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Αγαπητέ μου κ,Πρωθυπουργέ

Πιο: τον πιστό σου Ηλύο: μπορώ , μετά λόγου γνώσεως, να πώ οτι 
απο 20-1-96, ισχύει- η ρ ήση του Ειμεών ότο:ν ε: ί6ε: το Χ ρ η σ τ ό :
"νυν ο:πολλύεις τον δούλον σου δέσποτα οτι ε ί δον ου οφθαλμού

Το 'ζήτημα όμως·, δυστυχώς, δεν κλείνει εκεί- αφού ζούμε και 
πολιτευόμαστε στην ελληνική καινωνύο: που έμαθε να συνδυάζει τους 
φιλικούς και πολιτικούς δεσμούς με το: ο:ξιώμο:τσ: στο πελο:τειακό μας 
σύστημο:.

Ιδιαίτερο: η κοινωνία: της Καβάλας που γνωρίζει, καλλίτερο: 
α π ' όλους, ότι πολιτικά και φιλικά συνδεόμο:στε περισσότερο ο:πο 
είκοσι χρόνια, ο:φου μο:ς είδε σε κοινούς αγώνες και σημείωσε στη 
μνήμη της τόσο τις δικές σου πρωτοβουλίες την μέρα της διο:γραφής 
μου, όσο κο:ι το γεγονός ότι ο πολιτικός λόγος μου είναι ο:πόλυτο: 
ταυτισμένος με τον δικό σου, θεωρεί οτι ήρθε η ώρο: της δικαίωσης.

Αξίζει νο: γνωρίζεις ακόμη οτι καθημερινά, τον τελευταίο κο:ιρό, 
γίνομο:ι δέκτης αιτημάτων γενικού ενδιαφέροντος το: οποίο: δεν ξέρω 
πώς νο: αντιμετωπίσω ο:φου η ιδιότητα: "φίλος του Πρωθυπουργού" που 
μου έχουν προσάψει, ενω με κολακεύει, παράλληλα μιε δυσκολεύει ο:φου 
δεν είναι θεσμοθετημένη«.«»

Επειδή, δε, υποψιάζομα:ι οτι πολλά ο:πο αυτά είναι "πάσες", ο:πο 
τους δύο βουλευτές, ο:ρνούμο:ι νο: τα ακούσω κάτι που όμως σχι μόνο 
δεν λύνει το πρόβλημο: αντίθετα το επιτείνει ο:φου έτσι παρουσιάζει 
ενο: Πρωθυπουργό που δεν "σ:καύει" κο:ι δεν ενδιο:φέρεται γιο: το: 
προβλήματο: του κ ό σ μ ο υ . Ωηλαδή ο:λλα που δεν θέλουν οι " φ ί λ ο ι " μο:ς 
στην προσυνεδριακή περίοδο που διανύουμε »

Αν δε σ' αυτά προστεθεί κο:ι ο θόρυβος περί το Μακεδονικό που 
δημιουργούν οι γνωστού πο:τριδοκάπηλοι (κο:ι οι δύο βουλευτές μας 
ο:πο τηλεοράσεις και Ρ/Ε) κο:ι που βρίσκει, σ' ένα: βο:θμό, απήχηση 
και στο: μέλη του ΠΑΕΟΚ κο:το:λο:βο:ίνεις πιστεύω την δυσκολία: μας.

Φίλε Πρωθυπουργέ
Ετη ζωή μου έμο:θο: κο:ι ο:πο εσένο: την ευθείο: σκέψη κο:ι έκφρασή 

της (μου δια,φευγει αυτή τη στιγμή ο ο: ντύ στοίχος όρος των 
πολεμιστών της γαλλικής επανάστασης που με είχες κο:το:τάξει το 89) 
και αφού όπως είπες "στο ΠΑΕΟΚ κανείς δεν περισσεύει", 
δυσκολεύομαι νο: καταλάβω γιο:τύ πρέπει, μετο: ο:πο τέσσερα: χρόνια, νο: 
είμαι ακόμη στο "ψυγείο" τώρα: που το όνειρό μου γιο: την "νεο: 
εποχή" δρομολογήθηκε.

Επαναδρασ τ η ρ ιο π ο ι ή θ η κ α  μαζί μιε τους δικούς μου στην οργάνωση 
γιο: νο: βοηθήσουμε την προσπάθειά σου ο: λ λ ο: αυτό είνο:ι λίγο και αχι 
ο:ποτελεσμο:τι κό όσο πρέπει ο:ν δεν' συνοδευτεί με την ο:ποκο:τάστο:σή 
μ ο υ .

Νομίζω οτι έχω την ικανότητα και βεβο:ίως την διάθεση νο: 
βοηθήσω νο: στεργιώσει π "Νεο: εποχή" και πέρο:ν του Ν. Καβάλας αρκεί 
νο: μου δώσεις την' δυνο:τότητο:.

Αν, παρ'όλο: ο:υτά υπάρχει αντίλογος εύμο:ι έτοιμος νο: τον 
ακούσω. Με βο:θει^μ^ηξτίμηση και αγάπη

μου II


