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ΕΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ Π ΕΛ Ω Ν Η[@PELONIARIS]

Πιο χαμηλά
Δ υστυχώς επτωχεύσαμεν. Η ελπίδα χρεοκόπησε. 

Ξοδεύτηκε σ η ς υπερβολικές προσδοκίες που  
καλλιεργήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια  
για εναλλακτικές στα Μ νη μ ό νια . Και κάπως έτσι, 

χωρίς ελπίδα και πυξίδα, οδεύουμε σε μια εκλογική 
αναμέτρηση του χαμηλότερου κοινού παρονομαστή. 
Στην οποία το διακύβευμα είναι περίπου ποιος θα 
προκαλέσει το μικρότερο κακό από την εφαρμογή  
του Μ νημονίου.

Δεν υπάρχει αφήγημα, ούτε όραμα. Κοινωνία και 
πολιτικό σύστημα επιχειρούν να επιβιώ σουν μέσα  
στα αποκαΐδια των δύο πρώτων Μ νημονίω ν, ενός  
δημοψηφίσματος και των δύσκολων που έρχονται. Ο  
χαμηλός παρονομαστής προκύπτει και από τις μέχρι 
σήμερα μετρήσεις. Η αυτοδυναμία μοιάζει με ανέκδοτο 
και φαίνεται ότι όλα θα κριθούν στο πιο χαμηλά: πόση  
δύναμη θα χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, πόση η ΝΔ, πόσο χαμηλή 
μπορεί να είναι η μεταξύ τους διαφορά, πόσο χαμηλά 
θα πέσουν οι A N EA  και αν θα μπουν στη Βουλή, αν η 
καθοδική πορεία του Ποταμιού θα συνεχιστεί.

Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Ουσιαστικό 
διακύβευμα δεν υπάρχει και οι βασικοί παίκτες το έχουν 
ρίξεις στους εξυπνακισμούς τύπου «αυτοφωράκηδων». 
Ο  Αλέξης Τσίπρας υπόσχεται επαναδιαπραγμάτευση 
πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι της υπογραφής 
της συμφωνίας. Ο  Βαγγέλης Μεϊμαράκης υπόσχεται 
φοροαπαλλαγές στους αγρότες, ενώ γνωρίζει ότι δεν 
θα το δεχθεί η τρόικα.

Κανένας δεν τοποθετείται ξεκάθαρα έναντι των 
δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα. Διότι το διακύ- 
βευμα δεν συμφέρει κανέναν. Και δεν είναι άλλο από 
το αν επιτέλους το πολιτικό σύστημα θα σοβαρευτεί 
και θα αναλάβει τις ευθύνες του για να χτυπήσει τις 
ρίζες των κακών.

Α ντ' αυτού, οδεύουμε σε μια σύγκρουση που τεί
νει να προσωποποιηθεί. Στην Συγγρού τρίβουν 
τα χέρια τους με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των δημοσκοπήσεων που δείχνουν εικόνα κατάρρευ

σης του προφίλ του Τσίπρα σε αρκετές κατηγορίες, 
καθώς και ότι ο απελθών πρωθυπουργός εισπράττει 
τώρα ως ευθεία αμφισβήτηση στο πρόσω πό του τη 
διγλωσσία που χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ όλους τους 
προηγούμενους μήνες. Στην Κουμουνδούρου, βέβαια, 
έχουν πίστη στο άστρο και στη φρεσκάδα του προέ
δρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Στις θετικές απόψεις ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης υπε
ρισχύει (GPO). Ομως στην ερώτηση ποιος μπορεί να 
διαχειριστεί καλύτερα τη συμφωνία υπερισχύει ο 
Τσίπρας. Αβυσσος η ψυχή του ψηφοφόρου. Μ ένει να 
φανεί αν θα ψηφίσει με βάση την ιδεολογία, τα πρό
σωπα ή απλώς το θυμικό. Μέχρι τότε, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ  
μπορούν να ερίζουν για το ποιος είχε την πατρότητα 
του «πάμε μπροστά». Αν και σε αυτές τις εκλογές θα 
ταίριαζε περισσότερο το σύνθημα «πιο χαμηλά».

Οπως το έθεσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, «ο κόσμος 
θέλει να ακούσει επιχειρήματα». Οσο δεν αρθρώνονται 
απτά και κατανοητά επιχειρήματα για την επόμενη ημέ
ρα τόσο θα γιγαντώνεται το 30% (GPO) των Ελλήνων 
που πιστεύει ότι κανένας από τους δύο μονομάχους 
δεν μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Οποιο  
φορμά και αν έχει η κορύφωση της «μονομαχίας» στο 
πολυαναμενόμενο ντιμπέιτ, Τσίπρας και Μεϊμαράκης 
δεν θα είναι μόνοι στο πάνελ. Δίπλα θα κάθεται κι ένας 
τρίτος: ο κανένας.

I

Ο Αλέξηε Τσίπροε 
επέλεξε την κεντρική 
πλατεία του Αιγάλεω  

για να πραγματοποιήσει 
την πρώτη 

προεκλογική του ομιλία 
στο Λεκανοπέδιο

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ Β' ΑΘΗΝΩΝAvazmcovras 
in χαμένη 
λαϊκόιηια

ΤΟΥ ΔΗ Μ Η ΤΡΗ  Ν. Μ ΑΝΙΑΤΗΕ να τέταρτο πριν ανέβει ο Α λέξης  
Τσίπρας στην εξέδρα της Πλατείας 
Εσταυρωμένου στο Αιγάλεω, ο Ρο- 
μά που πουλούσε ελληνικές σημαίες δεν 

είχε κάνει ακόμη σεφτέ. «Τίποτε αδελφέ» 
μου είπε λίγο απογοητευμένος. Η  ζωή  
συνεχιζόταν κανονικά περιμετρικά της 
πλατείας, στα καφέ και στα σουπερμάρ
κετ. Μ ε μόνη λεπτομέρεια την προεκλο
γική ομιλία του πρώ ην πρω θυπουργού, 
που σε λίγο θα άρχιζε.

«People H ave the rower» έλεγε η Πάτι 
Σ μ ιθ  και «Αμλετ της Σ ελή νη ς» ο Χ ρ ή -  
στος Θ η β α ίο ς από τα μεγάφ ω να, ενώ  
οι μοβ σημαίες του ΣΥ Ρ ΙΖΑ  πύκνω ναν  
ό σ ο  βράδιαζε και ο κόσμος κατέφτανε 
μουδιασμένος. Και το Αιγάλεω όπως και 
ό λ ο ς ο Σ Υ Ρ ΙΖ Α , εξά λ λ ο υ , είναι ακόμη

στη φάση μουδιάσματος και α π ο δ ιο ρ 
γάνω σης.

Θυμίζω πως και εδώ είχαμε διάσπαση  
-  τοπική. Ενα μεγάλο μέρος της Ο ρ γ ά 
νωσης μελών του κόμματος ακολούθησε 
τον Παναγιώ τη Λ α φ α ζά νη. «Κι έμεινε  
ο Δ ήμαρχος Αιγάλεω  Δημήτρης Μ πίρ- 
μπ ας, εκ λεγμ έν ος με τον Σ Υ Ρ ΙΖ Α , και 
μια σκληρή ομάδα υποστηρικτών του» 
να έχει το άγχος της χθεσινοβραδινής  
συγκέντρω σης, όπ ω ς μου είπ ε δυσα- 
ρεστημένη πρώ ην συριζαία νοικοκυρά  
που κρατούσε σακούλα από μπακάλικο  
και δεν θα έμενε για την ομιλία.

Συγκέντρωση, πάντως, που πέραν των 
μικροπωλητών -  μπίρα, παγωτό χωνάκι, 
ξηροκάρπια -  συγκέντρωσε κόσμο από  
όλες τις δυτικές συνοικίες. Ακόμη και 
στελέχη όπως ο συμπαθής τριανταπεντά- 
ρης Γιώργος Βασιλειάδης, πρώην γενικός 
γραμματέας για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς, που ερχόταν από μακριά με 
το άγχος της μαζικότητας.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΚΛΑΣΑΤΟΙ. «Προς αναζήτηση 
της χαμένης λαϊκότητας» μου ψιθύρισε 
ο πρώ ην αναπληρωτής υπουργός Π ο λι
τισμού Νίκος Ξυδάκης π ου ξεκίνησε τη 
μάχη της εκλογής του στη θάλασσα της Β' 
Αθηνώ ν, από την πλατεία του Αιγάλεω. 
Κάπνιζε και συνομιλούσε με τις κυρίες 
του Σ υλλόγο υ Γονέω ν και Κηδεμόνω ν  
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δυτικής Ατ
τικής (προσκείμενες στον Ξυδά κη και 
στον Παναγιώτη Κουρουμπλή).

Δ εν  ήταν ο μ ό ν ο ς π ρω το κλασ ά τος  
του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκε να περιμένει

τον Τ σ ίπ ρ α  καρτερικά μέσα στον κό
σμο. Εδώ βρέθηκαν ακόμη οι Σπίρτζης, 
Σκουρλέτης, Κουρουμπλής, Τσιρώ νης. 
Αλλά και οι Π α να γούλης, Καφαντάρη, 
Δέδες, Πάντζας, Σκουρολιάκος και η Ρένα 
Δούρου. «Χαμηλά η μπάλα τώρα και να 
αντεπιτεθούμε την τελευταία εβδομάδα» 
έλεγε ο εξηντάρης με τη μοβ σημαία του 
ΣΥΡΙΖΑ μπροστά από την εκκλησία του 
Εσταυρωμένου.

Η πλατεία στο Αιγάλεω σηκώνει τους 
ποδοσφαιρικούς όρους ακόμη και για τα 
πολιτικά. Ατμόσφαιρα εκλογών πάντως 
δεν έχουμε ακριβώς εδώ, πέραν του π ε 
ριπτέρου του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ που  
στέκονται στις αντίθετες π λευρές της 
πλατείας.

Φ ΛΑΣ ΚΑ Ι ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ. «Είμαι Δεξιός  
απ ό την κούνια. Ν α  στηρίξουμε τώρα 
Τσίπρα κατά της βρωμιάς» έλεγε ένας  
ασπρομάλλης που δήλωνε πως ο πατέρας 
του είχε πολεμήσει στη μάχη του Μακρυ- 
γιάννητο μακρινό 1944. Εδώ βέβαια δεν 
χωρούσε πια κουβέντα για εμφυλίους, 
μόνο το χαμένο επίδικο του ΣΥΡΙΖΑ που  
φαίνεται να κουβαλάει στον Γολγοθά ο 
ίδιος ο τέως πρωθυπουργός που έφτασε 
γύρω στις 20.45 συνοδεία αστυνομικών 
και του Νίκου Π αππά. Εν μέσω φλας και 
συνθημάτων.

Ηταν η ώρα που είχαν ζεσταθεί κάπως 
τα πράγματα και το συμπέρασμα εύκολο: 
για να πάρει μπρος η εκλογική μηχανή  
του ΣΥΡΙΖΑ απαιτείται να «βουτήξει» στις 
πλατείες ο ίδιος ο Τσίπρας. Π ου αν και 
έχει πάρει κιλά, παραμένει φωτογενής.

ΣΥΡΙΖΑ

Μ ε ίο βλέμμα σιην αυιοδυναμία, ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει ιούς ιόνους σιην κόνιρα ίου με ιον Βαγγέλη Μεϊμαράκη κ Ξεκαθαρίζουν οι υποψηφιότητες το Σάββατο σε κλειστή κομματική σύσκεψη

ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ  
ΚΕΧΑΓΙΑ

Π ο λ λά  κλικ π ρ ο ς τα π ά νω  
ανεβάζει την εκλογική αντι
π α ρ ά θ εσ η  με τη Σ υγγρού  

ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Α λέξη Τσίπρα να 
εξαπολύει ολομέτωπη επίθεση στον 
Βαγγέλη Μεϊμαράκη και τη Νέα Δημο
κρατία -  το παλιό, όπως επανέλαβε 
πολλές φορές, για να πει ξανά ότι δεν 
υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης 
με τη Δεξιά.

«Δεν σφάξανε» ήταν η χαρακτηρι
στική έκφραση που χρησιμοποίησε ο 
πρώην πρωθυπουργός προβάλλοντας 
το νέο μότο του ΣΥΡΙΖΑ πως «στις 20 
Σεπτεμβρίου ξεμπερδεύουμε με το 
παλιό». Παράλληλα απάντησε στις 
αιτιάσεις πως έχει κουραστεί και επι-«Δεν σφάξανε» για συνεργασία με ΝΔ

θυμεί ουσιαστικά να αποχωρήσει από 
την πρωθυπουργία: «Δεν δραπετεύ
ουμε από την πραγματικότητα» είπε 
χαρακτηριστικά.

Η Κουμουνδούρου προβάλλει στα
θερά τον στόχο της αυτοδυναμίας απέ
ναντι στην κριτική που δέχεται για την 
άρνησή της να υποκύψει σε μια συζή
τηση για μετεκλογικές συνεργασίες. 
Κι ως εκ τούτου η κριτική που άσκησε 
χθες προσωπικά στον «υπηρεσιακό» -  
όπως τον αποκάλεσε -  αρχηγό της ΝΔ  
και στο περιβάλλον του ήταν οξύτατη: 
«Επιχειρούν να επιστρέψουν της Ρη- 
γίλλης τα παιδιά. Δίνουν τα ρέστα τους 
για να τελειώσουν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να 
ξαναφέρουν το χαμόγελο στα χείλη 
των δανειστών και της διαπλοκής, 
γι' αυτό παλεύουνε. Μ ε επικεφαλής 
τον Μ εϊμαράκη, την προσω ποποίη
ση του παλαιοκομματισμού. θ α  σας 
ζητούσα να αναρωτηθείτε πώ ς θα 
ήταν ο παλαιοκομματισμός αν ήταν 
σ' ένα πρόσω πο. Αυτό το πρόσω πο  
είναι ο α ρχηγός της Ν Δ , ο ο π ο ίο ς  
μία εβδομάδα αφότου ανέλαβε πήγε 
σ η ς Βρυξέλλες συνοδευόμενος από  
τον Παπασταύρου της γνωστής λί
στας Λαγκάρντ» ανέφερε ο Α λέξης  
Τσίπρας.

Ηταν δε κατηγορηματικός απορ- 
ρίπτοντας κάθε π ρ οο π τική  μετε
κλογικής σ υμπ όρευσης με τη Ν έα  
Δημοκρατία, λέγοντας ενώπιον ενός

πυκνού ακροατηρίου στο Αιγάλεω  
π ου τον επικροτούσε: «Πασχίζει ο 
Μ εϊμαράκης να μας π είσ ει να κά
νουμε κυβέρνηση μαζί. Ε, λο ιπ όν, 
δεν σφάξανε. Ας απαντήσουμε λαϊκά: 
Κυβέρνηση κουρελού, μιας χρήσε- 
ως, ζόμπι με τη συμμετοχή Βορίδη, 
Ψ ωμιάδη, Πάγκαλου και Βενιζέλου  
δεν θα γίνει» είπε και συμπλήρωσε:

«Ας βρούνε κάποιον άλλον για να πε- 
τύχουν τον στόχο τους, που είναι να 
μη δώσει ο λαός την ισχυρή εντολή 
π ου ζητεί η χώρα. Ζητάμε καθαρή  
και ισχυρή εντολή».

« Μ Ο Ν Ο Ι Μ Α Σ  ΕΜΕΙΣ». Ο  ΣΥΡΙΖΑ  
αποκρούει την επιχειρηματολογία  
των ά λλω ν π ολιτικώ ν κομμάτω ν  
πως συμπερκρέρεται αλαζονικά αρ- 
νούμενος να αποδεχθεί την π ρ ο ο 
πτική αναζήτησης μιας ευρύτερης  
κυβερνητικής συμμαχίας μετά την 20ή 
Σεπτεμβρίου. «Θα τους νικήσουμε. 
Μ όν οι μας εμείς και οι άλλοι όλοι 
μαζί» διαβεβαίωσε χθες το βράδυ στην 
πρώτη του προεκλογική ομιλία στο 
Λεκανοπέδιο ο Α λέξης Τσίπρας, με

την υπόσχεση ότι «δεν θα αφήσουμε 
το παλιό κατεστημένο να επιστρέψει 
από το παράθυρο».

Για το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα  
εκείνο που προέχει είναι να πειστεί η 
κοινή γνώμη πως ο ΣΥΡΙΖΑ επιζητεί 
την αυτοδυναμία στην κάλπη για να 
εφαρμόσει αφενός το πρόγραμμα που 
συμφώνησε και ψήφισε και αφετέρου 

για να μπορέσει να 
υλοποιήσει σταδι
ακά το πρόγραμμα 
Θεσσαλονίκης, το 
οποίο εξακολουθεί 
να αποτελεί για την 
Κ ο υ μ ο υ ν δ ο ύ ρ ο υ  

πιλότο κυβερνητικής πολιτικής.
Π ρ ο β ε β λ η μ έ ν α  σ τ ε λ έ χ η  τ η ς  

Κουμουνδούρου επισημαίνουν ότι 
τις επόμενες ημέρες θα καταδειχθεί 
η πολιτική γύμνια της Συγγρ ού, η 
οποία έχει επενδύσει τη στρατηγική 
του προεκλογικού της αγώνα στην 
κριτική των πεπραγμένω ν του ΣΥ- 
ΡΙΖΑ. «Συμμετέχει στον εσωκομμα
τικό μας διάλογο και κρύβει τις δικές 
της δεσμεύσεις» σχολιάζουν τα ίδια 
στελέχη, διαπιστώνοντας ότι αργά ή 
γρήγορα «θα καταρρεύσει το αφήγημα 
Μεϊμαράκη πως ο Τσίπρας απέτυχε 
στη διαπραγμάτευση».

Τ η  στόχευση της αυτοδυναμίας  
επανέλαβε χθες και η εκπρόσω πος  
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Ολγα Γεροβασίλη,

σχολιάζοντας ότι η χώρα, η κοινωνία 
και η οικονομία έχουν ανάγκη πολι
τικής σταθερότητας. «Από εκεί και 
πέρα οι συνεργασίες βρίσκονται στην 
πολιτική κουλτούρα της Αριστερός, με 
προϋπόθεση την κοινή προγραμματι
κή συμφωνία. Αυτό όμως δεν σημαίνει 
ότι θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε 
και να συνεργαστούμε με το παλιό, 
διεφ θα ρμένο π ολιτικό σύστημα». 
Ομοίως ο Νίκος Φίλης επέμεινε χθες 
ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία για 
να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση 
να στηρίξει το πρόγραμμά του αλλά- 
ζοντάς το.

Η Μ Α Χ Η  ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ. Πα
ράλληλα με τον προεκλογικό αγώνα 
«τρέχει» και η επεξεργασία των ψη
φοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουν
δούρου διαψεύδει ότι έχει αλλάξει 
το κλίμα για τον εργατολόγο Αλέξη  
Μ ητρόπουλο, ωστόσο διευκρινίζει 
ότι όλες οι αποφάσεις θα ληφθούν το 
Σάββατο σε κλειστή σύσκεψη της Κε
ντρικής Επιτροπής του κόμματος που 
θα αποφανθεί για τις υποψηφιότητες. 
Πέραν της εκκρεμότητας Μητρόπου- 
λου, απομένει να διασαφηνιστεί το τι 
θα γίνει και με μερικά «παρών» στην 
ψηφοφορία του Μνημονίου που τώρα 
επιθυμούν να ενταχθούν στα ψηφο
δέλτια. «Κάθε περίπτωση θα εξεταστεί 
ξεχωριστά» επιβεβαιώνουν στελέχη

του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας ότι πρόκει
ται ουσιαστικά μόνο για τέσσερις πε
ριπτώσεις, αφού οι υπόλοιποι από τα 
11 «παρών» έχουν αποστασιοποιηθεί 
ή έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν 
την κάθοδό τους σ η ς εκλογές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικε
φαλής του Επικράτειας σ η ς  εκλογές 
του Ιανουάριου του 2015 καθηγητής 
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς δεν θα εί
ναι σ' αυτή την ανάμετρηση υποψή
φιος, επομένως μένει ανοιχτή η θέση 
του πρώτου στο ψηφοδέλτιο, από το 
οποίο θα απαλέιφθεί και το όνομα  
της Αγλαΐας Κυρίτση που έχει ακο
λουθήσει τη Λ Α Ε. Πιθανότατα από  
το Επικράτειας θα φύγει και ο πρώην 
υπουργός Πάνος Σκουρλέτης ο οποί
ος ίσως θα ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο 
της Β' Αθήνας.

Στο Ε π ικ ρά τεια ς εν δ εχο μ έν ω ς  
να ενταχθούν τα ονόματα κάποιων 
εξωκοινοβουλευτικών υπουργώντας 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Συζητείται το 
όνομα του πανεπιστημιακού Κώστα 
Γαβρόγλου. Είναι σχεδόν βέβαιο όπ  
υποψήφιοι με τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι 
αυτήν τη φορά οι Νίκος Κοτζιάς, Χρή- “ 
στος Σπίρτζης, Κώστας Φωτάκης, 
Δημήτρης Μ άρδας. Επίσης υποψή
φιος με τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο πρώην 
γενικός γραμματέας Ε Σ Π Α  Α λέξης  
Χ α ρίτσ η ς έπειτα απ ό π ροσ ω π ικ ή  
επιθυμία του Αλέξη Τσίπρα.

«Κυβέρνηση κουρελού, μιας χρήσεως, 
ζόμπι με ιη συμμειοχή Βορίδη, Ψωμιάδη, 
Πάγκαλου και Βενιζέλου δεν θα γίνει» είπε 
στην προεκλογική ίου ομιλία ο Α λ. Τσίπρα$
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Η  Φώφη 
Γεννηματά  
μιλάει στην 

εκδήλωση για 
τον εορτασμό  

τηε 41 ηβ 
επετείου από 

την ίδρυση του 
Π Α Σ Ο Κ  και 

τη Δ ιακήρυξη  
τηε 3ηε 

Σεπτέμβρη, 
στο Ζάππειο  

Μέγαρο

Νέο προσκλητήριο ouoipcueuonsΦώφηΓεννημαιά: «Τελείωσε οριστικά η εποχή λεηλασίας ίων δυνάμεων μας»
ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΚΕΧΑΓΙΑ

Μ ε αναφορές στη συμβολή των Κώστα Σημίτη και Βαγγέλη Βενιζέλου στη σταθερότητα της χώρας, όχι όμως και του Γιώργου Παπανδρέου, γιόρτασε το ΠΑΣΟΚ στην Αίγλη του Ζαππείου τη συμπλήρωση 41 χρόνων από την ίδρυσή του.Στον εφετινό εορτασμό που συμπίπτει με μια έντονη προεκλογική περίοδο το «παρών» έδωσαν και στελέχη ενός άλλου κόμματος, της ΔΗΜΑΡ, που συστρατεύεται με το ΠΑΣΟΚ στις κάλπες, παρόντος του προέδρου της Δημοκρατικής Αρι-
Στην εκδήλωση αναγνώσιηκε 
χαιρεησμό5 ιου Κώστα 

‘Σημίτη, ο οποίο$ 
απουσιάζει στο εξωτερικόστεράς Θανάση Θεοχαρόπουλου ο οποίος θα τεθεί και επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικράτειας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.«Αλλάζουμε ριζικά τη λειτουργία μας, βάζουμε τέλος σε αυτά που μας πλήγωσαν. Σαράντα ένα χρόνια μετά, εμείς το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη, συνεχίζουμε την πορεία μας σε ένα τοπίο πολύ δύσκολο για τον λαό και τη χώρα μας», είπε η πρόεδρος του Π ΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά, για να προσθέσει ότι «η εποχή της λεηλασίας των δυνάμεών μας τελείωσε οριστικά».Μάλιστα η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

κάλεσε εκ νέου σε συστράτευση όλα τα προοδευτικά στελέχη που δραστηριοποιούνται στα κινήματα, στην αυτοδιοίκηση, στα επιμελητήρια, στους επιστημονικούς συλλόγους, στα συνδικάτα και στις κινήσεις των πολιτών και ανέφερε: «Ελάτε πίσω. Ελάτε στο σπίτι σας. Το ΠΑΣΟΚ ήταν, είναι και θα είναι το σπίτι σας. Το ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει ένα κόμμα λαϊκό, πατριωτικό, σοσιαλιστικό».Η Φ. Γεννηματά περιέγραψε στην ομιλία της τους λόγους για τους οποίους «κοιτάμε στα μάτια τον λαό και ζητάμε την ψήφο του στις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου».
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η  Σ Υ Μ Φ Ω Ν ΙΑ . Οπως είπε, γιατί το Π ΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη που δεν είπε ψέματα στον λαό και η οποία συγχρόνως μπορεί να εγγυηθεί το νέο κοινωνικό κράτος. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φθάσει σε μια εθνική κοινωνική συμφωνία μαζί με τις παραγωγικές και κοινωνικές δυνάμεις του τόπου, και επιπλέον διότι το κόμμα της έχει την ομάδα και την εμπειρία και δύναμη να εγγυηθεί την ομαλή πορεία της χώρας μέσα στο ευρώ. Η Φ. Γεννηματά πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει πράξη τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση και απομείωσητου χρέους, όπως επίσης και για να γίνει επαναδιαπραγμάτευση με στόχο τη βελτίωση των πιο αρνητικών πτυχών του Μνημονίου.Επανέλαβε επίσης τις κόκκινες γραμμές του Π ΑΣΟ Κ  λέγοντας ότι το Κίνημα δεν μπορεί να αποδεχθεί τα

εξοντωτικά μέτρα φορολόγησης των αγροτών, ούτε να αφήσει να υπάρξουν συντάξεις πείνας και αναξιοπρέπειας, ούτε να γίνουν αποδεκτές ελεύθερες ομαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ αναγνώστηκε χαιρετισμός του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τον Κ. Σημίτη: «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να στηρίξει ένα κίνημα όλων εκείνων που απαρνούνται την εθνικιστική συντηρητική Δεξιά, την εθνικολάίκιστική Αριστερά και τις συντεχνιακές και πελατειακές νοοτροπίες των κατεστημένων συμφερόντων».
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙΣυνεργασίες και γνωστά ονόματα στα ψηφοδέλτια
ΤΗΣ ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ Π Α Π Α Κ Ω ΣΤ ΑΛ ίγες μέρες πριν να λήξει η προθεσμία, στην Σεβαστουπόλεως προσθέτουν ονόματα στις εκλογικές τους λίστες, δηλώνοντας ευθαρσώς ότι δεν τους ικανοποιούν τα μέχρι τώρα ποσοστά τους στις δημοσκοπήσεις. Ο  δε επικεφαλής συνεχίζει να παρεμβαίνει σχεδόν καθημερινά στον δημόσιο διάλογο μέσω συνεντεύξεων και να επιτίθεται εξίσου σκληρά σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ -  όπου άλλωστε καταλήγουν και οι περισσότερες ποταμικές διαρροές. Χθες, η  κίνηση Μ προστά και η

Δράση ανακοίνωσαν ότι θα συμπαραταχθούν με Το Ποτάμι. Η κεντρική επιτροπή της Δράσης, μάλιστα, έλαβε τη σχετική απόφαση με πλειοψηφία 82,8%. Η Μπροστά αποτελείται από πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αποχώρησαν από το Κίνημα τα τελευταία χρόνια και ο εκπρόσωπός τους Παναγιώτης Βλάχος θα βρίσκεται στις λίστες του Ποταμιού. Σε αυτές θα συμμετέχουν και δρασίτες. Ο πρόεδρος, μάλιστα, Θεόδωρος Σκυλακά- κης θα είναι αυτή τη φορά υποψήφιος, «συμβολικά» όμως στο Επικράτειας.Ο ι συνεργάτες του Θεοδω ράκη έδωσαν στη δημοσιότητα και κάποια

ακόμη ονόματα από τα νέα τους ψηφοδέλτια. Ανάμεσα σε αυτά συμπε- ριλαμβάνονται ο ποιητής Γιώργος Χρονάς, ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής και δημοτικός σύμβουλος με το ΠΑΣΟΚ Κώστας Παταβούκας, οι ηθοποιοί Γιώτα Φέστα και Αντώνης Καφετζόπουλος, ο Χάρης Τσούκας, οι δημοσιογράφοι Ρίκα Βαγιάννη και Μαρία Νταλιάνη, ηΛενιώ Μυριβήλη από τους Οικολόγους, ο πρώην προπονητής της εθνικής βόλεϊ Στέλιος Προσαλίκας και ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας Μέμος Ιωάννου. Οι περισσότεροι εξ αυτών, βέβαια, είχαν εδώ και καιρό βουτήξει στο Ποτάμι.

Φ
Οι όροι
Ο  Σταύροε 
θεοδωράκηε, άπό 
τον Βήμα ΡΜ χθεε, 
παρουσίασε τουε 
όρουβ που θέτει για 
να συμμετάσχει σε 
μια κυβέρνηση: τα 
πρόσωπα που θα 
την απαρτίζουν και 
την ύπαρξη εθνικήε 
στρατηγικήε.

ΓΝΩΜΗΠαγκόσμιοπρόβλημα
ί * .

ΤΟΥ π.κ. 
ΙΩ ΑΚΕΙΜ ΙΔΗ

Τ ο πρόβλημα προσφύγων και μεταναστών είναι ευρωπαϊκό, είναι όμως και παγκόσμιο. Οι αυξανόμενες ροές προσφύγων και μεταναστών, με όλες τις τραγικές συνέπειες, έχουν δημιουργήσει για την Ευρώπη μια τεράστια πρόκληση υπαρξιακών διαστάσεων, ιδιαίτερα για ορισμένες κεντρικές πολιτικές, όπως είναι το καθεστώς ελεύθερης διακίνησης ατόμων (Σένγκεν). Αλλά πάνω απ’ όλα έχουν δημιουργήσει μια νέα ηθική, συνειδησιακή κρίση αξιών και ταυτότητας. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ανέχεται με οποιονδήπο- τε τρόπο τις ανθρώπινες τραγωδίες που καταγράφονται με δεκάδες νεκρούς (ανάμε- σά τους μικρά παιδιά) στην προσπάθειά τους να φθάσουν τη «γη της 
jiâ, Jkq. Επαγγελίας». Και ενώ ηΕυρωπαϊκή Επιτροπή B f c S R  m m  έχει σταθεί γενικά στο ύψος των περιστάσεων και έχει παρουσιάσει δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης (θα παρουσιάσει και νέες), οι περισσότερες χώρες-μέλη, ιδιαίτερα αυτές που δεν τις αγγίζει άμεσα το πρόβλημα, αδιαφορούν ξεδιάντροπα μπροστά στην εξελισσόμενη τραγωδία. Εξαίρεση αποτελεί η Γερμανία, όπου η καγκελάριος Μέρκελ επέδειξε τα ηγετικά της προτερήματα, αποδεχόμενη εξαιρετικά μεγάλο αριθμό προσφύγων προερχομένων κυρίως από τη Συρία (συνολικά περίπου 800.000). Και το πλέον σημαντικό είναι ότι η Γερμανία ανέδειξε την ανάγκη για τη διαμόρφωση γνήσιας κοινής πολιτικής ασύλου και κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να τροποποιηθεί ριζικά και ο «κανονισμός Δουβλίνο III», με στόχο τη «δίκαιη κατανομή των βαρών». Η Ευρώπη, ταυτόχρονα, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης των εξωτερικών της συνόρων, από τη Λέσβο μέχρι το έσχατο άκρο της.Ω στόσο το τεράστιο πρόβλημα της αυξανόμενης μετακίνησης προσφύγων - μεταναστών δεν είναι απλώς ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ο,τι κι αν κάνει η Ευρώπη, δεν θα το αντιμετωπίσει από μόνη της στη βάση των ανθρωπιστικών αξιών. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Μπορεί οι πρόσφυγες - μετανάστες λόγω γεωγραφικής εγγύτητας να κατευθύνονται στην Ευρώπη, αλλά το ζήτημα αφορά την παγκόσμια κοινότητα, που έχει και πολλαπλές ευθύνες, πολιτικές, οικονομικές γι’ αυτό. Ω ς εκ τούτου, είναι ώρα να ενεργοποιηθεί ο OHE. ΕΕ και ΟΗΕ είναι ανάγκη, από κοινού, να συγκαλέσουν μια παγκόσμια συνδιάσκεψη, αναζητώντας συνολικές λύσεις με τη συμμετοχή όλων των κρατών της υφηλίου, ιδιαίτερα τωγ πλέον ανεπτυγμένων και ισχυρών. Η παγκόσμια κοινότητα δεν δικαιολογείται να αδιαφορεί.
Ο Π.Κ. Ιωακειμίδηε είναι ομότιμοε καθηγητήετου 
Πανεπιστημίου Αθηνών

http://www.tanea.gr

