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Στα κανάλια

Ο ΛΟΓΟΣ στους αναγνώστες: 
Ο I. Πανέτης,

Μεσολογγίου 8, Π. 
Παντελή, γράφει:
«Βγαίνουν στα διάφορα κανάλια 
και ραδιόφωνα οι μη 
υπουργοποιηθέντες ή ακόμη και οι 
αποτυχόντες βουλευτές και έχουν 
κάποια δικαιολογία, διότι η πίκρα 
της αποτυχίας φέρνει τον 
αποτυχόντα σε μια άσχημη 
ψυχολογική κατάσταση, που τις πιο 
πολλές φορές δεν ελέγχεται. Το να 
βγαίνουν όμως υπουργοί που μόλις 
λίγες ημέρες υπουργοποιήθηκαν, 
άλλοι μεν να εκφράζουν μια δική 
τους γραμμή, εντελώς διαφορετική 
απ’ αυτή που έχει χαράξει ο 
Πρωθυπουργός, κι άλλοι να 
προβαίνουν σε δηλώσεις, που 
πολλές φορές είναι αιχμηρές, σε 
βάρος συναδέλφων τους, είναι κάτι 
που χαλάει την εικόνα της 
κυβέρνησης.
Το φαινόμενο είναι, κατά τη γνώμη 
μου, πάρα πολύ ανησυχητικό, απ’ 
όποια αιτία κι αν προέρχεται, είτε 
αυτή είναι αποτέλεσμα της πτώσης 
των πολιτικών ηθών, είτε αυτή είναι 
απόρροια κάποιου γενικοτέρου 
σχεδίου, που αποβλέπει στην 
αποδιοργάνωση του πολιτικού μας 
συστήματος, προς όφελος των 
σκοτεινών δυνάμεων.
Δεν είναι ψέμα ότι της αποστασίας 
του 1965 προηγήθηκαν τέτοιες 
νοσηρές καταστάσεις, της 
αποστασίας που υπήρξε ο 
προπομπός της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών.
ΓΓ αυτό νομίζω ότι ο κ. 
Πρωθυπουργός καλώς έπραξε να 
συστήσει στους υπουργούς του και 
σε άλλα δημόσια πρόσωπα να 
περιορίσουν τις εμφανίσεις τους 
στα διάφορα κανάλια, 
προβάλλοντας απόψεις και θέσεις 
που δεν έχουν καμία σχέση με την 
επίσημη γραμμή της κυβέρνησης. 
Πιστεύω, όποιον δεν 
συμμορφώνεται να τον στέλνει στο 
σπίτι του χωρίς χρονοτριβή ».
Ο Χαρ. Βελλής, Σουλίου 5, Ν. 
Ηράκλειο, γράφει:
«Θα σας απασχολήσω με ένα 
πρόβλημα, που δεν είναι μόνο δικό 
μου. ·
Πρόκειται για τα τέλη κυκλοφορίας 
των Ι.Χ. αυτοκινήτων. Εγώ είμαι 
συνταξιούχος του Δη μοσίου και το 
εισόδημά μου είναι 200.000 δρχ. τον 
μήνα, το 2.000 κ.ε. ΠΕΖΩ 504, το 
οποίο βέβαια κλείνει το 1997 20 
χρόνια που κυκλοφορεί και που η 
αξία του είναι σήμερα 500-600 χιλ. 
δρχ., γ ι’ αυτό και μου είναι αδύνατο 
να το αντικαταστήσω διότι πρέπει 
να βάλω τουλάχιστον άλλα 3-4 εκατ. 
Είμαι όμως υποχρεωμένος να 
πληρώνω λόγω κυβικών πολύ 
υψηλά τέλη κυκλοφορίας (μέσα σε 4 
χρόνια τριπλασιάσθηκαν) και 
σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του 
Τύπου θα φθάσουν από 75.000 τις 
100.000 δρχ. (πέρυσι από 50 πήγαν 
75.000 δρχ.). Είναι δυνατόν να 
εξομοιώνεται ένα καινούργιο ή 
σχετικά καινούργιο αυτοκίνητο 
2.000 κυβ., που για να το αγοράσεις 
θα πρέπει να καταβάλλεις από 10-15 
εκατομμύρια, με τα σαράβαλα 
15ετίαςή εικοσαετίας που 
διατηρούνται επειδή δεν μπορούν 
να τα αντικαταστήσουν οι 
ιδιοκτήτες τους; Θέλω να πιστεύω 
ότι θα βοηθήσετε κι εσείς για να 
ληφθεί κάποια πρόνοια για τις 
άδικες ισοπεδώσεις από την 
κυβέρνηση και να διαφοροποιήσει 
τα ποσά των τελών κυκλοφορίας».

Μ ικ ρ ό
«ΤΑ ΝΕΑ», Σάββατο 16 Νοεμβρίου 1996

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

Δύσκολοι
καιροί...

ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ, οι καιροί είναι δύσκολοι για πρίγκιπες -  κι είναι ακό
μα δυσκολότεροι όταν πρόκειται για «πρίγκιπες» του εκσυγχρο
νισμού, που θέλουν να εμφανίζονται «βασιλικότεροι του βασιλέ- 
ως».

ΕΤΣΙ λοιπόν, φύσηξαν χθες πολλά Μπωφόρ στη Χαριλάου Τρικούπη 
για εκείνους τους στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, που 
«θεωρείται ότι εμπνεύστηκαν» τα περί «εκρήξεων» και «θα πέ- 
σουμε όλοι μαζί» του κ. Σημίτη, στην τελευταία συνεδρίαση του 

/ ί  Εκτελεστικού Γραφείου.
ΕΝΟΧΛΗΘΗΚΕ όμως και ο ίδιος ο κ. Σημίτης -  που έδωσε εντολή 
|  | στον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, τον κ. Κ. Σκανδαλίδη 
| |  να εκδώσει ανακοίνωση. (Συνεχίζεται δίπλα).

Πιο δύσκολοι 
καιροί...

ΕΚΔΟΘΗΚΕ λοιπόν αμέσως μετά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, που 
διέψευδε τα περί «εκρήξεως» του κ. Κ. Σημίτη, αλλά και τα «θα 
πέσουμε όλοι μαζί» -  αλλά πολλά ανώτερα στελέχη της Χαριλάου 
Τρικούπη δεν φαίνονται πλέον διατεθειμένα να ανεχθούν τις 
«δραστηριότητες» κάποιων «στενών συνεργατών» του Πρωθυ
πουργού, που, με έδρα το Μέγαρο Μαξίμου, έχουν δημιουργήσει 
πολλαπλά προβλή ματα, τόσο στις σχέσεις του κ. Ση μίτη με τα Μέ
σα Ενημέρωσης όσο και με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ.

Ο ΙΔΙΟΣ ο Πρωθυπουργός τηρεί έως τώρα στάση «διαιτητή» -  αφού 
επιδιώκει να αφοσιωθούν όλοι στην προώθηση του κυβερνητι
κού έργου.
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Του Δημήτρη Χαντζόπουλου

«ΘΑ ΠΕΣΟ ΥΜΕ όλοι μαζί»; Μπα -  κόλπο 
ήτανε στημένο από το κατεστημένο...

ΠΑΝΤΑ ’ΓΕΙΑ...

ΒΕΒΑΙΑ, ΣΕ Ο, Π  αφορά μία πτώση, δεν 
παίζει ρόλο μόνον η πιθανότητά της, 
αλλά και η ποιότητά της...

ΚΑΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ, στο νέο ΠΑΣΟΚ, όλο 
περί ποιότητας είναι η συζήτηση...

ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ το πάνε στο ΠΑΣΟΚ, σε λίγο 
δεν θα συνεδριάζουν για να αποφασί
σουν τι θα κάνουν, αλλά για να συμ
φωνήσουν τι θα «διαρρεύσουν» την ε
πομένη...

ΥΠΑΡΧΟΥΝ AYO κατηγορίες στελεχών: 
Αυτοί που διαρρέουν αυτά που δεν εί
παν οι ίδιοι και οι άλλοι που διαρρέ
ουν αυτά που δεν είπαν οι υπόλοιποι...

ΚΑΘΕ ΠΡΑΓΜΑ στον καιρό του κι ο κα
θείς το δάσκαλό του..

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ πολιτικούς αρχη
γούς για το εξοπλιστικό πρόγραμμα 
αρχίζει ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος -  ίσως 
βρεθεί ώρα να τον ενημερώσει αναλυ
τικά κι ο κ. Ν. Κωνσταντόπουλος για 
τους «άλλους, πλην των στρατιωτι
κών, τρόπους άμυνας», περί των οποί
ων ομιλεί...

I
Επι... κοινωνία
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, την ερχόμενη Παρα
σκευή συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτρο
πή , με ένα θέμα πολύ καυτό, όπως έχουν απο
δείξει οι μετεκλογικές εμπειρίες: Επικοινω- 
νιακή πολιτική της κυβέρνησης...

Άλλη μία όικ
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ έδωσε αποστομωτική α
πάντηση στους μόνιμους συκοφάντες του ο υ
πουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Κ. Λαλιώτης: στην 
προσπάθεια ανακύκλωσης εκείνης της θλιβε
ρής «καταγγελίας» περί του δήθεν λογαρια
σμού του σε γερμανική Τράπεζα, ο υπουργός 
απάντησε πολύ απλά, με την παράθεση της ε
πίσημης ανακοίνωσης της ίδιας της Τράπε
ζας, η οποία τονίζει ότι ο κ. Λαλιώτης, ούτε 
τώρα ούτε ποτέ στο παρελθόν είχε οποιαδή
ποτε συναλλαγή με την Τράπεζα αυτή...

Αντί... Νταϊλιάνα
Ο κ. ΣΩΤ. ΦΕΛΙΟΣ είναι από χθες ο Α’ αντι
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Α
θήνας -  παίρνει τη θέση του κ. Κ. Νταϊλιάνα, 
που είναι πια γενικός γραμματέας του υπουρ
γείου Δικαιοσύνης. Η νίκη Φέλιου άφησε δύο 
ηττη μένους από το «συντηρητικό στρατόπεδο» 
-  τους κ.κ. Δ. Χατζή μιχάλη και I. Ζαγορίτη.

Στην οθόνη
ΟΛΟΧΑΡΑ είναι τις τελευταίες ημέρες ο κ. 
Γ. Κατσιμπάρδης του ΠΑΣΟΚ: η ΕΡΤ απο
φάσισε να μεταφέρει στη μικρή οθόνη το βι
βλίο του «Από το Διόνυσο Καδμείο στον Οι- 
δίποδα», ενώ είναι σχεδόν έτοιμο και το νέο 
του βιβλίο, με τίτλο «Ο Ευριπίδης και τα πα
νανθρώπινα δικαιώματα των Φοινισσών» -  
με πρόλογο Βασίλη Βασιλικού, παρακαλώ...
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