
Τον λογαριασμό σιον κύριο Ακη!
Σ ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ της κυβερνητικής επιτρο

πής, την περασμένη Δευτέρα, ο υπουργός 
Οικονομικών κ. Α. Παπαδόηονλος αγωνιζό

ταν να πείσει τους παρισταμέ- 
νους πως τα περιθώρια είναι 

■ Τ ’—3 β |  περιορισμένα και πως το πε-
Μ  ρίφημο «κοινωνικό πρόσω-

«  π  ο» του ΠαΣοΚ μπορεί να τι-
νάξει στον αέρα σκληρή προ- 

I *. απάθεια δύο χρόνων για να
\ Ό ^ Μ  συμμαζευτούν τα δημόσια οι-
ψ  κονομικά. «Στα τέτοια μου»,

Του « Λ ΙΗ Η Β  ήταν η απαίτηση του κ. .4. 
I. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ Τσοχατζόπονλον, μεσούσης

της συνεδριάσεως. «Εγώ θέλω 
να κερδίσω τις εκλογές...». 

Ουδείς ασφαλώς μπορεί να αμφισβητήσει 
την ευγενή και θεμιτή φιλοδοξία του υπουρ
γού Εσωτερικών κλπ. να παραμείνει στην ε
ξουσία για άλλη μια τετραετία, ανανεώνοντας 
τη λαϊκή εντολή στο πρόσωπό του: ο Τζονλιο 
Αντρεότι έχει εγκαίρως και προ πολλού παρα
φράσει το γνωστό απόφθεγμα του λόρδου Α- 
στορ, διακηρύσσοντας πως «η εξουσία φθεί
ρει αυτόν που δεν την έχει...». Οπως ουδείς

μπορεί να αμφισβητήσει ότι στα πλαίσια αυ
τής της ευγενούς φιλοδοξίας, όλη η φιλολογία 
περί «κοινωνικού προσώπου» του ΠαΣοΚ δεν 
είναι παρά ένας νέος «Λόγος περί της μεθό
δου». Δώστε, μπας και μας ψηφίσουν!

Τούτων λεχθέντων, το ερώτημα που προκύ
πτει είναι εξαιρετικά απλό: μπορεί κανείς να 
αγοράσει τις εκλογές και, αν ναι, πόσο κοστί
ζουν; Με άλλα λόγια, το πρόβλημα δεν είναι ο 
Ακης αλλά ο λογαριασμός του Ακη. Για το 
(κοινωνικό ή μη...) ΠαΣοΚ θα ήταν ενδεχομέ
νως υποχρεωτικό να αναλάβει την ευθύνη του 
λογαριασμού υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά 
των εκλογών είναι απλώς ζήτημα τιμής.

Είναι, όμως, έτσι; Ποιος πιστεύει σοβαρά 
ότι η δημοτικότητα της σημερινής κυβερνήσε- 
ως βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα που 
κατέγραψαν ποτέ δημοσκοπήσεις στην Ελλά
δα εξαετίας του κ. Παπαντωνίου ή του κ. Πα- 
παδόπουλου; Ποιος πιστεύει σοβαρά ότι η 
φθορά της κυβερνητικής παράταξης γιγαντώ
νεται επειδή η οικονομική επιτροπή αρνείται 
να αποδεχθεί τις προτάσεις Τζουμάκα-, Και 
ποιος πιστεύει σοβαρά ότι η εμπιστοσύνη 
προς την κυβέρνηση καταρρέει επειδή το πρό

σωπό της χρειάζεται κατεπειγόντως κοινωνι
κό λίφτινγκ;

Προ ολίγων ημερών, ο κ. Ευ. Βενιζέλος ο
μολογούσε από τηλεοράσεως πως η δημοτικό
τητα της κυβερνήσεως δεν καταρρέει εξαιτίας 
των πολιτικών που εφαρμόζει ή των μέτρων 
που λαμβάνει στους επιμέρους τομείς, αλλά ε
ξαιτίας του γενικού πολιτικού κλίματος που α
ποπνέει, της εικόνας που εκπέμπει, του ήθους 
που την χαρακτηρίζει. Είναι η Εκάλη, είναι η . 
Πάτμος, είναι η Τήνος, είναι το Αμύνταιο...

Ο κ. Βενιζέλος πολύ δύσκολα μπορεί να 
χαρακτηρισθεί «αμφισβητίας» ή «αντιηγεη- 
κός», το αντίθετο! Αν, όμως, έχει δίκιο ο Βαγ
γέλης, τότε έχει άδικο ο Ακης. Διότι όσα χρή
ματα και αν ξοδέψει ο κ. Παπαδόπουλος, δεν 
αγοράζεται ούτε εύκρατο πολιτικό κλίμα, ού
τε καλή εικόνα, ούτε ήθος αψεγάδιαστο... Με 
άλλα λόγια, δεν αγοράζονται εκλογές! Και αν 
δεν αγοράζονται οι εκλογές, τότε γιατί να α
νοίξουν τα ταμεία; Διότι, μεταξύ μας, ο μεγα
λύτερος κίνδυνος δεν είναι να στερηθούμε τον 
Ακη, το 1997 ή νωρίτερα... Είναι να φύγει ο 
Ακης αλλά να μας αφήσει πίσω τον λογαρια
σμό του...


