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Νέα Πεντέλη, 10η ’Ιουνίου 1997.

’Αγαπητέ μου Κώστα,

Είλικρινά λυπούμαι, διότι αναγκάζομαι να σέ 
απασχολήσω καί πάλι γιά θέμα προσωπικού ενδιαφέροντος, καίτοι έχων πλήρη 
έπίγνωσι τού πόσον άπησχολημένος θά είσαι μέ τά τόσα προβλήματα, πού άπό τήν 
τόσο υπεύθυνη θέσι τού Κυβερνήτου της Πατρίδος άντιμετωπίζεις καθημερινώς.

Δυστυχώς δεν μού άπομένει άλλη οδός ! Ενημερωτικούς λοιπόν σέ 
πληροφορώ, ότι τό θέμα τής διαθέσεως σέ υ,ένα άλλου κρατικού αύτοκινήτου, τήν οποία 
καί κατά τήν συνάντησί μας στήν έτήσια συνέλευσι τού Σ.Ε.Β. έθεώρησες έπικειμένη, 
δυστυνώς δέν έτακτοποιτιθη άκόιχη. Θά ήθελα εις τά όσα ήδη σού έχω εκθέσει περί 
της άνάγκης άμέσου άντικαταστάσεως τού πεπαλαιωμένου, ήλικίας ήδη 22 ετών, 
αύτοκινήτου μου, νά προσθέσω, ότι ¿κινητοποιήθηκε καί πάλι άπό σήμερα, από δέ τό 
συνεργείο τής Προεδρίας τής Δημοκρατίας μάς έπληροφόρησαν, ότι τό αύτοκίνητο έχει 
βλάβη τής τάξεως τών 450.000 δραχμών καί θά κρατηθή προς έπιδιόρθωσι επί μία 
εβδομάδα έως 10 ήμέρες !

Βεβαίως ή άποκατάστασι της βλάβης δέν είναι τόσο χρονοβόρα, περί άπλής 
άντικαταστάσεως άνταλλακτικού πρόκειται. ’Αλλά ν έθελοκακία κα ί -η δυστροπία τών 
αρμοδίων εκτελεστ ικώ ν οργάνων, είναι παροιμ ιώδης , έκδηλουμένη παντοιοτρόπως, 
εκτός  άπό τή ν  συνήθη έπ ίκ λησ ι "δέν έχουμε χ ρήμα τα"  κ α ί μ έ  αδ ικα ιολόγητες  
καθυστερήσεις, απλώς προς ταλανισμό. Δέν βρέθηκε βεβαίως κανείς νά τούς υπόδειξη, 
ότι τέτοιες δικαιολογίες μόνο κακοπιστία προδίδουν, άφού ή έξεύρεσις τού όποιουδήποτε 
άπαιτουμένου κονδυλίου είναι επιταγή τού νόμου, πού προβλέπει τήν διάθεσι τών 
αύτοκινήτων εις τούς τέως άξιωματούχους τής Πολιτείας. Συμπεριφορά βεβαίως 
εξηγήσιμη, όταν εκπορεύεται άπό νοσταλγούς ή καί παράγοντας τής άνομίας καί τού 
παρακράτους. Νά φαντασθής, ότι έφθασαν οί τού συνεργείου τής Προεδρίας νά ελέγξουν 
μέ θυμό τον οδηγό μου, μέ τήν χαρακτηριστική μυκτηρισμού φράσι "καί τ ι ζη τά  ο 
δικός σου άπό τον Σ ημ ίτη  αλλαγή του αυτοκινήτου, άφου αυτοκ ίνητα  δέν εχουμε ;"  ! 
Φυσικά ό οδηγός μου ούδέν έγνώριζε γιά τό διάβημά μου. ’Αλλά πλήρως ένημερωμένος 
ό τού συνεργείου, έντόνως δέ άποδοκιμαστικός, άληθινός σατράπης, ώς εάν έπρόκειτο 
περί ιδίας του περιουσίας. Βεβαίως, εάν όντως πονούσαν τήν κρατική περιουσία, αύτός 
καί οί άρμόδιοι όμοιοι του, θά έφρόντιζαν γιά τήν κανονική συντήρησι τού αύτοκινήτου, 
ώστε νά άποφεύγεται ό π ο λ λ α π λ α σ ια σ μ ό ς  τών δαπανών κατά τήν έκάστοτε
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άκινητοποίησί του. Διότι θά πρέπει νά έπαναλάβω, δτι τά αυτοκίνητα, πού μού 
παραχωρήθηκαν (κύριο καί βοηθητικό), δεν συντηρούνται κανονικούς, παρά τις 
υποδείξεις καί τις εκκλήσεις μας, ή άρνησι έχει παγίως την "δικαιολογία" τής 
έλλείψεως πιστώσεων... Τακτική βεβαίως καινοφανής, έκδηλουμένη έναντι μου. Θά 
σημειώσω απλώς με υπερηφάνεια, δτι επί των ήμερων τής ίδικής μου Προεδρίας κάτι 
τέτοιο ήτο αδιανόητο, δλοι οί έχοντες αύτοκίνητα τής δυνάμεως τής Προεδρίας τής 
Δημοκρατίας, άκόμη καί δ χουντικός "Πρόεδρος" Γκιζίκης, εξυπηρετούντο άμέσως...

Είλικρινά έντρέπομαι γιά τήν άθλιότητα. Ή  λύσις υπάρχει καί είναι απλή: 
Νά δοθή άμέσως εντολή παραχωρήσεως εις εμέ τού ζητηθέντος αύτοκινήτου. Τό 
λεγόμενον, δτι αυτό χρειάζεται γιά τις μετακινήσεις άφικνουμένων ξένων Η γετώ ν 
άποτελεΐ σκέτη πρόφασι. Οί ξένοι ημπορούν νά εξυπηρετούνται, δπως έγίνετο μέχρι τού  
θανάτου τού Άνδρέα Παπανδρέου, τον καιρό δηλαδή πού τό συγκεκριμένο αύτοκίνητον 
έχρησιμοποιεΐτο από αυτόν ώς βοηθητικόν. Πώς λοιπόν μετεκινούντο τότε ; Ή  
άλήθεια είναι άλλη. Τό αύτοκίνητο χρησιμοποιείται άπό παρατρεχάμενους τής 
Προεδρίας, πού δεν θέλουν νά τό στερηθούν...Έπί τέλους, διατί νά μή χρησιμοποιήται 
τό προς άντικατάστασι σημερινό αυτοκίνητό μου στις 3-4 φορές τό χρόνο, πού θά 
χρειάζεται γιά ξένους ; Καί επιβλητικής εξωτερικής έμφανίσεως είναι καί γιά τις 
περιωρισμένες διαδρομές τών ξένων έπαρκέστατο...

Ε λπίζω  νά έχω τήν κατανόησί σου καί γιά τήν σημερινή δχλησι.

Μ έ φ ι λ ι κ ο ύ ς  χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς ,

Πρωθυπουργόν
Κύριον Κωνσταντίνον Σημίτην, 
Άναγνωστοπούλου 10,
106 73 ’Αθήνας. αρια , ο ο ιο ί οεο
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