
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 
 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 
 
Όπως όλοι σας θα γνωρίζετε πολύ καλά και, αν όχι, θα πρέπει να το 

μάθετε και να το θυμάστε για πάντα, στις 28 του μηνός Μαΐου 1963 
κηδεύτηκε ο ήρωας και μαραθωνομάχος της Ειρήνης Γρηγόρης Λαμπράκης. 

Η ημέρα αυτή, δηλαδή η ημέρα της κηδείας του Λαμπράκη, είναι ημέρα 
ιστορική για το Ελληνικό Νεολαιΐστικο Κίνημα, διότι την ημέρα αυτή 
γεννήθηκε η οργάνωσή μας, ή μάλλον, ξεπήδησε μέσα από τις χιλιάδες νέους 
και νέες που ακολουθούσαν το νεκρό ήρωα της ∆ημοκρατίας, το Γρηγόρη 
Λαμπράκη.  

Την ημέρα αυτή, εμείς οι νέοι και οι νέες θα πρέπει να τη θυμόμαστε 
πολύ καλά, γιατί ήταν η μέρα που εκατοντάδες χιλιάδες νεολαίοι της Ελλάδας 
διακήρυξαν, ανοιχτά πλέον, χωρίς κανένα φόβο, τη βαθιά τους πίστη στα 
ιδανικά της Ειρήνης και της ∆ημοκρατίας, τη μεγάλη τους αγάπη για την 
πατρίδα, την ακατάλυτη αφοσίωσή τους στο Λαό μας. 

Η 28η του Μάη του 1963 είναι η ιστορική εκείνη ημέρα που, όχι μόνο 
ολόκληρη η Νεολαία ένιωσε τι σημαίνει Καραμανλισμός και πού οδηγούσε την 
Ελλάδα, αλλά ολόκληρο το Έθνος κατάλαβε πολύ καλά ότι οι εχθροί της 
πατρίδας, δολοφονώντας το Λαμπράκη, δεν επεδίωκαν τίποτα άλλο από το να 
δολοφονήσουν την ίδια την Ειρήνη, τη ∆ημοκρατία, την ομαλότητα της χώρας 
και να κάνουν το λαό μας να σκύψει το κεφάλι του, να γονατίσει και να γίνει 
ένα τυφλό πειθήνιο όργανό τους. 

Ευτυχώς, όμως, γελάστηκαν. Γελάστηκαν, μάλιστα, πολύ άσχημα, διότι 
οι κύριοι αυτοί λησμόνησαν ότι ο Ελληνικός λαός κατέκτησε τη λευτεριά του 
και την τιμή του μέσα από αναρίθμητους αγώνες, μαρτύρια και θυσίες. 

Έτσι, με τη δολοφονία αυτή, αντί να πτοήσουν και να γονατίσουν το λαό 
μας, αντίθετα τον αφύπνισαν, τον χαλύβδωσαν, ώστε να σταθεί ικανός να 
τους συντρίψει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. 

Ιδιαίτερα, όμως, με τη δολοφονία αυτή, αφύπνισαν τη νεολαία, ώστε, 
ακριβώς την ίδια μέρα, την ίδια ώρα της κηδείας του Λαμπράκη, να 
βροντοφωνάξει, με όλο το νεολαιΐστικο παλμό της, «Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΖΕΙ – 
ΚΑΘΕ ΝΕΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ». 

∆εν πέρασε μια εβδομάδα από την ημέρα της κηδείας του και όλες οι 
χιλιάδες εκείνες φωνές ενώθηκαν και ίδρυσαν τη ∆.Κ.Ν. «Γρ. Λαμπράκης», 
που για ιδανικά της είχε τα ιδανικά του Γρ. Λαμπράκη. Στην ιδρυτική της 
διακήρυξη μάς έλεγε: «όπως ο Λαμπράκης, έτσι και εμείς θέλουμε το λαό μας 
ελεύθερο, κυρίαρχο και νοικοκύρη στον τόπο του, θέλουμε το έθνος μας 
τιμημένο, περήφανο και ειρηνικό». 



Όπως ο Λαμπράκης, έτσι και εμείς, πιστεύουμε ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ελευθερία και την ευτυχία του λαού μας είναι η διάλυση 
των παρακρατικών οργανώσεων και η κατάργηση όλων ανεξαιρέτως των 
ανελεύθερων μέτρων και νόμων. 

Όπως ο Λαμπράκης, έτσι και εμείς, πιστεύουμε πως ο μοναδικός 
δρόμος για την κατάκτηση της τιμής είναι ο δρόμος της μάχης. 

Ο δρόμος των συνεχών αγώνων και των θυσιών για ένα καλύτερο 
αύριο. 

Από την ημέρα εκείνη, οι χιλιάδες Λαμπράκηδες έδωσαν εκατοντάδες 
μάχες. Γκρέμισαν, μαζί με το σύνολο του λαού μας, τους δολοφόνους από την 
εξουσία. Στάθηκαν, μαζί με τη Νεολαία της Ε∆Α, η ψυχή, η κεφαλή, η 
πρωτοπορία του Ελληνικού Νεολαιΐστικου Κινήματος. 

Οι μάχες των εκλογών της 3ης του Νοέμβρη, της 16ης του Φλεβάρη και 
της 5ης του Ιούνη, οι μάχες για το σπάσιμο της φοβίας, για την Ειρήνη, με 
αποκορύφωμα την μαραθώνια πορεία, οι μάχες για την Κύπρο και για τις 
εκατοντάδες Νεολαιΐστικα και Λαϊκά προβλήματα γενικά, έκαναν τους 
χιλιάδες νέους που μας ακολουθούν - και όλους γενικά τους νέους - να 
κατακτηθούν για πάντα από τα ιδανικά της ∆ημοκρατίας και της ομαλότητας. 

Έτσι, φτάσαμε στις 15 του Σεπτέμβρη του 1964, όπου μέσα σε μια 
πανηγυρική συγκέντρωση, που έγινε στο θέατρο ∆ιάνα στην Αθήνα, 
πραγματοποιήθηκε μια πολιτική πράξη μεγάλης σημασίας για το Νεολαιΐστικο 
κίνημα της Ελλάδος. 

Έγινε η συγχώνευση της Νεολαίας της Ε∆Α και της ∆ημοκρατικής 
Κίνησης Νέων Γρηγόρης Λαμπράκης και η ∆ημιουργία μιας νέας 
Πρωτοποριακής αυτοτελούς οργανώσεως, της ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ. 

Η νέα αυτή νεολαιΐστικη οργάνωση, που ονομάζεται Νεολαία 
Λαμπράκη, υπήρξε ο καρπός όλων των μέχρι σήμερα αγώνων της Ελληνικής 
Νεολαίας και έρχεται για να υπηρετήσει τα συμφέροντα και τις ανάγκες της 
Ελληνικής Νεολαίας, ολόκληρης της Ελληνικής Νεολαίας. 

Η νέα αυτή οργάνωση, από την πρώτη κιόλας στιγμή, γνώριζε ότι θα 
συναντήσει το σκληρό πόλεμο των αντιπάλων της. 

Όμως, δε δείλιασε, γιατί γνώριζε, επίσης πολύ καλά, ότι θα τύχει της 
υποστήριξης όλων των φίλων της, της θερμής υποστήριξης ολόκληρης της 
Προοδευτικής Νεολαίας της πόλης, του εργοστασίου, των σπουδαστών και, 
ιδιαιτέρως, της νεολαίας του χωριού. 

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ που, όπως είπαμε, ξεπήδησε από τη 
συγχώνευση της Νεολαίας της Ε∆Α και της ∆.Κ.Ν. «Γρ.Λαμπράκης», είναι 
μια οργάνωση ΠΟΛΙΤΙΚΗ και δεν αποτελεί κομματική νεολαία. Όμως, για 
ιδανικά της έχει τα ιδανικά των πιο προοδευτικών δυνάμεων της χώρας μας, 
και συγκεκριμένα τα ιδανικά της Αριστεράς, γιατί μόνον η Αριστερά 
υπόσχεται στη χώρα μας ό,τι προοδευτικότερο υπάρχει, ό,τι το καλύτερο. 



Οι Λαμπράκηδες, ως νέοι προοδευτικοί, διψούν για ό,τι είναι 
καινούργιο, για την πρόοδο, ενώ απεχθάνονται ό,τι είναι παλαιό, ό,τι είναι 
συντηρητικό. Οι Νεολαίοι, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε, είναι το 
Καινούργιο στη ζωή και γι’ αυτό, κυριολεκτικά, πυρπολούνται από τον πόθο 
να φτιάξουν ένα μέλλον καινούργιο, πολύ καλύτερο από αυτό που ζουν. 

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ αγωνίζεται όχι μόνο για ένα καλύτερο 
αύριο, αλλά και για τη λύση των προβλημάτων ζωής, εργασίας και μόρφωσης 
της νεολαίας. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να αναπτύξουμε μια πλούσια 
εκπολιτιστική, ψυχαγωγική και αθλητική δράση για τους νέους. 

Η Νεολαία Λαμπράκη, κληρονομώντας την πλούσια πείρα των 
ιδρυτικών οργανώσεών της και κάτω από την καθοδήγηση ενός προσωρινού 
Κεντρικού Συμβουλίου, που αποτελέστηκε από τα στελέχη του γραφείου του 
Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας της Ε∆Α και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ∆.Κ.Ν. «Γρ. Λαμπράκης», αποφάσισε τη Σύγκληση του Α΄ 
Ιδρυτικού Πανελλαδικού Συνεδρίου της «ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ». 

Το Α΄ αυτό Εθνικό ∆ημοκρατικό Ιδρυτικό Συνέδριο της πρωτοπόρας 
Οργάνωσής μας πρέπει και μπορεί να σταθεί σταθμός στην προς τα εμπρός 
πορεία, όχι μόνο της δικής μας οργάνωσης, αλλά όλης της Ελληνικής 
Νεολαίας γενικά. Πρέπει να γίνει το πιο βαρυσήμαντο γεγονός για όλο το 
προοδευτικό κίνημα της χώρας μας. 

Η τεράστια σημασία του καθορίζεται και φαίνεται από τους σκοπούς 
και τους στόχους που έβαλε, από το χαρακτήρα του. 

Το συνέδριο που θα γίνει στην Αθήνα, τον προσεχή Μάρτιο, καλείται 
να θεμελιώσει ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ τη ∆ημοκρατική 
Νεολαία Λαμπράκη, την οργάνωσή μας. 

Με το Συνέδριο αυτό καλείται να ξεκαθαρίσει τους μόνιμους 
προσανατολισμούς της, τις σχέσεις της με το Λαϊκό Κίνημα, την πολιτική και 
την τακτική της, τις κατευθύνσεις και την προοπτική των αγώνων της και της 
πορείας της στο μέλλον. 

Το Συνέδριο πρέπει, με λίγα λόγια, να συγκεντρώσει, να μελετήσει και 
να αξιοποιήσει όλη τη συσσωρευμένη πείρα ολόκληρου του προοδευτικού 
Νεολαιΐστικου Κινήματος προς τις εξής κατευθύνσεις:  

 
1. Να εκτιμήσει σωστά την κατάσταση της Ελληνικής Νεολαίας. 

 να χαράξει την πολιτική της οργάνωσης απέναντι στην 
κατάσταση αυτή. 

 να προβάλει στη Νεολαία τη φυσιογνωμία της, τα ιδανικά της και 
τους σκοπούς της. 

 να επεξεργασθεί την τακτική της: μια τακτική ενότητας της 
νεολαίας, ενότητα στη δράση, καθώς και τις μορφές αυτής της 
δράσης. 



2. Να επεξεργασθεί και να διαμορφώσει την οργανωτική της πολιτική, 
τον τύπο, τη συγκρότηση, τη διάρθρωση και τον προσανατολισμό των 
οργανωτικών στοιχείων, τις αρχές λειτουργίας και οικοδόμησης της 
οργάνωσης.  

Για την πραγματοποίηση, όμως, όλων των παραπάνω σκοπών και, 
γενικά, για την επιτυχία του Συνεδρίου, χρειάζεται η κινητοποίηση όλων των 
Νεολαιΐστικων δυνάμεων, η επιστράτευση και η διατύπωση της γνώμης κάθε 
οργάνωσης, όσο μικρής και αν είναι, του κάθε μέλους χωριστά, πάνω στην πιο 
Ελεύθερη ∆ημοκρατική βάση. 

Το Συνέδριο πρέπει, καθ’ όλη τη διάρκεια της προσυνεδριακής 
περιόδου, να γίνει υπόθεση και η καθημερινή σκέψη κάθε οργάνωσης βάσης, 
κάθε στελέχους, κάθε μέλους, ώστε η διαμόρφωση των τελικών αποφάσεων 
που θα βγουν από το  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ομιλία του Προέδρου στο ιδρυτικό Συνέδριο της ∆ημοκρατικής Νεολαίας 

Λαμπράκη 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ομιλία του Γ. Γιάνναρου στο ιδρυτικό Συνέδριο των Λαμπράκηδων. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Η ομιλία του Γραμματέα των Λαμπράκηδων της οργάνωσης της Αθήνας, 
Μπάμπη Θεοδωρίδη, στο Ιδρυτικό Συνέδριο της ∆ημοκρατικής Νεολαίας 

Λαμπράκη. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ιδρυτικό Συνέδριο της ∆ημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη. 
Η φωτογραφία από όσους είχαν δικαίωμα να παρευρίσκονται, μαζί και οι 
ξένες αντιπροσωπείες, στις πρώτες σειρές. Κοντά στην αντιπροσωπεία 

της Ιταλίας βρίσκομαι κι εγώ, στη δεύτερη σειρά, δίπλα στον 
ανταποκριτή της Unita. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ιδρυτικό Συνέδριο της ∆ημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη. 
Μια ακόμη άποψη των συνέδρων και των ξένων αντιπροσωπειών, πιο 

δεξιά αυτή τη φορά. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ιδρυτικό Συνέδριο της ∆ημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη. 
Πανοραμικότερη η άποψη της αίθουσας και του πλήθους των συνέδρων. 
Κάτι προσπαθώ να εξηγήσω στον ανταποκριτή δίπλα μου. ∆εν έχω 

ξεχάσει το ρόλο που είχα, όταν σπούδαζα στην Ιταλία και 
παρευρισκόμουν σε συνέδρια συνοδεύοντας Έλληνες και ξένους. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο γραμματέας της Federazione Giovanile Italiana, του PCI, Petruccioli 
Claudio, στο χαιρετισμό που απηύθυνε στο Ιδρυτικό Συνέδριο της 

∆ημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη. 
 



Συνέδριο να είναι το αποτέλεσμα της πιο πλατειάς ανταλλαγής και καλών 
γνωμών, προϊόν Συλλογικής σοφίας όλων των Λαμπράκηδων. 

Για την επιτυχία του Συνεδρίου πρέπει να τρέξουμε και να πάρουμε 
και τη γνώμη ακόμα και των πιο απλών ανθρώπων, των διαφόρων 
παραγόντων του χωριού μας, των διάφορων οργανώσεων. 

Μεγάλη σημασία έχει, την περίοδο αυτή της προσυνεδριακής μας 
δουλειάς, η δουλειά των οργανώσεων Βάσης. Οι οργανώσεις βάσης, όλες, 
γενικά, οι οργανώσεις βάσης πρέπει να δουλέψουν με πρωτοβουλία και 
αυτενέργεια και να σταθούν υπεύθυνα μπροστά στα προβλήματα της δικής 
τους δικαιοδοσίας, αρμοδιότητας, χωρίς να περιμένουν αυτά να λυθούν από 
τα κεντρικά όργανα. Το θέμα της αποκέντρωσης της δουλειάς, όλης της 
δουλειάς γενικά, είναι μια από τις βασικότερες αρχές για τη λειτουργία των 
οργανώσεών μας, και αποκτά ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΗΜΑΣΙΑ μέσα στην εξαιρετικά 
έντονη προσυνεδριακή περίοδο. 

Σκοπός μας βασικός, μέσα σ’ αυτή την προσυνεδριακή περίοδο που 
περνάμε, είναι η επεξεργασία πλάνων. Η επεξεργασία των διαφόρων πλάνων 
πρέπει να γίνεται στις συνεδριάσεις, ώστε να είναι προϊόν συλλογικής 
εργασίας κάθε οργανώσεως βάσης. 

Τα βασικά πλάνα που πρέπει να επεξεργασθεί κάθε οργάνωση βάσης, 
μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, είναι τα κάτωθι: 

α. Στρατολογίας νέων μελών, οργανωτικής ανάπτυξης και 
οικοδόμησης. 

β. Οικονομικών. 
γ. Πρόγραμμα πολιτικής, εκπολιτιστικής και κοινωνικής δράσης. 
δ. Μελέτη του χώρου της κάθε οργάνωσης βάσης, των προβλημάτων 
της, που    θα είναι προβλήματα δουλειάς, ψυχαγωγίας, μόρφωσης, 
κ.λ.π. 
 
Ακολουθεί η αναλυτική επεξεργασία των ανωτέρω πλάνων, σύμφωνα 

με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε οργάνωση βάσης κ.λ.π. 
 

1. Πλάνο Στρατολογίας και οργανωτικής οικοδόμησης 
Βασικός στόχος είναι να βγούμε από το Συνέδριο με διπλάσιες, γενικά, 

δυνάμεις, γι’ αυτό κάθε οργάνωση βάσης πρέπει να βάλει ως πλάνο της, το 
λιγότερο, το διπλασιασμό των δυνάμεών της. 

Κάθε Λαμπράκης, από σήμερα, θα πρέπει να αναλάβει να φτιάξει και 
μια ομάδα Λαμπράκη και να μπει επικεφαλής της. Από την ομάδα αυτή θα 
ξεπεταχτεί πολύ γρήγορα μια νέα οργάνωση βάσης, που θα αποτελείται από 3 
μέχρι 20 μέλη, ανάλογα με τις ανάγκες και τους κανόνες πολλαπλασιασμού 
των οργανώσεων βάσης. Η οργάνωση βάσης θα πρέπει να καθοδηγείται από 
τριμελές γραφείο, που θα εκλέγεται από τη συνέλευση της οργάνωσης βάσης, 



όπως θα γίνει σήμερα. Η οργάνωση βάσης θα πρέπει να συνεδριάζει 
τουλάχιστον μια ή δυο φορές το μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές, θα ασχολείται 
με τα προβλήματα που την απασχολούν, με την επεξεργασία πλάνου δράσης, 
με τη διατύπωση της συγκεκριμένης γνώμης της πάνω στα γενικά προβλήματα 
του λαού μας ή στα ιδιαίτερα που απασχολούν την κοινότητα, το εργοστάσιο, 
το σχολείο κ.λ.π. 

Ένας άλλος στόχος του συνεδρίου είναι να βγούμε από το Συνέδριο με, 
όσο το δυνατόν, περισσότερες Λέσχες, όπου δεν υπάρχουν. Όπου υπάρχουν, 
να καλυτερέψουν ποιοτικώς, δηλαδή, να βελτιωθούν από άποψη 
διακοσμήσεως, λειτουργίας, εξοπλισμού, γι’ αυτό θα πρέπει κάθε Λαμπράκης 
τη Λέσχη του να τη θεωρεί σαν το δεύτερο σπίτι του και να φροντίζει να της 
βελτιώνει τη διακόσμηση, κάνοντάς τη πιο άνετη και πρόσχαρη. Να φροντίζει 
για έξοδα συντήρησής της, καθαριότητας, εμφάνισής της, ψυχαγωγίας κ.λ.π.  
Να φροντίζει να πλουτίζει τη βιβλιοθήκη της με πολλά και καλά βιβλία. 

Στη λέσχη θα πρέπει να περνάμε τακτικότατα και να φροντίζουμε να 
γίνεται το επίκεντρο κάθε προοδευτικής Νεολαιΐστικης πρωτοβουλίας. Θα 
πρέπει να φροντίζουμε να οργανώνονται τακτικά διαλέξεις, εκθέσεις 
καλλιτεχνικές και μορφωτικές εκδηλώσεις, μουσικά βράδια κ.λ.π. 

 
2. Οικονομικό πλάνο 

Τα οικονομικά της οργάνωσής μας είναι σημαντικός παράγοντας για 
την μεγαλύτερη και καλύτερη δράση της, γι’ αυτό όλοι, προαιρετικά, θα πρέπει 
να ενισχύουμε την οργάνωση. 

Πηγές, όμως, οικονομικής ενίσχυσης δεν πρέπει να σταθούν μόνο η 
προαιρετική βοήθεια των φίλων και μελών της οργάνωσης, αλλά και οι 
διάφορες εκδηλώσεις, χοροί, συνεστιάσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 
λαχειοφόρες αγορές, έκτακτες δωρεές διαφόρων μεγάλων φίλων ή 
οργανώσεων, αθλητικές συναντήσεις, εκδρομές κ.λ.π. 

Τα οικονομικά, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαιτέρως, 
γιατί τα δικά μας οικονομικά πηγάζουν μόνο από τις δικές μας εισφορές, και 
όχι από τα μυστικά κονδύλια ή τις διάφορες πρεσβείες, όπως της ΕΚΟΦ. 

Στον καθένα μας θα πρέπει να γίνει συνείδηση, ότι θα πρέπει να 
βοηθάει την οργάνωση, έστω και με 5 δραχμές το μήνα. 

 
3. Πρόγραμμα πολιτικής, εκπολιτιστικής και κοινωνικής δράσης 

Η προσυνεδριακή μας δουλειά δε θα πρέπει να καταλήξει, σε καμιά 
περίπτωση, σε μια μονόπλευρη εσωοργανωτική λειτουργία, αλλά θα πρέπει να 
συνδυασθεί με μια πλούσια δραστηριότητα πάνω σε όλους τους τομείς. 

∆ηλαδή, όλον αυτό το χρόνο της προσυνεδριακής μας δουλειάς, μέχρι 
το Μάρτιο που θα γίνει το συνέδριο, δε θα πρέπει να ασχολούμαστε 
αποκλειστικά με τη στρατολογία νέων μελών, αλλά να αναπτύξουμε δράση για 



την Κύπρο, τον εκδημοκρατισμό της χώρας. ∆ράση για τα καθημερινά 
προβλήματα της ζωής, της δουλειάς, της μόρφωσης κ.λ.π. 

Μα, ιδιαιτέρως, πρέπει να αναπτύξουμε δράση, αυτές τις ημέρες, για 
το βιβλίο. Στο νομό μας θα πρέπει να συγκεντρωθούν πάνω από 200 βιβλία. 

Ακόμα, θα πρέπει να αναπτύξουμε μια αθλητική δράση στο νομό μας, 
και αυτό θα επιτυγχανόταν, αν φτιάχναμε μια ομάδα βόλεϊ μπολ ή 
ποδοσφαίρου. 

Επίσης, θα πρέπει να οργανώσουμε διάφορες καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις, που μπορούν να λάβουν τη μορφή χορού ή συνεστιάσεως κ.λ.π. 

 
4. Μελέτη του χώρου της κάθε οργάνωσης βάσης, των προβλημάτων της 
κ.λ.π. 

Στο πλάνο αυτό θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή όλοι μας και 
όλοι θα πρέπει να φροντίσουμε για τη συγκέντρωση των απαραίτητων 
στοιχείων για την εισήγηση της κάθε οργάνωσης βάσης. Το γραφείο της κάθε 
οργάνωσης βάσης θα πρέπει να μελετήσει με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον 
την πραγματική κατάσταση της νεολαίας, του χώρου που ζει, εργάζεται και 
μορφώνεται, συνολικά και κατά στρώμα. 

Πρέπει να δει πού και πώς εργάζεται η νεολαία, πώς μορφώνεται, 
πώς ψυχαγωγείται, πώς αθλείται κ.λ.π. 

Θα πρέπει, ακόμα, να μελετήσει τις προοπτικές που ανοίγονται για την 
οργάνωσή της ειδικά, και για ολόκληρη τη Νεολαία Λαμπράκη γενικά, να 
μελετήσει πώς θα επιτευχθεί η καλύτερη οργάνωσή της, τα υπάρχοντα, 
ακόμα, εμπόδια για τη μεγαλύτερη ανάπτυξή της. 

Οι ιδέες δεν εξαντλούνται. Και ό,τι άλλο κρίνει κατάλληλο ο κάθε 
εισηγητής είναι σκόπιμο να συμπεριλαμβάνεται στην εισήγηση που θα 
ετοιμάσει. 

Κλείνοντας την εισήγηση, θεωρώ χρέος μου να επισημάνω τα 
καθήκοντα που θα πρέπει να εκτελέσουν. 

Μερικά από αυτά, σε γενικές γραμμές, είναι: 
1. Εκλογή τριμελούς γραφείου, το οποίο, με τη σειρά του, θα εκλέξει τον 
γραμματέα, τον οικονομικό υπεύθυνο κλπ. 
2. Στρατολογία νέων μελών. Θα πρέπει να χρεωθούν ο καθένας να 
φέρουν, μέχρι μια τακτή ημερομηνία, από ένα καινούργιο μέλος. 
3. Να ορισθεί το οικονομικό πλάνο της κάθε οργάνωσης βάσης, με 
κατώτερο όριο 10 δραχμές κατά μέλος, για κάθε μήνα. 
4. Ανάληψη μιας πρωτοβουλίας με πολιτικό ή εκπολιτιστικό ή 
ψυχαγωγικό ή αθλητικό περιεχόμενο. 
5. Να τους ανατεθεί συγκεκριμένο πλάνο στον αγώνα του βιβλίου, 
δηλαδή, να χρεωθεί κάθε οργάνωση βάσης με έναν αριθμό βιβλίων. Να τα 
βρει. 



6. Να ετοιμάσει το γραφείο τα απαιτούμενα στοιχεία για την εισήγηση του 
Νομαρχιακού Συνεδρίου. 
7. Να ορίσει και να οργανώσει, μέσα στην προσυνεδριακή περίοδο, δύο 
γενικές συνελεύσεις της οργανώσεώς της, με θέμα της μιας την ανάλυση του 
Καταστατικού και τη διατύπωση της γνώμης πάνω σε αυτό, και με θέμα της 
δεύτερης τη διατύπωση γνώμης πάνω στην προσυνεδριακή διακήρυξη. 
8. Να παρθεί απόφαση βάσης σε όλες τις αποφάσεις του Συνεδρίου. 

Παληοτάκης  
24.01.1965 

 


