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ΤΟ πρόσω πό ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Τίποτε πριν, 
τίποτε μετά!

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ αναγκά
στηκε να αφήσει τη Χαρ. Τρι- 
κούπη στον Γ. Παπανδρέου και το 
Μέγαρο Μαξίμου στον Κ. Καρα
μανλή. Μένει μετέωρο αν ξεπέρασε 
είτε το ένα είτε το άλλο. Στο βι
βλίο του το 2005 και σ' αυτό που 
έρχεται αύριο η Ιστορία αρχίζει το 
1996 και τελειώνει το 2004. Δεν 
μνημονεύεται ούτε καν ποιος κέρ
δισε τις εκλογές του 1993 και βρή
κε ο ίδιος το ΠΑΣΟΚ στην εξου
σία. Ο τίτλος του νέου βιβλίου εί

ναι περίπου μια ταυτολογία: «Στρατηγική, στό
χοι, προοπτικές». Το περιεχόμενο είναι μια πε- 
ριαυτολογία. Συλλογές παλαιών ομιλιών, αν και 
πλέον οι πολιτικοί δεν εκδίδουν εν ζωή τα «ά
παντά τους». Ο Σημίτης, μετά τους έξι τόμους που 
έβγαλε το 2002 στον «Καστανιώτη», συνεχίζει τώ 
ρα στις εκδόσεις «Πόλις» -  που προτιμούν οι «εκ
συγχρονιστές».

ΑΥΤΑ τα βιβλία κανείς δεν τα διαβάζει -  κατά 
βάση το περιεχόμενό τους δεν το έχουν γράψει 
καν οι συγγραφείς, αλλά οι λογογράφοι τους. Αρα, 
όλα τα λεφτά αύριο είναι στην παρουσίαση. Τι 
πρόλογο έχει, τι θα πει, ποιοι θα πάνε, ποιοι θα 
λείψουν. Και ιδίως τι θα κάνει ο Γιώργος...

Στην τελευταία εμφάνιση Σημίτη, ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ έλειπε στην Ινδία -  μάλλον όχι τυ
χαία. Στην προτελευταία ήταν παρών και τα πή
ρε -  ο προκάτοχός του περιέγραψε συλλήβδην 
την πολιτική στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. 
Στο προηγούμενο βιβλίο άκουσε ότι χάθηκαν οι 
εκλογές γιατί δεν προέβαλε το έργο Σημίτη. Για 
αύριο δεν πήρε πρόσκληση. Οι οργανωτές λένε 
ότι η εκδήλωση είναι ανοικτή. Οχι όμως και τα 
ταχυδρομεία -  ως το Σάββατο το βιβλίο δεν εί
χε φτάσει στο Καστρί. Αντίθετα, είχε διανεμη
θεί στον Τύπο.

«ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΕΙ Ο ΣΗΜΙΤΗΣ;» ρωτούν πολλοί. 
Ο πρώην πρωθυπουργός «οραματίζεται το μέλ
λον της παράταξης και του ΠΑΣΟΚ». Με ή χω
ρίς τον Γιώργο; Ηταν έτοιμος να βγει στα κερα
μίδια υπέρ του άρθρου 16. Η αποχώρηση ΠΑΣΟΚ 
τον φέρνει στην κατάσταση: «Ξέραμε τις απαντήσεις 
αλλά μας άλλαξαν τις ερωτήσεις». Αν ο Γιώργος 
δεν πάει αύριο στο Ζάππειο, πολλοί θα το δια
βάσουν σαν πράξη χειραφέτησης. Και θα απο

δειχτεί αυτό που έλεγε ο
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