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Τι θα μπορούσε να γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς
της τελευταίας 8ετίας, της χρεοκοπίας της χώρας;

Αν τα προσόντα τους... έβλαψαν τη χώρα, τα μειονεκτήματά τους κατέστρεψαν και τη χώρα
και το κόμμα τους.

Ο Κώστας Καραμανλής, σίγουρα δεν θ' αποτελέσει αντικείμενο μεγάλης ιστορικής έρευνας,
κι ανάλυσης.

Η ιδιαίτερη προτίμησή του προς την Γαστρονομική Επιστήμη, ως ο μεγάλος πελάτης
χασαποταβέρνας Αθηνών και περιχώρων ως το μακρινό Δολό, ιδιαίτερα αγαπητό για
Έλληνα πρωθυπουργό, θ' απορροφήσει απ' τον ιστορικό κάθε άλλο επίτευγμα πολιτικό,
ανύπαρκτο ή θετικό!

Ως πολίτης ή βουλευτής, παραμένει πιστός στις παραδοσιακές αυτές αρχές, διατηρώντας
αυτές απόλυτα σεβαστές!

Αντίθετα ο Γιώργος Παπανδρέου θ' αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης, όχι μόνο
για την πολιτική του σκέψη, αλλά και για τις προσωπικές και κοινωνικές του συμπεριφορές.

Εδώ η ψυχανάλυση απαιτεί ιστορική εμβάθυνση... και γονιδιακό έλεγχο για την κληρονομική
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του απεξάρτηση, απ' την καταγωγή ανδρών επιφανών!

Τα μειονεκτήματά του, τα χόμπι τους, τα συνεχή ταξίδια.

Ίσως να κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ πρώην πτήσεων, όχι μόνο πολιτικών, αλλά και πιλότων
αεροσκαφών, με τις συνεχείς διηπειρωτικές πτήσεις. Είναι ο πολιτικός που έζησε
περισσότερο στα αεροσκάφη... παρά στο συζυγικό κρεβάτι!

Κυρίαρχος των αιθέρων, όσο κανείς άλλος πολιτικός... και με λόγια πτερόεντα, τον
ενδιαφέρει μόνο ένα, ο διεθνείς σοσιαλισμός!

Η ενόργανη γυμναστική αποτελεί μια ιδιαίτερα αγαπητή ενασχόληση μετά την πολιτική, την
ποδηλασία και το κουπί!

Οι πανάκριβοι τάπητες με T.V., τα μηχανικά όργανα άσκησης χειρών, ποδών, μυών,
προσαγωγών κι απαγωγών, γλουτών και κοιλιακών, μπορεί ν' αγοράσθηκαν με τη συνδρομή
κουπονιών μελών του κόμματος... αλλά, παραμένουν ως αρχηγικό μειονέκτημα αδιαφορίας
προς τον πιστό οπαδό, και «την φοιτητριούλα που τον έχει ερωτευθεί και μ' αγνό
ενθουσιασμό των χειροκροτεί «όταν αγορεύει μέσα στη Βουλή!»

Και το τελευταίο μειονέκτημα θα' ναι, αν δεν καταβάλει στο κίνημα λαού, μέρος των
υψηλών αμοιβών του, ως διδάκτωρ στο Χάρβαρντ.

Αν ο Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός μετά από δύο συνεχείς εκλογές, ο Βενιζέλος
αποκλείεται να γίνει, αν δεν μείνει στην ιστορία ως ο μοναδικός Έλληνας πολιτικός, που
ΔΙΑΓΡΑΨΕ Παπανδρέου!
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