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Σήμερα, 3η του Σεπτέμπρη του 2013, αναπολώ μελαγχολικά, την άλλη 3η του Σεπτέμπρη
του 1974 και την μεγαλειώδη διακήρυξη του Αντρέα.

Ανασύρω από το χρονοντούλαπο της Ιστορίας, τη μνημειώδη αυτή διακήρυξη και
διαβάζοντας την, ξανά και ξανά, προσπαθώ να αποτιμήσω την 29/χρονη ιστορική πορεία του
ΠΑΣΟΚ.

Πολλά γίνανε, κάποια άλλα δεν αγγιχτήκανε καθόλου και σήμερα πια, τίποτα δεν έχει μείνει
όρθιο. Όλη η διακήρυξη τσαλαπατήθηκε που φαντάζει σαν κουρελόχαρτο.

Η στιγμή της διακήρυξης ήταν πράγματι ιστορική. Πρόσφατη η τραγωδία της Κύπρου και η
πτώση του καθεστώτος της επταετούς δικτατορίας. Σ’ αυτή τη χρονική συγκυρία, ο
Αντρέας μεταξύ άλλων τόνισε.

Κατά πρώτον, αναφέρθηκε στην τραγωδία της Κύπρου και την επεκτατική πολιτική του
Πενταγώνου στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.
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Ύστερα απαίτησε την κάθαρση του κρατικού μηχανισμού (τι ‘είχες Γιάννη, τι ‘χα πάντα), την
τιμωρία των ενόχων της επταετίας, της σφαγής του Πολυτεχνείου και της τραγωδίας της
Κύπρου.

Στην συνέχεια αναρωτήθηκε, «πως είναι δυνατόν να παραμένουν σε θέσεις κρίσιμες για το
Έθνος, εκείνοι που ευθύνονται για την εθνική συμφορά;» (και σήμερα, αν ζούσε τα ίδια θα
‘λεγε).

Αναφερόμενος, για εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία, είπε. «Μεταβλήθηκε η Πατρίδα
μας σε ξέφραγο αμπέλι για να διαβρωθεί η οικονομία μας από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις
των ΗΠΑ και της Δύσης, με τη συνεργασία πάντα του ντόπιου μεταπρατικού κεφαλαίου»
(όπως καλή ώρα σαν και τώρα).

Στο τέλος της διακήρυξης ο Αντρέας τόνισε. «Το ΠΑΣΟΚ είναι Πολιτικό Κίνημα που
αγωνίζεται για τους ακόλουθους στόχους. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. (που δυστυχώς, όλα γίνανε στις
μέρες μας, κολοκύθια στο πάτερο).

Αυτά τα ολίγα ήθελα να πω, χωρίς καμιά αντιπολιτευτική διάθεση, αφού κι εγώ είμαι ένας
από κείνους που πίστεψε στις ικανότητες του Αντρέα, αποδέχτηκε ασμένως τους όρους
της διακήρυξης του και εντάχθηκε στο Κίνημα του. Απλά ένα κεράκι ήθελα να ανάψω στη
μνήμη του. Υπήρξε πράγματι μεγάλος, παρόλο τις μικρές ανθρώπινες αδυναμίες του.

Κωστής Ν. Ζερβάκης
3 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΠΡΗ ΤΟΥ 2013
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