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Η «κληρονομιά» τον Λνδρέα

Σ
Του 
ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ

υντρόφισσες και σύντρο
φοι, σήμερα που η χώρα 
μας αντιμετωπίζει τις συ

νέπειες της νεοφιλελεύθερης νεοδεξιάς πολιτι
κής, έχει ιδιαίτερη σημασία η ανάδειξη των δια
χρονικών αξιών που εξέφρασε ο Ανδρέας Πα- 
πανδρέου με τη δημιουργία του μεγάλου σο
σιαλιστικού, λαϊκού κινήματος, του 
ΠαΣοΚ».

Απόσπασμα από την εγκύκλιο της 
γραμματέως του Κινήματος προς όλες 
τις οργανώσεις, οι οποίες και αντα- 
ποκρίθηκαν με τη συμμετοχή τους σας 
εκδηλώσεις για τα δέκα χρόνια από 
τον θάνατο του ιδρυτή του ΠαΣοΚ.

Δεν γνωρίζω πόσο ευτυχής θα ένιω
θε ο αείμνηστος Ανδρέας αν μπο
ρούσε, από εκεί ψηλά, να παρακο
λουθήσει το υμνολόγιο των υμνητών 
επιγόνων και τη συνάθροιση «προε
δρικών», «εκσυγχρονιστών» και «ευ- 
εργετηθέντων και αγνωμόνων»...

Χρήσιμο είναι, συντρόφισσες και 
σύντροφοι, να αναδειχθούν οι «δια
χρονικές αξίες που εξέφρασε ο Αν
δρέας Παπανδρέου»- αλλά πιο χρή
σιμο θα ήταν αν αυτές οι αξίες είχαν 
ενσωματωθεί στην πολιτική και στη 
συμπεριφορά, στο πολιτικό ήθος, όλων 
των στελεχών που διαμορφώνουν σή
μερα την πορεία του Κινήματος και 
όσων μετείχαν στη διαχείριση της εξου
σίας επί κυβερνήσεων του ΠαΣοΚ...

Οι μόνοι που μένουν πιστοί στις 
αξίες και στα οράματα του Ανδρέα Παπανδρέ
ου είναι οι ανώνυμοι οπαδοί, οι οποίοι συνεχώς 
αποστασιοποιούνται και στέλνουν συνεχώς μη
νύματα προςιη Χαριλάου Τρικούπη. Στις εκλο
γές του 2004 χτύπησε το πρώτο καμπανάκι...

Πέρα από τις «διαχρονικές αξίες», η μεγάλη 
κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου -  το γρά
φαμε και την περασμένη Κυριακή -  είναι η συ
γκροτημένη σε ισχυρό κόμμα δημοκρατική πα
ράταξη. Και πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσουν 
και οι καπηλευόμενοι τον Ανδρέα «προεδρικοί» 
ότι ο πρώτος κληρονόμος Κώστας Σημίτης -  
παρά τη συνεχή από αυτούς υπονόμευση -  δια
χειρίστηκε με επιτυχία τη μεγάλη αυτή κληρο
νομιά. Εδωσε δύο εκλογικές νίκες και οκτώ χρό
νια στην εξουσία.

Είναι οι αυτοαποκαλούμενοι «προεδρικοί» οι 
οποίοι, πριν από τις εκλογές του 2004, έθεσαν 
υπογείως θέμα ηγεσίας. Ο ψίθυρος «με τον Ση
μίτη εκλογές δεν κερδίζουμε» μειεξελίχθηκε σε 
ανοικτή αμφισβήτηση μέσα στην Κοινοβουλευ
τική Ομάδα και σπς οργανώσεις.

Ο Σημίτης τους «έκανε τη χάρη» -  κακώς, κα
τά τη γνώμη μου -  και παρέδτοσε την ηγεσία του 
ΠαΣοΚ στον Γιώργο Παπανδρέου -  «προεδρικό 
από τα γεννοφάσκια του» -  και ένα σημαντικό κυ

βερνητικό έργο, το οποίο η νέα 
ηγεσία έπνιξε -  περισσότερο από 
τη ΝΔ -  στην προεκλογική ανα
μέτρηση.

Το ΠαΣοΚ άνιεξε στην «ηθική 
κρίση» και βγήκε από την κάλπη 
με ένα υψηλό ποσοστό -  40,55% 
ένανπ 45,37% της ΝΔ -  που θα 
ζήλευαν όλα τα συγγενή κόμματα 
εξουσίας στην Ευρώπη.

Σημαντική «προίκα» για τον 
πρωτότοκο υιό και τρίτο διάδο
χο του Ανδρέα Παπανδρέου. Πέ
ρασαν δύο χρόνια και πλέον και 
το ΠαΣοΚ έχει τελματώσει και ο 
Γιώργος δεν μπόρεσε ακόμη να 
πείσει ότι είναι έτοιμος να κυ
βερνήσει τη χώρα. Αυτή είναι η 
άποψη της κοινής γνώμης και 
μεγάλου τμήματος των οπαδών 
του Κινήματος.

Να κάνουν όλοι τόσο λάθος; 
Να έχουν όλοι παραπλανηθεί; 
Μακάρι... Οχι μόνο για το Πα-

_________  ΣοΚ αλλά και για τον τόπο. Μια
κυβέρνηση προσέχει περισσότε
ρο την πολιτική της και τη συ

μπεριφορά της όταν «απειλείται» από την αξιω
ματική αντιπολίτευση.

Οι «συνέπειες της νεοφιλελεύθερης νεοδεξιάς 
πολιτικής» δεν αντιμετωπίζονται με πολιτικά μνη
μόσυνα και υπόμνηση των «διαχρονικών αξιών» 
του ιδρυτή του ΠαΣοΚ. Καλά έκαναν και ετίμη- 
σαν τη μνήμη του δέκα χρόνια από τον θάνατό 
του. Ας τον αφήσουν τώρα ήσυχο... Ο αείμνη
στος Ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου έχει γράψει 
τη δική του ιστορία. Από διετίας άρχισε να γρά
φεται η ιστορία του «νέου ΠαΣοΚ», του Γιώργου 
Παπανδρέου και της νέας ηγετικής ομάδας, επω
νύμων και ανωνύμων, γνωστών και αγνώστων.

Η πρώτη και καθορισπκή δοκιμασία, οι επό
μενες εκλογές, δεν είναι και πολύ μακριά.

gromaios@otenet.gr
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