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ΝΑΝΤΗ, Ιούνιος. Της άντοπτοκρίτριάς μας Ήρας Φελουκοττζή.

ΠΑΝΩ άπό πέντε χιλιάδες άτομα ά π ' δλο τόν κόσμο, κατέκλικχαν άπό 
χθες την Νάντη, Απαντώντας οπτήν ττρόσκληση τού Γαλλικού Σοσια
λιστικού Κόμματος γιά τήν συμ,μετοχή τους σ’ ένα συνέδριο, ττού θά 
καθορίζει τήν ¡δεολογ ική πορεία τού κόμματος πρός τήν Αποφασι
στική εκλογική άναμέτρηση τού 1978, πβύ δέν Αποκλείεται νά φέρει 
τήν Αριστερά στήν έξουσία.

Ή έναρξη τού Συνεδρίου έγ ιν ε μέσα 
σέ ατμόσφαιρα λαϊκής γ ιορτής, πού 
τήν ¿πετεινόν δύο γεγονότα: τά  α
ποτελέσματα τών εκλογών στήν ’ Ι
σπανία, πού χαιρετίστηκαν σάν 
προώθηση τών σοσιαλιστικών καί 
δημοκρατικών δυνάμεων στ ή χώρα 
αυτή, καί ή πρεμιέρα τον Σοσιαλι
στικού ‘Ύμνου, πού έγραψε δ Μίκης 
θ ε  οδοράκη ς.

*0  Ύμνος παίχτηκε στό Ασφυ
κτικά κατάμεστο εΠαλαί ντέ 
Σιττόρ», μέσα σέ παραλήρημα 
ενθουσιασμού, στήν (διάρκεια 
τού κοντσέρτου, πού έδωσε ό 
" Ελληνας συνθέτης.

Ελληνική παρουσία
‘Από έλληνική πλευρά, έλαβαν μέρος 
στό Συνέδριο οΙ αντιπρόσωποι τού 
ΠΑΣΟΚ, κ. κ. Σ ημ ίτης  καί Ραπα- 
κεύλιας, ένώ άργά τό  όράλυ έφτασε 
άπό τήν Πορτογαλία, δπου εϊχε με- 
τα βεϊ γ ιά  σύσκεψη, ή κυρία Μαργα
ρ ίτα  Παπανδρέου.

Ή άντιπροσωπεία τού ΠΑΣΟΚ ά- 
πηύθηινε πρός τό  Γαλλικό Σοσια
λ ισ τικό  Κόμέμα, τό  ακόλουθο μή
νυμα:

«Ή παρουσία μας δέν είναι μό
νο έκφραση διεθνιστικής ευγέ
νειας. Πηγάζει άπό τήν πεποί
θησή μας δτι oi άπαραίτητες 
κοινωνικές, πολιτικές καί οικο
νομικές άλλαγές, γιά νά γίνει 
ή Ευρώπη άνεξάρτητη άπό τίς 
ύπερδυνάμεις καί σοσιαλιστική, 
θά εΤναι τό αποτέλεσμα μιας 
κοινής προσπάθειας, πού πρέ
πει νά έξασψαλίσει τόσο τίς 
ύλικές συνθήκες μιας συλλογι
κής ευημερίας, δσο καί τήν ά- 
πάνθηση όλων τών Ικανοτήτων 
τοΰ άτάμου σέ μιά νέα κοινω
νία».

’Ανταλλαγή άηόφεων
Κατά τήν χθεσινή έναρξη τού Συ
νεδρίου, έγ ιν ε άνταλλαγή Απόψεων 
τώ * δύο κύριων Ιδεολογικών τάσεων: 
τής πλειοψηφίας τού κόμματος τής 
όποίας ήγειτα ι 4 Μ ιττεράν (75%) 
καί τής μειοψηφίας τού C .E .R .E .S · 
(25% ).

Τά κνριότερα σημεία (δεολσγικών δια . 
φορών πού άναφέρθηκαν χθές, καί 
πού θά οδηγήσουν στήν ψήφιση νέου 
κοινού προεκλογικού προγράμματος

είνσ ι: Εβρώπη, έθνικοποιήσεις, άμυ
να, έσωτερική πειθαρχία καί δημο
κρατία τοΰ κόμματος, σχέσεις ««ά 
μεσα στό Σοσιαλιστικό Κόμμα καί 
τά  σύθόρμητα λαϊκά κινήματα, έπό- 
κταση τής έκλογικής πλατφόρμας 
τού Σοσιαλιστικού Κόμματός.

Ό  Μιττεράν έγ ινε δεκτός μέ ένθον- 
σιασμό άπό τό σύνολο τών π α ρ εν  
ρισκομένων— πράγμα πού προαναγ
γέλλει τήν θριαμβευτική έπανεκληγή 
τον ώς πρώτου Γραμματέα τοΰ Κόμ
ματος, στό τέλος τού Συνεδρίου.

Ό ύμνος 
του Θεοδωράκη

Ό  Σοσιαλιστικός Ύ μνος πού συ
νέθεσε ό Μίκης θεοδωράκης, έχει τόν 
τ ίτ λ ο  « ’Αλλάξτε ζωη». Στιχουργός 
του, είναι ό γνωστός τραγουδιστής 
'Ερμπέ Παγκανί. Τά λόγια τού “ Υ
μνου είναι τά  Ακόλουθα:

«Οί φωνές μας σίγησαν καιρό. 
“Ας μην έλπίζουμε πιά μόνο 
στό αύριο πού τραγουδά. "Ας 
Αλλάξουμε^ τή ζωή τώρα, έδώ. 
Σήιμερα τό μέλλον αυτοσχεδιά
ζεται. "Ας πάρουμε τό λόγο, 
άς Αποφασίσουμε μόνοι μας νά 
ελευθερωθούμε άπό τά δεσμά 
τού χρήματος. Νά γράψουμε 
τήν Ιστορία σέ πρώτο πρόσωπο 
νά γίνουμε έπιτέλους άνθρωποι 
καί όχι όργανα. Σοσιαλιστική 
Γαλλία, άφοΰ ύπάρχεις. όλα 
γίνονται δυνατά, τώρα έδώ».

Προοπτικές 6λλαγής
Ό  Μίκης Θεοδωράκης, πού δέσποζε 
χθές στό Συνέδριο, θά συναντηθεί 
Ιδιαιτέρως μέ τόν Μιττεράν. Σ έ Α
ποκλειστική συνέντευξη, πού πσρε- 
χώρησε στώ «Ν ΕΑ » τόνισε μεταξύ 
άλλων καί τά  έξης:

«Τό Σοσιαλιστικό Κόμμα τής 
Γαλλίας εχει ίδιάζουσα σημα
σία στήν πορεία τής Ευρωπαϊ
κής Αριστερός: πρώτον, για
τ ί είναι τό μόνο Σοσιαλιστικό 
Κόμμα' πού έκανε κοινό πρό
γραμμα μέ τούς κομμουνιστές. 
Δεύτερο γιατί είναι τό ισχυρό
τερο κόμμα τής Γαλλίας καί 
τρίτο γιατί αύτή ή έπιλογή καί 
τό μέγεθός του Ανοίγουν γιά- 
τήν Γαλλία τήν προοπτική σο
βαρής Αλλαγής, μιάς καί είνβ 
πιθανόν νά κυβερνήσει τή χώρ 
ή ’Αριστερά».


