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Καλοκαίρι καί καταχνιά 
προμηνύεται οτή «Ν.Δ.»
Η ΨΗΦΟΦΟΡ ΙΑ τής Πέμπτης 

στην κοινοβουλευτική ομά
δα τής Νέας Δημοκρατίας 

έδωσε νέο πρόεδρο τού κόμματος 
καί πρωθυπουργό καί τερμάτισε 

πικά την μάχη γιά  τή διαδοχή 
.ού κ. Καραμανλή. Νικητής τής 
Ψηφοφορίας, μέ οριακή διαφοιρά δ 
κ. Ράλλης καί ήττη-μένος ό υπουρ
γός Άμύνης κ. Άβέρωφ.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του 
άποτελέσματτος, πού συνοδεύτηκε 
άπό δηλώσεις τών δύο υποψηφίων 
γιά ενότητα τού κόμματος, ό ήτ- 
τημένος τής ψηφοφορίας δήλωσε 
ότι δέν θά μετάσγει στις συζητή
σεις γιά τή σύνθεση τής νέας κυ- 
βερνήσεως, ότι δέν θά είναι αντι
πρόεδρός της καί άτι δέχεται —  
έφ’ όσον τού πρσταθεί—  νά άνα- 
λάδει μόνο τό ύπουργιϊο Άμύνης. 
Κάτω άπό τή δήλωση αυτή κρύ
βεται ίσως μιά πρώτη σύγκρουση 
σέ επίπεδο ήγεσίας.

Καί πίσω άπό αύτήν βρίσκε
ται ή όξύτατη διαμάγη τών ομά
δων, πού κινήθηκαν γύρω άπό τδν 
κ. Ράλλη καί τάν κ. ’Αβέρωφ.

Ή  Νέα Δημοκρατία περνά τή 
στιγμή αύτή μία κρίση, μέ άβέ- 
6αin έκβαση. Συγκρούοντοη πρό
σωπα, συγκρούονται ομάδες, συγ
κρούονται ίδέες, γωρϊς νά είναι 
πάντα τελείως ξεκάθαρα τά κίνη
τρα καί οί αίτιες τής διένεξης. 
Προσωπικές φιλοδοξίες κρύβονται 
έντεχνα κάτω δοτό ιδεολογικές με- 
γαλοστομίες, ή αναζήτηση ένος ύ- 
πουργικού θώκου, πού ενδεχομένως 
απομακρύνεται μέ τήν εκλογή τού 
ενός άπό τούς δύο ύποψήφιους, δί
νει λαβή γιά άψοριαμούς τού εί
δους «ό Ράλλης θά φέρει τδν ’Αν- 
δρέα στήν έξουαία», «ό Ράλλης 
δέν έιχει έπαφή μέ τή λαϊκή βάαη». 
Καί τέλος όοκοΰγονται διάφορα 
σχόλια γιά  βουλευτές, πού ύποτί- 
θεται ότι «δέν τήρησαν τίς υπο
σχέσεις τους», «μάς ξεγέλασαν» 
κ.λπ. — σχόλια πού σέ ορισμένες 
περιπτώσεις θά μπορούσαν νά αγ
γίζουν τά όρια το ποινικού νόμου.

Μέσα σέ αυτή τή βαριά ατμό
σφαιρα όπου διατυπώνονται άνοι- 
χτά πιό άπό διάφοιοες πλευρές ά- 
πειλές γιά  διάσπαση τής Νέας 
Δημοκρατίας, ό κ. Γ. Ράλλης ξε
κινά τή δύσκολη πορεία του στδν 
πρωθυπουογικό θώκο, όπου τδν έ
φερε ή ψηφοφορία τής Πέμπτης. 
Kot ξεκινά μέ μιά Ιδεολογική ταυ
τότητα, πού τδν θέλει εκφραστή 
τής προοδευτικής πτέρυγας τού 
κόμματός του.

Στήν ψηφοφορία τής περασμέ
νης Πέμπτης άντ (παρατάχτηκαν 
καί πρόσωπα καί Ιδέες, τόσο στό 
επίπεδο τών ύποψηφίων όσο καί 
τών ομάδων, πού τούς άκολουθού- 
σαν. Καί είναι λάθος νά μήν απο
δώσει κανείς στήν έκλογή τής Πέμ 
πτης τήν πραγματική πολιτική 
της διάσταση, μιά διάσταση πού 
ξεπερνάει ίσως τά όρια τής Δε
ξιάς καί άφορά σέ μεγάλο βαθμό 
καί τίς γενικότερες πολιτικές εξε
λίξεις. ’Εδώ μπαίνει καί τό καίριο 
έρώτημα: τϊ εκφράζει σήμερα ό 
κ. Ράλλης μέσα στή Νέα Δημο
κρατία;1

Βουλευτής τού Λαϊκού Κόμμα
τος άπό τό 1950 συνέχισε στα ε
πόμενα χρόνια νά εκλέγεται μέ 
τό Συναγερμό, τήν ΕΡΕ καί μετά 
τήν κατάρρευση τής δικτατορίας 
μέ τήν Νέα Δημοκρατία. Στίς δι
αδοχικές μεταδικτατορικές κυβερ
νήσεις τής Νέας Δημοκρατίας το
ποθετήθηκε στά υπουργεία Προε
δρίας, Παιδείας, Συντονισμού καί 
’Εξωτερικών. Σάν υπουργός Παι
δείας προώθησε τήν εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση, πράγμα πού καί ό 
ίδιος θεωρεί σάν ένα άπό τά πιό 
σημαντικά έργα τής πολιτικής του 
σταδιοδρομίας.

Στήν περίοδο πριν τό 1967 ό 
κ. Ράλλης έθεωρεϊτο ότι ανήκει 
στδν λεγόμενο «σκληρό πυρήνα» 
τής ΕΡΕ. Μετά τήν κατάρρευση 
τής δικτατορίας αντίθετα ύπήρξε 
ένας άπό τούς κύριους έκφραστές 
τής έκσυγχρονισμόνης Δεξιάς πρά
γμα πού τού έστοίχισε ίσως τήν 
απώλεια αρκετών προσωπικών του 
ψηφοφόρων στις εκλογές τού '77. 
’Ορισμένες περικοπές λόγων του 
τής πρόσφατης περιόδου είναι ά- 
πόλυτα ενδεικτικές γιά τό σημε
ρινό πολιτικό στίγμα του.

Ό  νέος πρωθυπουργός θεωρεί 
ότι ύπάρχουν αγεφύρωτες διαφο
ρές άνάμεσα στή Νέα Δημοκρατία 
καί τό ΚΚΕ, τό ΠΑΣΟΚ καί τήν 
ακροδεξιά. Στήν ομιλία του στό 
Ζ’ περιφερειακό συνέδριο τής ΝΔ 
έλεγε σχετικό, άναλύοντας τή θέ
ση αύτή:

•  «Οί κομμουνιστές πιστεύουν 
στή δικτατορία τού μοναδικού κόμ

ματος, στό γραφειοκρατικό μαρξι
στικό - λενινιστικό κράτος, όπου 
τό κόμμα άποψασίζει καί ό πολί
της έκτελεϊ. Καί ακόμα πιστεύουν 
στη μονολιθική πειθαρχία τού ανα
τολικού συνασπισμού, όπου προσ
παθούν νά μάς έντάξουν. Δικαίωμά 
τους νά πιστεύουν άτι ή ’Ελλάδα 
συμφέρει νά γίνει κομμουνιστική
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καί _ νά ένταχθεΤ στό όνατολικό 
μπλόκ. ’Αλλά είναι καί δική μας 
υποχρέωση νά έξηγήσουμε στό λαό 
ποιές είναι οί έπιδιωξεις του Κομ
μουνιστικού Κόμματος καί νά δια
δηλώσουμε τήν όντίθεσή μας».

•  «Εξίσου θεμελιακές είναι καί 
οί διαφορές μας μέ τό ΠΑΣΟΚ. 
Γιατί 4ό ΠΑΣΟΚ στά κομματικά 
του κείμενα, στίς άποφάσεις τής 
κεντρικής του επιτροπής, στίς είση-

άνήκει στό παρελθόν. _
Στό προσυνέδριο τής Ν.Δ. στήν 

Κρήτη, σέ μία έντονη επίθεσή του 
κατά τής άκρας δεξιάς, ό νέος πρω
θυπουργός έλεγε καί τά εξής:

•  «Θά άπαντήσω στίς μωρίες 
τών άπολογητών τής δικτατορίας, 
πού ύποτιμώντας τή νοημοσύνη τού 
ελληνικού λαού, προσπαθούν νά πα 
ρασύρουν τούς πιό συντηρητικούς 
άπό μάς, έπισεϊοντας τό_ λάβαρο 
τού άντικομμουνισμού καί φορών
τας τδν μανδύα τής έθνικοφρο- 
σύνης. Είναι ντροπή γ ι’ αύτούς 
τό νά θέλουν νά χαρακτηρίσουν 
όλους τούς άλλους Έλληνες ά- 
πάτριδες καί νά κρατήσουν γιά  
τάν άξιοθρήνητο έαυτό τους καί 
τους ελάχιστους δπαδούς τους, τό 
χαρακτηρισμό τού έθνικόφρονα, ταυ 
τίζοντας τήν έθνικοφροσύνη μέ τή 
χούντα. Κι άκδμα νά χουν τό θρά
σος νά έμφανίζοντάι ώς ποοστάτες 
του βασιλικού θεσμού, αύτοϊ οι ί
διοι, πού τδν κατίξευτέλισαν, τδν 
καταδίωξαν καί τδν κατέλυσαν γιά  
νά ανεβάσουν στό; ύπατο άξίωμα

Εμφανιζόμενος μέ τό πολιτικό στίγμα 
τού «όχι σκληρού» τής παρατάξεώς του, 
ό νέος αρχηγός (καί πρωθυπουργός) 
τής «Ν.Δ.» θά πρέπει νά άντιμετωπίσει 
τίς έμψανέστατες σκληροπυρηνικές πιε·· 
σεις έντός τού κόμματος, μέσα σέ 
μιά ατμόσφαιρα άσταθούς ισορροπίας.

Υήσεις τού Αρχηγού του πρδς τά 
κομματικά όργανα, ομολογεί όητε- 
ρίφραστα ότι είναι κόμμα μαρξι
στικό. ’Αλλά αύτή τήν τοποθέτηση 
σκόπιμα τήν κρύβει οπτό τόν έλλη- 
νικό λαό, γνωρίζοντας ότι ένα ρε
γάλο μέρος τών ψηφοφόρων τού 
ΠΑΣΟΚ θά πάψουν νά τό ύποστη- 
ρίζουν, όταν πληροφορηθούν τίς ε
πιδιώξεις τού μαρξιστικού σοσιαλι
σμού. Μέ τά μαρξιστικά κόμματα, 
είναι λοιπόν άδύνατος ό οποιοσδή
ποτε συμβιβασμός».

•  «Σέ ανάλογη αντίθεση βρι
σκόμαστε καί μέ τήν φιλοδικτστο- 
ρική ακροδεξιάς Μ’ αύτούς, πού ύ- 
ποκριτικά διαδίδουν ότι προερχό
μαστε δοτό τήν ίδια οικογένεια. Σ ’ 
οαττούς απαντώ πώς ό Κάιν καί ό
Αβελ ήταν άδέλφιβ μέχρι πού ό 

πρώτος σκότωσε τόν δεύτερο. Έ 
τσι κι έμείς βρισκόμαστε σέ άγε- 
φύρωτο χάσμα μέ τούς φιλοδικτα- 
τορικούς, πού δολοφόνησαν τή δη
μοκρατία καί κρύβονται κάτω άπό 
τή λεοντή τών «άνησνχούντων». 
Γιατί άκόμη καί σήμερα, όλη τους 
ή_ πολεμική στρέφεται υόνον εναν
τίον  ̂τής Δημοκρατίας. Ποτέ καί σέ 
καμία περίπτωση δέν έχουν κατη
γορήσει τή δικτατορία. Ποτέ δέν 
μετανόησαν γιά τά δεινά, πού π,ρο- 
κάλεσαν. Αντίθετα, ζητούν νά ξα- 
ναγυρίσουμε στό Ιστορικά ξεπερα
σμένο σύστημα τών διώξεων, τών 
φυλακίσεων καί τών έκτοπίσεων τών 
κομμουνιστών. Καί δέν μπορούν νά 
καταλάβουν ότι οί καιροί άλλαξαν 
καί ότι μόνο ή διαφώτιση, (ώστε 
νά καταλάβει ό λαός καί ή νεολαία 
ποιές είναι οί άδυναμίες τού κομ
μουνιστικού συστήματος καί ή ά- 
ποτυχϊα τής μαρξιστικής κοινωνί
ας), αποτελούν τό όπλο γιά  νά πο- 
λεμηθεί ή κομμουνιστική διείσδυση 
καί προπαγάνδα».

• Μέσα άπό τίς θέσεις αύτές, προ
κύπτει τή ανανεωμένο πρόσωπο τής - 
δεξιάς, όπως τουλάχιστον τό έκ- 
Φράζει μιά πτέρυγά της. Οί δια
φορές μέ^τή χουντική άκροδεξιά εί
ναι αγεφύρωτες, άποψη πού σίγου
ρα δέν συμμερίζεται ή συντηρητική 
τάση στή Ν.Δ. Καί τά όπλα απέ
ναντι ατούς πολιτικούς άντιπάλους 
πού ανήκουν στήν άριστεοά, δέν 
μπορεί νά είναι πιά οί «ιστορικά 
ξεπερασμένες» διώξεις, φυλακίσεις 
καί έκτοπσεις, άλλά «μόνον ή δια
φώτιση».

Ή  άποψη αύτή σίγουρα δέν βρί
σκει σήμερα πλήρη απήχηση τόσο 
μέσα στή.Ν.Δ., όσο καί στή λαϊκή 
της βάση. Οί νοσταλγοί τής πε
ριόδου πριν τό 1967, σίγουρα δέν 
είναι λίγοι καί ασφαλώς πολλοί εί
ναι έκενοι, πού πιστεύουν ότι μαζί 
μέ τή διαφώτιση, χρειάζεται καί 
κάτι περισσότερο... πειστικό καί 
άποτελεσματικό. Ό  κ. Ράλλης καί 
ή τάση τής Ν.Δ., πού τόν ακολου
θεί, δείχνουν νά πιστεύουν ότι κά
τω άπό τις σημερινές συνθήκες, ή 
άστυνόμευση τής πολιτικής ζωής

τόν κωμικό δικτάτορα μέ τό ψευτο-
δημοψήφίσμα τού εξαναγκασμού 
καί τής τρομοκρατίας. Έθνικόφ,ρο- 
νες είμαστε όλοι οί Ελληνες, πού 
πιστεύουμε στήν 'Ελλάδα καί στή 
δημοκρατία. Ό λοι όσοι άντιταχθή 
κάμε καί στό φασισμό καί στον 
κομμουνισμό».

Διαδεχόμενος στήν πρωθυπουρ
γία  τόν κ. Καραμανλή, ό κ. Γ. 
Ράλλης θά προσπαθήσει νά α
κολουθήσει ορισμένες βασικές πο
λιτικές κατευθύνσεις τού προκατό- 
χου του: Ευρωπαϊκή έξωτερική
πολιτική, άνοιγμα πρός τίς δυνά
μει ς_ τής κεντροδεξιάς, αποφυγή, 
κατά τό δυνατόν, τής πολιτικής 
οξύτητας: Τό μεγάλο έρώτημα εί
ναι αν ή Νέα Δημοκρατία, σάν 
κόμμα, είναι έτοιμη νά άκολουθή- 
σει τήν γραμμή αύτή καί στήν με- 
τακαραμανλική περίοδο. ’Η προ
σωπικότητα τού Ιδρυτή τού κόμ
ματος επίσκιαζε στό παρελθόν τυ
χόν άντιθέσεις. Θά μπορέσει τώ
ρα ό κ. Ράλλης νά άντιμετωπίσει 
τήν αντεπίθεση τών παραδοσιακά 
συντηρητικών δυνάμεων, μέσα στό 
ίδιο του τό κόμμα, μία αντεπίθε
ση πού άπό καιρό ίσως μεθοδευ
όταν, μέ τήν προοπτική τής ά- 
ιτοχώρησης τού κ. Καραμανλή; ’Α
πάντηση στά ερωτήματα αυτά δέν 
μπορεί νά ύπάρξει τήν στιγμή ε
τούτη, καθώς ή κατάσταση παρα
μένει θολή καί συγκεχυμένη.

Ό  νέος πρωθυπουργός ξεκινά 
μία δύσκολη πορεία, έκλεγ μένος 
άπό τήν μισή κοινοβουλευτική ο
μάδα τού κόμματός του καί μέ 
ένα μέρος τών ύποστηρικτών τής 
ύποψηφιότητας τού κ. Άβέρωφ έ
τοιμο νά τού δημιουργήσει προ
βλήματα. Πέρα άπό τά υπάρχον
τα ατομικά, κίνητρα, ή σύγκρουση 
στή Νέα Δημοκρατία έχει ούσια- 
στική πολιτική διάσταση. Έκτος 
όστό πρόσωπα, συγκρούονται —  
κυρίως— Ιδέες καί πολιτικές τά
σεις: Ή  εκσυγχρονισμένη δεξιό 
άπό τή, μιά πλευρά, πού θεωρε 
ξεπερασμένες ορισμένες μεθόδου! 
τού παρελθόντος, πού βλέπει ότ 
είναι αναγκασμένη νά κάνει παρσ 
χωρήσεις, πού άσκεϊ ευρωπαϊκή : 
ξωτερική πολιτική καί θέλει ν 
όριοθετείται αύστηρά άπό τήν ί 
κροδεξιά καί τούς χουντικούς, 
παραδοσιακή προδικτατορική δ 
ξιά, άπό τήν άλλη, πού θεωτ 
τόν φιλοαμερικανισμό πεμπτουσ 
τής έξωτερικής πολιτικής, ρίχι 
γέφυρες πρός τούς χουντικούς ι 
τήν άκροδεξιά καί έχει περιο 
σμένες αντιρρήσεις στήν έφα·ρ 
Υή «πολιτικών» μεθόδων τού ι 
ρελθόντος.

Ό  κ. Ράλλης, μέ τήν ένη 
σχηματισμού κυβερνήσεως στό 
ρι, κρατάει ίσως ένα πρώτο ίσ· 
ρό χαρτί στή σημερινή διένε 
Αλλά καί ο! αντίπαλοί του μέ 
στή Νέα Δημοκρατία δέν είναι 
οπλοι.


