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ΑΛΛΑΖΕΙ;
Δεκαοχτώ μήνες πριν λήξει ή θητεία της, ή κυβέρνηση Κα

ραμανλή αλλάζει ξαφνικά πρόεδρο, ένώ ή ίδια ή «Νέα Δημο
κρατία», μέ όμολογημένες τ ις  προοπτικές μειωμένης εκλογικής 
δύναμής της, στερείται εκείνου πού ήταν γ ι '  αυτήν ταυτόχρονα 
άρχηγός καί μοναδικό της σύμβολο. Γ ιά  τόν πολιτικό χώρο ό ό
ποιος στά προδικτατορικά χρόνια, άντλούσε άπό τά  'Ανάκτορα 
τις  δυνατότητες άνανέωσης καί παραμονής του στήν εξουσία 
(μέ τρόπους συχνά άνορθόδοξους! ) ,  ό κ. Καραμανλής ένσάρκω- 
σε, μετά τό Δημοψήφισμα τού 1974, τήν Ιδεολογική πηγή εξου
σίας καί, ταυτόχρονα, τήν κοινοβουλευτική του ήγεσία.

Γ Γ  αυτό άλλωστε καί τό έκλογικό έμβλημα τής «Νέας Δη
μοκρατίας» πρόβαλλε τό πρόσωπο τού κ. Καραμανλή —  πρά
γμα πού έχει ήδη άλλάξει, γ ια τ ί δέν θά ήταν νοητό ή «Νέα Δη- 
υοκρατϊα» νά σφετερίζεται σάν κομματικό της σύμβολο τήν προ- 
οτ" κότητα τού υπερκομματικού πιά, κατά τήν Ιδια τή δήλωσή 
τ 'Αρχηγού τού Κράτους.

Μιά τέτοια όμως μεταβολή, πού σέ κόμματα αρχών μέ ιδε
ολογική συνέπεια καί μέ παράδοση αύτοανανέωσης δέν θά ήταν 
καταλυτική, προκαλεϊ άναπόφευκτα τραυματικές άνακατατάξεις 
στη «Νέα Δημοκρατία». Πού κι αύτές μπορεί, μέ τή σειρά τους, 
νά οδηγήσουν σέ διαφοροποιήσεις μέ άδηλες ακόμα πολιτικές 
προεκτάσεις.

Μέ όση προσοχή κι άν οργάνωσε ό κ. Καραμανλής τήν άνο
δό του στήν Προεδρία τής Δημοκρατίας, τά κενό πού άφήνει 
στήν παράταξή του (καθώς μάλιστα αύτή έτοιμάζεται γ ιά  ένα 
δύσκολο έκλογικόν αγώνα) δέν μετριέται μόνο μέ τό βάρος μιάς 
προσωπικότητας άλλά καί μέ τις  άλλοιώσεις στήν ταυτότητα 
τού κόμματος.

Α ν  ήτα*· ακριβής ή φήμη πώς, άποχωρώντας άπό τή «Νέα 
Δημοκρατία», ό κ. Καραμανλής είχε έπιλέξει ό ίδιος τό διάδο
χό του καί, μέ άφανή βέβαια καθοδήγηση, είχε έκδηλώσει καί 
τις  προτιμήσεις γιά  τούς νέους υπουργούς, τότε θά έπρεπε νά 
εύχόμαστε αύτή νά είναι καί ή τελευταία του κομματική πρωτο
βουλία. Καί νά έλπίζουμε ότι, έφεξής, ή σχέση του μέ τή «Νέα 
Δημοκρατία» δέν θά εξελιχθεί σάν έκείνη τών 'Ανακτόρων μέ 
τήν παλαιά Ε Ρ Ε , άλλά ότι θά έπωμισθεί τό οόλο τού ρυθμιστή 
τού πολιτεύματος ξεχνώντας —  κατά τήν εύστοχη διατύπωση 
τού κ. Γ . Μαύρου —  ποιος τόν ψήφισε καί άπό πού προέρχεται.

Άλλω σ τε ή τυχόν έπιλογή τού νέου πρωθυπουργού άπό τόν 
Καραμανλή (άν βέβαια πιστέψουμε πώς εκείνος άνεπίσημα 

προέκρινε) θά πρέπει νά ξεκίνησε άπό τή σκέψη πώς ό κ. 
Υάλλης περισσότερο άσφαλώς άπό τόν κ. Άβέρωφ, θά μπο
ρούσε νά δράσει σ ’ ένα «ήπιο πολιτικό κλίμα » ή νά «συνυπάρ
ξει», όσοδήποτε άνταγωνιστικά μέ τήν 'Αντιπολίτευση.

*  *  ★

Μέ τά παραπάνω δεδομένα, ή ορκωμοσία τής κυβερνήσεως 
Ράλλη άποτελεί ένα πολιτικό ορόσημο. Γιά  πρώτη φορά, κυβέρ
νηση τής συντηρητικής παράταξης θά άναλάβει τ ις  εύθύνες της 
χωρίς τά δεκανίκια τών 'Ανακτόρων άλλά καί χωρίς τήν πα
ρουσία τού κ. Καραμανλή πού κάλυπτε, ώς ένα σημείο, τήν ανι
κανότητα καί τά σφάλματα τών στελεχών του. χάοη στήν πρω
τοφανή γ ιά  τήν πολιτική μας ιστορία άποδοχή ή ά ν ο X ή απέ
ναντι του, πού έπιδείκνυε τόσο ή 'Αντιπολίτευση όσο καί ή Κοι
νή Γνώμη γενικότερα.

Σήμερα, τό σκηνικό μεταβάλλεται καί ή νέα κυβέρνηση εί
ναι έπόμενο πώς θά κρίνεται μέ άντικειμενικά άσφαλώς κριτή
ρια. άλλά χωρίς τά πεοιθώοια ανεκτικότητας πού άφέθηκαν στις 
τρεις προηγούμενες μεταδικτατορικές κυβερνήσεις Καραμανλή.

Τά γεγονός ότι ή νέα κυβέρνηση δέν έκανε άκόμα τ ις  προ
γραμματικές της δηλώσεις κι ότι δέν άρχισε τό έργο της, δέν 
σημαίνει πώς ή Κοινή Γνώμη δέν κατέληξε ήδη σέ μιά πρώτη της 
αξιολόγηση, μέ βάση τήν πείρα τού πρόσφατου παρελθόντος :

Ούσιαστικά, ή κυβέρνηση Ράλλη άποτελεί συνέχεια τής προ
ηγούμενης, μέ μερικές απομακρύνσεις προσωπικού χαρακτήρα —  
παρά τήν παραμονή τού κ. Άβέρωφ στό ύπουργείο Εθνικής Ά -  
μύνης —  καί μέ αρκετές εσωτερικές μεταθέσεις.

Ό  δέ προπερυσινός προσεταιρισμός πολιτικών προσώπων 
άπό τό χώρο τού παραδοσιακού κέντρου —  ή περίφημη «διεύρυν
ση» πού τήν είχε καυτηριάσει « Τ ό  Βήμα» σάν συμβολή στήν ε
ξουθένωση του παλαιού φιλελεύθερου χώρου —  δέν μετέβαλε, ό
πως « Τ ό  Βήμα» είχε όρβά προβλέψει, τό χρωματισμό ένός κόμ
ματος πού έκπροσωπεί σταθερά τό συντηρητικό στοιχείο τού έλ- 
ληνικού πολιτικού φάσματος.

*  ★  ★

Τ ό  πλα ίσιο  αύτό δέν άφήνει περιθώρια γ ιά  αυταπάτες. 'Ο 
ποιο κι άν είναι τό πρόσωπο τού πρωθυπουργού, ή πορεία μιάς 
νέας κυβερνήσεως τής «Νέας Δημοκρατίας» φαίνεται προδια- 
γραμμένη. Μέ τήν ίδια πολιτική βάση, τόν ίδιο κομματικό μη
χανισμό, τήν Ιδια κοινοβουλευτική οπελέχωση καί τήν Ιδια ού
σιαστικά υπουργική έπάνδρωση, δέν έχει δυνατότητες ν ' άκο- 
λουθήσει μία άλλη πολιτική ή νά χαράξει νέες κατευθύνσεις.

*  * ★

Άσφαλώς, κανένας 'Ελληνας πολίτης δεν έπιθυμεί έσωτε- 
ρικούς κλυδωνισμούς πού μπορεί νά έξυπηρετούν μόνο_ τούς άν- 
τιπάλους τής χώρας. Ά λ λ ά  οί έξωτερικοί κίνδυνοι δεν μπορεί 
νά γίνονται τό σκιάχτρο πού θά παραλύει τ ις  αναγκαίες έσωτε- 
ρικές εξελίξεις.

Ή  μεταβολή πού έχει έπέλθει στήν κορυφή τόσο_ τού κόμ
ματος τής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, όσο καί στήν ήγεσία 
τής κυβερνήσεως, καθιστά άκόμα π ιό θεμιτό καί δίνει πρόσθετη 
αιτιολόγηση στό αίτημα τής Άντιπολιτεύσεω ς γ ιά  διενέργεια 
έκλογών πού νά έκδηλώνουν τ ις  νέες διαμορφώσεις τής Κοινής 
Γνώμης τής χώρας.


