
νεολαίας και, οι, προοπτικές του.Πρόταση διαλόγου 
και πρόγραμμα κοινής δράσης στις
αριστερές-προοδευτικές οργανώσεις νεολαίας. 
Διοργάνωση εκδηλώσεων "πολιτικών
μονομαχ ιών"ανάμεσα σε νέους πολιτικούς για τα 
θέματα της νεολαίας κλπ.
β) Κοινωνικόα: θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για 
την νεολαία. 1 Ναρκωτικά - AIDS

2 Οικολογία - Περιβάλλον
3 Στρατός

Καμπάνια για κάθε θέμα και εκδηλώσεις - 
πρωτοβουλίες για ανάδειξη τοπικών προβλημάτων και 
ιδιαιτεροτήτων (ειδικότερα για θέμα της 
οικολογ ίας)
γ) Πολιτι ,στικός: Διοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων με αναφορά σε ειδικούς τομείς 
τέχνης:Μουσική, κινηύατογράφος video,θέατρο κλπ.
5) Κάποιες κορυφαίες πολιτικές - πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και ενδεχόμενα πολιτική συγκέντρωση 
στην Αθήνα θα μπορούσε να συνδυαστεί με την 
έκτακτη συνδιάσκεψη της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. (Είναι 
θέμα για συζήτηση στο Ε.Γ.).
6) Η αναζήτηση νέων προτάσεων, νέων μορφών
επικοινωνίας - δράσης και η ανάδειξη μιας νέας 
σύγχρονης φυσιογνωμίας της Ν.ΠΑΣΟΚ είναι 
προϋπόθεση για την επιτυχία των εκδηλώσεων σε 
συνδυασμό με το πολιτικό κλίμα της περιόδου τον 
προεκλογικό αγώνα και την πολιτική του ΠΑΣΟΚ.
7) 0 χρόνος των εκδηλώσεων είναι απο αρχές 
Σεπτεμβρίου εως αρχές Οκτωβρίου.
8) 0 χρόνος που θα παραχωρηθεί από την τηλεόραση 
και το ραδιόφωνο θα αξιοιποιηθεί και για την 
προεκλογική μας εκστρατςεία.


