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] νώοκΛΣημπηβ
Ενα βιβλίο, γράφει ο Στ. Κασιμάτη$, που κάνει απολογισμό πεπραγμένων μιαε οκταετίαε κατάφερε να φέρει τα πάνω 

κάτω σε ΝΔ και ΠαΣοΚ αλλά και να Ξαναζεστάνει διάφορεε συνωμοσιολογικέε ηλιθιότητεε

Ο  πρώην πρωθνπουργόΞ που ταράζει τα νερά

Είναι ο Κώσταε Σημίτηβ ο αρχηγόβ 
των... Υποχθονίων; Μήπωβ, με άλλα 
λόγια, ο τέωε πρωθυπουργόε είναι ο 
αρχηγόε των λεγομένων και «ρυπα
ρών γενών»; Εκείνων που ο Ηρακλήβ, 
ο Διόνυσοε και αργότερα ο Μέγαε Αλέ- 
Εανδροε έκλεισαν στην κοίλη γη, 
σφραγίζονται τιε πύλεε του υποχθό
νιου κόσμου με πυραμίδεε που είχαν 
φέρει κατ’ ευθείαν από τον Σείριο; 
Ακούγονται -  και βεβαίωε είναι -  βλα
κώδη τα παραπάνω ερωτήματα. Αλλά 
μόνον η τελευταία λέ£η τηε συνωμο- 
σιολογίαε μπορεί να αποδώσει το μείγ
μα αποστροφήε, οργήε και τρόμου 
που προκαλεί ο τέωε πρωθυπουργόε 
στουε πολιτικούε αντιπάλουε του. Αν 
το 2000, με την ευφορία που έφερε 
η δεύτερη εκλογική νίκη του, ήταν για 
τον Σημίτη η χρονιά που πλησίασε την 
«αποθέωση», το 2005 ήταν η χρονιά 
τηε δαιμονοποίησηε.

Εκθεση πεπραγμένων
Αυτό έγινε αντιληπτό στις αρχές Νοεμ
βρίου, όταν είδαμε από θρησκόληπτους 
συνταξιούχους κρατικούς λειτουργούς 
και θεοσεβούμενους πολιτευτές έως τη 
«Χρυσή Αυγή», λαϊκιστές όλων των απο
χρώσεων, «αριστερούς διανοουμένους», 
μητροπολίτες-χωροφύλακες, τραγουδι- 
στές-νομάρχες και άλλους καλλιτέχνες 
της εθνικής επιθεώρησης να ενώνουν με 
φρίκη και αγανάκτηση τις φωνές τους 
για να καταδικάσουν τον Σημίτη. Τι είχε 
κάνει για να αξίζει τέτοια κατακραυγή ο 
τέως πρωθυπουργός; Εγραψε ένα βιβλίο, 
μοναδικό στο είδος του για τα ελληνικά 
δεδομένα: έναν απολογισμό της περιό
δου κατά την οποία κυβέρνησε τη χώρα, 
όπου και δίνει εξηγήσεις για πολλά από 
όσα συνέβησαν μεταξύ 1996 και 2004 -  
αν και, ομολογουμένως, όχι για όλα. 
Επρόκειτο για την πλέον αναπάντεχη εκ
δοτική επιτυχία της χρονιάς. Οι εκδόσεις 
Πόλις του Ν. Γκιώνη είδαν τα 5.000 αντί
τυπα της πρώτης έκδοσης να εξαντλού
νται την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας. Ως 
σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν πωληθεί 
35.000 αντίτυπα.

Μεθοδικός όπως είναι, ο Σημίτης, 
αφού άφησε να ξεθωριάσουν οι εντυ
πώσεις και οι συγκινήσεις των χρόνων 
της εξουσίας, κάθησε (περίπου σαν πρώ
ην ανώτατος υπάλληλος του Δημοσίου) 
και έγραψε μία έκθεση των πεπραγμένων 
του. Εγραψε τι ακριβώς προσπάθησε να 
κάνει και τι κατάλαβε από την προσπά
θεια αυτή.

Μπορεί να αποφεύγει τις εξηγήσεις για 
ορισμένα επί μέρους θέματα, μπορεί να 
προστατεύει τον εαυτό του σε άλλα ση
μεία ή, κάπου αλλού στο βιβλίο, να εκλο- 
γικεύει με τάση εξωραϊσμού. Προσφέρει 
όμως μία αφήγηση της κυβερνητικής πο
ρείας του, τοποθετημένης μέσα στη ροή 
της σύγχρονης ιστορίας μας. Διότι το χα
ρακτηριστικό που είναι αισθητό σχεδόν 
σε κάθε σελίδα του βιβλίου είναι ότι ο 
συγγραφέας του έχει επίγνωση δύο πραγ
μάτων: της ευρύτερης εικόνας εντός της 
οποίας αναπτύσσεται η πολιτική ζωή του 
τόπου και του σχεδίου που έχει ο ίδιος 
για να δώσει την επιθυμητή κατεύθυνση 
στην πολιτική ζωή. Η σχέση αυτών των 
δύο, καθ’ όλη την περίοδο 1996-2004, 
είναι το θέμα του βιβλίου.

Ανεξαρτήτως της εκτίμησης που μπο
ρεί να τρέφει κάποιος για τον Σημίτη και
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το πολιτικό έργο του (ιδίως σε μια επο
χή που είναι τελείως εκτός μόδας), το βι
βλίο είναι η απόδειξη της σοβαρότητας 
τόσο του ιδίου του ανθρώπου όσο και 
των προσπαθειών του να οδηγήσει τη χώ
ρα στην πρόοδο.

Πικρέ* διαπιστώσει*
Παρ’ ότι γραμμένο στο λιτό ύφος που ο 
καθένας μπορεί να φαντασθεί, περιέρ
γως δεν είναι βαρετό. Ενας λόγος είναι 
ότι ο αφηγηματικός χαρακτήρας του επι
τρέπει την ειρωνεία, μέσω της οποίας ο 
συγγραφέας θίγει θέματα εξόχως λεπτά, 
όπως λ.χ. της ποιότητας των πολιτευο- 
μένων: «Το πολιτικό προσωπικό και των 
δύο μεγάλων κομμάτων, όπως το έζη- 
σα επ ί είκοσι χρόνια στη Βουλή, θεω
ρεί ότι όλοι έχουν την ίδια ικανότητα 
να αναλάβουν θέσεις ευθύνης. Πολύ λί
γοι είναι εκείνοι που πιστεύουν είτε ότι 
δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα εί
τε ότι υπάρχουν ικανότεροι' τους. Οι 
βουλευτές δέχονται γ ι’ αυτό μια άγρα
φη επετηρίδα. [...] Ολοι δεν είναι βε
βαίως ικανοί για όλα. Οι ικανότητες 
διαφέρουν και ποικίλλουν» (σελ. 518). 
Πόσο πιο ανοιχτά μπορεί να διατυπωθεί 
μια τόσο «κολακευτική» διαπίστωση;

Μπορεί στην αφήγηση της οκταετίας 
του ο Σημίτης να αντιπαρέρχεται ζητή
ματα όπως η αποπομπή του Κ. Λαλιώτη 
ή του Γ. Πανταγιά, θίγει όμως άλλα, πο
λύ σημαντικότερα ζητήματα για τη δια
κυβέρνηση της χώρας, που δεν ακούγο- 
νται ευχάριστα από όσους έχουν κακο

μάθει στην κολακεία των πολιτικών: «Μια 
ανασφαλής κοινωνία αναπτύσσει νοο
τροπίες για να περιορίσει φόβους και 
κινδύνους. Συντηρεί στάσεις και από
ψεις που οδηγούν στον περιορισμό της 
κοινωνικής ευθύνης του πολίτη εκεί 
όπου η σύγχρονη ζωή απαιτεί αυξημέ
νη υπευθυνότητα και συμμετοχή. Συλ
λογικά στην πολιτική μας ζωή η προ
σπάθεια αποφυγής ευθυνών στο διε
θνές επίπεδο εκδηλώνεται με τη συ- 
νωμοσιολογία. [...]Ομως κατά κανόνα 
δεν υπάρχουν “συνωμοσίες ”. Αυτό που 
δικαιούμαστε και αξίζουμε συχνά δεν 
το πετυχαίνουμε γιατί δεν προετοιμα
στήκαμε, δεν οργανωθήκαμε, δεν δου
λέψαμε, γιατί εκλαμβάνουμε τις ιδεο
ληψίες μας ως πραγματικότητα».

Ποιοι ενοχλήθηκαν
Από πολιτικής πλευράς, το βιβλίο του Ση
μίτη ήταν ο τρόπος για να γνωστοποιήσει 
ότι αυτός είναι εδώ και, επίσης, ότι η δι
κή του πολιτική πρόταση, ο εκσυγχρονι
σμός, δεν τελείωσε. Το τελευταίο το λέ
ει καθαρά, και μάλιστα όχι στο τέλος 
όπως ίσως θα περίμενε κάποιος, αλλά 
σχεδόν σιην αρχή (σελ. 45): «Ο όρος “εκ
συγχρονισμός ” έχει περιεχόμενο, κοι
νωνική σημασία και πολιτική αξία. Απο
τελεί εργαλείο δράσης για την αλλαγή 
της κοινωνίας όσο υπάρχει καταπιε
στικό παρελθόν που καθορίζει το παρόν 
και εμποδίζει την προσαρμογή στο μέλ
λον, όσο αλλάζουν οι συνθήκες της ζω
ής μας».

Επόμενο ήταν λοιπόν η επανεμφάνισή 
του να ενοχλήσει το προεδρικό ΠαΣοΚ, 
που ψάχνεται και δείχνει ανασφάλεια, 
να εκνευρίσει τη ΝΔ, που κυβερνά πελα
γωμένη παριστάνοντας ότι έχει σχέδιο, 
και, τέλος, σχεδόν να τρομοκρατήσει 
όσους φοβούνται την προσαρμογή σε 
έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Οι 
αντιδράσεις που εκφράστηκαν από όλο 
το φάσμα του πολιτικού κόσμου, με 
αφορμή το βιβλίο, είναι εν τέλει από
δειξη της σοβαρότητας του εκσυγχρονι
σμού (χωρίς εισαγωγικά) που επιχείρησε 
ο Σημίτης, παρ’ όλο που είναι ακόμη νω
ρίς για να εκτιμηθούν πλήρως τα αποτε
λέσματα του εγχειρήματος. Ούτως ή άλ
λως όμως το φαινόμενο δεν είναι και
νούργιο στην Ιστορία μας: Τρικούπης, 
Βενιζέλος, Καραμανλής, Α. Παπανδρέ- 
ου...

Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότε
ρο από ένα μήνα μετά την κυκλοφορία 
του βιβλίου, ημερήσια εφημερίδα, η 
οποία διακρίθηκε στον αγώνα κατά του 
Σημίτη και της πολιτικής του, κυκλοφο
ρούσε με τον εξής τίτλο: «Τελείωσε η 
ανακωχή που έκανε το καθεστώς Ση
μίτη λόγω Ολυμπιάδας. Είμαστε εδώ. Ο 
τρόμος επιστρέφει». Ηταν η επομένη της 
ημέρας που εξερράγη στο Σύνταγμα εκρη
κτικός μηχανισμός ο οποίος είχε τοπο
θετηθεί εκεί από τρομοκράτες -  και για 
το γεγονός αυτό ο Σημίτης έφταιγε. Δεν 
είναι τυχαίο λοιπόν ότι, πριν από δύο 
χρόνια, κάπου στη Ζωοδόχου Πηγής προς 
τα Εξάρχεια, εμφανίστηκε γραμμένο με 
μπογιά επάνω σε έναν τοίχο το εξής σύν
θημα: «Ο Σημίτης είναι Βριλ»\ Υποθέτω 
ότι το σύνθημα θα υπάρχει ακόμη. Σύμ
φωνα με μια κρατούσα συνωμοσιολογι- 
κή ηλιθιότητα, οι «Βριλ» είναι γένος υπο
χθονίων στο οποίο οφείλει το όνομά της 
η περιοχή των Βριλησίων.


