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ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ του ταξίδι 
στην Κίνα, το 1971, ο 
Χένρι Κ ίσ ινγκερ  είχε 
ρωτήσει τον Τσου Εν 
Λάι neos αξιολογεί τη 
Γαλλική Επανάσταση. Ο 

Τσου σκέφτηκε για λίγο και του απά
ντησε:

-  Είναι πολύ veopis να πούμε ακό
μη!

Υπό αυτήν την έννοια, μάλλον εί
ναι νωρίε να αξιολογήσει κανείε και 
τη διακυβέρνηση του Κώστα Σημίτη. 
Μια διακυβέρνηση οκτώ χρόνων και 
σαράντα οκτώ ημερών ολοκληρώνε
ται αύριο και περνάει στην Ιστορία.

Ε ίναι προφανέε ότι, σιγά σιγά, 
η αποτίμησή τηε θα ξεφύγει 
από το πλαίσιο τηε τρέχουσαε 
πολιτικήε αντιπαράθεσηε, θα γίνει 

πιο ψύχραιμη και πιο νηφάλια. Είναι 
προφανέε επίσηε neos, με την πάρο
δο του χρόνου, θα φωτισθούν καλύ
τερα οι επί μέρουε πτυχέε τηε, θα με
τρηθούν πληρέστερα οι επιπτώσειε 
τηε.

Ilpos το παρόν, η βαθμολόγηση 
αρχίέει από υψηλά επίπεδα: ο Σημί- 
Tns αποφάσισε να παραδώσει τη σκυ
τάλη όταν όλεε ανεξαιρέτωε οι δη- 
μοσκοπήσειε επέμεναν πωε ήταν ο 
άνθρωποε που οι Ελληνεε εξακολου
θούσαν να προτιμούν για Πρωθυ
πουργό τουε. Γία «μη χαρισματικόε 
ηγέτηε», που μαε έλεγαν, μια χαρά 
τα κατάφερε!

Σε μια δημοσκόπηση τηε εταιρεί- 
αε Opinion, που πραγματοποιήθηκε 
τον Ιανουάριο για το Mega, το 52,9% 
των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει την 
πρωθυπουργία Σημίτη θετική ή μάλ
λον θετική. Το 45,3% τη θεωρεί αρ
νητική ή μάλλον αρνητική. Μεταξύ 
αυτών που τη χαρακτηρίζουν θετική 
είναι το 83,4% των ψηφοφόρων του 
ΠαΣοΚ αλλά και το 21,9% των ψη
φοφόρων τηε ΝΔ, το 61% των ψη
φοφόρων του Συνασπισμού, ακόμη 
και το 37,1% των ψηφοφόρων του 
ΚΚΕ! Για σημείο εκκίνησηε δεν είναι 
καθόλου άσχημα.

Είναι άξια ανάλυσηε αυτή η ανθε
κτική σχέση εμπιστοσύνηε που οι- 
κοδομήθηκε ανάμεσα στον Σημίτη 
και στον ελληνικό λαό. Πώε εξηγεί
ται; Ο απερχόμενοε Πρωθυπουργόε 
μπορεί να μην έχει επικοινωνιακά 
χαρίσματα, μπορεί να μην αποπνέει 
οικειότητα και ¿εστασιά, μπορεί να 
μη χαϊδεύει αφτιά και κεφάλια, μπο
ρεί να είναι δύσκολοε στιε ανθρώ- 
πινεε σχέσειε αλλά δημιουργούσε σε 
όλουε την αίσθηση ότι προσπαθού
σε να κάνει σωστά και σοβαρά τη 
δουλειά του, ότι ακολουθούσε μια 
σαφή πορεία πλεύσηε και ότι η πο
ρεία αυτή προσδιοριζόταν από την 
άποψη που είχε για το καλό του τό
που. Μια πορεία την οποία κατέστη
σε μη αναστρέψιμη και κοινά απο
δεκτή, αυτό ίσωε είναι η μεγαλύτερη 
επιτυχία του.

Α κόμη και οι αντίπαλοί του πα
ραδέχονται ότι ο Σημίτηε άλ
λαξε την Ελλάδα, σχεδόν όσο 

κανέναε άλλοε προκάτοχόε του. Οτι 
η χώρα που παραδίδει δεν έχει κα
μία σχέση με αυτήν που παρέλαβε. 
Οτι τηε προσέφερε αυτοπεποίθηση 
και αυτοσεβασμό. Οτι προσπάθησε 
σκληρά για να τη σπρώξει μπροστά. 
Ηταν λίγο; Ηταν πολύ; Αυτό θα το κρί
νει η Ιστορία. Αλλά μακάρι να τον μι- 
μηθούν οι διάδοχοί του.
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