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Μεγάλη συγκέντρωση ΠαΣοΚ στην Αθήνα

Προσκλητήριο 
στην Αριστερά
Από τον Γ. Παπανδρέου
■  Κάλεσε τους αριστερούς ψ η φ οφ όροι να ψηφίσουν 
την Κυριακή Π αΣοΚ  για να φύγει η Δεξιά ■  Σήμερα  
ανακοινώνει τη δομή της υποψήφιας κυβέρνησής του

111

«ΠαΣοΚ ή ΔεΕιά» κάλεσε τουε πολίτεε να 
αποφασίσουν ο κ. Γ . Π α π α νδρέου , κατά 
τη χθεσινή ομιλία του στο Πεδίον του Αρε- 
ωε. Ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ είπε ότι οι εκλο- 
γέε τηε Κυριακήε αποτελούν δημοψήφι
σμα και α πευθύνθηκε σ τουε αμφιταλα-

ντευόμενουε ψ ηφ οφ όρουε τηε Αριστεράε 
λέγοντάε τουε ότι «τώρα είναι η ώ ρα  τηε 
ευθύνης». Σήμερα ο κ. Π απανδρέου, ο 
οποίοε θα κλείσει την προεκλογική εκ 
στρατεία του στην Πάτρα, θα ανακοινώσει 
τη δομή τηε κυβέρνησήε του. σελίδες Α4-5

Ο κ. Σημίτης αρνήθηκε συμμετοχή σε 
κυβέρνηση αλλά ανέβηκε στην εξέδρα
Παρών στην εΕέδρα ήταν ο πρώην πρωθυπουργόε κ. Κ. Σημίτηε, 
ο οποίοε νωρίτερα είχε ενημερώσει τον κ. Παπανδρέου ότι δεν επι
θυμεί κυβερνητική θέση ή ρόλο μετά τιε εκλογέε.

Ανοιγμα Καραμανλή σιοΐ)$ «μακεδονομάχους »
Αναχώματα προς τον ΛΑΟ Σ επιχειρεί να υψώσει η Νέα Δημοκρατία

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΣΑ

Παράνομοι διορισμοί 
δικαστικών 

αντιπροσώπων
Εγιναν εκτός κληρώσεως

■ ΣΕΛΙΔΑ Α7 ■

Τη σημαία του υπερπατριωτισμού ύψωσε από 
τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργόε κ. Κ. Κα- 
ραμανλήε, προσπαθώνταε να επαναπρο- 
σεγγίσει όσουε ψηφοφόρουε φλερτάρουν 
με τον ΛΑΟΣ. Ξεκίνησε την προεκλογική ομι
λία του με αναφορέε στα εθνικά θέματα και 
έκανε άνοιγμα στουε «μακεδονομάχουε» και 
στουε υπερσυντηρητικούε ψηφοφόρουε, άτ- 
τώνταε από τα Σκόπια να εγκαταλείψουν την 
αδιάλλακτη στάση τουε. σελίδα αθ

ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Στο Ευρωδικαστήριο 
τα όρια ηλικϊαε 

για σύνταξη σηε γυναϊκεε
ΣΕΛΙΔΑ Α7

Δ ΙΑ Β Α Σ Τ Ε

Mnizvcs στα καμένα
Υπουργείο Οικονομικών, ΚΕΔ και δή- 
μοε παραδίδουν στο τσιμέντο τα φι
λέτα τηε Ζαχάρωε. σ ε λ ίδ α  α ι θ

Ανηδράσειβ για Πακκπανούβ
Οι αποκαλύψειε του «Βήματοε» για 
την απαγωγή των Πακιστανών προκά- 
λεσαν οργή στην αντιπολίτευση και 
αμηχανία στην κυβέρνηση, σ ε λ ίδ α  α ι 7

Ραντεβού στο Πεκίνο
90  εκατομμύρια επιβάτεε τον χρόνο 
θα εξυπηρετεί ο νέοε τερματικόε σταθ- 
μόε του αεροδρομίου του Πεκίνου -  
ο μεγαλύτεροε στον κόσμο, σ ε λ ίδ α  Α22

0 Κάστρο «έσωσε» τον Ρίγκαν
0  ηγέτηε τηε Κούβαε υποστηρίζει ότι 
είχε προειδοποιήσει το 1 9 8 4  τιε ΗΠΑ 
για σχεδιαζόμενη απόπειρα δολοφο- 
νίαε του προέδρου Ρίγκαν. σ ε λ ίδ α  Α 2 ΐ

Κύμα ακρϊβειαε
Ωε 24%  έχουν ακριβύνει βασικά είδη 
κατανάλωσηε σε δύο χρόνια, ενώ εφέ- 
τοε το πετρέλαιο θέρμανσηε θα είναι 
ακριβότερο κατά 15%. οικ. βήμα ·  ι, 2

Ο κατήφοροβ του δολαρίου
Νέο ρεκόρ έκανε το ευρώ, στα 1 ,392  
δολάρια, όμωε η άνοδοε τηε Wall 
Street φρέναρε την κατάρρευση 
του δολαρίου. οικ. ΒΗΜΑ ·  7

«Οικονο-μαχίεβ»
Το ΠαΣοΚ επιτίθεται στη ΝΔ για τιε θέ- 
σειε τηε περί μείωσηε του ελλείμματοε 
ωε την αύΕηση των εξαγωγών και την 
πορεία του Γ  ΚΠΣ. οικ. βή μ α · 3

NÊos μνηστή pas
Η κυβέρνηση Πρόνπ «φλερτάρει» με 
την πώληση τηε Alitalia στη γαλλο-ολ- 
λανδική Air France-KLM. οικ. β η μ α · 1 2

ΠΑΡΑΤΑΞΗ, 
ΟΧΙ ΚΟΜΜΑ

Εφόσον το ΠαΣοΚ συ
γκεντρώνει πολύ πα

ραπάνω από το ένα τρίτο 
του εκλογικού σώματος, 
οφείλει να συμπεριφέρεται 
σαν παράταξη και όχι σαν 
απλό κόμμα. Αυτό άλλωστε 
είναι το νόημα του ανοίγ
ματος που επεχείρησε χθες 
το βράδυ ο κ. Παπανδρέου 
προς τους ψηφοφόρους 
που ανήκουν ιδεολογικά 
στον προοδευτικό και αρι
στερό χώρο, προτρέποντάς 
τους να υπερψηφίσουν το 
ΠαΣοΚ.

Είναι ωστόσο κρίμα που μια 
τέτοια τοποθέτηση δεν έγι
νε νωρίτερα. Οταν, λόγου 
χάριν, συνεζητείτο το θέμα 
της αναδιοργάνωσης της 
νεολαίας (κομματικά φθί- 
νουσας και αλληλοσπα- 
ρασσόμενης) έπρεπε να υι
οθετηθεί ένα σύνθημα συ
νένωσης και συνεργασίας 
ΟΛΩΝ των δυνάμεων της 
Νέας Γενιάς που ανήκουν 
στον προοδευτικό χώρο.

Ετσι ακριβώς όπως είχε 
συμβεί το 1961 (εποχή 
«Βίας και Νοθείας») και 
έτσι όπως συμπεριφέρθη
καν αυτόματα οι νέοι που 
ξεσηκώθηκαν εναντίον ίου 
Πραξικοπήματος, τον Ιού
λιο του 1965. Αντ’ αυτού, το 
ΠαΣοΚ επέλεξε έως τώρα 
εσφαλμένο δρόμο και προ
τιμήθηκε μια καθαρά κομ
ματική συσπείρωση, που θα 
υποχρέωνε κάθε νέο να εγ
γράφει στο ΠαΣοΚ και να 
δηλώσει κομματική πει
θαρχία αντί για απλή δη
μοκρατική ιδεολογική ταυ
τότητα. Μεγάλο λάθος, που 
πληρώθηκε (και πληρώνε
ται ακόμη) πολύ ακριβά!

Εστω και την τελευταία  
στιγμή, ο κ. Παπανδρέου 
προσπαθεί (σωστά) να επα
νορθώσει το σφάλμα της 
αναγκαστικής κομματικής 
ένταξης. Θα δούμε κατά 
πόσον το χθεσινό του μή
νυμα θα εισακουσθεί από 
τους νέους, ένα μόνο τριή
μερο πριν από την τελική 
αναμέτρηση...

ΤΟ ΒΗΜΑ

Γαλλική «επιστροφή» στο ΝΑΤΟ
Σχεδόν 4 0  χρόνια μετά την απόφαση του Σαρλ ντε 
Γ<<ωλ να αποσύρει τη Γαλλία από το στρατιωτικό σκέ- 
λοε του ΝΑΤΟ, ο Νικολά Σαρκοζϊ ετοιμάζεται να την 
επανεντάξει. Η πρόταση αναμένεται να κατατεθεί στη 
Σύνοδο Κορυφήε τηε Συμμαχίαε το φθινόπωρο του 
2 0 08 . Ωστόσο το Παρίσι θέτει και προϋποθέσειε: 
την αλλαγή του συμμαχικού στρατηγικού δόγματοε 
και την άρση των αμερικανικών αντιρρήσεων για την 
ανάπτυξη κοινήε ευρωπαϊκήΒ άμυναε. σελίδα Α20
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
«Κανέναε δημοκράτηε, κανέναε σοσιαλιστήε, αριστερόε 
δεν εκχωρεί στη ΝΔ τη δυνατότητα να κυβερνά με 
την ανοχή του ενάντια στιε αΕίεε και στιε ιδέεε του»

m ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ
«Την Κυριακή αποφασίζουμε και ψηφίζουμε. Κυβέρνηση 
ΠαΣοΚ με κοινωνική δικαιοσύνη, δουλειέε για όλουε, 
ή ΝΔ με πισωγύρισμα σε έναν εργασιακό μεσαίωνα;»

■ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
«Εγινε ο Πρωθυπουργόε των συμφερόντων, των σκανδάλων 
και των συγκαλύψεων. Αυτόε που κρύβεται στα δύσκολα, 
που ούτε ζωέε να προστατέψει δεν μπόρεσε»

Δημοκρατικό προσκλητήριο Παπανδρέου
Ο npôsôpos του Π αΣοΚ απευθύνθηκε ευθέως στους ψηφοφόρους της Αριστερός
Σ αφέε δίλημμα npos όσουε 

προσανατολίζονται σε ψήφο 
προε την Αριστερά έθεσε χθεε ο 
κ. Γ. Παπανδρέου, κατά τη διάρ
κεια τηε κεντρικήε προεκλογικήε 
ομιλίαε του στο Πεδίον του Αρε- 
ωε. Απευθύνονταε ένα ακόμη 
«δημοκρατικό προσκλητήριο», ο 
πρόεδροε του ΠαΣοΚ υπογράμ
μισε ότι «την Κυριακή αποφ α
σίζουμε και ψηφίζουμε. ΠαΣοΚ 
ή ΝΔ στην κυβέρνηση. Κυβέρ
νηση ΠαΣοΚ με κοινωνική δι
καιοσύνη, δουλειές για όλους, ή 
ΝΔ με πισωγύρισμα σε έναν ερ
γασιακό μεσαίωνα;».

Μιλώνταε σε μια ογκώδη συ-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 
Α γ τ . Κ ω β λ ιο ς

γκέντρωση, που εδέπληδε με τον 
όγκο και τον ενθουσιασμό τηε 
ακόμη και τουε υπευθύνουε τηε 
Χαριλάου Τρικουπη, ο κ. Παπαν
δρέου υπογράμμισε ότι τα δι
λήμματα που θα πρέπει να απα
ντηθούν την προσεχή Κυριακή 
είναι πραγματικά και υπαρκτά. 
Απευθύνθηκε ευθέωε στουε αμ- 
φιταλαντευόμενουε ανάμεσα στο 
ΠαΣοΚ και στα κόμματα τηε Αρι- 
στεράε και είπε: «Τώρα είναι η 
ώρα m s ευθύνης, τώρα είναι η 
ώρα ms Néas Αλλαγής. Ολοι μα
ζί μπορούμε να κάνουμε την αμ
φισβήτηση συμμετοχή και θετι
κή δράση, να κάνουμε τη δια
μαρτυρία δύναμη δημιουργίας 
και δύναμη αλλαγιis. Κάθε ψή
φος μπορεί και πρέπει να γίνει 
δύναμη για να αλλάΕει σελίδα 
ο τόπος».

Σε μία από τιε πολλέε εκκλή- 
σειε προε την Αριστερά ο κ. Πα
πανδρέου τόνισε χθεε ότι «κα
νένας δημοκράτης, κ ανένας  
προοδευτικός, κανένας σοσ ια
λιστής, αριστερός δεν εκχωρεί 
στη ΔεΕιά την τύχη της χώρας

Ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου χαιρετίζει tous συγκεντρωμένουε στο Πεδίον του Αρεωε

, I
! ' Β

Ανακοινώνει σήμερα το κυβερνητικό σχήμα
Ο κ. Κ  Σημίτης Ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να καταλάβει κυβερνητική θέση

Το προεκλογικό πρόγραμμα ομιλιών του κ. Γ. Πα
πανδρέου κλείνει σήμερα με τη συγκέντρωση στην 

Πάτρα. Οπωε προανήγγειλε ήδη από χθεε σε ραδιο
φωνική του συνέντευδη στον Alpha, επιβεβαιώνονταε 
πε πληροφορίεε των τελευταίων ημερών, ο πρόεδροε του 
ΠαΣοΚ θα παρουσιάσει το σχέδιό του για το κυβερνη
τικό σχήμα που έχει επεδεργαστεί.

Από το σχήμα αυτό θα απουσιάζει ο πρώην πρωθυ- 
πουργόε κ. Κ. Σημίτηε, ο οποίοε επικοινώνησε χθεε 
με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ και του είπε δεκάθαρα ότι 
δεν επιθυμεί να καταλάβει κυβερνητική θέση ή κάποιο 
θεσμικό ρόλο, για τον οποίο είχε μιλήσει ο κ. Παπαν
δρέου τιε προηγούμενεε ημέρεε.

Ο κ. Σημίτηε ήταν ωστόσο παρών στη χθεσινή συ-

γκέντρωση και ανέβηκε στην εδέδρα μετά το πέραε τηε 
ομιλίαε του κ. Παπανδρέου, όπωε και ο κ. Λουίε Αγιά- 
λα, γενικόε γραμματέαε τηε Σοσιαλιστικήε Διεθνούε. 
Σύμφωνα με πληροφορίεε, ο κ. Σημίτηε ανέμενε τιε τε- 
λευταίεε εβδομάδεε κάποια πρωτοβουλία του κ. Πα
πανδρέου για επικοινωνία ή συνάντηση, με στόχο τη 
δραστηριοποίησή του εν όψει εκλογών.

Κάτι τέτοιο δεν συνέβη και η χθεσινή του παρέμβα
ση ερμηνεύτηκε ωε κίνηση με την οποία θέλησε να δε- 
καθαρίσει τη θέση του. Παρά ταύτα, παρέστη και εμ
φανίστηκε ενώπιον του πλήθουε στη συγκέντρωση του 
ΠαΣοΚ, σε μία κίνηση που κρίθηκε ενδεικτική τηε διά- 
θεσήε του να λειτουργήσει ενωτικά στιε κρίσιμεε ημέ
ρεε πριν από τιε εκλογέε.

του, δεν εκχωρεί στη ΝΔ τη δυ
νατότητα να κυβερνά με την 
ανοχή του ενάντια στις αΕτες και 
στις ιδέες του», ενώ προσέθεσε 
σε μία από πε σπάνιεε -  έστω και 
έμμεσεε -  αναφορέε του στο εν
δεχόμενο συνεργασίαε τηε ΝΔ 
με τον ΛΑΟΣ: «Δεν εμπιστεύεται 
τη ΔεΕιά, γιατί μπορεί να διολι- 
σθήσει ακόμη πιο δεΕιά και να 
γίνει όμηρος m s ΑκροδεΕιάς».

Ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ απά
ντησε με κατηγορηματικό τρόπο 
στα αντίστοιχα διλήμματα που 
έχει θέσει τιε τελευταίεε ημέρεε 
και ο κ. Κ. Καραμανλήε. Τόνισε 
ότι η ΝΔ εκβιάζει ανοιχτά τουε 
πολίτεε με πλαστά διλήμματα, 
όπωε «Καραμανλήε ή χάοε», και 
έδωσε αμέσωε την απάντηση, με 
μια προσωπική επ ίθεση  στον 
Πρωθυπουργό: «Ο Καραμανλής 
έφερε τα αδιέΕοδα, την κρίση, 
το χάος. Εγινε ο Πρωθυπουργός 
των συμφερόντων, των σκαν
δάλων και των συγκαλύψεων. 
Evas άφαντος Πρωθυπουργός, 
δέσμιος και όμηρος εκείνων που 
προστατεύει. (...) Αυτός που κρύ
βεται στα δύσκολα, που ούτε ζω
ές να προστατέψει δεν μπόρε
σε».

Ο κ. Παπανδρέου καταφέρ
θηκε εναντίον όσων «νομίζουν 
ότι με εκφοβισμούς ή φημολο
γίες μπορούν να μας κάμψουν», 
υπονοώνταε προφανώε τη δια- 
σπορά φημών περί δημοσκοπή
σεων τιε τελευταίεε ημέρεε. Στη 
συνέχεια επεσήμανε: «Η ΝΔ φο
βάται την ήττα m s και κινδυ
νολογεί. Θέλει να αποπροσανα
τολίσει τους πολίτες. Αυτός ο μη
χανισμός που διαχέει φήμες έχει 
συγκεκριμένη διεύθυνση και 
ονοματεπώνυμο. Είναι το ΜαΕί- 
μου, είναι οι υπουργοί, είναι τα 
υπόγεια m s Ρηγίλλης και τα έι 
μισθα “παπαγαλάκια" τους».

Διαβήματα για ετεροδημότες και παραπλανητικά αποτελέσματα.
Ο εκπρόσωποε Τύπου 
του ΠαΣοΚ κ. I. Ραγκούσηε 
επιδεικνύει την ιστοσελίδα 
του υπουργείου 
Εσωτερικών όπου 
ο εκλογικόε χάρτηε 
εμφανίζει συντριπτική 
νίκη τηε ΝΔ

Γ ια την ανάρτηση παραπλανητικού εκλογι
κού χάρτη με χρωματισμένη την ελληνική 

επικράτεια στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσω
τερικών διαμαρτυρήθηκε χθεε έντονα το ΠαΣοΚ. 
Πρόκειται για δοκιμαστική σελίδα που αφορά 
τον τρόπο παρουσίασηε των αποτελεσμάτων 
τηε προσεχούε Κυριακήε, όπου εμφανίζονται 
εικονικά αποτελέσματα, τα οποία όμωε εμφα
νίζουν συντριπτική νίκη τηε ΝΔ. Το ΠαΣοΚ δια- 
μαρτυρήθηκε χθεε έντονα διά του εκπροσώπου 
του κ. I. Ραγκούση, αλλά και με παρέμβαση 
του εκπροσώπου του στη διακομματική επιτρο
πή κ. Ευ. Β εν ιζέλ ο υ , προε τον υπηρεσιακό 
υπουργό Εσωτερικών κ. Σπ. Φλογαίτη.

Ο κ. Φλογάίτηε ήταν αποδέκτηε και δεύτερηε 
διαμαρτυρίαε του ΠαΣοΚ, μέσω επιστολήε που 
συνέταδε ο γενικόε διευθυντήε του κόμματοε κ. 
Ροβ. Σπυρόπουλοε και αφορούσε τιε μετακι- 
νήσειε ετεροδημοτών. Στην επιστολή αυτή κα
ταγγέλλεται ότι «η Ολυμπιακή Αεροπορία προ- 
κειμένου να φαλκιδεύσει τη διακομματική συμ

φωνία της ποσοτικής κατανομής σε μετακι
νήσεις εσωτερικού, διέθεσε έναν σημαντικό 
αριθμό αεροπλάνων σε ένα συγκεκριμένο πρα
κτορείο, που έχει αναλάβει τη διαχείριση της 
μετακίνησης ετεροδημοτών που υποδεικνύονται 
από το κόμμα της ΝΔ». Το ΠαΣοΚ καταγγέλλει, 
με την προσφυγή του και στον Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου, ότι με τον τρόπο αυτόν αποστε
ρούνται οι ψηφοφόροι των άλλων κομμάτων 
από το δικαίωμα τηε ισότιμηε μετακίνησήε τουε, 
κάνει λόγο για απόπειρα αλλοίωσηε του εκλο
γικού αποτελέσματοε και ζητεί την ακύρωση 
των πτήσεων αυτών, τη μετατροπή τουε σε κα- 
νονικέε, ενώ ζητεί την παρέμβαση του αρμόδι
ου υπουργού.

Με ανακοίνωσή τηε χθεε το βράδυ η ΟΑ 
χαρακτήρισε συκοφαντικέε τιε καταγγελίεε 
του ΠαΣοΚ και ανέφερε ότι ουδέποτε δέχθη
κε η εταιρεία αίτημα από το κόμμα, ή συνερ- 
γαζόμενο με αυτό πρακτορείο, για μισθωμέ- 
νεε πτήσειε.



Ενθουσιασμόν και ατμόσφαιρα yiopms στη συγκέντρωση
Ηταν όλοι εκεί... Η Πα

τησίων και η λεωφόροε 
ΑλεΕάνδραε είχαν «πρασι
νίσει». Πλημμυρισμένοι από 
κόσμο όλοι οι δρόμοι γύρω 
από το Πεδίον του Αρεωε.
Οι εικόνεε ήταν συγκινητι- 
κέε. Μικρά παιδιά να ανεμί- 
ζουν τιε πράσινεε σημαίεε, 
ακόμη μικρότερα «σκαρφα
λωμένα» στουε ώμουε των 
γονιών τουε να χειροκρο
τούν, μαθητέε, φοιτητέε τηε 
δεκαετίαε του ’60  και του 

-'ώνα για το 15% στην Παι- 
!α, στελέχη  του αντιδι- 

ρικού κινήματοε, πο
τού πρωτοστάτησαν 

ίδρυση του ΠαΣοΚ το 
xd74, αγωνιστέε τηε Εθνι- 
κήε Αντίστασηε, εργαζόμε
νοι όλων των ηλικιών, άνερ
γοι... Τον τόνο όμωε τον έδι
ναν οι νέοι με τα συνθήμα- 
τά τουε, υπό τουε ήχουε τρα- 
γουδιών όπωε το «Θα τον 
μεθύσουμε τον ήλιο» που έρ
χονταν από τα χρόνια των 
αγώνων για την Αλλαγή στιε 
αρχέε τηε δεκαετίαε του ’80.

Από νω ρίε σ ε  διάφορα 
σημεία του κέντρου μέλη και ο 
φίλοι του ΠαΣοΚ μ α ζεύ ο -1  
νταν σε προσυγκεντρώσειε. |
Στη συνέχεια κατευθύνονταν | 
στουε χώρουε γύρω από την χ 
εΕέδρα στο Πεδίον του Αρε- I  
ωε όπου μίλησε ο κ. Γ. Πα- § 
πανδρέου. |

Ναι. Ηταν όλοι εκεί. Ελπί- | 
ζονταε σε ένα καλύτερο αύ- | 
ριο... «Για το παιδί μου. Για 
να μπορέσει να σπουδάσει.

Για να βρει αύριο δουλειά. 
Για να μπορεί να δει α π ’ αυ
τήν με αΕιοπρέπεια. Γι’ αυ
τό είμαι εδώ ...»  μαε λέει η 
μητέρα τηε μικρήε Μαργα- 
ρ ίτα ε που εκείνη την ώρα 
χοροπηδούσε συμμετέχο- 
νταε σε αυτό το μεγάλο πα
νηγύρι χαράε.

Δίπλα τηε η κυρία Τασία . 
Οι ρυτίδεε τηε δεν πρόδιδαν

μόνο την ηλικία τηε, αλλά 
και τα βάσανα που πέρασε 
τα «δύσκολα χρόνια», όπωε 
τα λέει. «Αχ, παιδιά μου. Εί
στε νέοι και δεν  μπορείτε 
να καταλ άβ ετε  τι έχουμε  
τραβήΕει εμείε τον κ α ιρό  
που δεν τολμούσεε να πειε 
το όνομά σου. Τότε που η 
ΔεΕιά φακέλωνε όλουε τουε 
αριστερούε... Η ΔεΕιά δεν

αλλάζει. Να φύγουν. Να φύ
γουν, όσο είναι καιρόε...».

Χ ιλιάδεε νέοι γύρω τηε 
φώναζαν «Να τοε, να τοε ο 
πρω θυπουργόε»  όταν εμ 
φανίστηκε ο κ. Παπανδρέ- 
ου. Πυροτεχνήματα και κόρ- 
νεε έσχιζαν τον αέρα. Κά
ποιοι α νεβ α σ μ έν ο ι πάνω 
στιε σ κ α λ ω σ ιέε  φ ώναζαν 
«Γιώργο, γερά, να πέσει η

ΝΕΑ ΑΛΛΑΓΗ

ΔεΕιά». Ενα τέταρτο περί- 
μενε ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ 
ώσπου να χαμηλώσουν οι 
φ ω νέε και να μπορέσει να 
Εεκινήσει την ομιλία του.

Πολλοί ήταν εκείνοι που 
ανέμιζαν την ελληνική ση
μαία μαζί μ ε εκ ε ίν η  του 
ΠαΣοΚ. «Από τη στιγμή που 
το Κίνημα πήρε την εΕου- 
σ ία , η Ελλάδα απ έκ τη σ ε

οντότητα και ακτινοβολία» 
εΕηγεί ο Ν ίκο ε, φοιτητήε 
τηε Φιλοσοφικήε. Πιο πέρα, 
ο πρόεδροε του συλλόγου 
εργαζομένων του νοσοκο
μείου «Λαϊκό» κ. Τ . Αντω- 
ν όπ ου λοε. «Η δημοκρατι
κή παράταΕη θα είναι πρώ
το κόμμα» είπε με βεβαιό
τητα. «Ο λαόε δεν έχει δει 
να γίνεται κάτι καλό τα τε
λευταία τριάμισι χρόνια σε 
κανέναν  τομέα».

Πίσω από τον πρόεδρο 
του ΠαΣοΚ είχε στηθεί γι
γαντοοθόνη που άλλαζε συ- 
νεχώε μηνύματα: «Αλλαγή. 
Φτάνει πια. Μαδί για τη νί
κη».

Το κλίμα ενθουσιασμού 
κα θώ ε και η ατμόσφαιρα 
γιορτήε είχαν συνεπάρει μια 
νεαρή κοπέλα που έλεγε και 
Εανάλεγε ότι επιτέλουε επέ
στρεψαν το πάθοε και η πί
στη για νίκη στο ΠαΣοΚ. «Ο 
κόσμοε δεν είναι απλά πα- 
θιασμένοε. Είναι τρελαμέ- 
νοε. Είχαμε πολύ καιρό να 
βρεθούμε μαδί. Να είμαστε 
τόσοι και να πάρουμε δύ
ναμη. Το κλίμα έχει αλλά
ζει» έλεγε χαμογελώνταε.

Ο ενθο υ σ ια σ μ ό ε κορυ- 
φ ώ θηκε όταν στην εΕέδρα 
ανέβηκε ο πρώην πρω θυ
πουργόε κ. Κ. Σ ημ ίτηε και 
χαιρέτισε το πλήθοε μαζί με 
τον κ. Παπανδρέου μέσα σε 
φρενίτιδα συνθημάτων. Την 
πτιιάπΓηπιηί- --------

Ο γενικόε γραμματέαε τηε Σοσιαλιστικήε Διεθνούε κ. Anule
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