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Αγαπητέ μαυ Κώστα,
Ασφαλώς θα σε εκνευρίζουν όλοι αυτοί που δημόσια ή ιδιωτικά προσπαθούν να σε συμβουλέψουν 

για το τι πρέπει να κάνεις,ενό κίνητρό τους είναι τις περισσότερες φορές το προσωπικό ή το 
^Ι Μ τ ικό τους συμφέρον.Προσωπικά,δεν μ'ενδιαφέρει η εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ και η διατήρησή 
του στην εξουσία εν είδε^ μεξικανικού "επαναστατικού-συνταγματικού"κόμματος .προς όφελος των 
πρωθυπουργήσιμων βαρόνων,διεφθαρμένων μέχρι το κόκκαλο.Δεδομένης και της κρίσης της "ανανεωτι— 
κής" Αριστερός και της προσχώρησής της στο εθνικιστικό ρεύμα,διαπιστόνει κανείς ότι αποτελείς 
τη μόνη νησίδα ορθολογισμού μέσα στην αντι-ορθολογική καιεθνικιστική πλΜμμβρίδα,που καλύπτει 
τη χωρά.Αυτή η πλμμμι^ρίδα είναι τόσο ισχυρή κι είναι τόσο ριζωμένη,όπως το ξέρεις,και στο κυ
βερνάν κόμμα,ώστε κινδυνεύει να συμπαρασύρει την εκσυγχρονιστική και φιλο-ευρ^αϊκή προσπά- ι 

θειά σου.Κινείσαι,κατά τη γνώμη μου,σε ιδεολογικό κενό,παρά τις περί του "τρίτου δρόμου"από- 
ψεις,που εξέφρασε εδό σε μας ο Ν.Μουζέλης και τις προσπάθειες ιδιοποίησης των οικολογικόν από
ψεων, με την εξαγορά ορισμένων ικανόν αλλά φιλόδοξων "οι κολάγων" από τον Λαλιωτη,που κάθε άλλο 
βέβαια παρά ένα οικολογικό κίνημα μπορεί να εμπνευσει.

Κατά τη γνώμη μου,η αναφορά που πρέπει να γίνει είναι στους πρωτοπόρους του ελληνικού δημο
κρατ ικού σοσιαλισμού(Α/Παπαναστασίου,Α.Σβόλο,Γ.ΣημΙτη,Γ.Καρτάλη,Α.Αγγελόπουλο),στον "Ομιλο 
Αλέξανδρος Παπαναστασίου",τη &Νέα 0 ικονομία",θέβαια,οι απόψεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
ως έμπνευση και ιστορική βάση^με ειλικρίνεια,βόβαια ,κι όχι με τάση καπήλευσης),προσαρμοζόμενε/ 
στις απαιτήσεις της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας.Ομόνος απ'αυτούς που έχεις δίπλα σου 
που κινείται σ'ένα τέτοιο κλ-ίμα και θα μπορούσε να καταλάβει το πνεύμα μιάςΤ£τ"οιας προσπάθειας 
είναι ο Γιώργος Πασχαλίδης,που δεν κινείται από προσωπικός ιδιοτέλειες και που θα έλεγε κανεί,Γ 
ότι είναι ένα παλιό μέλος του "Ομίλου Α.Παπαναστασίου",που επέζησε μαζί σου στη σημερινή κατά
σταση.0α μπορούσε να έχει αυτός την ευθυνη γι αυτό το είδος της ιδεολογικής δουλειάς που σου 
προτείνω,και όπου θα βρεθούν ανιδιοτελείς και έντιμοι άνθρωποι να συμβάλουν,άνθρωποίπου με την 
εντιμότητα τους θα πείθουν οτι ενδιαφέρονται γιά την "κοινωνία πολιτων"κι όχι γιά τα αγαθά
της εξουσίας.


