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Το ΠαΣοΚ έφτασε στα 32 με «νταμπλ σκορ» -  τα 
μισό ήταν στην κυβέρνηση. Η στατιστική του εί

ναι υποδειγματική. Κέρδισε πέντε cpopés ns εκλογέε, 
■ns έχασε τέσσερα και έχει και δύο ισοπαλίεε. Ο Ανδρέ- 
as Παπανδρέου ήταν ο pôvos που κατάφερε, δύο φο- 
pés μάλιστα, να το οδηγήσει από την αντιπολίτευση 
στην εξουσία. Αλλά το πιο ευτυχισμένο «ραντεβού με 
την Ιστορία» το εξασφάλισε εν τέλει ο διά- 
6oxôs του: έγινε πρωθυπουργόβ με το κόμμα 
ήδη στην κυβέρνηση. Κι έπεσε στην εποχή 
που είχε στον ορίζοντα Ολυμπιακούβ Αγώνεε 
και ΟΝΕ. Ο κ. Κ. Σημϊτηε (φωτογραφία ) κέρ
δισε δύο ακόμη εκλογικέ5 αναμετρήσε», με 
δύο διαφορετικούε αντιπάλουε. Δεν δοκίμα
σε και τρίτη όταν άλλαξαν οι οιωνοί. Το ΠαΣοΚ 
επέστρεψε στην αντιπολίτευση και σε έναν 
Παπανδρέου. Εκτοτε ο πρώην πρωθυπουργόε σπάνια 
αφήνει τη δημοσιότητα να εισχωρήσει στην αυλή του. 
Η πρόσβαση σε μύχιεβ σκέψε» του είναι προνόμιο 
ολίγων -  έτσι ήταν πάντα. Ακριβά» 70 ετών σήμερα, 
ευτύχησε να διεκδικεί τιμή και σεβασμό, o s πολίτι
κα» που ανήλθε σε υψηλά αξιώματα. Η φωτογράφι- 
ση στο «latifundium» του Κορακοχωρίου, ήταν μάλ
λον έκπληξη. Εδειχνε «κοσμική», συνηθίζεται άλλω
στε στα νέα σπίηα. Αλλά ήταν αμιγοί» πολιτική. Με-

Tpcovtas κάθε αράδα που δημοσιεύθηκε, o ióios χρε
ώνεται να λέει μόνο αυτό που ήθελε. Είτε πίσω από 
ns λέξε» υπήρχε «μήνυμα» είτε όχι, όλοι το διάβασαν 
με τον δικό mus τρόπο. Συνέπεσαν μόνο στον παρο
νομαστή: «είμαι παρών». Το ίδιο βράδυ στην πλατεία 
Γεωργίου στην Πάτρα, μίλησε ο νυν πρόεδροε του 
ΠαΣοΚ για την επέτειο tos 3ns Σεπτέμβρη. Ο κ. Ση- 

phns δεν ήταν εκεί -  παρών. Δεν ήταν ούτε 
πέρυσι. Δεν θα είναι ούτε στη Θεσσαλονίκη. 
Στο κόμμα δεν πολυεμφανίζεται Στον Πειραιά 
πήγε δύο-τρε» cpopés. Παίρνει επιλεκτικά τον 
λόγο στη Βουλή: όταν έχει προϋπολογισμό και 
θέματα όπα» το Ευρωσύνταγμα και η ijmcpos 
εμπιστοσύνη. Εγραψε δύο-τρία άρθρα και 
έδωσε άλλε$ τόσεβ συνεντεύξε». Μίλησε σε 
δύο-τρε» εκδηλώσε», η μία ήταν στον ΟΠΕΚ, 

που ήδη επαναδραστηριοποείται. Εγραψε ένα βιβλίο 
και έκανε eos τώρα τρε» παρουσίασε». Σε 30 μήνε5, 
δεν είναι και πολλά για τον κατά παράδοση αεικίνη
το πολιτικό tns οδού Αναγνωστοπούλου. Και ίσο» δεν 
επαρκούν για να στοιχειοθετήσουν επαρκά» αυτό το 
«παρών». Apa εδώ δύο πράγματα συμβαίνουν: ή εί
ναι σχήμα λόγου ή ξαφνικά στο ΠαΣοΚ η εξίσωση 
έπαψε να είναι πρωτοβάθμια.
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