
Κίνδυνος 
γιά τήν ουσία 
της άΛΛαγης 

Σ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ συνβδρίαοη της 
κοινοβουλευτικής ομάδας της «Ν. 
Δημοκρατίας», ό βουλευτής κ. 

Βαρδινογιάννης διαμαρτυρήθηκε; Οτι σΐ 
υπουργοί εξυπηρετούν διάφορα πρόσωπα, 
χωρίς νά λαμβάνουν υπ' όψη τους τους 
δουλευτές. Ό πρωθυπουργός, προσπα
θώντας νά εξορκίσει τό πνεύμα του κα
κού, άττάντησε δτι ή «Νέα Δημοκρατία» 
δεν έχει ανάγκη αϊτό ρουσφέτια γιά νά 
επικρατήσει. Ή μικρή αυτή στικομυθία 
υπενθύμισε δτι, παρ' δλες τίς διακηρύ
ξεις της γιά τή δημιουργία κόμματος 
άρχων, ή Ν Δ . παραμένει σταθερά ττρο-
σηΛωμένη στον παλαιοκομματική τηοο> 
κτική. 

3 παλαιοκομματισμός £χει τίς ρίζες τον στό 
ύστημα της πολιτικής πελατείας οπως δια-
»ρψώθηκε τόν περασμένο αιώνα. 01 ψηφοψό-
»ι δέν ακολουθούσαν ορισμένη πολιτική ττα-
ίταξη, άλλα ψήφιζαν σύμφωνα μέ τίς ύιτοδεί-
:ις τον κομματάρχη, πού ακολουθούσε ή σί-
»γένεια, ή συνοικία, τό χωριό' Ή ενεργή σι»μ-
ιράσταση τοΰ κομματάρχη σ τή λύση τών προ. 
«πικών τους προβλημάτων, ήταν ή άνταμοι-
1 τονς. Ό κομματάρχης εκπληροΰσε Ετσι Ενα 
πλό ρόλο. 'Πς προς τους ψηφοφόρους ήτα» 
πάτρωνας τονς υποχρεωμένος νά φροντίζει 
ά τή συμμετοχή τους στό μηχανισμό τών 
«τικώ* παροχών. Ώς προς τους βουλευτές, 
αν πολιτικός μεσάζοντας, ψηφοκουβαλητής 
! επομένως πελάτης, ó ¿ποίος Επρεπε νά 
ι/πηρετηθεί. Me βάση τους κομματάρχες, ό 
υλουτής δημιουργούσε τό τοπικό σύστημα 
ς προσωπικής του εξουσίας. 

Τόν 19ο αιώνα 

κόμματα, τό» 19ο αιώνα ήταν χαλαρές 
ιμαχίες τοπικών παραγόντων καί βουλβυτών, 

κοινό σκοπό τήν άλωση της εξουσίας καί 
μοίρασμα τών κρατικών παροχών. 01 ψή-
πού διέθετε ό κομματάρχης ή à βουλευτής, 

»ν διαπραγματεντικό χαρτί, πού τό χρησι-
τοιοΰσαν χωρίς δέσμευση άπό πολιτική το-
)έτηση, γιά νά πετύχουν 8σο τό δυνατό πι-
σάτορα οφέλη. Ή Βουλή ήταν ή αγορά δπου 
5ουλ«υτής, εξετάζοντος τις προσφορές τω» 
ηγών, καθόριζε τήν ψήφο καί τή γνώμη του 
re νά επηρεάζει τήν άσκηση τής διοίκησης 
t ζητήματα τής εκλογικής του περιφέρειας. 
κομματική πειθαρχία, μέ τή σημερινή εν-
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μα κσί υποχρέωση νά δημιουργεί πλέγμα προ
σωπικών σχέσεων, γιά νά εξασφαλίσει τήν α
νάδειξη καί προβολή του. "Η επιτυχία του πο
λιτικού κρίνεται μέ τά αξιώματα πού εξασφά
λισε καί όχι μέ τίς μεταρρυθμίσεις πού πέ
τυχε- Ή ϋπουργοποίηση σέ Ενα οποιοδήποτε 
υπουργείο, αποτελεί γι' αυτό τήν κύρια επι
δίωξη του. 

"Η πολιτικής διαμάχη εΤναι κυρίως δια
μάχη προσώπων. Ό παλαιοκομματικός 
έτΓπσιτιιαίνει προσωπικές ασυνέπειες και 
σκάνδαλα στή Βουλή, ¿τίς εσωκομματι
κές διαδικασίες θεωρεί τήν μέ κάθε τρό
πο απομάκρυνση ανταγωνιστών γιά τίς 
πιθανές θέσεις θεμιτή ενέργιια. 

Τήν ατομιστική αντίληψη ενθαρρύνει καί συν
τηρεί τό εκλογικό σύστημ? μέ τό σταυρό προ
τίμησης. Ό σταυρός προτίμησης καθιστά τήν 
εκλογική προσωπική καί δχι κομματική ύπόθε-
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σχολών σέ διάφορες πόλεις. Ό πολιτευτής πρό
εδρος ενός σωματείου ή συλΑόγου διαμαρτύρε
ται εντονότατα γιά τήν πιθανή κατάργηση των 
αδικαιολογήτων προνομίων τών μελών του. Συ
νέπεια τής στάσης αυτής είναι τό κόμμα νά 
θεωρείται μηχανισμός γιά τήν Ικανοποίηση ή 
προάσπιση τών ίπί μέρους επιδιώξεων διάφορων 
ομάδων συμφερόντων. 

Τά αιτήματα τής κάθε «συμηταθους» τάξεως α
ποτελούν καί αίτημα όλων τών πολιτευτών, πού 
αο αφορούν αν εΤναι παράλογα, επιτείνουν τό 
χάος τών άλληλοσνγκρουοιμένων ρυθμίσεων καί 
αντίκεινται στην ισότητα τών πολιτών. Γιά το» 
παλαιοκομματικό ή πεμπτουσία τής πολιτικής 
σοφίας είναι ή υπεράσπιση όλο καί περισσο
τέρων ομάδων ώστε νά επιτευχθεί ή Όσο τό δυ
νατόν πλατύτερη συσπείρωση γύρω άπό ιό πρό
σωπα του. 'Ανάλογη είναι ή στάση απέναντι 
στά πρόσωπα. Ό γνωστός δικηγόρος ή στρα
τηγός, ό ¿ποίος θέλει νά μεταπηδήσει από άλ
λη πολιτική παράταξη ή υπερασπίζεται απόψεις 
αντίθετες, είναι ευπρόσδεκτος έφ' ίσον πρόκει
ται νά φέρει μαζί του ψηφοφόρους. Οι πιθανές 
πολιτικές αντιθέσεις θά ξεπερασθούν χάρη σέ 
κατάλληλκ χειρισμό ιΟνοιας, ¿ξυπηροήοεω* καί 
Ενταξης στό πολιτικό σύστημα. 

Γιά τον παλαιοκομματικό ο) υπόλοιποι πολιτευ
τές κι αν ακόμη δέν ανήκουν στην ίδια παρά
ταξη είναι μέλη τής ίδιας οικογένειας μέ τήν 
Ϊδια προέλευση καί τήν ίδια αποστολή. Μέ τη* 
οικογένεια τών αστών προυχόντων αισθάνεται 


