
*0 Παλαιοκομματισμός 
Κίνδυνος γιά τήν ούσία τής άλλαγής

Στήν τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής όμά- 
δας τής Κέας Δημοκρατίας ό βουλευτής κ. Βαρδινογιάννης 
διαμαρτυρήθηκε, δτι οί ύπουργοί έξυπηρετούν διάφορα πρό
σωπα χωρίς νά λαμβάνουν υπόψη τους τούς βουλευτές. ’0 
πρωθυπουργός προσπαθώντας νά έζορκίσει τό πνεύμα του κα
κού άπάντησε, δτι ή Νέα Δημοκρατία δέν έχει ανάγκη άπδ 
ρουσφέτια γιά νά έπικραέήσει. Ή  μικρή αύτή στιχομυθία 
υπενθύμισε, δτι παρ'δλες τίς διακηρύξεις της διά τή δη
μιουργία κόμματος αρχών ή Ν.Δ. παραμένει σταθερά προση
λωμένη στήν παλαιοκομματική πραΗτική.

'0 παλαιοκομματισμός έχει τίς ρίζες του στό 
σύστημα τής πολιτικής πελατείας όπως διαμορφώθηκε τόν 
περασμένο αίώνα. Οί ψηφοφόροι δέν άκολουθοΰσαν ορισμένη 
πολιτική παράταξη, άλλά ψήφιζαν σύμφωνο: μέ τίς υποδεί
ξεις του κομματάρχη, τόν όποιον άκολουθούσε ή οίκογένεια 
ή συνοικία, τό χωριό. 'Ανταμοιβή τους ήταν ή ένεργή 
συμπαράσταση του κομματάρχη στή λύση των προσωπικών τους 
προβλημάτων. *0 κομματάρχης έκπληρούσε έτσι ένα διτΐλό 
ρόλο. *Ως πρός τούς ψηφοφόρους ήταν ό πάτρωνάς τους υ
ποχρεωμένος νά φροντίζει γιά τή συμμετοχή τους στό μη
χανισμό των κρατικών παροχών. *Ως τερός τούς βουλευτές 
ήταν πολιτικός μεσάζοντος, ψηφοκουβαλητής καί έπδμενα 
πελάτης ό όποιος έπρεπε νά έξυπηρετηθεΐ. ¿Ιέ βάση τούς 
κομματάρχες ό βουλευτής δημιουργούσε τό τοπικό σύστημα 
τής προσωπικής του έξουσίας.

Τό κόμματα τόν "¡9ο αίώνα ήταν χαλαρές συμμαχίες 
τοπικών παραγόντων καί βουλευτών μέ κοινό σκοπό τήν ά
λωση τής έξουσίας καί τό μόίρασμα τών κρατικών παροχών.
Οί ψήφοι πού διέθετε ό κομματάρχης ή ό βουλευτής ήταν 
διαπραγματευτικό χαρτί. Τό χρησιμοποιούσαν οί βουλευτές 
χωρίς δέσμευση άπό πολιτική τοποθέτηση γιά νά πετύχουν 
δσο τό δυνατόν περισσότερα προσωπικά όφ>έλη. 'II βουλή 
έπαιρνε τή μορφή άγορας. '0 βουλευτής έξετά ζοντας τίς 
προσφορές τών διαφόρων άρχηγΡ.> καθόριζε ανάλογα τήν ψήφο



καί τή γνώμη του. ’Επιδίωξή του ήταν νά έπηρεάζει δσο τό 
δυνατόν περισσότερο την άσκηση τής διοίκησης στά ζητή
ματα τής έκλο-γικής του περιφέρειας. *Η κομματική πει
θαρχία μέ τή σημερινή έννοια ήταν άγνωστη. ΟίΙτε ό βου
λευτής οέτε ο£ ψηφοφόροι θεωρούσαν δτι ή έκλογή μέ όρισμέ- 
νο κόμμα αποτελούσε δεσμευτική έντολή γιά τήν πολιτική 
πού θά έπρεπε νά άκολουθηθεΐ. Πίστευαν δτι ό βουλευτής 
πρέπει νά έχει ώς κύριο σκοπό τήν έζυπηρέτηση τής πελατείας 
του καί δχι τήν έφαρμογή ορισμένης πολιτικής.

Τό σύστημα τούτο είχε τήν αίτία του στή διαμόρφω
ση τής κοινωνίας καί τής οίκονομίας τό 19ο αίώνα. *Η χώρα 
ήταν άγροτική μέ έλάχιστα άναπτυγμένο τόν ίδιωτικό έπι- 
χειρημστικό τομέα. Τό κράτος παρείχε τούς ψηλότερους 
μισθούς καί τίς περισσότερες εύκαιρίες απασχόλησης. *0 
ψηφοφόρος έπηρεάζοντας τόν βουλευτή μπορούσε νά πετύχει 
τήν κρατική συμπαράσταση γιά νά βρει διέξοδο στή μιζέ- 
ρια του. ‘Η ‘Ελλάδα δέν έχει σήμερα τήν ίδια μορφή. *0 
καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής έχει κυριαρχήσει στή με
ταποίηση καίτόν άγροτικό τομέα. Οικονομική έξουσία βρίσκε
ται δχι μόνο στά χέρια του κράτους αλλά καί ιδιωτών, πού 
δέν ύπόκεινται σέ έπηρεασμούς άπό τά πολιτικά κυκλώματα 
τοπικών προυχόντων. ‘0 πολίτης μπορεί νά βρει δουλειά 
χωρίς τή διαμεσολάβηση τών πολιτικών. Πολυάριθμοι έπαγ- 
γελματίες, όπως γιατροί καί δικηγόροι, προσφέρουν τίς υ
πηρεσίες τους γιά τή λύση τών καθημερινών προβλημάτων του 
έργαζομένου. Τό γενικό έπίπεδο μόρφωσης έχει άνέβει ση
μαντικά. *0 αγρότης καί ό έργάτης είναι σέ θέση καί μό
νοι τους νά άντιληφθουν καί νά υπερασπίσουν τά συμφέ- 
ροντά τους. Συνδικάτα καί σύλλογοι άσχολούνται μέ θέματα 
πού φρόντιζαν άλλοτε ο£ κομματάρχες. Οί βουλευτές δέν 
έχουν γι’αύτό τήν έξουσία πού είχαν άλλοτε.

Τά πελατειακά δίκτυα έχουν σήμερα διιασπαστεΐ καί 
άποδιοργανωθεΐ. ‘0 κρατικός μηχανισμός, δσο έπιδεκτικός 
καί άν είναι δέ πιέσεις, παίρνε^ τίς βασικές άποφάσεις 
μέ κριτήρια γενικώτερα. ’Εξυπηρετεί συμφέροντα ταξικά, 
συμφέροντα πού έπιβάλλουν οί σχέσεις παραγωγής, οί 
διεθνείς διασυνδέσεις καί σέ περιορισμένη μόνο έκταση 
συμφέροντα άτομικά. Οι πολιτικοί έπηρεάζουν τίς αποφάσεις



τού Κράτους μόνον άν ένταχθούν στους μηχανισμούς πού 
άσκούν την έξουσία. Γιά τούτο σήμερα μόνον οι κυβερνητι
κοί βουλευτές έχουν τή δυνατότητα νά βοηθήσουν άποτελεσμα- 
τικά τή λύση των προσωπικών θεμάτων. Οι βουλευτές των 
άντιπολιτευομένων κομμάτων περιορίζονται σέ μικροεξυπηρε- 
τήσεις μέσφ του κύκλου των γνωστων τους.

Παρ'ολη τήν παρακμή του συστήματος τής πολιτικής 
πελατείας ή πολιτική σήμερα στήν 'Ελλάδα δέν στηρίζεται 
ακόμη άποκλευστικά σέ πολιτικές όργανώσεις μέ ταξικό ύ- 
πόστρωμα, Παράλληλα μέ τίς οριζόντιες πολιτικές όργανώ- 
σεις, πού άγκαλιάζουν όρισμέαιακοινωνικά στρώματα καί 
έκφράζουυ τά μακροχρόνια συμφέροντά τους -τά κόμματα- συ
νεχίζει νά υπάρχει ή άμεση σύνδεση τού ψηφοφόρου μέ τόν 
κομματάρχη καί τόν βουλευτή. Μέσα στά κόμματα έπιζεΐ ή 
κάθετη όργάνωση των βουλευτών μέ τίς νοοτροπίες καί πο
λιτικές πρακτικές πού δημιούργησε τό σύστημα τής πελατεί
ας. 'II άπαίτηση- βοήθησε στήν πρόσληψη κάποιοι; φίλου ή 
τόν ξάδερφό μου νά περάσει τίς έξετάσεις- είναι κάτι τό 
συνηθισμένο καί δέν άποτελεΐ ντροπή ακόμα καί γιά τούς 
πιό άκραιφνεΐς "νεοκομματικούς’1.

'0 βουλευτής τού 19ου αίώνα μέ τήν προσωπική πο
λιτική πελατεία ήταν ό άστός πρόύχονταξ . Ό  σημερινός 
παλαιοκομματικός όποιαδήποτε καί άν είναι ή προέλευσή 
του έκφράζει άκόμη τίς άπόψεις τού αστού προύχοντα. *Αρνεΐ 
ται τή διάκριση τής κοινωνίας σέ άντιμαχόμενες τάζεις.
Τά κοινωνικά στρώματα είναι ιεραρχημένα κάί τό προβά
δισμα έχει ή μέση άστική τάξη, στήν οποία ό ίδιος άνήκε^ι 
κατά κανόνα. Τό μεγαλοαστικό στρώμα ύπάρχει μόνο μέσα άπό 
τά πρόσωπα πού γνωρίζει καί τά όποια θεωρεί ώς πετυχημέ
νους μεσοαστούς. Οι έργάτες καί οί αγρότες δέν έχουν πο
λιτική υπόσταση γιατί τούς λείπει ή σωστή μόρςοωση καί ή 
ευρύτερη ικανότητα ν'αντιπροσωπεύσουν πετυχημένα τά συμφε- 
ροντά τους. Ή  προσωπική του όργάνωση πού άγκαλιάζει ψη
φοφόρους διαφορετικών στρωμάτων άποτελεΐ γι'αύτόν επιβε
βαίωση οτι ό σωστός πολιτευτής είναι σέ θέση νά ξεπερά- 
σει τίς κοινωνικές άντιθέσεις. 'II αποστολή τού πολιτευτή 
κάτω άπί τίς συνθήκες αύτές είναι δοσμένη. Μια πού ή τάξη



του έχει τό προβάδισμα καί ό ίδιος τδ προβάδισμα ανάμεσα 
στους όμοίους του είναι εκφραστής του κοινωνικού συνόλου. 
Σάν έκφραστής του εχει υποχρέωση νά προωθεί τά αίτήματα 
των ψηφοφόρων του.

‘Απόρροια τής νοοτροπίας αύτής είναι ή άτομικιστίκή 
αντίληψη πού καθορίζει τήν καθημερινή πολιτική δουλειά 
του. Πόλος πολιτικής συσπείρωσης γιά τόν παλαιοκομματικό 
είναι τά πρόσωπα των πολιτευτών καί βουλευτών καί όχι οι 
άντιλήψεις του. *0 κάθε πολιτευτής γιά νά ξεχωρίσει άπδ 
τούς όμοιομόρφους του έχει δικαίωμα καί υποχρέωση νά δηΐ- 
μιουργήσει πλέγμα προσωπικών σχέσεων πού έξασφαλίζει τήν 
ανάδειξή του. ‘Η έπιτυχία του πολίτικου κρίνεται μέ δείγμα 
τα κοινωνικής αναγνώρισης των ικανοτήτων του. Κρίνεται μέ 
τά άζιώματα πού έξασφάλισε καί όχι μέ τίς μεταρρυθμίσεις 
πού πέτυχε. ’Η ύπουργοποίηση σέ ένα όποιοδήποτε υπουργείο 
άποτελεΐ τήν κύρια έπιδίωξή του. ‘II πολιτική διαμάχη ε4- 
ναι κάτω άπό τίς συνθήκες αύτές κυρίως διαμάχη προσώπων.
Ό  παλαιοκομματικδς έπισημαίνει προσωπικές άσυνέπειες 
καί σκάνδαλα στή Βουλή. Στίς έσωκομματικές διαδικασίες 
θεωρεί τήν μέ κάθε τρόπο απομάκρυνση ανταγωνιστών γιά 
τίς πιθανές θέσεις θεμιτή ένέργεια.

Τήν άτομικιστική αντίληψη ένθαρρύνει καί συντηρεί 
τό έκλογικό σύστημα μέ τό σταυρό προτίμησης. '0 σταυρός 
προτίμησης καθιστά τήν έκλογή προσωπική καί όχι κομματι
κή υπόθεση. 'Υποχρεώνει τόν πολιτευτή νά φροντίζει τόν 
προσωπικό του μηχανισμό ώστε τήν κρίσιμη στιγμή τής έκλο- 
γής νά συγκεντρώσει αύτός καί όχι άλλο μέλος τού ίδίου 
κόμματος τούς σταυρούς των ψηφοφόρων. ‘0 διορισμός τού 
αγροφύλακα σ'ένα χωριό παίζει' έτσι διαστάσεις καίριου 
πολιτικού θέματος. "Οποιος πετύχει τόν διορισμό δείχνει 
ικανός νά προωθήσει τίς ύποθέσεις των συμπολιτών του καί 
άποδεικνύει τούς άλλους Ανίκανους. Μπορεί νά έλπίζει, ότι 
θά συγκεντρώσει στίς επόμενες έκλογές τούς περισσότερους 
σταυρούς.

Ή  ύπαρξη κομματικής όργάνωσης αποτελεί Αμφισβήτη
ση τής ίδιας τής πολιτικής Αντίληψης τών παλαιοχομματι- 
κών. Προϋποθέτει όριζόντιες-ταξικές ή στρωματικές-συσπεν-



-ρώσεις σέ άντίθεση μέ τίς κάθετες διαταξικές πού έχουν 
έπίκεντρο τό πρόσωπο του πολιτευτή. Ή  λυσσαλέα αντίδραση 
των παραδοσιακών βουλευτών της ΕΔΙίΚ (στή Εουλή του 1974) 
σέ δλες τίς προσπάθειες τό καταστατικό του κόμματος νά 
δώσει έζουσίες σέ όργανα έκτός τής κοινοβουλευτικής άμά- 
δας σέ πρόσωπα έκτός τών βουλευτών άποτελεΓ χειροπιαστό 
παράδειγμα γιά τήν παλαιοκομματική στάση. ‘Ο κομματικός 
μηχανισμός άποτελεΓ κίνδυνο. Μπορεί ν'άναδείξει καί νά 
στηρίξει άνταγωνιστές στήν κατάληψη βουλευτικών έδρών καί 
άξιωμάτων πού ποτέ δέ θά μπορούσαν μέ τά μέσα πού διαθέ
τουν (περιουσία Απήχηση) νά διεκδικήσουν τίς θέσεις αύ- 
τές. 'Ο κομματικός μηχανισμός περιορίζει τήν έζουσία του 
πελατειακού δικτύου. 'Οταν οι κρίσιμες πολιτικές άποφάσεις 
δέν παίρνονται άποκλειστικά στά πλαίσια τής παλαιοκομματι- 
κά έπιλεγμένης κοινοβουλευτικής όμάδας μετατίθεται καί 
γιά τούς ψηφοφόρους κατά τρόπο φανερό ή έζουσία σέ άλλα 
κυκλώματα. Οι πελατειακές ακολουθίες μπορούν νά διαρρεύ- 
σουν πρός άλλα πρόσωπα καί πρός άλλους μηχανισμούς.

’Απέναντι στήν κομματική όργάνωση ό παλαιοκομ- 
ματικός τονίζει μέ έμφαση τήν άνάγκη κοινωνικής προβολής 
ή άπήχησης τού πολιτευτή. ‘II άνάγκη αύτή είναι τό κύριο 
όπλο του απέναντι στούς "άνώνυμους" πού μπορεί νά προωθή
σει ό κομματικός μηχανισμός. Γιατί ή σημασία τής κοινωνι
κής προβολής είναι άναμφισβήτητη> ίδίως στήν ελληνική 
ύπαιθρο, δπου οι προσδέσεις σέ πρόσωπα καί ή προσωποποίη
ση τής πολιτικής είναι έντονες. "Ομως ή κοινωνική άπήχηση 
τού παλαιοκομματικού είναι πολλές φορές τεχνητή, δημι
ούργημα κατάλληλης κινητοποίησης τού προσωπικού του μηχα
νισμού.

’Ιδιαίτερη σημασία έχει γιά τόν παλαιοκομματικό 
ή σχέση του μέ τόν κομματικό περίγυρο. *0 κομματικός περί
γυρος άποτελεΤται άπό φίλους καί όπαδούς τού κόμματος 
πού συνδέονται συνήθως μέ πελατειακές σχέσεις μέ τά κομμα
τικά μέλη. Οι άπόψεις τού περίγυρου άποτελούν γιά κάθε 
κόμμα ένδειξη γιά τό βαθμό πού ή πολιτική του γίνεται άπο- 
δεκτή. ’Αρνητικές αντιδράσεις άπό τόν περίγυρο σημαίνουν ή 
δτι ή πολιτική γραμμή δέν άνταποκρίνεται στίς έπιδιώξεις



τών ψηφοφόρων ή ότι δέν έγινε κατανοητό. 'Η σχέση μέ τδν 
περίγυρο μπορεί νά υπαχθεί στήν κομματική όργάνωση. 'Αλλά 
ό πολιτευτής μέ τήν παλαιοκομματική νοοτροπία δέν θέλει 
νά ¿«αλλοτριωθεί άπό τόν περίγυρο του γιά νά μή μειώσει 
τήν προσωπική του δύναμη καί νά έπηρεάζει μέ προκαλθύμε\£ς 
καί έλεγχδμενες άντιδράσεις τήν κομματική πολιτική.

‘0 παλαιοκομματικός όταν έρθει σέ σύγκρουση μέ 
τδν κομματικό μηχανισμό θά έπιδιώξει νά καθυποτάξει ρήν 
κομματική όργάνωση. "Λν τό έπιτύχει τότε τδ κόμμα παρά τή 
έμφάνιση "κόμματος άρχών" θά είναι συσπείρωση πελατειακών 
μηχανισμών. Τό γαλλικό ριζοσπαστικό κόμμα του μεσοπολέμου 
άν καί είχε τά έξωτερικά χαρακτηριστικά φιλελευθέρου προο
δευτικού κόμματος δέν ήταν παρά συμπαράταξη πολιτικών πρου 
χδντων. Τέτοια φαινόμενα είναι άναπόφευκτα συμπτώματα τής 
μετεξέλιξης πελατειακών μηχανισμών σέ πολιτικές όργανώ- 
σεις μέ ταξική βάση.

Γιά τόν άστό προύχοντα του 19ου αίώνα ό τόπος 
των πολιτικών άνταγωνισμών, όπου σέ έλεύθερη καί χωρίς πε
ριορισμό συζήτηση καθοριζόταν ή πιό συμφέρουσα γιά τδ σύ
νολο λύση, ήταν *Η Βουλή. ‘Ο άστός πρδύχοντας παράβλεπε 
ότι καθοριστικοί γιά τήν πολιτική έξέλιξη είναι οί άνταγω- 
νισμοί καί οί συγκρούσεις τών τάξεων καί των ομάδων συμφε
ρόντων έξω άπό τή Βουλή.

*0 σημερινός παλαιοκομματικός άκολουθεί τήν ί
δια άποψη. *Η πολιτική διαπάλη περιορίζεται στην άντιπαρά- 
Οεση στή Βουλή. Είναι έέδμενα δύσπιστος απέναντι σέ πλατύ
τερες κινητοποίήσεις ή έξωκοινοβουλευτικές μορφές άγώνα, ό 
πως ήταν π.χ. ό "ανένδοτος" τής "Ενωσης Εέντρου μετά τίς 
έκλογές του 1961. Δύσκολα συμμετέχει σέ διαφωτιστικές 
έκστρατείες ατά χωρίά ή διοργανώνει συνδικαλιστικούς άγω- 
νες.

'Ο άστός προύχοντας έκπροσωπουσεστή Βουλή τούς 
ψηφοφόρους τής περιφέρείάς του τούς συσπειρωμένους στόν 
προσωπικό πελατειακό του μηχανισμό. Ό  σημερινός παλαιοκομ
ματικός βλέπει έπίσης τόν εαυτό του ώς έκπρόαωπο τοπικών 
συμφερόντων καί είδικών όμάδων. 'Ελάχιστα συνειδητοποιεί 
ό'τι άνήκει σ'ενα πλατύτερο κοινωνικό σχηματισμό καί ότι πρέ
πει νά ΰποχωρεΐ, νά συμβιβάζεται ή καί μή προωθεί άπόψεις,



που δέν έντάσσονται στίς συνολικές έπιδιώξεις τής παράταξής 
του. Οί βουλευτές τής Κρήτης συγκρούονται μέ πάθος γιά τόν 
τόπο πού 0ά λειτουργήσει τδ πανεπιστήμιο μέ άποτέλεσμα τόν 
παράλογο κατακερματισμό των σχολάν σέ διάφορες πόλεις. *0
πολιτευτής πρόεδρος ενός σωματείου ή συλλόγου διαμαρτύρεται 
έντονδτατα γιά τήν πιθανή κατάργηση των Αδικαιολογήτων προ
νομίων των μελών του. Συνέπεια τής στάσης αύτής των παλαιο- 
κομματικών είναι τό κόμμα νά θεωρείται μηχανισμός γιά τήν 
ικανοποίηση ή προάσπιση των έπί μέρους έπιδιώξεων διαφόρων 
ομάδων συμφερόντων. Τά αίτήματα τής κάθε "συμπαθούς" τάζεως 
γίνονται αποδεκτά καί προβάλλονται από δλους τούς πολιτευ- 
τές, πού αδιαφορούν Αν είναι παράλογα, έπιτείνουν τό χάος 
των άλληλοσυγκρούομένων ρυθμίσεων καί άντίκεινται στήν ισό
τητα των πολιτών. Γιά τόν παλαιοκομματικό ή πεμπτουσία τής 
πολιτικής σοφίας είναι ή υπεράσπιση δλο καί περισσοτέρων 
ομάδων ώστε νά έπιτευχθεΐ ή όσο τό δυνατόν πλατύτερη συσπεί 
ρωση γύρω άπό τό πρόσωπό του. 'Ανάλογη είναι ή στάση του Α
πέναντι στά πρόσωπα. *0 γνωστός δικηγόρος ή στρατηγός, ό 
όποιος θέλει νά μεταπηδήσει σέ άλλη πολιτική παράταξη είναι 
εύπρόσδεκτος. 'Αρκεί νά έχει τήν ίδια νοοτροπία καί νά στη
ρίζεται σέ πελατειακά δίκτυα. Οί πιθανές πολιτικές Αντιθέ
σεις θά ξεπεραδθούν χάρη σέ κατάλληλο χειρισμό εύνοιας, έ- 
ξυπηρετήσεων καί ένταξης στό πολιτικό σύστημα.

'Η τοποθέτηση τού παλαιοκομματικού σ ’ένα Από τά' 
κόμματα είναι Αποτέλεσμα των είδικών περιστάσεων τής έκλο- 
γικής του περιφέρειας, παροδικών συνθηκών καί κατά κανόνα 
όχι βαθειά ριζωμένων πεποιθήσεων. Οί διαφορές μεταξύ των 
κομμάτων δέν είναι γι'αύτόν ταξικές ή κοινωνικές δλλά δια» 
φορές αντιλήψεων γιά τόν τρόπο διαχείρισης των κοινών. Οί 
πολιτικές Αντιθέσεις δέν είναι Απόρροια κοινωνικής διαμά
χης Αλλά διχογνωμιών γιά τά όρθά μέτρα γιά τή λειτουργία 
τής κοινωνίας. Οί υπόλοιποι πολιτευτές κι αν Ακόμη δέν Ανή
κουν στήν ίδια παράταξη δέν Αντιπροσωπεύουν κάτι ξένο καί 
Ασυμβίβαστο πρός τίς έπιδιώξεις του. Σιναι μέλη τής ίδιας 
Αστικής οίκογένειας μέ τήν ίδια προέλευση καί έήν ύδια Α
ποστολή. Μέ τήν οικογένεια των Αστών προυχόντων ή οποία εί- 
να© πολύ ευρύτερη Από τούς κομματικούς όργανισμούς αίσθάνε-



-ται περισσότερο συνδεδεμένος παρ'ότι μέ την συγκεκριμένη 
κομματική του παράταξη. 'Επόμενα μπορεί νά δουλέψει σέ ο- 
ποιοδήποτε κομματικό σχήμα, έφ*οσον βρεθεί μεταξύ των ό
μοιων του. Γι’αύτό θεωρεί καί τή μεταπήδησή του σέ άλλο 
κόμμα έξέλιξη πού δέν δικαιολογεί ήθική μομφή. Οι μέχρι τή 
στιγμή έκείνη πολιτικές αντιθέσεις μπορούν νά ζεπερασθουν 
μέ"δηλώσεις" καί πολιτικές διακηρύξεις. Παράδειγμα άποτελεΐ 
ή πρόσφατη μεταπήδηση πολιτευτων τής ΕΔΗΚ στή Ιίέα Δημοκρα
τία μέ τό αίτιολογικό ότι θεωρούν Αναγκαία τήν υποστήριξη 
τής εύρωπαΐκής πολιτικής τής κυβέρνησης.

'0 παλαιοκομματικός έχει ανυψώσει τή νοοτροπία του 
ΰπα?νλήλου, πού έλέψ έξυπηρέτησης έχει έξασφαλίσει μιά θέση, 
σέ κυρίαρχη νοοτροπία τής πολιτικής τάξης. *II καταξίωση έ- 
λάχιστα συνδέεται μέ μόρφωση, ικανότητα, άποφασιστικότητα 
ή ήθος. Είναι αποτέλεσμα μονότονης καί σταθερής προσφοράς 
στά καθιερωμένα πλαίσια. Τά χρόνια πού ό πολιτευτής χωρίς 
φαντασία καί χωρίς πρωτοβουλία πραγματοποιεί έξυπηρετήσεις 
μετράνε διπλά. Νεοεισερχόμενοι στην λέσχη των πολιτευτων
θεωρούνται παρείσθυτοι καί προπετεΐς έφόσον δέ θέλουν νά 
Αναγνωρίσουν τή σειρά τής αρχαιότητας. Τήν μετριότητα 
συγκαλύπτει ό πολιτευτής μέ τόν ίσχυρισμό ότι ή πολιτική 
είναι ίδιαίτερη έπιστήμη. Τά προσόντα γι'αύτήν μπορούν ν* 
Αποκτηθούν μόνο μέ μακρόχρονη θητεία. Κοινωνικές καί οίκο- 
νομικές Αναλύσεις Αποτελούν θεωρίες πού δέν έχουν σχέση 
μέ τήν πράξη.

*0 παλαιοκομματισμός είναι ή Αρχή πού διαπνέει 
τήν όργάνωση των πολιτικών σχημάτων τής Δεξιάς. ‘Η Νέα Δη
μοκρατία δέν υπάρχει αύθυπδστατα, Ανεξάρτητα Από τούς βου
λευτές καί τούς πολιτευτές της. Τό κόμμα δέν είναι παρά 
μιά συστοίχιση παλαιοκομματικών μέ κοινό σημείο συσπειρώ- 
σεως τήν έκλογική Απήχηση του πρωθυπουργού;. *0 παλαιοκομ- 
ματικός τρόπος όργάνωσης έξυπηρετεΐ τή Δεξιά περισσότερο 
Από ο, τι θά τήν έξυπηρετούσε όργάνωση σύμφωνη μέ τά πρότυ
πα των δυτικοευρωπαϊκών συντηρητικών κομμάτων. 'Η κάθετη 
όργάνωση των πολιτευτων μέ τή συνακόλουθη ίδεολογ ία έπιτρέ- 
πει στή Νέα. ¿δημοκρατία νά έγκλωβίξει π ιό Αποτελεσματικά με
γάλα τμήματα των μαΓών. Τό σύστημα τής πελατείας Αναπαρά-



-γοντας όρισμένη συμπεριφορά καί νοοτροπία έξασφαλίζει τήν 
ιδεολογική όμοιογένεια καί τήν ταυτότητα συμπεριφοράς των 
κομματικών στελεχών. '0 παλαιοκομματικδς τρόπος"όργάνωσης 
περιορίζει τό κύκλο των όσων Ασχολούνται μέ τά πολιτικά σέ 
κοινωνικό στρώμα , πού άπό θέση καί συμφέροντα ταυτίζεται 
μέ τήν Αστική τάζη.

Ή  Κέα Δημοκρατία έπιδιώκει νά έπιβάλλει καί νά δια 
τηρήσει τό παλαιοκομματικό σχήμα σέ ολο τό φάσμα των πολί
τικων δυνάμεων. Κάθε προσπάθεια δημιουργίας κομματικής όργά 
νωσης ανεξάρτητης από τά δίκτυα προσωπικής πελατείας συ
ναντά Αμέσως ομαδικά πυρά καί καταγγέλλεται ώς προσπάθεια 
κατάργησης τής Ανεξαρτησίας τού βουλευτή καί υποταγής των 
έκπροσώπων τού λαού σέ Ανεύθυνους κομματικούς μηχανισμούς.
Ίό σκληρό καί Απρόσωπο κόμμα πού οδηγεί όέ ολοκληρωτικές 
μορφές όργάνωσης είναι τό σκιάχτρο πού έπισείεται στούς ψη
φοφόρους ώστε νΑκολουθήσουν τούς παραδοσιακούς πολιτευτές. 
Οι Αρχηγικές τάσεις των διαφόρων κομματαρχίσκων ταυτίζονται 
έτσι μέ πλουραλισμό καί ό έτσιθελισμός των τοπαρχών πού 
προασπίζουν τά είδικά τους συμφέροντα μέ δημοκρατικές δια
δικασίες.

*0 παλαιοκομματισμός δεν είναι βέβαια Αποκλειστικό 
χαρακτηριστικό τής Δεξιάς. Συνανταται σέ ολο τό πολιτικό 
φάσμα καί όχι μόνο σέ άτομα πού έχουν ζήσει καί συνεργασθει 
μέ τό σύστημα τής πελατείας. ’Ακόμη καί πιό νέοι Ασπάζονται 
τά παλα ιοκομμ'.τικά πρότυπα. "Οχι μόνο γιατί ή τιαλα ι ο κομμα
τική Αντίληψη έχει διαποτίσει βαθειά τήν πολιτική στάση 
καί συμπεριφορά. *Αλλά καί γιατί τό σχολείο, τά μαζικά μέ
σα ένημέρωσης, ή καθημερινή ζωή έχουν καλλιεργήσει τόν Α
τομικισμό, τή συναλλαγή, τήν αύταρχική συμπεριφορά καί έ
χουν έπιβάλει μ’αύτόν τόν τρόπο στήν Αποδοχή τής κυρίαρχης 
πολιτικής παράταξης. "Η πρακτική αύτή ντύνεται Ανάλογα μέ 
τήν πολιτική τοποθέτηση σέ Αστικο-φιλελεύθερη,σοσιαλδη
μοκρατική ή έπαναστατική φρασεολογία. "Ετσι ωραιοποιημένη 
είναι Ακόμα πιό έπικίνδυνη τόσο γιατί συγκαλύπτει συντηρη
τικές τάσεις σσο καί γιατί έπαγγέλεται άλλ.σγές πού Α<να- 
πότρεπτα θά καταλήξουν σέ λάθος δρόμο.
'II Αντιμετώπιση τού παλαιοκομματισμού είναι γιά τούτο προϋ
πόθεση ώστε ό μετασχηματισμός τής κοινωνίας μας νά μή μείνεν 
κούφιος λόγος.
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