
Με ιδιαίτερη συγκίνηση, αποδέχτηκα την πρόσκληση του Οργανισμού 

των Ελληνικών Ταχυδρομείων, να παραβρεθώ στη παρουσίαση της 

νέας αναμνηστικής σειρά γραμματοσήμων με την προσωπογραφία του 

Ανδρέα Παπανδρέου.

Πέρασαν οκτώ ολόκληροι μήνες από τη στιγμή που συγκλονισμένοι 

μάθαμε ότι ο μεγάλος πολιτικός ηγέτης και οραματιστής, ο δημιουργός 

και πρωταγωνιστής της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας έχασε τη μάχη με 

τον θάνατο.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου, μπορεί να μην είναι σήμερα ανάμεσά μας, 

ωστόσο ζεί μέσα μας. Τον θυμόμαστε γιατί μας γοήτευε με το ανήσυχο 

πνεύμα του, με τις ριζοσπαστικές ιδέες του, με τις ρηξικέλευθες απόψεις 

του. Τον θυμόμαστε γιατί μας ενέπνεε με τη δράση και τους αγώνες του.

Στη μνήμη μας είναι ακόμη ζωντανές οι μάχες που έδωσε, για την 

αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος, για την αναγέννηση της 

μεγάλης προοδευτικής παράταξης, για την εγκαθίδρυση της 

ισοπολιτείας, για την κατάκτηση της εθνικής συμφιλίωσης, για την 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, για την απόδοση της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, για τον εξανθρωπισμό της κοινωνίας.

*



Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένα από τα πιο δημιουργικά πρόσωπα 

στο χώρο της πολιτικής. Ήταν ευρηματικός, άνοιγε νέους δρόμους 

σκέψης, χρωμάτιζε τα γεγονότα με έναν ιδιαίτερο τρόπο αλλά 

ταυτόχρονα ήταν λιτός, και αυστηρός. Ήθελε να είναι και ήταν 

αυθεντικός. Ως χαρισματικός ηγέτης, διατηρούσε μια άμεση σχέση με το 

λαό. Άλλωστε από αυτόν αντλούσε τη δύναμή του.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε την ικανότητα να ερευνά τη λογική των 

πραγμάτων και να εναντιώνεται στη τυπική λογική των θέσεων. Επίσης 

είχε τη δυνατότητα να υψώνεται με ανωτερότητα πάνω από τα 

συμβαίνοντα στην καθημερινότητα. Ως οραματιστής αλλά και ρεαλιστής 

της πολιτικής, μας οδήγησε στο χώρο των μεγάλων ελπίδων και 

προσδοκιών. Μαζί του περιπλανηθήκαμε σε καινούργιους κόσμους.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε ένας από εκείνους που έδωσε στο 

συλλογικό Είναι μας, νέες αξίες, νέο περιεχόμενο, νέα δύναμη. Ήταν ο 

αναμορφωτής της σύγχρονης Ελλάδας. Ήταν ο εμπνευστής μιας 

μεγάλης ειρηνικής επανάστασης. Ήταν ο μεταρρυθμιστής που όραμα 

του είχε την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης και την οικοδόμηση μιας 

κοινωνίας της αλληλεγγύης. Ήταν ο οραματιστής που άνοιξε νέους 

ορίζοντες για τον Ελληνισμό, τη χώρα, την κοινωνία και τους πολίτες. 

Ήταν δημιουργός ενός αυθύπαρκτου πολυδύναμου και πλειοψηφικού



κόμματος στο χώρο της Κεντροαριστεράς. Ήταν εκφραστής των 

προσδοκιών, των πόθων και των οραμάτων του ελληνικού λαού.

Ο ιστορικός του μέλλοντος θα αξιολογήσει την προσφορά και το έργο 

του Ανδρέα Παπανδρέου και θα τον κατατάξει στο Πάνθεον των 

μεγάλων οραματιστών, αναμορφωτών και μεταρρυθμιστών της χώρας.

Το έργο, οι ιδέες και τα οράματα του Ανδρέα Παπανδρέου αποτελούν 

μια μεγάλη και χρήσιμη παρακαταθήκη για όλους μας. Η συνέχιση του 

έργου του, αποτελεί χρέος τιμής για μας.
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Με ιδιαίτερη συγκίνηση, αποδέχτηκα την πρόσκληση του Οργανισμού 

των Ελληνικών Ταχυδρομείων, να παραβρεθώ στη παρουσίαση της 

νέας αναμνηστικής σειρά γραμματοσήμων με την προσωπογραφία του 

Ανδρέα Παπανδρέου.

Πέρασαν οκτώ ολόκληροι μήνες από τη στιγμή που συγκλονισμένοι 

μάθαμε ότι ο μεγάλος πολιτικός ηγέτης και οραματιστής, ο δημιουργός 

και πρωταγωνιστής της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας έχασε τη μάχη με 

τον θάνατο,Γ-τηψιόνη μάχη ττσϋ"δτν~μπόρεσο να κερδίσει

Ο Ανδρέας Παπανδρέου, μπορεί να μην είναι σήμερα ανάμεσά μας, 

ωστόσο ζεί μέσα σ*η-κ«ρδ*ά, την ψυχή *€» το μυαλ©· μας. Τον θυμόμαστε 

καθημερινά γιατί μας γοήτευε με το ανήσυχο πνεύμα του, με τις 

ριζοσπαστικές ιδέες του, με τις ρηξικέλευθες απόψεις του. Τον 

θυμόμαστε καθημερ*νά-γιατί μας ενέπνεε με τη δράση και τους αγώνες 

του . για—να υπάρξει μια— Ελλάδα που προσδοκούσαμε,—-που

Στη μνήμη μας είναι ακόμη ζωντανές οι μάχες που έδωσε εναντίον του 

πολιτικού κατεστημένου- της χώρας, για την αναμόρφωση του πολιτικού 

συστήματος, για την αναγέννηση της μεγάλης προοδευτικής παράταξης,



για την εγκαθίδρυση της ισοπολιτείας, για την κατάκτηση της εθνικής 

συμφιλίωσης, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, 

για την απόδοση της κοινωνικής δικαιοσύνης, για τον εξανθρωπισμό της 

κοινωνίας.

Η δραματική, και -άδοξη-μάχη που το τελευταίο διάστημα έδωσε

με τον θάνατο, έδειξε ότι είχε το ακατανίκητο πάθρς. και την ανεξάλειπτη 

φλόγα της ζωής. Ότι είχε την άσβεστη επιθυμία να ζήσει. Ότι είχε τη 

δύναμη να περιγελά την προσωπική του μοίρα, αρνούμενος το

πεπρωμένο του. Η δύναμη αυτή, είναι προνομιο εκείνων των

ανθρώπων, που έχουν μεγάλη πνοή, αλλά και που βιώνουν ο καθένας 

με τον δικό του τρόπο, το θεατρικό έργο ΐης ζωής αντιμετωπίζοντας 

ταυτόχρονα το μεγαλείο και το δράμα της. Διότι ανήκε σ’ αυτούς που ότι 

τσάκιζε τους άλλους εκείνον τον ανύψωνε, τον ενέπνεε και τον 

δυνάμωνε.
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δωρικά πρόσωπα στο χώρο της πολιτικής. Και αυτό γιατί ήταν λιτός, 

απλός και αυστηρός. Απεχθανόταν το φτιασίδωμα των πολιτικών.
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Αρνείτο την υποκρισία των δημοσίων σχέσεων. Αποστρεφόταν τις
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αυθύπαρκτος. Ως χαρισματικός ηγέτης, διατηρούσε μια αυθεντική σχέση 

με το λαό. ‘Αλλωστε από αυτόν αντλούσε τη δύναμή του.
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Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε την ικανότητα να προβλέπω τη λογική των 

πραγμάτων και να εναντιώνεται στη τυπική λογική των θέσεων. Επίσης 

είχε τη δυνατότητα να υψώνεται με γαλήνια ανωτερότητα πάνω από τα 

πράγματα- και τα συμβαίνοντα στην καθημερινότητα. Ως φλογερός 

οραματιστής και ρεαλιστής της πολιτικής, μας έβγαλε από-τη~σφαίρα-των 

μύθων ·Κ(θ+̂ ΑΑ<·-ονείρων, στο χώρο των/'εΤατϊδ'ων και τϋβν προσδοκιών.
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Μαζί του περιπλανηθήκαμε σε Κόσμους φανταστικούς και-ανθρώπινους. 

Αλλά και χαράξαμε νέους δρόμους για να οδηγηθούμε από το· χώρο των 

αναγκών στο βασίλειο της ελευθερίας. -

Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε ένας από εκείνους που έδωσε στο 

συλλογικό Είναι μας, νέες αξίες, νέο περιεχόμενο, νέα δύναμη. Γιατί ήταν 

κομμάτι της Ελλάδας. Ή τανυ^τδια-η-Ελλάδα. Ήταν  το Είναι μας. Ο - 

ιδρυτής του—κόμματός—μας Γήταν ο αναμορφωτής της σύγχρονης 

Ελλάδας. Ήταν ο εμπνευστής μιας μεγάλης ειρηνικής επανάστασης* που- 

έφερε την -άνοιξ η ■ στην-χώρα-ρας. Ήταν ο μεταρρυθμιστής που όραμα 

του είχε την απόδοση Τβζ κοινωνικής δικαιοσύνης και την οικοδόμηση 

μιας κοινωνίας της αλληλεγγύης. Ήταν ο οραματιστής που άνοιξε νέους



ορίζοντες για τον Ελληνισμό, τη χώρα, την κοινωνία και τους πολίτες. 

Ήταν ο δημιουργός ενός αυθύπαρκτου πολυδύναμου και πλειοψηφικού 

κόμματος στο χώρο της Κεντροαριστεράς. Ήταν ο εκφραστής των 

προσδοκιών, των πόθων και των οραμάτων του ελληνικού λαού.

Ο ιστορικός του μέλλοντος θα αξιολογήσει την προσφορά και το έργο 

του Ανδρέα Παπανδρέου και θα τον κατατάξει στο Πάνθεον των 

μεγάλων οραματιστών, αναμορφωτών και μεταρρυθμιστών της χώρας.
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Το έργο, οι ιδέες και τα οράματα του ιδρατη-τθ** κόμματσς-μας αποτελούν 

μια μεγάλη και χρήσιμη παρακαταθήκη για όλους μας. Η συνέχιση του 

έργου κα+-η -προσήλωση—στις ιδέες του, αποτελεί χρέος τιμής στην 

άσβεστη μνήμη τσσ:


