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για τα Ανθρώπινα Δικαιώ
ματα» που εισηγείται πακέτο 
μέτρων για τον ειρηνικό χω
ρισμό κράτους-εκκλησίας 
είναι ένα σαφές μήνυμα 
προς την κοινωνία, την κυ
βέρνηση και τη διοίκηση της 
εκκλησίας. Αλλωστε και η 
αρμόδια επιτροπή του κινή
ματος με επικεφαλής τη Μ. 
Δαμανάκη έχει κάνει ανάλο
γες επεξεργασίες. Το επόμε
νο βήμα είναι να τις προωθή
σει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, 
«κάτι που οφείλουμε να κά
νουμε γρήγορα, για να προ
λάβουμε τον Στ. Μάνο, ο ο
ποίος δεν κρατιέται. Εμείς 
πρέπει να δώσουμε τον τόνο 
και όχι να συρθούμε πίσω α
πό τον φιλελεύθερο κ. Μά
νο» είπε στην «Κ.Ε.» βουλευ
τής του ΠΑΣΟΚ.

ΟΣτη X. Τρικούπη πάντως 
παραδέχονται ότι οι «ε

κλογές κερδίζονται ή χάνο
νται στην οικονομία». Και ψά
χνουν να βρουν την αιτία για 
την όχι καλή επίδοση του 
ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ό

τι η οικονομική πολιτική της 
κυβέρνησης συναντά σφο
δρές αντιδράσεις. Υπάρχουν 
δύο εξηγήσεις. Η μία είναι 
πολιτική και η άλλη έχει άρω
μα συνωμοσιολογίας:
■  Οσοι υιοθετούν την πρώτη, 
και είναι οι περισσότεροι, ε
πισημαίνουν ότι: «Ορθά δια
κινούμε από τη ΔΕΘ και μετά 
την ιδέα ότι “υπάρχει άλλος 
δρόμος”, αλλά χρειάζεται κά
ποια στιγμή να πούμε ποιος 
είναι αυτός ο άλλος δρόμος.

Συνθήματα τέθοε
Οσο μένουμε στη συνθημα

τολογία, δεν πείθουμε. Πρέπει 
να χαράξουμε την κόκκινη 
γραμμή που μας χωρίζει από 
τον αντίπαλο, πρέπει να μιλή
σουμε για το πώς εννοούμε την 
αναδιανομή και την κοινωνική 
δικαιοσύνη». Την άποψη αυτή 
ενστερνίζεται και ο Ευάγγ. Βε- 
νιξέλος, αλλά η ερμηνεία του 
παραπέμπει στο θυμικό: «Οι 
ψηφοφόροι ακόμη δεν έχουν 
ξεθυμώσει με το ΠΑΣΟΚ».
■  Οι οπαδοί της δεύτερης εκ

δοχής χρεώνουν την ευθύνη 
για την κακή εικόνα του 
ΠΑΣΟΚ στη Ρηγίλλης και στο 
Μαξίμου, ισχυριζόμενοι ότι 
«με όπλο τις δημοσκοπήσεις 
επιχειρούν να χειραγωγή
σουν την κοινή γνώμη». Λένε 
δηλαδή ότι «κάθε φορά που 
αναμένεται μια μέτρηση με 
αρνητικά στοιχεία για,την κυ
βέρνηση προκαλούν, για να ι
σορροπήσει το κλίμα, μια άλ
λη, που δείχνει τη διαφορά 
πάνω από το. 3%».

Σημειώνουν μάλιστα «πως, 
στα γκάλοπ στα οποία χρησι
μοποιήθηκαν κάλπες, είτε 
προηγείται το ΠΑΣΟΚ 
(ΔΗΜΕΛ) είτε η Ν.Δ. έχει ο
ριακό προβάδισμα (ΑΛΚΟ 
1,5%), (Μέτρον 0,6%). Οσα 
όμως ήταν τηλεφωνικά έβγα
λαν τη Ν.Δ. μπροστά με τρεις 
μονάδες. Είναι τυχαία όλα 
αυτά;» Τι προτείνουν; Η πρό
θεση ψήφου να καταγράφεται 
μόνο στις μετρήσεις με κάλ
πη.Υπάρχει, μάλιστα, και η 
σκέψη να φέρουν το θέμα στη 
Βουλή με τη μορφή ερώτησης.

Η μεγάλη εμπορική επιτυχία του Βιβλίου του Κ. Σημίτη (ο εκδότηε 
του Ν. Παώνηε κάνει λόγο για υστερία tis  πρώτεε μέρεε) και η 

επιβλητική συμμετοχή του κόσμου στην εκδήλωση τηε Τετάρτηε, ση
ματοδοτούν κάτι περισσότερο από νοσταλγική διάθεση και από ανα
δρομική επιβράβευση του κυβερνητικού έργου του Κ. Σημίτη.

Αυτό υποστηρίζουν πολιτικοί φίλοι του πρώην πρωθυπουργού, οι 
οποίοι σήμερα ανήκουν στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, έχουν ό- 
μωε ενστάσειε για τον τρόπο που πορεύεται ο Γ. Παπανδρέου.

Αλλά και ο ίδιοε ο πρώην πρωθυπουργόε, με την αμφιλεγόμενη 
δήλωσή του «είμαι παρών, όπωε ήμουν παρών μετάτιε εκλογέε και 
θα είμαι παρών στο μέλλον», ξαναφέρνει στο προσκήνιο ένα κρίσι
μο ερώτημα: Πώε θα οργανώσει την πολιτική παρουσία του;

Συνεργάτεε του ξεκινούν με έναν αφορισμό: «Δεν θα γίνει ο Μη- 
τσοτάκηε τηε προοδευτικήε παράταξηε δημιουργώνταε διαρκώε 
προβλήματα στον Γιώργο». Συνεχίζουν με μια κατηγορηματική δια
βεβαίωση: «Για όνομα του θεού, δεν πρόκειται να φτιάξει κόμμα». 
Και καταλήγουν με μία πολιτική πλατφόρμα: «θα ακουλουθήσει με 
συνέπεια τα τρία "συν", δηλαδή συμπλέω, συμμετέχω, συνεισφέ
ρω». Μ ε άλλα λόγια, ο κ. Σημίτηε θα παρεμβαίνει σε κομβικέε στιγ- 
μέε (ευρωσύνταγμα, εθνικά θέματα, προϋπολογισμόε) με στόχο, ό
πωε είπε στην «Κ.Ε.» συνομιλητήε του, «να δείχνει δρόμουε».

Το βιβλίο ήταν μόνο η αρχή
Να πώ$ θα 

οργανώσει από 
εδώ και πέρα 

την πολιτική 
ίου παρουσία 

ο Κ. Σημίτηε

Αυτά που κυκλοφορούν, ότι οι σχέσειε των δύο ανδρών είναι ά- 
ριστεε, αποτυπώνουν τη μισή αλήθεια. Πράγματι, μιλούν συχνά στο 
τηλέφωνο, πράγματι ο Σημίτηε θέλει ο Γιώργοε να πετύχει -άλλω
στε ήταν δική του επιλογή-, πράγματι ο Γιώργοε σέβεται τον προκά- 
τοχό του. Ομωε ο πρώην πρωθυπουργόε έχει δύο ενστάσειε:
•  Είναι σφόδρα επικριτικόε με ορισμένουε δίπλα στον πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι του προτείνουν «να κρατήσει αποστάσειε απάτην 
οκταετία και να δώσει την εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ ξεκινά από μη
δενική βάση». Για την πρακτική αυτή ο κ. Σημίτηε έχει ξεκάθαρη ά
ποψη, που είναι πιο προχωρημένη απ' αυτή του βιβλίου του («δεν 
πρέπει να χαρίσουμε το έργο μαε») και στην ουσία αποτελεί απά
ντηση στο «ξινισμένο» σχόλιο του Γιώργου «εγώ κοιτάζω μπρο
στά»: «Η διαγραφή του παρελθόντοε αποτελεί στρατηγική ήτταε», 
τονίζει εμφατικά ο πρώην πρωθυπουργόε.
•  θεωρεί ότι από το σημερινό ΠΑΣΟΚ απουσιάζει το σαφέε προ
γραμματικό στίγμα. Η άποψή του είναι ότι «ο Γιώργοε πρέπει να ε
ξοπλίσει το κόμμα με μια ολοκληρωμένη μεταρρυθμιστική ατζέ
ντα». Και αυτήν ακριβώε τη λογική υπηρετούσε η δήλωση του «ο 
εκσυγχρονισμόε πρέπει να είναι μια διαρκήε προσπάθεια». Τ. Π.



Αυστηρό, 
κοφτό και 

«Σημιτικό», 
το βιβλίο 

του πρώην 
πρωθυπουργού 

έξυσε πληγέε 
οε συντρόφουε 
και αντιπάλουε
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ρεται στον Τ. Παπαδόπουλο και στο 
κυπριακό «όχι» στο σχέδιο Ανάν, αλλά 
κι εκείνο που αφορά τη στάση πολλοίν 
«πράσινων» στελεχών στην κρίση με 
την Εκκλησία και στην απουσία τους 
από την πρώτη γραμμή της μάχης: 
«Αλλιώς ξεκίνησαν, αλλιώς γράφτη
καν αυτά τα κεφάλαια. Ολα τα υπό
λοιπα τα άφησε συνειδητά», επιμέ
νουν όσοι ξέρουν.

Το βιβλίο, άλλωστε, το επιμελήθηκε 
ο ίδιος. Λέξη-λέξη, σελίδα-σελίδα. 
Στο διαρκές «γράψε-σβήσε» βοήθη
σαν με σκέψεις και απόψεις οι λίγοι 
που ακούει και εμπιστεύεται: Ν. Θέ- 
μελής, Τ. Γιαννίτσης, Σωκ. Κοσμίδης, 
Ν. Χριστοδουλάκης, Τηλ. Χυτήρης.

Tous έγραψε orlous...
Μ  ιδέα της συγγραφής ενός βιβλί- 

ου-απολογισμοΰ γεννήθηκε 
στον Κώστα Σημίτη πέρυσι τον 
Σεπτέμβριο. Κι ένα βράδυ, με

ταξύ ψαριού και κρασιού, το ανακοί
νωσε στους στενούς του συνεργάτες.

Το πήρε, μάλιστα, τόσο ζεστά, ώστε 
τρεις μήνες μετά -τον Ιανουάριο- είχε 
στο μυαλό του και τον «καμβά» του τό
μου, αφού πρώτα 65 στελέχη, πρώην υ
πουργοί και σύμβουλοι είχαν κληθεί 
και του ενεχείρισαν σημειώματα για 
την «εκσυγχρονιστική» διακυβέρνηση.

Ο πρώην πρωθυπουργός τούς ζήτη
σε να του γράψουν κι ένα παρασκήνιο 
ή ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο από τη 
θητεία τους. Οταν το ξανασκέψτηκε ό
μως, αυτά τα τελευταία «πικάντικα» 
σχόλια των συνεργατών του, τα πέτα- 
ξε...

Προσωπικό κι εμπορικό
Αλλου είδους βιβλίο ήθελε να γρά

ψει. Αυστηρό, κοφτό και σε πρώτο 
πρόσωπο. Ομως το αποτέλεσμα, που 
σε εμπορική επιτυχία συναγωνίζεται... 
τον Χάρι Πότερ (εξαντλήθηκαν ήδη 
11.000 αντίτυπα κι έχουν παραγγελθεί 
άλλες 14.000), δεν πολυ-άρεσε στα 
πράσινα στελέχη που χωρίστηκαν σε 
δύο:
-Ακόμη και όσοι δημοσίως υπερασπί
στηκαν την επιλογή του να διεκδικήσει 
το κομμάτι της ιστορίας που του ανα
λογεί, στο παρασκήνιο εξέφραζαν αμ
φιβολίες για τη σκοπιμότητα της έκδο
σής του τώρα. Δηλαδή σε τόσο σύντο
μο χρόνο από την ανάληψη της προε
δρικής ευθύνης απ’ τον Γ. ΙΙαπανδρέ- 
ου και την εκλογική ήττα του ΠΑΣΟΚ.

Οσο για τους υπόλοιπους; Ο καθέ
νας βρήκε ένα διαφορετικό λόγο για

να διαφωνήσει με την επιλογή του 
πρώην πρωθυπουργού:
•  Ο Γερ. Αρσένης γιατί (απ’ τα συμ- 
φραζόμενα) προκύπτει ότι ο Κ. Σημί
της ως πρωθυπουργός δεν τον περιέ
βαλε ποτέ με την εμπιστοσύνη του.
• Ο Μιχ. Χρυσοχόί'δης γιατί θεωρεί 
ότι τα σκάγια (για την απώλεια των ε
κλογών στην διάρκεια της προεκλογι
κής περιόδου) πήραν και τον ίδιο ως 
-τότε-γραμματέα του κινήματος.
•  Οι παλιοί «σημιτοφύλακες» υπουρ
γοί διαμαρτύρονται γιατί ο πρώην 
πρωθυπουργός περιορίζεται σε μια α
πλή αναφορά του ονόματος τους και 
δεν βρήκε να γράψει γι’ αυτούς ούτε 
μια καλή κουβέντα για το έργο τους.
•  Οι πρώην συνεργάτες του (υπουρ
γοί και σύμβουλοι, όπως είναι οι Γ. 
Δρυς, Χρ. Πάχτας, Γ. Ζαφειρόπουλος, 
Θ. Τσουκάτος, Μιχ. Νεονάκης, Γ. Πα- 
νταγιάς), που χάθηκαν εν μια νυκτί α
πό το προσκήνιο για διαφορετικούς ο 
καθένας λόγους, αφού μέσω του βιβλί
ου περίμεναν την ηθική αποκατάστα
σή τους. Αντ’ αυτού πήραν ένα αντίτυ
πο με προσωπική (τυπική) αφιέρωση.
•  Οι παλιοί «προεδρικοί» (Ακης, Πα- 
ναγιωτακόπουλος, Κατσέλη) διαφω
νούν γιατί παραδο
σιακά διαφωνού
σαν με τις πολιτι
κές επιλογές του.
• Οσο για τον Κ.
Ααλιώτη; Η δυ- 
σαρέσκειά του 
αποδεικνύεται 
και μόνο από το 
γεγονός ότι Τρί
τη ήταν στην 
Αθήνα, Πέμπτη 
ήταν στην Αθήνα

κι έλειψε μόνο την Τετάρτη στα Δο- 
λιανά. Την ημέρα δηλαδή της παρου
σίασης του βιβλίου.

Οι συνεργάτες του Κ. Σημίτη απα
ντούν με σαφήνεια στις επικρίσεις: 
«Αν έγραφε μία καλή κουβέντα για έ
ναν, θα έπρεπε να γράψει για όλους. 
Και σίγουρα δεν ήταν μια αγιογραφία 
στελεχών ο στόχος του».

Ποιος ήταν πραγματικά; «Για 
τον Κ. Σημίτη, ο ευρωπαϊκός 
εκσυγχρονισμός της χώρας 
είναι το άπαν. Είναι φορέας 
αυτών των ιδεών και τις υπε
ρασπίζεται με κάθε τρόπο.
Δεν θέλει να κάνει κακό 
στον Γιώργο, αλλά δεν υπο
χωρεί και στις απόψεις του».
Με όποιο κόστος. Γιατί 
τις αντιδράσεις τις 
περίμενε. Πώς α- 
ποδεικνύεται;

Απ’ το ότι «μα
λάκωσε» δύο 
-πολύ σκληρά 
γραμμένα στην 
αρχή-κεφάλαια 
στο βιβλίο: Αυ
τό που αναφέ-

Συντηριιιικός και ρετρπρένικ
Ουδείς εξ αυτών -συμπεριλαμβανο

μένου και του ίδιου του πρώην πρωθυ
πουργού- περίμενε αυτή την απήχηση 
του βιβλίου. Ο εκδοτικός οίκος έβγα
λε μόνο 5.000 αντίτυπα που εξαντλή
θηκαν την πρώτη ημέρα, ενώ -αν κι εί
χαν σταλεί πάνω από 1.000 προσκλή
σεις- ο Κώστας Σημίτης απέρριψε την 
ιδέα της παρουσίασης του συγγράμμα
τος στο Μέγαρο Μουσικής και ζήτησε 
να κλειστεί μια περιορισμένων θέσε
ων αίθουσα στο Μουσείο Μπενάκη, 
φοβούμενος ότι δεν θα υπάρχει μεγά
λη ανταπόκριση πολιτών.

Τελικά, ολόκληρο το κτίριο αποδεί
χθηκε μικρό για το κόσμο που συνέρ- 
ρευσε εκεί. Ενδεικτικό της προσέλευ
σης; Ο εκδοτικός οίκος («Πόλις») είχε 
προς διάθεση 1.000 βιβλία, το βράδυ 
της παρουσίασης, εκ των οποίων που
λήθηκαν όλα! Ετερο; Ο Κ. Σημίτης α
νέμενε μια χαλαρή «ουρά» στο γρα
φείο του το δίωρο της υπογραφής βι
βλίων για τον κόσμο (την Πέμπτη 
πρωί) και τελικά συνωστίστηκαν απ’ έ
ξω πάνω από 200 Αθηναίοι.

Είναι βέβαιον πως τα χρήματα απ’ 
τα πνευματικά δικαιώματα ήταν το τε
λευταίο που ενδιέφερε τον πρώην 

πρωθυπουργό, όταν του 
μπήκε η ιδέα για το 

βιβλίο. Πλην, όμως, 
για την ιστορία να 
αναφέρουμε ότι 

δικαιούται το 
15% από κάθε 
αντίτυπο που 
πωλείται προς 
20 ευρώ...


