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Κεφάλαιο 1ο: Οι πελατειακζσ ςχζςεισ 
1.1 Οριςμοίκαι εννοιοποίηςη 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα δψζνπλ έλαλ νξηζκφ γηα ηνλ φξν 

«πειαηεηαθέο ζρέζεηο» θαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπο λα εμεγήζνπλ γηα πνην ιφγν ν 

φξνο απηφο απνδίδεη αξλεηηθφ λφεκα.  

χκθσλα κε ηνλ JonathanHopkin κε πνιχ βαζηθνχο φξνπο νη πνιηηηθέο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο πεξηγξάθνπλ ηελ δηαλνκή επηιεθηηθψλ νθειψλ ζε άηνκα ή 

θαζαξά θαζνξηζκέλεο νκάδεο κε αληάιιαγκα ηελ πνιηηηθή ζηήξημε. Απφ ηε κηα 

πιεπξά θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κε πξν-κνληέξλα θνηλσληθά πεξηβάιινληα θαη 

επνκέλσο θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή 

«θαζπζηέξεζε». Απφ ηελ άιιε νη πειαηεηαθέο δπλακηθέο επίζεο εληνπίδνληαη ζε 

«αλαπηπγκέλα» θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα, φπσο έδεημε θαη ε πινχζηα 

επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ «πνιηηηθή εηδηθνχ ζπκθέξνληνο» ζηηο ζχγρξνλεο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (2006:2). Λφγσ ηνπ κεγάινπ θάζκαηνο ησλ πνιηηηθψλ 

αληαιιαγψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηνλ φξν, ε έλλνηα ησλ πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ δεκηνπξγεί ζχγρπζε θαη αληηπαξάζεζε. χκθσλα κε ηνπο Eisenstadt θαη 

Roniger (1984:48-9) θαζψο θαη ηνλ Piattoni (2004), νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο είλαη κηα 

κνξθή πξνζσπηθήο ζπλαιιαγήο  πνπ ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αίζζεζε 

ππνρξέσζεο θαη ζπρλά απφ κία άληζε ηζνξξνπία ηζρχνο αλάκεζα ζε απηνχο πνπ 

εκπιέθνληαη (παξαηίζεληαη ζε Hopkin, 2006:2). Καηά ηνλ Piattoni (2001:9) απηφο ν 

νξηζκφο αληαλαθιά ηελ πξνέιεπζε ηνπ φξνπ σο πεξηγξαθή ηεξαξρηθψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ πάηξσλα-πειάηε ζηηο παξαδνζηαθέο αγξνηηθέο θνηλσλίεο (παξαηίζεηαη ζε 

Hopkin, 2006:2). Έηζη, ν Mason (1986:489) ππνζηεξίδεη φηη απηέο νη ζρέζεηο 

πεξηιακβάλνπλ «ηνλ πάηξσλα λα παξέρεη ζηνπο πειάηεο πξφζβαζε ζηα βαζηθά κέζα 

επηβίσζεο θαη νη πειάηεο λα αληαπνδίδνπλ κε έλα ζπλδπαζκφ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

(φπσο ελνίθην, εξγαζία, κέξνο ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο) θαη θνηλσληθέο πξάμεηο 

ππεξάζπηζεο θαη αθνζίσζεο» (παξαηίζεηαη ζε Hopkin, 2006:2). Έηζη, ζχκθσλα κε 

ηνλ Hopkin νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο είλαη έλαο ηξφπνο λα πεξηγξάςνπκε ην κνηίβν κηαο 

άληζεο, ηεξαξρηθήο αληαιιαγήο πνπ ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θενπδαξρηθήο 

θνηλσλίαο ζηελ νπνία πάηξσλεο θαη πειάηεο ζπλδένληαλ κε αλζεθηηθέο ζρέζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ κία ηζρπξή αίζζεζε ππνρξέσζεο θαη θαζήθνληνο (2006:2). 

Δπηπιένλ, ν Hopkin ρσξίδεη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζε «παιηέο» θαη «λέεο». 

Οη παιηέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Blau (1964:93) είλαη ζε κεγάιν 
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βαζκφ κηα κνξθή θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αληαιιαγήο, ε νπνία «πεξηιακβάλεη ηελ 

αξρή φηη έλα άηνκν θάλεη ζε έλα άιιν κηα ράξε θαη θαζψο ππάξρεη κηα γεληθή 

πξνζδνθία γηα θάπνηα κειινληηθή επηζηξνθή, ε αθξηβή ηνπο θχζε, ζίγνπξα δελ 

νξίδεηαη απφ πξηλ» (παξαηίζεηαη ζε Hopkin, 2006:4). Απηφ ην είδνο ησλ 

«πξνπρφλησλ» πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ φπσο ηηο νλφκαζε ν Tarrow (1967) επηβίσζε 

ζηε ζχγρξνλε δεκνθξαηηθή επνρή ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ θαη επνκέλσο 

ελζσκαηψζεθε ζηε δπλακηθή ηεο εθινγηθήο πνιηηηθήο (παξαηίζεηαη ζε Hopkin, 

2006:3) ηα πειαηεηαθά πιαίζηα νη πάηξσλεο ή νη αμησκαηνχρνη ηνπο ζέηνπλ 

ππνςεθηφηεηα θαη νη πειάηεο ηνπο, ηνπο ςεθίδνπλ άιινηε απφ αίζζεκα ππνρξέσζεο 

θαη άιινηε σο ζπγθεθξηκέλε αληαιιαγή γηα ππεξεζίεο πνπ ηνπο έρνπλ ππνζρεζεί.  

Ο θιαζζηθφο ηχπνο ησλ «παιηψλ» πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ πεξηιακβάλεη κηα 

αληαιιαγή αλάκεζα ζε άηνκα- έλα πάηξσλα θαη έλα πειάηε- θαη απηή ε αληαιιαγή 

κεηαμχ αηφκσλ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε κηα δηαξθήο θαη πξνβιεπφκελε ζρέζε. ηηο 

«παιηέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο» ε εγγχηεηα πάηξσλα-πειάηε θαη ηα εμαηξεηέα 

επηιεθηηθά πιενλεθηήκαηα έρνπλ εληνπηζηεί ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. ε πην 

παξαδνζηαθά πιαίζηα, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζα κπνξνχζαλ λα αληιήζνπλ απφ 

πάιαη πνηέ απνζέκαηα αθνζίσζεο θαη ζεβαζκνχ, έηζη ψζηε νη πάηξσλεο λα κπνξνχλ 

λα απνθηήζνπλ πνιηηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο πειάηεο ηνπο ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα 

πξνζθέξνπλ πνιιά ζπγθεθξηκέλα νθέιε. Δπνκέλσο, ζην αγξνηηθφ πιαίζην ε ζρέζε 

πάηξσλα-πειάηε δελ ζηεξηδφηαλ απζηεξά ζηε δηαλνκή ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ 

αγαζψλ. Χζηφζν, απηφ δελ ζήκαηλε φηη ν πάηξσλαο δελ έπξεπε λα αληαπνδψζεη 

ηίπνηα σο αληάιιαγκα. Αληίζεηα απαηηνχληαλ θαη αλακελφηαλ απφ ηνλ πάηξσλα λα 

πξνζθέξεη επξεία πξνζηαζία ζηνπο πειάηεο. πσο αλαθέξεη ν Tarrow (1967:68), ν 

πάηξσλαο είλαη «κία ππνζηήξημε ζε θαηξνχο πείλαο, νη ζπκβνπιέο ηνπ ζα 

αλαδεηεζνχλ επίζεκα πξηλ απφ γάκνπο θαη αγνξέο γεο θαη δεηείηαη ε ζχζηαζε ηνπ 

ζηηο ζπρλέο ζπλαληήζεηο ηνπ αγξφηε κε ηελ γξαθεηνθξαηία» (παξαηίζεηαη ζε Hopkin, 

2006:8). πνπ απηφο ν ηχπνο ησλ «παιηψλ» πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ήηαλ θαιά 

θαηνρπξσκέλνο, ε θαζηέξσζε ζχγρξνλσλ δεκνθξαηηθψλ πξαθηηθψλ ζα ηεινχζε ππφ 

φξνπο δηακεζνιάβεζεο ησλ ηνπηθψλ πξνπρφλησλ κεηαμχ ησλ ςεθνθφξσλ θαη ηνπ 

θξάηνπο. Οη πάηξσλεο γίλνληαλ «ηδηνθηήηεο» παθέησλ ςήθσλ θαη κπνξνχζαλ λα 

αληαιιάμνπλ απηνχο ηνπο ςήθνπο κε ηηο εγεζίεο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, 

ζπλδένληαο έηζη ηνπο εαπηνχο ηνπο κε έλα επξχηεξν δίθηπν πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ 

(Hopkin, 2006:5,8). 
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ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φκσο, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο έρνπλ εμειηρζεί ζε 

θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ην είδνο ηεο παξαδνζηαθήο θνηλσληθήο 

αληαιιαγήο (Hopkin, 2006:3). Οη λέεο πειαηεηαθέο ζρέζεηο απφ ηελ άιιε ζρεηίδνληαη 

κε ηελ «νηθνλνκηθή» αληαιιαγή ζηελ νπνία ν πειάηεο αλαδεηά λα απμήζεη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ αλεμάξηεηα νπνηνπδήπνηε αηζζήκαηνο ππνρξέσζεο απέλαληη ζε 

θάπνην άηνκν (Hopkin, 2006:4). χκθσλα κε ηνλ Tarrow (1967) θαη ηνλ Weingrod 

(1968), θαζψο θαη ηνπο Caciagli θαη Belloni (1981), κειέηεο πνπ έγηλαλ ζηε 

κεηαπνιεκηθή Ηηαιία ζπγθξηκέλα έδεημαλ ηελ αλάδεημε ησλ «λέσλ» πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ ζηηο νπνίεο ε πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κνηίβα αληαιιαγήο, αιιά ελφο λένπ είδνπο. Ο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφο 

εθζπγρξνληζκφο έθεξε κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα θαη αζηηθνπνίεζε, 

πςειφηεξα επίπεδα εθπαίδεπζεο, ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αγξνηηθήο απφ ηελ 

βηνκεραληθή απαζρφιεζε θαη ηελ παξαθκή ησλ παξαδνζηαθψλ αγξνηηθψλ ειίη. 

Απηέο νη εμειίμεηοαπνδπλάκσζαλ ηνπο παξαδνζηαθνχο δεζκνχο πάηξσλα-πειάηε, νη 

νπνίεο άλνημαλ ηνλ δξφκν γηα λέεο κνξθέο αληαιιαγήο.  

Σα νξγαλσκέλα πνιηηηθά θφκκαηα, κε ζρεηηθά γξαθεηνθξαηηθέο δνκέο, 

αληηθαηέζηεζαλ ηνπο γαηνθηήκνλεο θαη ηνπο ηνπηθνχο πξνχρνληεο σο πάηξσλεο. Οη 

πειάηεο απνιακβάλνληαο πςειφηεξν επίπεδν δηαβίσζεο, απαίηεζαλ πην άκεζα πιηθά 

πιενλεθηήκαηα σο αληάιιαγκα γηα ηελ ςήθν ηνπο. ε απηέο ηηο λέεο, «καδηθνχ 

θφκκαηνο» πειαηεηαθέο ζρέζεηο, νη πάηξσλεο έπξεπε λα «αγνξάζνπλ» ςήθνπο 

δηαλέκνληαο ρεηξνπηαζηά νθέιε θαη ράξεο είηε ζε ςεθνθφξνπο αηνκηθά είηε ζε 

νκάδεο ςεθνθφξσλ (Hopkin, 2006:3). Οη λέεο «θνκκαηηθέο» πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

ήηαλ ιηγφηεξν εμαηνκηθεπκέλεο κε ηνπο ςεθνθφξνπο λα εκπιέθνληαη ζε κηθξφηεξεο 

δηάξθεηαο κνηίβα αληαιιαγήο κε ηνπο αμησκαηνχρνπο θαη ηηο θνκκαηηθέο ηνπο 

νξγαλψζεηο. Οη «λέεο» πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη κηθξφηεξε εγγχηεηα 

αλάκεζα ζηνλ πάηξσλα θαη ηνλ πειάηε, αιιά δηλφηαλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ 

παξνρή επηιεθηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πην νηθνλνκηθά 

αλαπηπγκέλσλ πεξηβαιιφλησλ (Hopkin, 2006:5,8). ηηο λέεο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ν 

πάηξσλαο είλαη ε θνκκαηηθή νξγάλσζε παξά θάπνην άηνκν κέζα ζε απηή. Οη 

πειαηεηαθέο ράξεο δηαλέκνληαη απφ κέιε ηεο θνκκαηηθήο νξγάλσζεο, ηα νπνία σο 

αληάιιαγκα ιακβάλνπλ εμνπζηνδφηεζε απφ ηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο θνκκαηηθήο 

ηεξαξρίαο. Έηζη, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο γξαθεηνθξαηηθνπνηνχληαη θαη γίλνληαη 

ιηγφηεξν πξνζσπηθέο, παξφιν πνπ ε πξνζσπηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο θνκκαηηθνχο 
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αληηπξνζψπνπο θαη ηνπο αηνκηθνχο ςεθνθφξνπο παξέκελε ζεκαληηθή γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο. Απφ απηή ηελ άπνςε, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο καδηθνχ 

θφκκαηνο, δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ησλ 

πξνπρφλησλ: είλαη ιηγφηεξν πειαηεηαθέο ιφγσ ηεο αληίζηαζεο θαη ηεο έιιεηςεο 

δέζκεπζεο αλάκεζα ζηνλ πάηξσλα θαη ζην πειάηε. Οη λέεο πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ επέθηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ 

θξάηνπο (Hopkin, 2006:9). 

Απηνί νη δχν ηχπνη ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ έρνπλ ηφζν νκνηφηεηεο φζν θαη 

δηαθνξέο. ζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο, παξφιν πνπ νη λέεο πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

κνηξάδνληαη θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παιηψλ, δειαδή, ε ζρέζε είλαη 

αθφκα νξγαληθή θαη ηα πξνλφκηα πνπ παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο είλαη αθφκα θπξίσο 

ηδησηηθά, σζηφζν, ε ζρέζε απηή είλαη ιηγφηεξν ηεξαξρηθή, πεξηζζφηεξν 

«δεκνθξαηηθή». Έηζη, παξακέλεη κηα αληζνξξνπία εμνπζίαο, ζηελ νπνία ν πάηξσλαο 

έρεη έιεγρν ησλ αγαζψλ πνπ ρξεηάδεηαη ν πειάηεο, αιιά ππάξρεη κηθξφηεξν αίζζεκα 

ζεβαζκνχ θαη εμάξηεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, ν νπνίνο αηζζάλεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ειεχζεξνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ςήθν ηνπ σο εκπφξεπκα πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν γηα λα απμήζεη ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ. 

Γεχηεξνλ, σο απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ιηγφηεξν ηεξαξρηθνχ θαη πξνζσπνπνηεκέλνπ 

πιαηζίνπ, νη λέεο πειαηεηαθέο ζρέζεηο επλννχλ πεξηζζφηεξν ηελ ξεπζηφηεηα θαη ηελ 

αιιαγή ζηελ εθινγηθή ζπκπεξηθνξά δεκηνπξγψληαο έηζη επθαηξίεο γηα κεγαιχηεξν 

αληαγσληζκφ. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζε απηέο ηηο δχν κνξθέο ησλ πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο γηα λα ππνλνκεχζνπλ ηελ αθξίβεηα ηεο έλλνηαο 

(Hopkin, 2006:3). χκθσλα κε ηνλ Allum (1997), ν πειάηεο ν νπνίνο ςεθίδεη 

απηφκαηα ησλ πάηξσλα ηνπ ιφγσ κηαο αίζζεζεο ζεβαζκνχ, θαη ιφγσ ηεο έκκεζεο 

θαη αζαθήο ππφζρεζεο γηα πξνζηαζία θαη βνήζεηα, είλαη έλαο ηειείσο δηαθνξεηηθφο 

θνηλσληθφο δξψλ, απφ ηνλ πειάηε ν νπνίνο αλαδεηά ηνλ πάηξσλα ν νπνίνο πξνζθέξεη 

ηελ θαιχηεξε ζπκθσλία, θαη πνπ κπνξεί αθφκα θαη λα αιιάμεη πάηξσλα αλ 

ζηακαηήζεη λα ηνπ παξέρεη πξνλφκηα (παξαηίζεηαη ζε Hopkin, 2006:10). Σν θνηλφ 

ησλ δχν απηψλ ηχπσλ ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ είλαη ε παξνρή εμαηξεηέσλ αγαζψλ 

κε αληάιιαγκα ηελ ππνζηήξημε (Hopkin, 2006:10). Σέινο, παξφιν πνπ νη 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζπαλίσο ζα είλαη ή ην έλα είδνο ή ην άιιν, ε έθηαζε ηεο 

«νηθνλνκηθήο» δπλακηθήο ζηελ νπνία επηθξαηνχλ έρεη επηπηψζεηο ζηελ θνκκαηηθή 

δεκνθξαηία. Αλ ν κφλνο ιφγνο ππνζηήξημεο ηνπ θφκκαηνο είλαη ε απεπζείαο 
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νηθνλνκηθή αληαιιαγή ε νπνία δελ πεξηιακβάλεη αηζζήκαηα αθνζίσζεο ή 

ηδενινγηθήο ζπγγέλεηαο, ηφηε ππάξρεη κηθξή πηζαλφηεηα νη πειάηεο λα ζπλδεζνχλ κε 

ην θφκκα, αλ ηα νθέιε δελ είλαη επηθείκελα. Απηφ δεκηνπξγεί ηελ πηζαλφηεηα γηα 

πνιηηηθή αζηάζεηα θαη αλαζηάησζε, παξά ηελ ζπλέρηζε ή ηνπιάρηζηνλ ηελ 

ζηαζηκφηεηα πνπ ζπρλά ζρεηίδνληαη κε ηα πειαηεηαθά πνιηηηθά ζπζηήκαηα (Hopkin, 

2006:4). 

Δπηπξφζζεηα, ν Hopkin αλαθέξεηαη ζηηο θιαζζηθέο πειαηεηαθέο αληαιιαγέο, 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ιίγν πνιχ ηδησηηθά εμαηξεηέα αγαζά. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ 

Hopkin, φζν αθνξά ηελ εθινγηθή πνιηηηθή, ν κφλνο πφξνο πνπ είλαη ζπλήζσο 

δηαζέζηκνο ζηνλ πειάηε είλαη ε ςήθνο, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ππέξ ελφο ππνςεθίνπ 

ή ελφο θφκκαηνο. Χζηφζν, ν πειάηεο κπνξεί επίζεο λα πξνζθέξεη θαη άιιεο 

ππεξεζίεο, φπσο βνήζεηα κε ηελ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία ή «παθέηα» ςήθσλ απφ 

θίινπο, ζπγγελείο ή ζπλαδέιθνπο. ζν πεξηζζφηεξν απηά ηα πξνλφκηα παξέρνληαη ζε 

έλαλ κφλν ππνςήθην, παξά ζε κηα θνκκαηηθή νξγάλσζε ηφζν πην πειαηεηαθή είλαη 

θαη ε ζρέζε. Παξνκνίσο, ν πάηξσλαο (ππνςήθηνο ή θφκκα) κπνξεί λα πξνζθέξεη 

αγαζά πνηθίισλ κνξθψλ. Σα δεκφζηα αγαζά, φπσο ε αξκφδηα δηαρείξηζε ηεο 

νηθνλνκίαο ή κία απνηειεζκαηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, παξέρνπλ δηάρπην φθεινο θαη 

επνκέλσο είλαη αλαπνηειεζκαηηθά σο αληακνηβή γηα ηελ εγγχεζε ηεο ζηήξημεο ελφο 

πειάηε. Σα ζπιινγηθά αγαζά, φπσο ηα θνξνινγηθά ή θαλνληζηηθά πιενλεθηήκαηα γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο είλαη νκαδηθά αγαζά. Σέηνηα αγαζά κπνξνχλ 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ πειαηεηαθή αληαιιαγή, αιιά ζε κηα νκάδα παξά ζε αηνκηθφ 

επίπεδν. Σέινο, ηα ηδησηηθά αγαζά, ηα νπνία παξέρνπλ επηιεθηηθά πξνλφκηα ζε 

αηνκηθφ επίπεδν, είλαη ηδαληθά ζηελ παξαγσγή πειαηεηαθήο αληαιιαγήο θαη έηζη, ν 

πειάηεο, δελ έρεη ακθηβνιία φηη ε ππνζηήξημε ηνπ ζα μεπιεξσζεί κε άκεζν ηξφπν 

(2006:5-6). 

Δπίζεο, ν Hopkin παξαζέηεη θαη ηνλ νξηζκφ ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ πνπ ν 

Lyrintzis ην 1984 νλφκαζε «γξαθεηνθξαηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο». χκθσλα ινηπφλ 

κε απηφλ ηνλ νξηζκφ ε αχμεζε ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο νδήγεζε ζε κηα ηεξάζηηα 

επέθηαζε ηνπ θξαηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα γηα λα δψζνπλ δνπιεηά ζηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηνπο (2006:10). 

Έλαο άιινο νξηζκφο ζηνλ νπνίν ν Hopkin αλαθέξεηαη είλαη απηφο ηεο ζπληερληαθήο 

πνιηηηθήο αληαιιαγήο. Απηή ε αληαιιαγή, πεξηιακβάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα 
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πνπ θαζηεξψλεη καθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο κε έλα πάηξσλα, φπσο ήηαλ γηα παξάδεηγκα 

νη ζηελέο ζρέζεηο αλάκεζα ζην Coldiretti
1
 θαη ην DC

2
 ζηε κεηά-πνιεκηθή Ηηαιία. 

Απηφο ν ηχπνο αληαιιαγήο δηαθέξεη απφ ηηο «παιηέο» πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζε δχν 

δηαζηάζεηο: πξψηνλ, ε αηνκηθή ζρέζε ηνπ ςεθνθφξνπ κε ηνλ πάηξσλα ιεηηνπξγεί κε 

ηε κεζνιάβεζε ελφο νξγαληζκνχ ελδηαθέξνληνο θαη δεχηεξνλ, ν 

αηνκηθφοκηθξνθαιιηεξγεηήο δελ απνιακβάλεη θαλέλα απφ ηα εμαηξεηέα νθέιε πνπ 

δελ είραλ νη άιινη κηθξνθαιιηεξγεηέο. Ο δηθαηνχρνο είλαη κηα νκάδα, θαη φρη κφλν 

έλα άηνκν, κε απνηέιεζκα λα απνδπλακψλεηαη ε ζρέζε αληαιιαγήο. Παξνκνίσο, νη 

πάηξσλεο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα πειαηεία θαηά κήθνο εζλνηηθψλ γξακκψλ, 

είηε πξνζθέξνληαο πνιηηηθά νθέιε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εζλνηηθή νκάδα ή επλνψληαο 

κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κε εζλνηηθή ηδηαηηεξφηεηα ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ 

(Hopkin, 2006:11). Απηφ πνπ μερσξίδεη ηελ ζπληερληαθή αληαιιαγή απφ ηηο «παιηέο» 

θαη «λέεο» πειαηεηαθέο ζρέζεηο είλαη φηη ν ρακειφηεξνο βαζκφο ησλ παξνρψλ ηνπ 

πειάηε παξνπζηάδεη ην ελδερφκελν λα ππνλνκεχζεη ηε ζρέζε αληαιιαγήο. χκθσλα 

κε ηνλ Furlong (1976) κε εμαίξεζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη πάηξσλεο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ αλαπηπγκέλνπο κεραληζκνχο παξαθνινχζεζεο ζηε βάζε ησλ 

εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ, δελ ππάξρεη ζρεδφλ ηίπνηα πνπ λα απνηξέςεη ηνλ πειάηε 

απφ ην λα απνζηαηήζεη θαη έηζη, λα κε δψζεη ηελ ςήθν ηνπ ζηνλ πάηξσλα ή λα κελ 

πάεη λα ςεθίζεη θαζφινπ (παξαηίζεηαη ζε Hopkin, 2006:11). Αλ ν πάηξσλαο ηεξήζεη 

ηε ζπκθσλία, ηφηε ην κέινο ηεο πειαηεηαθήο νκάδαο ζα απνιαχζεη ηα πξνλφκηα έηζη 

θαη αιιηψο θαζψο ηα ζπιινγηθά αγαζά είλαη έλα νκαδηθφ αγαζφ γηα ηα κέιε ηεο 

νκάδαο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο φκσο, ν πάηξσλαο είλαη πην εθηεζεηκέλνο: ε 

απνηπρία ηνπ λα απνδψζεη ηα πνιηηηθά νθέιε είλαη πην θαλεξή ζηελ πειαηεηαθή 

νκάδα θαη έηζη, ε νκάδα απηή κπνξεί λα πξνζθέξεη αιινχ ηελ ππνζηήξημε ηεο. 

Δπνκέλσο, ε δεκηνπξγία θαη ε δηαηήξεζε απηψλ ησλ κνξθψλ αληαιιαγήο είλαη πην 

                                                           
1
ConfederazioneNazionaleColdtivatoriDiretti (Δζληθήπλνκνζπνλδία Αγξνηψλ): 

Ηδξχζεθε απφ ηνλ PaoloBonomiζηηο 30 Οθησβξίνπ 1944 θαη είλαη ε κεγαιχηεξε 

έλσζε ηεο εθπξνζψπεζεο θαη ηεο βνήζεηαο ηεο ηηαιηθήο γεσξγίαο. 

2
ChristianDemocracy(Υξηζηηαληθή Γεκνθξαηία): Ήηαλ έλα Υξηζηηαληθφ δεκνθξαηηθφ 

θφκκα ζηελ Ηηαιία. Ηδξχζεθε ην 1943 θαη έπαημε θπξίαξρν ξφιν ζηελ πνιηηηθή ηεο 

Ηηαιίαο γηα 50 ρξφληα, απφ ηελ έλαξμε ηνπ ην 1944 κέρξη ηελ ηειηθή θαηάξξεπζε ηνπ 

ην 1994. 
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πξνβιεκαηηθή απφ φηη ζηηο «παιηέο» θαη «λέεο» πειαηεηαθέο ζρέζεηο (Hopkin, 

2006:11-12). 

Σέινο, γεληθά νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο είλαη έλαο κεραληζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη νη αληηπξφζσπνη ηνπο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πνιηηηθή 

ππνζηήξημε σο αληάιιαγκα ησλ επηιεθηηθψλ πξνζθεξφκελσλ πξνλνκίσλ ζηνπο 

θξαηηθνχο κεραληζκνχο. Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζπρλά δηαζέηνπλ ηα πξνλφκηα ζηνπο 

ιηγφηεξν πξνλνκηνχρνπο θαη δεδνκέλνπ φηη νη πειάηεο απηνί δελ έρνπλ λα 

πξνζθέξνπλ σο αληάιιαγκα θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ςήθν ηνπο, νη 

αλαδηαλεκεηηθέο ζπλέπεηεο απφ νπνηαδήπνηε πειαηεηαθή αληαιιαγή ηείλνπλ λα είλαη 

ιηγφηεξν ζεκαληηθέο (Hopkin, 2006:16-17). 

Απφ ηελ άιιε, ν Γεκήηξεο σηεξφπνπινο παξαζέηεη ηηο εξκελείεο άιισλ 

αλαιπηψλ. χκθσλα κε ηνλ Μαπξνγνξδάην (1983:5) φηαλ κηιάκε γηα πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο ελλννχκε «έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θνηλσληθήο θαη ηδηαίηεξα πνιηηηθήο 

νξγάλσζεο ηεο νπνίαο βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν θαη ραξαθηεξηζηηθφ ζεκέιην είλαη ην 

δεχγνο πάηξσλαο-πειάηεο» (παξαηίζεηαη ζε σηεξφπνπινο, 2007:3-4). πλερίδεη 

ιέγνληαο φηη «ε ζρέζε πάηξσλα-πειάηε είλαη δπαδηθή θαη πξνζσπηθή, ζπκβνιαηαθή 

θαη νινθιεξσκέλε, αλεπίζεκε θαη ζεκειησδψο εξγαιεηαθή θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο 

ηηο ζρέζεο, ακνηβαία αιιά θαη αζπκκεηξηθή θαη θάζεηε, κε ηελ έλλνηα φηη ν πειάηεο 

εμαξηάηαη απφ ηνλ πάηξσλα (Mavrogordatos, 1983:6, παξαηίζεηαη ζε σηεξφπνπινο, 

2007:4). Απφ ηελ άιιε ν Λπξηηδήο αλαθέξεη φηη «νη πνιηηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

κπνξνχλ επίζεο λα ζεσξεζνχλ σο ηξφπνο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καδψλ ζηελ 

πνιηηηθή» (1983, 1984, παξαηίζεηαη ζε σηεξφπνπινο, 2007:7).  

Ο LuigiGraziano, (1978:297), ιέεη φηη «νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα 

πάξνπλ δχν κνξθέο: ηελ «ηδησηηθνπνίεζε» ηεο πνιηηηθήο ή ηελ «απνίθεζε» ηεο 

θνηλσλίαο πνιηηψλ. Ζ πνιηηηθή «ηδησηηθνπνηείηαη» φηαλ νκάδεο έρνπλ άκεζε κε 

δηακεζνιαβνχκελε πξφζβαζε ζηελ πνιηηηθή εμνπζία ηελ νπνία ρεηξίδνληαη σο 

εξγαιείν γηα ηδησηηθνχο ζθνπνχο. Ζ «απνίθεζε ηεο θνηλσλίαο» είλαη ε αληίζηξνθε 

δηαδηθαζία: ζεκεηψλεηαη φηαλ πξνεγνπκέλσο απηφλνκνη θνηλσληθνί ζεζκνί 

θαηαιήγνπλ λα ξπζκίδνληαη απφ ηα θφκκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ εμνπζία» 

(παξαηίζεηαη ζε σηεξφπνπινο, 2007:4). 

Ο Νίθνο Μνπδέιεο (1987) ιέεη φηη «νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο είλαη έλα απφ ηα 

είδε πνιηηηθήο θπξηαξρίαο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ θάζεηε νξγάλσζε ησλ πνιηηηθψλ 
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ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο, δειαδή ηε ζχλδεζε ησλ πειαηψλ κε έλαλ 

πνιηηηθφ πάηξσλα (βνπιεπηή, ππνπξγφ, πνιηηηθφ θφκκα)» Μέζα απφ απηή ηνπο ηεο 

ζρέζε, νη «πειάηεο» κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο δσή. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη άηνκα ηα νπνία κπνξεί λα κελ αλήθνπλ θαλ ζηελ ίδηα θνηλσληθή ηάμε 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πνιηηηθή εμνπζία. Ο 

Μνπδέιεο φκσο έθαλε αλαθνξά θαη γηα ηελ «νξηδφληηα νξγάλσζε ησλ πνιηηηθψλ 

ζρέζεσλ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία άηνκα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηελ 

θνηλσληθή θαηάηαμε, θηηάρλνπλ πνιηηηθνχο δεζκνχο ρσξίο λα ρξεηάδνληαη θάπνηνλ 

πάηξσλα (σηεξφπνπινο, 2007:5). 

Ζ IsabelKusche ηνπνζεηεί ηηο πνιηηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην 

ελφο δεκνθξαηηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ εζσηεξηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ θπβέξλεζε θαη ηε γξαθεηνθξαηία, ζηελ θνκκαηηθή πνιηηηθή θαη 

έλα ζρεηηθά πνιηηηθνπνηεκέλν θνηλφ. ην πιαίζην ηεο ππάξρνπζαο έξεπλαο ζρεηηθά 

κε ηελ ζχλδεζε αλάκεζα ζηε δεκνθξαηία θαη ηηο πνιηηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ε 

Kusche ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν ηνπ Luhmann ζρεηηθά κε ηνλ επίζεκν θαη 

αλεπίζεκν θχθιν ηζρχνο
3
 γηα λα επηζεκάλεη παξαιιειηζκνχο θαη δηαθνξέο αλάκεζα 

ζε έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο θαη 

έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν νη πειαηεηαθέο πξνζδνθίεο επηθξαηνχλ. Σα 

δεκνθξαηηθά πνιηηηθά ζπζηήκαηα βαζίδνληαη ζηελ ηππηθή, λνκηθά θσδηθνπνηεκέλε 

ηζρχ θαη ηελ άηππε εμνπζία. Ζ πειαηεηαθή ηζρχο, είλαη κία εηδηθή κνξθή άηππεο 

εμνπζίαο πνπ επεξεάδεη απηή ηελ αιιειεπίδξαζε. Σα πνιηηηθά ζπζηήκαηα κε 

πειαηεηαθέο πξνζδνθίεο δηαθέξνπλ απφ απηά κε πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζρεηηθά 

κε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ, ηε γελίθεπζε ηεο πνιηηηθήο θαη ηηο πην 

ζεκαληηθέο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο ζην ζχζηεκα (2014:207). 

                                                           
3
χκθσλα κε ηνλ Luhmann (1983:164-167,1990:48-51) αλάινγα κε ην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα, ε εμνπζία κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή ζπζρεηίδνληαο ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ 

γξαθεηνθξαηία, ηελ θνκκαηηθή πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ θνηλνχ κεηαμχ ηνπο. 

ηηο δεκνθξαηίεο ε εμνπζία δελ ιεηηνπξγεί κε ηεξαξρηθφ ηξφπν, αιιά παξάγεη κηα 

θπθιηθή δπλακηθή. Ζ θνκκαηηθή πνιηηηθή ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο ζηηο απνθάζεηο ηηο 

θπβέξλεζεο θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ δεζκεχεη ηε δεκφζηα 

πνιηηηθή, ε νπνία κπνξεί λα αληηδξάζεη ςεθίδνληαο ππέξ ή θαηά πνιηηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη πξνζσπηθνχ ζηηο εθινγέο, θαζψο θαη ην αλ ζα ζρεκαηίζνπλ ή ζα 

εληαρζνχλ ζε νκάδεο ελδηαθέξνληνο.   
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χκθσλα κε ηνλ Lemarchand (1981:15), γηα δεθαεηίεο ε θνηλσληθή επηζηήκε 

ππνγξάκκηδε ηελ πνιηηηθή ζεκαζία ησλ αζχκκεηξσλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε 

ηζρπξνχοπάηξσλεο θαη ιηγφηεξν ηζρπξνχο πειάηεο, κε ηνπο ηειεπηαίνπο λα 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θαη αθνζίσζε κε αληάιιαγκα δηάθνξεο ράξεο (παξαηίζεηαη 

ζε Kusche, 2014:208). Σε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970, νη πνιηηηθέο πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο ζεσξήζεθαλ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Ζ ρνξήγεζε 

εμππεξεηήζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ πξνλνκίσλ κε αληάιιαγκα ςήθνπο θαηλφηαλ λα 

επηζεκαίλεη ηηο ειιείςεηο ησλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ δελ είραλ (αθφκα) 

εθκνληεξληζηεί, αιιά είραλ ζπκβηβαζηεί κε ηηο παξαδνζηαθέο δνκέο. χκθσλα κε ηνλ 

Roniger (2004:355-356), ηε δεθαεηία ηνπ 1980 έγηλε μεθάζαξν φηη νη πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο έηεηλαλ λα γίλνπλ έλα δηαξθέο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνιηηηθήο ζηηο 

αλαδπφκελεο δεκνθξαηίεο, αιιά, έγηλε μεθάζαξν θαη ην γεγνλφο φηη ζε κεγάιν βαζκφ 

νη εδξαησκέλεο δεκνθξαηίεο παξνπζηάδνπλ επίζεο πειαηεηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

(παξαηίζεηαη ζε Kusche, 2014:208). Έηζη, ε έξεπλα γηα ηηο πνιηηηθέο πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο έγηλε πην ζπγθξηηηθή θαη ηνπνζεηήζεθε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο (Kusche, 2014:207-208).  

Ζ δνκή ηεο πνιηηηθήο πειαηεηαθήο ζρέζεο αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ εζσηεξηθή 

πιεπξά ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ άπνςε ησλ εθινγψλ, αιιά θαη ζηελ 

εμσηεξηθή ηεο πιεπξά ζρεηηθά κε ηα νθέιε απφ ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε πνπ 

βαζίδνληαη ζε πνιηηηθέο απνθάζεηο. πσο αλαθέξεη ν Therborn (1987:240), ε ηδέα 

ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζπλεπάγεηαη θαζνιηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηβίσζε, 

ηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε θ.ιπ., θαζψο θαη δηαηάμεηο πνπ ζα δεκηνπξγνχζαλδεζκνχο 

πάηξσλα-πειάηε, ζπρλά απαξαίηεηεο γηα ηελ ιήςε ππνζηήξημεο (παξαηίζεηαη ζε 

Kusche, 2014:208). κσο, ν Kurtz (2002) επηζεκαίλεη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

θνηλσληθή πνιηηηθή σο εθ ηέηνηα δελ απνθιείεη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο (παξαηίζεηαη 

ζε Kusche, 2014:208). ε νξηζκέλα θαζεζηψηα θνηλσληθήο πξφλνηαο νη πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα ζηνρεχζνπλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζην εθινγηθφ 

ζψκα θαη γηα λα ζπλδέζνπλ ηα νθέιε απφ ην θξάηνο πξφλνηαο κε ηηο αηνκηθέο 

απνθάζεηο ςήθνπ. ην πιαίζην ελφο δεκνθξαηηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο φκσο, νη 

θχξηνη πειάηεο ησλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ σο αληάιιαγκα γηα ηέηνηεο 

ράξεο, πέξα απφ ζπκπεξηθνξά πιήξνπο ζεβαζκνχ θαη γεληθεπκέλεο πίζηεο, ηελ ςήθν 

ηνπο ζηηο πνιηηηθέο εθινγέο. πσο ππνγξακκίδνπλ νη Kitschelt θαη Wilkinson (2007) 

θαη ν Piattoni (2001), νη πνιηηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζήκεξα γίλνληαη θπξίσο 
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αληηιεπηέο σο ε πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηηο ινγηθέο απνθάζεηο 

πνπ παίξλνπλ νη εκπιεθφκελνη (παξαηίζεληαη ζε Kusche, 2014:208). 

Ο Hilgers (2011) ρξεζηκνπνηεί κηα ζπζηεκηθή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, κέζσ 

ηεο νπνίαο νη πειαηεηαθέο δνκέο κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο πέξα απφ ηηο ζρέζεηο 

πάηξσλα-πειάηε, θαζψο θαη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ππάξρεη κηα αζπκκεηξία ηζρχνο 

ζηνλ ππξήλα ηνπο θαη λα απνθεπρζεί ε ζχγρπζε κε θαηλφκελα φπσο ε εμαγνξά 

ςήθσλ ή ε δηαθζνξά. Απφ ηελ άιιε ν Luhmann (1995:292-294) ππνζηεξίδεη φηη νη 

πειαηεηαθέο δνκέο κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο σο ζπγθεθξηκέλεο δνκέο 

πξνζδνθηψλ, ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ θνηλσληθψλ δξψλησλ, πνπ 

πξνζαλαηνιίδνπλ ηηο επηινγέο ησλ δξάζεσλ (παξαηίζεληαη ζε Kusche, 2014:209). 

Ζ Kusche ζπλερίδεη παξαζέηνληαο ηνλ νξηζκφ ηνπ Chubb (1981a). Ο Chubb, 

ππνζηεξίδεη φηη ζην βαζκφ πνπ ην θξάηνο πξφλνηαο εηζάγεη ππεξεζίεο θαη παξνρέο 

πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηάθνξεο απαηηήζεηο ηνπ θνηλνχ, πνιιαπιαζηάδεη επίζεο 

ηηο πεγέο ηεο εμνπζίαο θαζηεξψλνληαο ηελ πξνζδνθία ηέηνησλ παξνρψλ. Παξφκνηα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ θαη νη πειαηεηαθέο δνκέο.  

Απφ ηελ νπηηθή ησλ πνιηηηθψλ σο πάηξσλεο, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

ζπλεπάγνληαη κηα εηδηθή δξάζε, γηα παξάδεηγκα ε ςήθνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ππνςήθην ή θφκκα, πην πηζαλφ φκσο είλαη ε πξνζθνξά ελφο ζεηηθνχ θηλήηξνπ γηα 

απηφ. Σέηνηα θίλεηξα κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ ηελ ππφζρεζε γηα κηα ζέζε 

εξγαζίαο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε έσο ηελ ππνζηήξημε ζε πεξηπηψζεηο ζεκαληηθήο 

αλάγθεο ή βνήζεηαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

Δπηπιένλ, νη ζπλεζηζκέλεο δηαδηθαζίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ δελ 

εμαξηψληαη απφ ηνπο πιηθνχο πφξνπο ηνπ θξάηνπο, φπσο είλαη ε έθδνζε ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ή αδεηψλ, κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ζεηηθά θίλεηξα γηα ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ειπίδνπλ κφλν φζνη παξνπζηάδνπλ ηελ θαηάιιειε πνιηηηθή ππνζηήξημε.  

Απφ ηελ άιιε ν VandeWalle (2007) ιέεη φηη παξφιν πνπ νη πνιηηηθέο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζπρλά θαζνξίδνληαη σο κηα ζρέζε αληαιιαγήο, ζπάληα κηα 

ζεηηθή έγθξηζε ζα πξνθαιέζεη άκεζα κηα επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ 

ςεθνθνξία. Ζ εμαγνξά ςήθσλ ζίγνπξα ζπκβαίλεη, αιιά επεηδή είλαη εμαηξεηηθά 

δαπαλεξή γηα ηνπο πνιηηηθνχο, ηελ επηιέγνπλ κφλν φηαλ ρξεηάδνληαη κφλν ιίγνπο 

ςήθνπο γηα λα επεξεάζνπλ ην εθινγηθφ απνηέιεζκα απνθαζηζηηθά ή φηαλ ζεκαληηθά 

ηκήκαηα ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο είλαη ηφζν θησρά, πνπ ειάρηζηα πιηθά θίλεηξα είλαη 



12 
 

επαξθή γηα λα θεξδίζνπλ ηελ ςήθν ηνπο (παξαηίζεηαη ζε Kusche, 2014:212). 

χκθσλα φκσο κε ηελ Kusche, νη πνιηηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο βαζίδνληαη ζε 

πξνζδνθίεο πνπ είλαη ιηγφηεξν εηδηθέο φζνλ αθνξά ην ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν. Ο 

πειάηεο πεξηκέλεη φηη ν πάηξσλαο ζα ππνζέζεη φηη εθείλνο ζα ηνλ ζηεξίδεη ζηελ 

ςεθνθνξία. Σελ ίδηα ζηηγκή, ν πάηξσλαο πεξηκέλεη απφ ηνλ πειάηε λα ππνζέζεη φηη ν 

πξψηνο ζα (ζπλερίζεη) λα παξαρσξεί ζηνλ πειάηε ζπγθεθξηκέλα πξνλφκηα αλ ν 

πειάηεο ηνλ ςεθίζεη θαη φηη ν πάηξσλαο ζα ζηακαηήζεη λα παξέρεη ζηνλ πειάηε 

πξνλφκηα αλ ν ηειεπηαίνο δελ ηνλ ζηεξίμεη (2014:212). 

χκθσλα κε ηνλ MasaakiYokota θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έρεη δηεμαρζεί 

έλαο κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο ζηε δεκνθξαηία. Λέγεηαη φηη νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο πνιηηηθήο δηαθζνξάο θαη επνκέλσο είλαη επηβιαβείο γηα ηελ 

πνηφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο. Έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ε πνηφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο είλαη 

επίζεο έλα απφ ηα θχξηα ζέκαηα ζηε κειέηε γηα ηε κεηάβαζε πξνο θαη ηελ εδξαίσζε 

ηεο δεκνθξαηίαο(2006:1). 

Ζ κειέηε ησλ πνιηηηθψλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ έρεη αλαπηπρζεί παξάιιεια κε ηελ 

πξφνδν ζηε ζχγρξνλε πνιηηηθή επηζηήκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαπνιεκηθήο 

πεξηφδνπ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Ζ εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία πνπ ππάξρεη ππνδειψλεη φηη ην 

θαηλφκελν πνπ είλαη γλσζηφ σο «πειαηεηαθέο ζρέζεηο» μεπεξλάεη επνρέο θαη 

πνιηηηζκνχο. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Roniger (1994), νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο έρνπλ 

κεγάιε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ή πιαζηηθφηεηαο θαη κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηηο ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο ζηελ πνξεία ηνπ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ εθζπγρξνληζκνχ 

(παξαηίζεηαη ζε Yokota, 2006:2). 

πσο αλαθέξεη ν Yokota, νη γξαθεηνθξαηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο είλαη ε λέα κνξθή 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ νπνία ηα πνιηηηθά θφκκαηα σο «ζπιινγηθνί πάηξσλεο» 

κεζνιαβνχλ ζηηο πνιηηηθέο αληαιιαγέο ζε αληίζεζε κε ην “caciquismo”
4
 ηνπ 19

νπ
 

αηψλα πνπ βαζηδφηαλ ζην πιέγκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ γχξσ απφ ηνπο 

πξνχρνληεο. Οη γξαθεηνθξαηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ινηπφλ απνηεινχληαη απφ ηε 

                                                           
4
Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δχλακε ηνπηθψλ αξρεγψλ πνπ 

επεξεάδνπλ επηηπρψο ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία γηα δηθφ ηνπο φθεινο. 

Υξεζηκνπνηείηαη σο επί ην πιείζησλ γηα αλαθνξά ζηελ Ηζπαλία ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 

αηψλα θαη ζην Μεμηθφ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. 
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ζπζηεκαηηθή δηείζδπζε ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ απφ κέιε ηνπ θφκκαηνο θαζψο θαη 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαηαλνκήο ησλ πξνλνκίσλ πνπ απηή ε δηείζδπζε 

πξνθαιεί. Παξφιν πνπ απηή ε κνξθή πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ κνηάδεη πνιχ κε απηφ 

πνπ είρε νλνκαζηεί «θνκκαηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε παηξσλία», πξνηηκήζεθε ν φξνο 

«γξαθεηνθξαηηθέο» ιφγσ ηνπ ξφινπ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ πνπ θαζνξίδεη ηηο 

δπλακηθέο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (2006:5). 

χκθσλα κε ηνλ Downs (1957) θαη ηνπο Lipset θαη Rokkan (1967) απφ ην 

1950 ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ πνιηηηθή επηζηήκε έρεη θπξηαξρήζεη ην κνληέιν ηεο 

«ππεχζπλεο θνκκαηηθήο απηνδηνίθεζεο», δειαδή, ε ινγηθή πνπ απνηειεί ηε βάζε 

ηφζν γηα ηηο ζεσξίεο ηεο νξζνινγηθήο επηινγήο φζν θαη γηα ηηο ηζηνξηθέο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πέληε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηνλ, νη 

ςεθνθφξνη έρνπλ πνιηηηθέο πξνηηκήζεηο ζε κηα ζεηξά απφ βαζηθά δεηήκαηα γηα ην αλ 

δηαζέζνπλ ή ζα αλαδηαλείκνπλ αλεπαξθείο πφξνπο κέζσ θξαηηθήο δξάζεο. Γεχηεξνλ, 

νη πνιηηηθνί θαη ηα θφκκαηα πνπ αλαδεηνχλ ςήθνπο δεζκεχνπλ ζεκαληηθέο ζέζεηο 

ζηελ εθινγηθή πιαηθφξκα ή πξνγξάκκαηα πνπ ππφζρνληαη λα ζεζπίζνπλ αλ 

εθιεγνχλ. Σξίηνλ, νη ςεθνθφξνη ζρεηίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο κε εθείλεο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηνπο θνκκαηηθνχο αληηπάινπο θαη επηιέγνπλ ην πην ζπκβαηφ 

πξνγξακκαηηθφ ζρέδην. Σέηαξηνλ, ηα ληθεθφξα θφκκαηα ή νη ζπλαζπηζκνί θνκκάησλ 

κε ζρεηηθά φκνηα πξνγξάκκαηα εθαξκφδνπλ ηηο ππνζρέζεηο ηνπο, αλάινγα κε ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ εθινγηθψλ ηνπο πεξηθεξεηψλ. Πέκπην, νη ςεθνθφξνη ζεσξνχλ ηα 

θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο ππεχζπλα γηα ηελ επίδνζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθινγηθήο πεξηφδνπ (Kitscheltetal., 2007:1-2).  

Απηφ πνπ αγλνεί φκσο απηφ ην κνληέιν είλαη φηη ζε πνιιέο ρψξεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θάπνησλ αλαπηπγκέλσλ βηνκεραληθψλ δεκνθξαηηψλ 

ππάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο ζχλδεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ παηξσλία θαζψο θαη 

ζχλδεζεο αλάκεζα ζηα θφκκαηα θαη ηνλ ςεθνθφξν. ε πνιιά πνιηηηθά ζπζηήκαηα ε 

δηαζχλδεζε πνιίηε-πνιηηηθνχ βαζίδεηαη ζε άκεζεο πιηθέο αληηπαξνρέο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο πνιηηψλ ζηνπο νπνίνπο νη πνιηηηθνί μέξνπλ 

πψο λα αληαπνθξηζνχλ γηα λα πάξνπλ ηελ ςήθν ηνπο κε ην ζσζηφ ηίκεκα. H 

πειαηεηαθή επζχλε αληηπξνζσπεχεη κηα ζπλαιιαγή, ηελ απεπζείαο αληαιιαγή ηεο 

ςήθνπ ελφο πνιίηε ζε αληάιιαγκα γηα ηηο άκεζεο εληζρχζεηο ή ηε ζπλέρηζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο (Kitscheltetal., 2007:2). 
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χκθσλα κε ηνπο Clapham (1982), CruiseO‟ Brien (1975) θαη Fox (1969) νη 

πνιηηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ήηαλ απιά κηα εηδηθή πεξίπησζε ελφο πνιχ πην 

δηαδεδνκέλνπ κνηίβνπ θνηλσληθνχ δεζκνχ πνπ κπνξνχζε λα βξεζεί ζηηο 

«παξαδνζηαθέο» θνηλσλίεο απφ ηε λφηηα Ηηαιία θαη ηε ελεγάιε κέρξη ηελ Ηλδία. Οη 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζεσξήζεθαλ σο κία αλζεθηηθή, δηαπξνζσπηθή, ηεξαξρηθή θαη 

επνκέλσο αζχκκεηξε ζρέζε αλάκεζα ζε πάηξσλεο θαη πειάηεο πνπ ππνζηεξίδνληαλ 

απφ έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην. Οη ιίγνη πνιηηηθνί επηζηήκνλεο πνπ εμέηαζαλ ηηο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 είραλ αξρίζεη λα 

παξέρνπλ κηα ζπγθξηηηθή πξννπηηθή πνπ εμέηαδε ηελ εκπέδσζε ησλ πειαηεηαθψλ 

πνιηηηθψλ ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηθά θαζεζηψηα. Δπίζεο, ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ν 

ζηαζεξφο, θαλνληζηηθφο θαη ηεξαξρηθφο ραξαθηήξαο πνπ απνδίδεηαη ζηηο πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο ήηαλ κφλν κηα εηδηθή πεξίπησζε πνπ δελ επηθξαηεί ηνπιάρηζηνλ ζε 

πεξηβάιινληα δεκνθξαηηθνχ εθινγηθνχ αληαγσληζκνχ(Kitscheltetal., 2007:4). 

Οη Kitschelt θαη Wilkinson νξίδνπλ ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο σο έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν «αληαιιαγήο» αλάκεζα ζε εθινγηθέο πεξηθέξεηεο πνπ δξνπλ σο 

εληνιείο θαη ηνπο πνιηηηθνχο πνπ δξνπλ σο πξάθηνξεο ζηα δεκνθξαηηθά ζπζηήκαηα. 

Απηή ε αληαιιαγή επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αγαζψλ, αλ θαη ε 

ζθνπηκφηεηα θαη ε επηκνλή ηεο πειαηεηαθήο ακνηβαηφηεηαο δελ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

ηχπν ησλ αγαζψλ πνπ αληαιιάζζνληαη. Έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηφζν νη 

πειάηεο φζν θαη νη πάηξσλεο είλαη φηη ε πειαηεηαθή αληαιιαγή αλάκεζα ζηνπο 

εληνιείο θαη ηνπο πξάθηνξεο δελ είλαη ζπλήζσο ηαπηφρξνλε, αιιά ιακβάλεη ρψξα κε 

ηνλ θαηξφ. Απηφ δεκηνπξγεί ηελ εκθαλή απεηιή γηα επθαηξηαθή απνζηαζία, ζηελ 

νπνία ή ν ςεθνθφξνο ή ν πάηξσλαο αλαθαινχλ ηε ζπκθσλία πνπ θάπνηε απηφο ή 

απηή είρε «θαηαβάιιεη» (2007:7). 

χκθσλα κε ηνλ ChristosLyrintzis νη γξαθεηνθξαηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη έρνπλ σο ραξαθηεξηζηηθά 

ηε ζπζηεκαηηθή δηείζδπζε ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ θφκκαηνο ζην θξαηηθφ κεραληζκφ 

θαη ηελ θαηαλνκή εμππεξεηήζεσλ κέζσ ησλ ππαξρφλησλ ζέζεσλ θαη ηκεκάησλ ζην 

δεκφζην ηνκέα θαη ηελ πξνζζήθε λέσλ, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο εμνπζίαο θαη 

ηελ δηαηήξεζε ηεο εθινγηθήο βάζεο ελφο θφκκαηνο. ηαλ ην θξάηνο έπαηδε πάληα 

θεληξηθφ ξφιν ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή φζν θαη ζηελ πνιηηηθή αλάπηπμε, ήηαλ πνιχ 

πηζαλφ ηα θφκκαηα ζηελ θπβέξλεζε λα ζηξαθνχλ ζην θξάηνο σο ην κφλν κέζν γηα λα 

παγηψζνπλ ηελ εμνπζία ηνπο, θαη απηφ πεξαηηέξσ απνδπλάκσλε ηελ νξγάλσζε θαη 
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ηελ ηδενινγία ηνπο. Έλα ηέηνην πνιηηηθφ θφκκα γίλεηαη ζπιινγηθφο πάηξσλαο κε ηα 

πειαηεηαθά δίθηπα λα βαζίδνληαη ζε έλα πεξίπινθν ζπλδπαζκφ ησλ θνκκαηηθψλ 

κεραληζκψλ κε ην θξαηηθφ κεραληζκφ (1984:103-104). 

Ο DimitriosChristopoulos παξαζέηεη ηνλ νξηζκφ 

ηεοDonatellaDellaPorta(1996:363): «ε δηαθζνξά θαη νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαίλεηαη 

λα αιιεινεληζρχνληαη θαζψο θαη ηα δχν θαηλφκελα δεκηνπξγνχλ έλα κνηίβν 

αηνκηθήο θηλεηνπνίεζεο θαη αληίιεςεο ηεο πνιηηηθήο σο αθνξκή γηα ηελ πξνζσπηθή 

αλέιημε» (παξαηίζεηαη ζε Christopoulos, 1996:1). Θα ήηαλ φκσο πνιχ απιφ αλ 

βιέπακε ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο σο κηα δηεθζαξκέλε πξαθηηθή ή σο  δηαθζνξά πνπ 

βαζίδεηαη ζε θαζαξά πειαηεηαθέο ζρέζεηο. ηαλ εμεηάδνπκε ηε δηαθζνξά σο έλα 

δηαδεδνκέλν θνηλσληθφ θαηλφκελν, ην νπνίν επεξεάδεη άκεζα θνηλσληθά ήζε, 

ζπλήζσο ππνζέηνπκε φηη ππάξρεη έλα δίθηπν απφ πειάηεο θαη πάηξσλεο κέζα ζην 

νπνίν ηα ιάθπξα ησλ δηεθζαξκέλσλ πξαθηηθψλ είλαη θνηλφρξεζηα. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα αληηιεθζνχκε φηη απηή δελ είλαη κία ακηγψο απεπζείαο 

ζρέζε αλάκεζα ζηνλ πάηξσλα θαη ηνλ πειάηε, αιιά κηα δηαδξαζηηθή, ζηελ νπνία ε 

εμνπζία δελ βξίζθεηαη μεθάζαξα ζε έλαλ απφ ηνπο δχν. Ο «πειάηεο» κπνξεί 

ζεσξεηηθά λα αζθήζεη επηξξνή ζε έλαλ «επηρεηξεκαηία πνιηηηθφ», ν νπνίνο δελ έρεη 

ην κνλνπψιην ηνπ ειέγρνπ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, απεηιψληαο ηνλ φηη ζα αλαδεηήζεη 

ελαιιαθηηθνχο πάηξσλεο (Christopoulos, 1996:1-2). 

ΟKanchanChandra (2004:6) έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ φξν «δεκνθξαηία 

παηξσλίαο» αλαθεξφκελνο ζε «κία δεκνθξαηία ζηελ νπνία ην θξάηνο κνλνπσιεί ηε 

πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηελ νπνία νη εθιεγκέλνη 

αμησκαηνχρνη έρνπλ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη ζηελ 

θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ 

θξάηνπο». Ο Chandra ζπλερίδεη ιέγνληαο φηη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ κηαο ηέηνηαο 

δεκνθξαηίαο «δελ είλαη απιά ην κέγεζνο ηνπ θξάηνπο, αιιά ε δχλακε πνπ έρνπλ νη 

εθιεγκέλνη αμησκαηνχρνη λα θαηαλείκνπλ ηνπο ηεξάζηηνπο πφξνπο πνπ ειέγρνληαη 

απφ ην θξάηνο ζηνπο ςεθνθφξνπο αζθψληαο ηελ δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα ζε φηη 

αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο» (παξαηίζεηαη ζε Pappasetal., 

2012:144). 

Οη Pappas θαη Assimakopoulou παξαζέηνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ 

ChristosLyrintzis.Ο Lyrintzis ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «γξαθεηνθξαηηθέο πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο» γηα λα πεξηγξάςεη κηα μερσξηζηή θαηεγνξία παηξσλίαο ε νπνία 
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«απνηειείηαη απφ ηελ ζπζηεκαηηθή δηείζδπζε ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ θφκκαηνο ζηνλ 

θξαηηθφ κεραληζκφ θαη ηε δηαλνκή πξνλνκίσλ κέζσ απηνχ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κηα νξγαλσκέλε επέθηαζε ησλ ζέζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη 

ηελ πξνζζήθε λέσλ ζε κία πξνζπάζεηα λα δηαζθαιηζηεί ε εμνπζία θαη λα δηαηεξεζεί 

ε εθινγηθή βάζε ησλ θνκκάησλ» (2012: 145). Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, νη δηνξηζκνί 

κέζσ ηεο παηξσλίαο έγηλαλ ηφζν γηα λα ειέγρνληαη ηα δεκφζηα ηδξχκαηα φζν θαη λα 

επηβξαβεπζνχλ ε θνκκαηηθή θαη πνιηηηθή αθνζίσζε. Χζηφζν απφ ηελ ιεπηνκεξή 

πνηνηηθή αλάιπζε ησλ πεξηπηψζεψλ ηνπο πξνθχπηεη κηα πην επέιηθηε εηθφλα πνπ 

ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ελφο ελδηαθέξνληνο κνηίβνπ: Ο έιεγρνο γίλεηαη πην έληνλνο 

θαηά ηνπο δηνξηζκνχο κέζσ ηεο παηξσλίαο ζηα αλψηεξα θαη κεζαία θξαηηθά επίπεδα, 

αλ θαη ε ιεηηνπξγία αληακνηβήο είλαη εκθαλήο θπξίσο ζηα θαηψηεξα θαη κεζαία 

επίπεδα. Πξψηνλ, ζηα αλψηεξα θξαηηθά επίπεδα , νη ππνπξγνί , νη πθππνπξγνί, νη 

γεληθνί γξακκαηείο  ησλ ππνπξγείσλ θιπ. δηνξίδνληαη γηα λα αζθήζνπλ έιεγρν εθ 

κέξνπο εθείλσλ πνπ ηνπο δηφξηζαλ ζε ζρέζε κε ηελ ιήςε απνθάζεσλ , ηελ εθαξκνγή 

ηεο πνιηηηθήο θαη ηελ ξνή ησλ θξαηηθψλ πφξσλ ζε κεγάινπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. ε κεγάιν βαζκφ απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζηελ πξάμε ε ράξαμε ηεο 

πνιηηηθήο εμαξηάηαη απφ πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηνληαη απφ ηνπο ππνπξγνχο παξά απφ 

ιεπηνκεξή πνιηηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη απφ θφκκαηα ελψ βξίζθνληαη 

αθφκα ζηελ αληηπνιίηεπζε. Αληηζηξφθσο νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο δηνξηζκνχο ζηα 

θαηψηεξα επίπεδα θαίλεηαη λα ππνθηλνχληαη απφ ηελ ζπλάξηεζεαληακνηβήο ηεο 

παηξσλίαο. Μηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο παηξσλίαο σο αληακνηβή είλαη ε 

θαηαλνκή ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ καδηθνχ δηνξηζκνχ κηαο νκάδαο αλζξψπσλ ζε κία νξγάλσζε πνπ 

ειέγρεηαη απφ ην ζπκπαηξηψηε ηνπο ππνπξγφ. Σέινο, ζηα κεζαία επίπεδα ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαίλεηαη λα ππάξρεη έλα κείγκα θηλήηξσλ ηφζν γηα έιεγρν φζν 

θαη γηα επηβξάβεπζε. Ο έιεγρνο είλαη εκθαλήο ζηνπο δηνξηζκνχο εθηφο ππνπξγηθνχ 

ηνκέα π.ρ. δεκνζηνγξάθνη ζε δεκφζηεο ζέζεηο, ελψ ε αληακνηβή γίλεηαη ην θίλεηξν ζε 

ζρέζε κε κεηαζέζεηο πξνζσπηθνχ εληφο ηεο πνιηηείαο (Pappasetal, 2012:154-155).  

Οη Kopecky θαη Mair (2007) νξίδνπλ ηελ παηξσλία σο ηελ εμνπζία πνπ έρνπλ 

ηα πνιηηηθά θφκκαηα λα δηνξίδνπλ αλζξψπνπο ζε ζέζεηο ηνπ δεκνζίνπ θαη εκί-

δεκνζίνπ βίνπ (παξαηίζεληαη ζε DiMascioetal., 2010:4). Απηφο ν νξηζκφο καο 

βνεζάεη λα μερσξίζνπκε ηελ παηξσλία απφ άιιεο πην δηεηζδπηηθέο πξαθηηθέο φπσο ν 

λεπνηηζκφο, ε δηαθζνξά θ.α. ε αληίζεζε κε άιιεο πξαθηηθέο, ε παηξσλία δε 
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ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα λα είλαη λφζα, παξάλνκε ή λα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ 

δεκνζίσλ πφξσλ πνπ πξννξίδνληαλ λα επλνήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο. Έηζη, ελψ νξηζκέλεο θνξέο ε παηξσλία κπνξεί λα θαίλεηαη φηη είλαη κηα 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα άιιεο πξαθηηθέο, απηφ ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη 

επαξθέο (DiMascioetal., 2010:5). 

ην άξζξν ηνπ ν ArisTrantidis ππνζηεξίδεη φηη νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

μεπεξλνχλ ηελ αληαιιαγή ησλ ςήθσλ θαη κπνξνχλ λα δηεηζδχζνπλ ζε νξγαλψζεηο 

πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπιινγηθψλ δξάζεσλ. Απηή ε ζπγρψλεπζε δεκηνπξγεί έλα 

πειαηεηαθφ – ζπιινγηθφ ζχζηεκα πνπ αιιάδεη ηφζν ηηο ζρέζεηο πάηξσλα- πειάηε φζν 

θαη ην πιαίζην ζπιινγηθήο δξάζεο κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

χκθσλα κε ηνπο Afonsoetal. (2015) θαη ηνλ Trantidis (2014)  πξφζθαηε 

έξεπλα έρεη δείμεη κία ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ζηελ 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεοθαη αλάκεζα ζηηο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ηηο δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο (παξαηίζεληαη ζε 

Trantidis,2015:1). Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο επνκέλσο κπνξνχλ λα δηεηζδχζνπλ ζε 

ζπλδηθάηα θαη λα εκπιαθνχλ κε ηππηθέο δνκέο ζπιινγηθήο δξάζεο, δεκηνπξγψληαο 

έλα πβξηδηθφ ζχζηεκα δηακεζνιάβεζεο ελδηαθέξνληνο (Trantidis, 2015:1). 

Σέινο, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο απφ ηνλ Piattoni (2001:4) θαη 

ηνλStokes (2007:605) νξίδνληαη σο ε δηαλνκή πξνλνκίσλ απφ ηνπο πνιηηηθνχο 

δξψληεο (πάηξσλεο) ζηνπο πνιηηηθνχο ππνζηεξηθηέο (πειάηεο) σο αληάιιαγκα γηα ηελ 

ππνζηήξημή ηνπο, έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ Lande (1977: xx) σο «κηα θάζεηε, δπαδηθή 

ζπκκαρία αλάκεζα ζε αλζξψπνπο άληζεο θαηάηαμεο, δχλακεο θαη πφξσλ» 

(παξαηίζεληαη ζε Trantidis, 2015:2). 
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Κεφάλαιο 2ο: Οι πελατειακζσ ςχζςεισ ςτισ χώρεσ τησ Νότιασ 

Ευρώπησ 

Σα θξάηε ηεο λφηηαο Δπξψπεο παξαδνζηαθά έρνπλ πξνσζήζεη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κέζσ ηεο παηξσλίαο ζπγθεθξηκέλσλ βηνκεραληψλ θαη επηρεηξήζεσλ. πσο 

θαη ηφηε έηζη θαη ζήκεξα, αλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ζηηο ρψξεο απηέο νη ζεκαληηθέο 

εηαηξίεο ήηαλ θξαηηθέο. ηηο θνηλσλίεο ηηο λφηηαο Δπξψπεο ην θξάηνο έρεη εκπιαθεί 

ζηελ πξνζηαζία ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο απηνλνκίαο θαζψο 

θαη ζε επηρνξεγήζεηο πξνο νξηζκέλεο βηνκεραλίεο θαη ηνλ έιεγρν απηψλ. Οη κεγάινη 

γαηνθηήκνλεο, ηξαπεδίηεο θαη εθνπιηζηέο απνηεινχζαλ ηελ «θαξδηά» ησλ 

θαπηηαιηζηηθψλ ηάμεσλ ηεο λφηηαο Δπξψπεο. Απηνί βαζηδφηαλ ζην θξάηνο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζέζεσο ηνπο κέζσ θξαηηθψλ δαλείσλ θαη ζπκβνιαίσλ. Δπίζεο 

θηιειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαζψο θαη θάπνηνη κηθξναζηνί εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ 

ραιαξή είζπξαμε θφξσλ. Οη ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα έρνπλ επσθειεζεί απφ 

πνιχ θαιχηεξε αζθάιηζε θαζψο θαη θαιχηεξεο ζπληάμεηο απφ φηη νη αγξφηεο θαη νη 

ππάιιεινη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. ε γεληθέο γξακκέο νη λνηηνεπξσπαηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο ηάμεηο εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ ελζσκάησζε ηκεκάησλ ησλ θαηψηεξσλ 

ηάμεσλ ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα κε έλα πειαηεηαθφ «θάζεην» ηξφπν ζπλδένληαο έηζη ηηο 

πνιηηηθέο ειίη κε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο. Απηφο ν ηξφπνο 

ελζσκάησζεο δηέθεξε απφ ηα «νξηδφληηα» ζπκθέξνληα ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ πνπ 

ηαμηλνκνχληαη ζε αληίζεηα πειαηεηαθά δίθηπα (Mouzelis, 1986, παξαηίζεηαη ζε 

Sotiropoulos, 2004:408). Έηζη, νη αλψηεξεο ηάμεηο θαζψο θαη ε αλψηεξε κεζαία ηάμε, 

νη νπνίεο ζπλδένληαλ κε ην θξάηνο κέζσ ησλ ειίη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ 

ελαιιάζζνληαλ ζηελ εμνπζία έρνπλ επσθειεζεί απφ πειαηεηαθέο πξαθηηθέο 

(Sotiropoulos, 2004:408). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηέηαξηνπ ηνπ 20νπ αηψλα, νη δηαπξνζσπηθέο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νδεγνχζαλ ζηελ πξφζιεςε 

ρακειφβαζκσλ ππαιιήισλ ζην δεκφζην ηνκέα, αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο 

«γξαθεηνθξαηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο» (Lyrintzis, 1984, Cazorla, 1992, 

παξαηίζεληαη ζε Sotiropoulos, 2004:409). Αλάκεζα ζηηο αλαδπφκελεο δεκνθξαηίεο 

ηεο λφηηαο Δπξψπεο, ε Διιάδα είλαη  ε ρψξα φπνπ νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο έρνπλ 

αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν. Ζ έλλνηα ησλ «γξαθεηνθξαηηθψλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ», ε 

νπνία επηλνήζεθε απφ ηνλ Λπξηηδή (1984) ζπιιακβάλεη αθξηβψο ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ Διιάδα ηεο κεηαπνιίηεπζεο (Lyrintzis, 1984:103-
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104, παξαηίζεηαη ζε Yokota, 2006:5). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παγίσζεο ηεο 

δεκνθξαηίαο ζηελ Πνξηνγαιία αλαπηχρζεθαλ έληνλα νη γξαθεηνθξαηηθέο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Βέβαηα, ζηελ Πνξηνγαιία ην θπβεξλψλ θφκκα δελ πξνψζεζε 

ηελ παηξσλία. Μάιηζηα, νη γξαθεηνθξαηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ήηαλ πεξηζζφηεξν 

ζπλδεδεκέλεο κε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ παξά κε άκεζε εθινγηθή θηλεηνπνίεζε 

(Yokota, 2006:15). Οη γξαθεηνθξαηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζηελ Ηζπαλία κπνξεί λα 

«θξχβνληαη» πίζσ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θφκκαηνο γηα πεξηζζφηεξεο ςήθνπο 

(Yokota, 2006:11). Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αξθεηνχο ιφγνπο. Πξψηνλ, ηα 

θένπδα ηνπ PSOE
5
 κε ηα νπνία ππήξρε ηζρπξφο δεζκφο κε ηελ πειαηεία, ράξε ζηελ 

επκέλεηα πνπ ιακβάλαλε, ήηαλ ζθνξπηζκέλα ζε φιε ηε ρψξα. Δπηπιένλ, ηα ηνπηθά 

θένπδα ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε πηέξπγα ηνπ PSOE φπσο νη Guerristas
6
 ζηελ 

Αλδαινπζία θαη έηζη ε αλαδήηεζε πεξηζζφηεξεο παηξσλίαο ήηαλ ζηελ νπζία 

ζπλαγσληζκφο γηα εμνπζία κέζα ζην θφκκα παξά εληαία ζηξαηεγηθή (Yokota, 

2006:11-12). Δπίζεο ην PSOE έρνληαο πηνζεηήζεη ηελ πξνγξακκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα 

λα πάξεη φζεο πεξηζζφηεξεο θαη εηεξνγελνχο πξνέιεπζεο ςήθνπο ήηαλ δπλαηφλ, ήηαλ 

πνιχ ξηςνθίλδπλν λα θιίλεη πξνο κεκνλσκέλε αληαιιαγή ξνπζθεηηψλ. Κη απηφ γηαηί 

ζα πξνθαινχζε ηελ θξηηηθή θαη ηελ απνγνήηεπζε ησλ ςεθνθφξσλ πνπ δελ ήηαλ 

νηθείνη κε ηέηνηνπ είδνπο αληαιιαγέο. Σέινο, ην PSOE έδηλε πεξηζζφηεξε έκθαζε 

ζηε θηιαλζξσπία παξά ζηελ παγίσζε ηεο άκεζεο ζρέζεο κε ην εθινγηθφ ζψκα σο 

ηελ πειαηεία ηνπ (Yokota, 2006:12).  

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ λφηησλ επξσπατθψλ θξαηψλ γλσζηφ σο θνκκαηηθή 

παηξσλία ιέγεηαη επίζεο «πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζηε βάζε» θαη αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε 

κεηαμχ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ηεο θνηλσλίαο (Marlino, 1995:350-51, Graziano, 

1978:297, παξαηίζεληαη ζε Sotiropoulos, 2004:411). Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 20νπ 
                                                           
5
SpanishSocialistWorkers' Party (Ηζπαληθφ νζηαιηζηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα): Δίλαη έλα 

ζνζηαιδεκνθξαηηθφ πνιηηηθφ θφκκα ηεο Ηζπαλίαο. Σν θφκκα θπβέξλεζε ζηε 

δεκνθξαηηθή Ηζπαλία απφ ην 1982-1996 θάησ απφ ηελ εγεζία ηνπ FelipeGonzález θαη 

απφ ην 2004-2011, θάησ απφ ηελ εγεζία ηνπ JoséLuisRodríguezZapatero. Δίλαη ην 

παιηφηεξν θφκκα ηεο Ηζπαλίαο.   

6
Δίλαη νη αθφινπζνη ηνπ AlfonsoGuerra (Ηζπαλφο πνιηηηθφο ν νπνίνο ήηαλ 

αλαπιεξσηήο γηα ην ηζπαληθφ νζηαιηζηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα ζην Κνγθξέζν ησλ 

Αληηπξνζψπσλ απφ ην 1977-2015 θαη αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο ηεο Ηζπαλίαο 

απφ ην 1982-1991). 
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αηψλα ηα θφκκαηα ππφζρνληαλ δνπιεηά ζην δεκφζην ζηνπο ςεθνθφξνπο ηνπο. Απηή 

ε πξαθηηθή ζχκθσλα κε ηνλ Marlino, ήηαλ ζπλεζηζκέλε ζηελ Ηηαιία ηε δεθαεηία ηνπ 

‟70 (1984:62, παξαηίζεηαη ζε Sotiropoulos, 2004:411), ζηελ Πνξηνγαιία κεηαμχ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 θαη ζηελ Ηζπαλία κεηά 

ην 1982 (Gillespie, 1990:112, Puhle, 2001:320-21, παξαηίζεληαη ζε Sotiropoulos, 

2004:411). Καη νη ηέζζεξεηο ρψξεο (Ηηαιία, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία θαη Διιάδα) 

εθδειψλνπλ κηα άληζε θαηαλνκή αλζξψπηλσλ πφξσλ, θνξκαιηζκφ θαη λνκηθηζκφ θαη, 

εθηφο απφ ηελ Ηζπαλία, έιιεηςε ραξαθηεξηζηηθήο επξσπατθήο δηνηθεηηθήο ειίη 

(Sotiropoulos 2004, παξαηίζεηαη ζε diMascioetal., 2010). Σέηνηεο ζπλζήθεο θαίλεηαη 

λα ελζαξξχλνπλ ηελ θνκκαηηθή παηξσλία, λα δεκηνπξγνχλ κνηίβα εθηεηακέλεο 

πνιηηηθνπνίεζεο αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ θιηκαθίσλ, παηξσλία ζηε βάζε θαη ηελ 

αλνρή πειαηεηαθψλ κνηίβσλ ζηελ πξφζιεςε ρακειφβαζκνπ πξνζσπηθνχ δεκνζίνπ 

ηνκέα (Sotiropoulos, 2004, παξαηίζεηαη ζε diMascioetal., 2010).  

Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο πξνθαινχλ αχμεζε ζέζπηζεο λέσλ λφκσλ. Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή ην θξάηνο πξνζθέξεη εηδηθή κεηαρείξηζε ζε ζπλδηθάηα θαζψο θαη ζε 

θνηλσληθφ-επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο θαη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο νκάδεο, πνπ 

επσθεινχληαη απφ ηα πξνλφκηα πνπ ηνπο είραλ δνζεί ή απφ ηελ εηδηθή πξφζβαζε 

ζηελ θπβέξλεζε. κσο, ν ππεξβνιηθφο αξηζκφο θαλφλσλ ζπλδέεηαη κε ηνλ λνκηθηζκφ 

(Sotiropoulos, 2004:415). ε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο πνιηηηθήο κε κεγάιεο δηαθνξέο 

απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, ζηα θξάηε ηεο λφηηαο Δπξψπεο δηεηζδχνπλ ηνκεαθά θαη 

ηνπηθά ζπκθέξνληα θαη ην θξάηνο απνθηά πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο λφκνπο. 

Χζηφζν γηα λα εθαξκνζηνχλ νη λφκνη πξέπεη λα εθδνζνχλ πην πνιιά δηαηάγκαηα πνπ 

κε ηε ζεηξά ηνπο ζεκαίλεη πεξηζζφηεξε ηππνιαηξία θαη αθακςία. Σα δηάθνξα 

δηαηάγκαηα εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα, αιιά θαη‟ επέθηαζε ππνβάινπλ 

ηζνδχλακα ζπκθέξνληα ζε άληζε κεηαρείξηζε. Χο απνηέιεζκα πξνθχπηεη έλα πνιχ 

κεγάιν αιιά θαη άθακπην λνκηθφ πιαίζην, ην νπνίν επηθέξεη άηππεο ζπκθσλίεο θαη 

δηεθζαξκέλεο πξαθηηθέο παξακεξίδνληαο έηζη, αλ φρη παξαβηάδνληαο ην λφκν 

(Sotiropoulos, 2004:415). πσο αλαθέξεη ν De SousaSantos θαηά κία έλλνηα ζηελ 

Πνξηνγαιία «ππάξρεη έλα αλεπίζεκν θξάηνο πνπ ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ην 

επίζεκν θξάηνο» (1986:188, παξαηίζεηαη ζε Sotiropoulos 2004:415-416). ρεηηθά κε 

ηελ Ηηαιία ν DavidItine δηαθξίλεη κεηαμχ «θνξκαιηζηηθψλ κεραληζκψλ» πνπ είλαη 

εκθαλή ζηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο θαη ηελ έιιεηςε «θνηλψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζην 

ξφιν ηεο πξνγξακκαηηθήο πνιηηηθήο αξρεγίαο» (2001:42, παξαηίζεηαη ζε 
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Sotiropoulos, 2004:416). ηε λφηηα Δπξψπε, ε εθαξκνγή θαλνληζκψλ ζε ζρέζε κε ην 

θαζεζηψο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη επηιεθηηθή θαη ππφθεηηαη ζε αλεπίζεκεο 

ηαθηηθέο. Σέηνηεο πξαθηηθέο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο παξαδφζεηο θάζε 

ππνπξγείνπ ε ηκήκαηνο ζηελ Διιάδα, ηνπ ζψκαηνο δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηελ 

Ηζπαλία θαζψο θαη ζηηο νινέλα θαη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο ησλ εηζεξρφκελσλ 

θπβεξλήζεσλ (Sotiropoulos, 2004:416). 

Οη γξαθεηνθξαηίεο ησλ ρσξψλ ηεο λφηηαο Δπξψπεο, κέρξη πξφζθαηα 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηα εμήο: δηαξθή θνκκαηηθή πνιηηηθνπνίεζε ησλ αλψηεξσλ 

θιηκαθίσλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κνηίβα παηξσλίαο πξφζιεςεο αηφκσλ ζην 

δεκφζην ηνκέα, άληζε θαηαλνκή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην δεκφζην ηνκέα, 

θνξκαιηζκφ θαη λνκηθηζκφ πνπ δηαθξίλνληαη ζηελ ππεξβνιηθή ζέζπηζε λφκσλ, αιιά 

θαη ηε ζπρλή έιιεηςε εθαξκνγήο ηνπο, θαζψο θαη ηελ έιιεηςε κηαο παξαδνζηαθήο 

δηνηθεηηθήο ειίη (Sotiropoulos, 2004:419).  

Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο δελ έρνπλ κείλεη ζηηο πξνζιήςεηο ζηα θαηψηεξα θιηκάθηα ησλ 

ππνπξγείσλ θαη ηνπ δεκνζίνπ («πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζηε βάζε») αιιά ην θαηλφκελν 

πθίζηαηαη θαη ζηελ «θνξπθή». Γηα παξάδεηγκα ζηελ Πνξηνγαιία κεηά ηηο εθινγέο 

ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ 1995 έγηλαλ πεξίπνπ 6000 δηνξηζκνί απφ ηελ λέα θπβέξλεζε ηνπ 

νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο (PS
7
) ζηα αλψηεξα θιηκάθηα θάπνησλ ππνπξγείσλ θαη 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ (OliveiraRocha, 1998:225, παξαηίζεηαη ζε Sotiropoulos, 

2004:409). Σέηνηνπ είδνπο αιιαγέο είραλ ζπκβεί ην 1986-87 φηαλ ην 

ζνζηαιδεκνθξαηηθφ θφκκα ηεο Πνξηνγαιίαο (PSD
8
) ζρεκάηηζε θπβέξλεζε 

πιεηνςεθίαο θαζψο θαη ην 1974-76 θαηά ηελ πηψζε ηνπ απηαξρηθνχ θαζεζηψηνο. 

                                                           
7
SocialistParty (νζηαιηζηηθφ Κφκκα): Δίλαη έλα πνξηνγαιηθφ ζνζηαιδεκνθξαηηθφ 

θφκκα. Ηδξχζεθε ην 1973 ζηε γεξκαληθή πφιε ΜπαληΜίλζηεξατθει απφ κέιε ηεο 

Πνξηνγαιηθήο νζηαιηζηηθήο Γξάζεο. εκεξηλφο εγέηεο ηνπ θφκκαηνο είλαη ν 

Αληφλην Υνζέ εγνχξν. Ο πξψελ Πξσζππνπξγφο ηεο Πνξηνγαιίαο Ενδέ φθξαηεο 

ήηαλ εγέηεο ηνπ θφκκαηνο κέρξη ηηο 5 Ηνπλίνπ 2011. 

8
Social DemocraticParty (νζηαιδεκνθξαηηθφ Κφκκα): Δίλαη έλα θηιειεχζεξν-

ζπληεξεηηθφ θφκκα πνπ ηδξχζεθε ην 1974. Σν 1979 ζπλεξγάζηεθε κε ηα θεληξνδεμηά 

θφκκαηα γηα λα ζρεκαηίζεη ηελ δεκνθξαηηθή ζπκκαρία θαη κε ηνλ θαηξφ έγηλε κεγάιν 

θεληξνδεμηφ θφκκα ηεο Πνξηνγαιίαο 
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Χζηφζν, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαηαβιήζεθαλ πξνζπάζεηεο λα κεησζεί ν 

βαζκφο ηεο πνιηηηθνπνίεζεο (Sotiropoulos, 2004:409).  

Παξφκνηεο εμειίμεηο έγηλαλ θαη ζηελ Ηζπαλία ην 1982 φηαλ ην ζνζηαιηζηηθφ θφκκα 

(PSOE ) αλέιαβε ηελ εμνπζία (Beltran, 1990:347, Alba, 1998:237, Boena de Alcazar, 

1990:326,329 παξαηίζεληαη ζε Sotiropoulos, 2004:409). Κάηη αλάινγν ζπλέβε ην 

1996 φηαλ ην ζπληεξεηηθφ θφκκα (PP
9
) αληηθαηέζηεζε ην ζνζηαιηζηηθφ θφκκα 

(PSOE) (Parrado, 2000:266, παξαηίζεηαη ζε Sotiropoulos, 2004:410). Σφηε ην PP 

αληηθαηέζηεζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο απφ ηε ζέζε ηνπ Αλαπιεξσηή 

Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη πάλσ θαη φινπο ηνπο δηεπζπληέο ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ. 

Γεληθά ε πνιηηηθνπνίεζε ήηαλ δηαδεδνκέλε ζηελ ηζπαληθή θεληξηθή δηνίθεζε θαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ζηηο απηφλνκεο θπβεξλήζεηο φπσο ζηελ Καηαινλία θαη ζηε ρψξα 

ησλ Βάζθσλ (Sotiropoulos, 2004:410). 

ηελ Διιάδα ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 αιιαγέο ζηηο ζέζεηο ησλ 

γεληθψλ θαη εηδηθψλ γξακκαηέσλ ησλ ειιεληθψλ ππνπξγείσλ ζπλέβαηλαλ αθφκα θαη 

κεηά απφ θάζε θπβεξλεηηθφ αλαζρεκαηηζκφ ηεο ίδηαο θπβέξλεζεο. Λίγν κεηά ηελ 

αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ην ΠΑΟΚ ην 1982 ε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή 

θαηαξγήζεθε θαη ε ζέζε απηή επαλήξζε φηαλ ηελ εμνπζία πήξε ην ζπληεξεηηθφ 

θφκκα ΝΓ ην 1990 (Spanou, 1996:107,109, παξαηίζεηαη ζε Sotiropoulos, 2004:410).  

Ζ Ηηαιία άξγεζε λα θηάζεη ζην επίπεδν ησλ άιισλ ρσξψλ ηελ λφηηαο 

Δπξψπεο. Χζηφζν ην 1998 βάζε δηαηάγκαηνο επεηξάπεθε ν δηνξηζκφο φρη κφλν 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ αιιά θαη πνιηηηθά πηζηψλ (αιιά «εμσηεξηθψλ») εηδηθψλ ζηα 

ππνπξγεία.   (Bettini, 1998:214-215, Lewanski 1999:121, παξαηίζεληαη ζε 

Sotiropoulos, 20004:410). Κάηη αλάινγν έρεη ζπκβεί θαη ζηελ Ηζπαλία, ηελ 

Πνξηνγαιία θαη ηελ Διιάδα (Sotiropoulos, 2004:410). Αθφκε θαη ζηηο αλψηεξεο 

ζέζεηο ππάξρεη παξέκβαζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ (Sotiropoulos, 2004:409). 

Χο απνηέιεζκα ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ θνξπθή ε λφηηα Δπξψπε δελ έρεη ηελ 

ραξαθηεξηζηηθή δηνηθεηηθή ειίη (πνιχ κνξθσκέλνη δεκφζηνη ππάιιεινη αλψηεξεο 

                                                           
9
People'sParty (Λατθφ Κφκκα): Δίλαη έλα ζπληεξεηηθφ πνιηηηθφ θφκκα ζηελ Ηζπαλία. 

Πνιιάθηο εθθξάδεη ζέζεηο ηνπ ηζπαληθνχ εζληθηζκνχ ελψ ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα 

ζεσξείηαη λενθηιειεχζεξν. Ηδξχζεθε ην 1989 κεηά ηελ επαλίδξπζε ηεο Λατθήο 

πκκαρίαο πνπ είρε ελζσκαηψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζπαληθήο κεηάβαζεο ζηε 

δεκνθξαηία πνιινχο ηέσο πνιηηηθνχο ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Φξάλθν.  
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θιίκαθαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλαδειθηθή αιιειεγγχε θαη πςειή θνηλσληθή 

εθηίκεζε). Απηφ ηζρχεη γηα ηελ Ηηαιία, ηελ Διιάδα θαη ηελ Πνξηνγαιία. ρεηίδεηαη 

βέβαηα κε ην γεγνλφο φηη ηφζνη δεκφζηνη ππάιιεινη έρνπλ πξνζιεθζεί βάζε φρη θαη 

ηφζν αμηνθξαηηθψλ θξηηεξίσλ. Ζ Ηζπαλία φκσο δηαθέξεη. Υάξε ζηελ παξάδνζε ησλ 

“cuerpos”
10

 , ζηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ησλ ηζπαληθψλ ππνπξγείσλ ππάξρνπλ 

αλψηεξνη δεκφζηνη ππάιιεινη πνπ έρνπλ θάπνηα εμνπζία θαη θχξνο (Sotiropoulos, 

2004:416). 

χκθσλα κε ηνλ Shefter ζηελ Ηηαιία θαηά ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν 

βηνκήραλνη απφ ην βνξξά θαη θηεκαηίεο απφ ην λφην αλαπαξήγαγαλ ην κνηίβα ηεο 

παηξσλίαο ηα νπνία ηαίξηαδαλ κε ηα ζπκθέξνληα ηνπο. Απηφ πνπ επηδίσθαλ ήηαλ λα 

δηαζπάζνπλ θαη λα απνθιείζνπλ ηηο θαηψηεξεο ηάμεηο απφ ηελ εμνπζία (1977:444, 

παξαηίζεηαη ζε Sotiropoulos, 2004:411). Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ε 

απαζρφιεζε ζην δεκφζην απμήζεθε αληαπνθξηλφκελε ζηε δήηεζε γηα εξγαζία, 

πξνεξρφκελε απφ ηελ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλε λφηηα Ηηαιία (Sotiropoulos, 2004:411). 

Μάιηζηα ηα 2/3 ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξνέξρνληαλ απφ ην λφην (Arabia and 

Giammusso, 1993:441, παξαηίζεηαη ζε Sotiropoulos, 2004:412). 

Σα απηαξρηθά θαζεζηψηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηνπ «ηξίηνπ θχκαηνο» 

εθδεκνθξαηηζκνχ11 ζηε λφηηα Δπξψπε ήξζαλ ζην πξνζθήλην κε παξφκνην ηξφπν κε 

ηελ αξρή φηη ε δηαηαξαρή πνπ πξνθιήζεθε απφ ηνλ παιηφ θνηλνβνπιεπηηζκφ έπξεπε 

λα μεπεξαζηεί. Παξφιν πνπ νη πνιηηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζεσξήζεθαλ ε αηηία ηεο 

απνηπρίαο ηνπ παιηνχ θνηλνβνπιεπηηζκνχ ηα απηαξρηθά θαζεζηψηα αλέπηπμαλ θαη ηα 

ίδηα κεγάια δίθηπα δηαθζνξάο πνπ νη δηθηάηνξεο ηα ήιεγραλ σο “caciques”12. Γηα 

απηφ φηαλ νη αλαδπφκελεο δεκνθξαηίεο εκκέλνπλ ζηηο πνιηηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

σο ηξφπν ιεηηνπξγίαο, κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε φηη ηα «θιεξνδνηήκαηα» πνπ 

                                                           
10

Σν ψκα Δζληθήο Αζηπλνκίαο (CuerpoNacional de Policía) είλαη ε εζληθή πνιηηηθή 

αζηπλνκηθή δχλακε ηεο Ηζπαλίαο. 

11
Ζ «Δπαλάζηαζε ησλ Γαξπθάιισλ» πξνθάιεζε ην «ηξίην θχκα ηνπ 

εθδεκνθξαηηζκνχ», φπσο ην νλφκαζε ν γλσζηφο πνιηηηθφο επηζηήκνλαο άκηνπει 

Υάληηγθηνλ, πνπ ελέπλεπζε ηα δεκνθξαηηθά θηλήκαηα ζηελ Διιάδα (1974), ηελ 

Ηζπαλία (1975) θαη ζε αξθεηέο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο 

12
Δίλαη κηα πεξηνρή ζηελ νπνία ν ηνπηθφο πνιηηηθφο αξρεγφο εμαζθεί ππεξβνιηθή 

επηξξνή ζηα πνιηηηθά ζέκαηα. 
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άθεζαλ νη εκπεηξίεο ησλ απηαξρηθψλ εγεζηψλ κπνξεί λα δψζνπλ ζηηο πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο κηα λέα κνξθή (Yokota, 2006:3). 

ε αληίζεζε κε ηηο Ηβεξηθέο δηθηαηνξίεο, ην απνιπηαξρηθφ θαζεζηψο ηεο 

Διιάδαο ήηαλ  θαζαξά ζηξαηησηηθφ, ην ιεγφκελν «Καζεζηψο ησλ πληαγκαηαξρψλ», 

ην νπνίν δηήξθεζε κφλν εθηά ρξφληα. Οη ζπληαγκαηάξρεο έλησζαλ ζπλερφκελε 

απεηιή απφ ηηο δηακάρεο θαη ζρηζκέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζηξαηνχ θαη θνβφηαλ ηελ 

ίδηα ηνπο ηεο απνκφλσζε κέζα ζην θαζεζηψο. Έηζη πξνζπάζεζαλ λα απνθηήζνπλ ηελ 

ελφηεηα απφ ην «ζηξαηφ σο θπβέξλεζε» θαη ην «ζηξαηφ σο ζεζκφ» θαη 

θαηαζθεχαζαλ πειαηεηαθά δίθηπα κε ζηφρν ηνπο επαγγεικαηίεο ζηξαηηψηεο θαη 

αμησκαηηθνχο (Veremis, 1997:161, παξαηίζεηαη ζε Yokota, 2006:4). ηελ Διιάδα ηα 

λέα θφκκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ κεηά απφ ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο ησλ 

ζπληαγκαηαξρψλ ην 1974, θαηέθεπγαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ παιηά εθινγηθή 

πειαηεία πνπ ππήξρε πξηλ απφ ηε δηθηαηνξία (Lyrintzis, 2011:3, Pappas, 2009:322, 

παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 2015:325). 

ηελ Πνξηνγαιία ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 

Απξηιίνπ 1974 ν δεκφζηνο ηνκέαο απνξξφθεζε πιενλάδνλ εξγαηηθφ δπλακηθφ 

απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αιιαγή  

θαζεζηψηνο θαη ηελ εηζξνή πξνζθχγσλ απφ ηηο πξψελ απνηθίεο ηεο Πνξηνγαιίαο. 

Πνιιέο ηξάπεδεο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θξαηηθνπνηήζεθαλ. Έηζη ε απαζρφιεζε 

ζην δεκφζην ηνκέα απμήζεθε (Graham, 1986:6, Bruneau and Maclead, 1986:188-89, 

Opello, 1991:132-3, παξαηίζεληαη ζε Sotiropoulos, 2004:412). ηελ Ηζπαλία 

πξνζιήςεηο κε ηελ βνήζεηα ηεο παηξσλίαο έγηλαλ κεηά ηελ άλνδν ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ 

θφκκαηνο ην 1982. Σν εξψηεκα είλαη , κέρξη πνην βαζκφ κπνξεί ε αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα λα απνδνζεί ζηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζηε «βάζε» 

(Sotiropoulos, 2004:412). 

Οη ρψξεο ηεο λφηηαο Δπξψπεο πνπ βίσζαλ ηελ αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο κε ην 

«ηξίην θχκα» εθδεκνθξαηηζκνχ, βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή κε ηελ πην κεγάιε 

παξάδνζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ Δπξψπε. Απηέο νη ρψξεο είλαη γλσζηέο γηα ηα 

εθηεηακέλα πειαηεηαθά ηνπο δίθηπα ηα νπνία ιεηηνχξγεζαλ σο πνιηηηθή ππνδνκή ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ ηα πξψηα ρξφληα θαη είραλ σο απνηέιεζκα ηειηθά ηελ δηάιπζε 

ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Ζ πνιηηηθή ζεκαζία ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαίλεηαη λα πθίζηαηαη αθφκα ζηε λφηηα Δπξψπε θαη θάπνηεο 

απφ ηηο ππνζέζεηο δηαθζνξάο πνπ πξνέθπςαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαίλεηαη λα έρνπλ 
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πειαηεηαθά ππφβαζξα. Παξφιν πνπ ε θαηάζηαζε ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ είλαη 

πνιχ πην ήπηα απφ ηα “caciquismo”13 ηνπ 19νπ αηψλα, σζηφζν, θαίλεηαη λα ππάξρεη 

κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζηηθή ή ζπκπεξηθνξηθή ζπλέρεηα ζηελ πνιηηηθή ηεο λφηηαο 

Δπξψπεο. (Yokota, 2006:2).  

Ο απνιπηαξρηζκφο ηεο λφηηαο Δπξψπεο είρε αλαπηχμεη ζπγθεθξηκέλα κνηίβα 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Σα ηζρπξά «θιεξνδνηήκαηα» ησλ απνιπηαξρηθψλ 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ήηαλ δίθνπν καραίξη γηα ηα κεηά-δηθηαηνξηθά θφκκαηα, γηαηί 

ηέηνηα θιεξνδνηήκαηα εκπφδηδαλ ηελ κεηάβαζε ζε κηα πγηή δεκνθξαηία, ελψ απφ ηελ 

άιιε κπνξεί λα απνηεινχζαλ ην πνιηηηθφ θεθάιαην απαξαίηεην γηα λα ππεξληθεζεί ε 

αβεβαηφηεηα ηεο εθινγηθήο αγνξάο (Yokota, 2006:5). 

Μεηά ηνλ απνιπηαξρηζκφ, ηα πνιηηηθά θφκκαηα έγηλαλ ην επίθεληξν ησλ 

δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε λφηηα Δπξψπε. Ζ θπξηαξρία ηνπο φκσο ζρεηηδφηαλ 

πεξηζζφηεξν κε ην θξάηνο παξά κε ηελ θνηλσλία θαη ζηεξηδφηαλ ζηελ πξφζβαζε ηνπο 

ζηνπο θξαηηθνχο πφξνπο. Έηζη, ηα θφκκαηα δεκηνπξγνχζαλ «θξαηηθέο ξίδεο» 

πεξηζζφηεξν απφ θνηλσληθέο, κε ηελ παηξσλία λα θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε. ηελ 

Ηηαιία αξρηθά ππήξμε κνλνπψιην ηεο πνιηηηθήο θαη πξννδεπηηθά επέθηαζε ηεο 

θνκκαηηθήο δχλακεο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζθαίξα. ηελ Διιάδα κεηά ηελ 

απνδπλάκσζε ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο κνλαξρίαο, ηα θφκκαηα έγηλαλ ην επίθεληξν ηεο 

λέαο δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο θαη ζηελ Ηζπαλία κπφξεζαλ λα δηεηζδχζνπλ ζην θξάηνο 

αιιά θαη ζηελ θνηλσλία. χκθσλα κε ηνλ Bruneau ζηελ Πνξηνγαιία ηα θφκκαηα 

ιεηηνπξγνχζαλ σο «βαζηθνί πνιηηηθνί ζεζκνί» (1997:19, παξαηίζεηαη ζε 

diMascioetal., 2010).  

ηε λφηηα Δπξψπε ην θξάηνο παξαδνζηαθά έρεη πξνσζήζεη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ρξεζηκνπνηψληαο ηαθηηθέο φπσο: πξνζηαηεπηηζκφο, επηρνξεγήζεηο, έιεγρνο 

βηνκεραληψλ θ.α. Σν κνηίβν απηφ επεξέαζε ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο κε 

απνηέιεζκα λα ππάξμεη άληζε θνηλσληθή πξνζηαζία. Έηζη, ην θξάηνο θαίλεηαη λα 

απνδίδεη επηιεθηηθά πξνλφκηα ζε ππνζηεξηθηέο αληί γηα νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

(diMascioetal., 2010).  

                                                           
13

Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δχλακε ηνπηθψλ αξρεγψλ πνπ 

επεξεάδνπλ επηηπρψο ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία γηα δηθφ ηνπο φθεινο. 

Υξεζηκνπνηείηαη σο επί ην πιείζησλ γηα αλαθνξά ζηελ Ηζπαλία ζην ηέινο ηνπ 19νπ 

αηψλα θαη ζην Μεμηθφ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. 
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Οη Ignazi θαη Ysmal αλαθέξνληαη ζηελ επίδξαζε ηεο κεηάβαζεο ζηε 

δεκνθξαηία ζηε λφηηα Δπξψπε, ε νπνία δελ ηφληδε ηνλ δηνηθεηηθφ εθζπγρξνληζκφ ζε 

θακία απφ ηηο ηέζζεξεηο ρψξεο, κε απνηέιεζκα λα δηθαηνινγνχληαη νη δηαδηθαζίεο ηεο 

θνκκαηηθήο δηείζδπζεο ζε δεκφζηνπο θνξείο θαη ε παηξσλία (1998, παξαηίζεηαη ζε 

diMascioetal., 2010). 

Ζ θνκκαηηθή θαηαλνκή ζέζεσλ ζην δεκφζην ηνκέα είλαη απφ ηνπο πην 

ρξήζηκνπο πνιηηηθνχο πφξνπο γηα λα απμήζνπλ ηα θφκκαηα ηελ επηξξνή ηνπο θαη λα 

εληζρχζνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηνλ εθινγηθφ αληαγσληζκφ. ηαλ ηέηνηνπ είδνπο 

δηνξηζκνί γίλνληαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν εκβαζχλνληαη νη αζέκηηεο ζρέζεηο κεηαμχ 

θνκκάησλ θαη θξάηνπο θαη σο απνηέιεζκα δίλεηαη ε επθαηξία ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

παξάγνληεο λα παξεκβαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο πνιηηηθήο (Yokota, 2006:5). Απηή ε 

ηάζε επηθξάηεζε ζηελ Διιάδα ππφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ ζηελ δεθαεηία ηνπ 

1980 θαη θάηη παξφκνην ζπλέβαηλε ζηελ Πνξηνγαιία απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970 (Sotiropoulos, 2004:411, παξαηίζεηαη ζε Yokota, 2006:5). 

Πξφζθαηε έξεπλα έρεη ζπλδέζεη ηελ παηξσλία κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο ρψξαο. Καηά ηελ αλάιπζε ησλ κεηά-θνκκνπληζηηθψλ 

δεκνθξαηηψλ ε Gryzmala-Busse αλαθέξεη φηη νη δηαθνξεηηθνί βαζκνί δηαθξηηηθήο 

θνκκαηηθήο ρξήζεο ησλ θξαηηθψλ πφξσλ ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ ηνπ θνκκαηηθνχ 

αληαγσληζκνχ ζε απηέο ηηο ρψξεο (2010). Δπίζεο ηνλίδεη φηη φηαλ ζην θνκκαηηθφ 

ζχζηεκα ππάξρεη «εχξσζηνο αληαγσληζκφο» ν νπνίνο παξάγεηαη απφ κηα 

αληηπνιίηεπζε πνπ ζα κπνξνχζε κε ηε ζεηξά ηεο λα θπβεξλήζεη, ηφηε πεξηνξίδεηαη ε 

θνκκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ θξάηνπο (2007, παξαηίζεηαη ζε diMascioatal., 2010). 

Έηζη ε έιιεηςε «ειέγρσλ θαη ηζνξξνπηψλ» κέζα ζην θνκκαηηθφ ζχζηεκα εμεγεί ηελ 

επηθξάηεζε ηεο παηξσλίαο. «Έιεγρνη θαη ηζνξξνπίεο» ζπλαληψληαη ινηπφλ ζε 

θαζεζηψηα κε ηζρπξά αληηπνιηηεπηηθά θφκκαηα. Δδψ ε ινγνδνζία είλαη θάζεηε. Ζ 

έξεπλα ηεο Gryzmala-Busse αλαθέξεηαη θαη ζηε ζεκαζία ηεο νξηδφληηαο ινγνδνζίαο, 

θάηη πνπ παξέρεη ε αληηπνιίηεπζε πνπ θαηαγγέιιεη ηελ παηξσλία. Δίλαη θαλεξφ ζε 

παιηφηεξε βηβιηνγξαθία φηη ηα θίλεηξα γηα παηξσλία είλαη πην ηζρπξά φπνπ ππάξρεη 

πνιηηηθφο αληαγσληζκφο (ηειηθά κέζσ εθινγψλ). Γεληθά ππάξρεη πςειφο βαζκφο 

αληαγσληζκνχ θαζψο θαη βηψζηκεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο δηαθπβέξλεζεο ζηελ 

Διιάδα, ζηελ Πνξηνγαιία θαη ζηελ Ηζπαλία (Jalali, 2007, Liz and Montero, 1999, 

Pappas,1999, παξαηίζεληαη ζε diMascio, 2010). 
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Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο αηηηνινγίεο ζρεηηθά κε ην γηαηί ππάξρεη ζπλέρηζε ηεο 

παηξσλίαο ζηε λφηηα Δπξψπε θαζψο θαη γηα ηελ ππνηηζέκελε νκνηφηεηα ζηελ 

εθδήισζε ηεο ζηελ Διιάδα, ζηελ Ηηαιία, ζηελ Ηζπαλία θαη ζηελ Πνξηνγαιία. 

πγθεθξηκέλα νη ιφγνη ζρεηίδνληαη κε ηελ θχζε ησλ θνκκάησλ, ηηο θξαηηθέο 

παξαδφζεηο θαζψο θαη κε ηε θχζε ησλ δεκνζίσλ γξαθεηνθξαηηψλ ηεο λφηηαο 

Δπξψπεο (diMascioetal., 2010). 

Γηαθξαηηθή έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε απφ ηνπο diMascioetal. κε ζθνπφ λα 

εμεξεπλήζεη δηάθνξεο πιεπξέο ηεο πνιηηηθήο παηξσλίαο ζηε λφηηα Δπξψπε, θαηέιεμε 

φηη ελψ ε παηξσλία θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα θαη ζηηο ηέζζεξηο λνηηνεπξσπαηθέο 

ρψξεο ην βάζνο, ε κεραληθή, ε ινγηθή, ηα θξηηήξηα θαζψο θαη ε θνκκαηηθή θχζε 

δηαθέξνπλ. Γεληθά, ε παηξσλία είλαη πην έληνλε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Ηηαιία απφ φηη 

ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία (2010). χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα νη δηαθνξέο 

ζηελ παηξσλία ζε απηέο ηηο ηέζζεξεηο ρψξεο πεγάδνπλ απφ κνηίβα ζηαζεξνπνίεζεο 

ηνπ θνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν δεκνθξαηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο 

ζε θάζε κηα απφ απηέο ηηο ρψξεο (diMascioetal., 2010). 

Παξά ηηο ηαπηφρξνλεο εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηάβαζε ζηε δεκνθξαηία ππάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζην εχξνο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ζηηο 

ηξεηο λνηηνεπξσπαηθέο ρψξεο (Διιάδα, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία). Ζ Διιάδα ζεσξείηαη ε 

πην πειαηεηαθή ζχκθσλα κε δείθηεο φπσο ην CPI ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο
14

.  Ζ 

Ηζπαλία ζεσξείηαη πην «δηεθζαξκέλε» απφ ηελ Πνξηνγαιία αιιά κεηά ηελ αιιαγή 

εμνπζίαο απφ ην PP ζην PSOE ην 1996, ππήξμε αηζζεηή βειηίσζε ζηελ Ηζπαλία 

(Yokota, 2006:1). χκθσλα κε ηνλ Pappas (2013:33) νη πειαηεηαθνί δεζκνί έρνπλ 

παίμεη πνιχ πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ Διιάδα απφ φηη ζηελ Πνξηνγαιία (παξαηίζεηαη 

ζε Afonsoetal., 2015:325).  

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα θξάηε ηεο λφηηαο Δπξψπεο μφδεπαλ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε κηζζνχο. Αλ θαη ππήξμε κηα ζρεηηθή κείσζε ηνπ 
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Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα (Transparency International) είλαη έλαο κε θπβεξλεηηθφο 

νξγαληζκφο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε δηαθζνξάο ζηνλ θφζκν. Απηφ 

ζπκπεξηιακβάλεη, ηε δηαθζνξά ζηελ πνιηηηθή. Ο νξγαληζκφο είλαη επξχηεξα γλσζηφο 

γηα ηε ζχληαμε, απφ ην 1995 ηνπ εηήζηνπ Γείθηε Αληίιεςεο γηα ηε Γηαθζνξά 

(CorruptionsPerceptionsIndex - CPI) θαη ην Βαξφκεηξν Παγθφζκηαο Γηαθζνξάο, 

ζπγθξηηηθψλ θαηαιφγσλ γηα ηε δηαθζνξά παγθνζκίσο. 
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πνζνζηνχ απηνχ θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ ζην δεκφζην ηνκέα ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990, κεηαμχ ηνπ 1981-90 θαζψο θαη ηνπ 1991-95 ην πνζνζηφ ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ δηλφηαλ γηα κηζζνχο ζην δεκφζην ηνκέα ήηαλ πεξίπνπ 

δηπιάζην ζηε λφηηα Δπξψπε απφ φηη ζηε δπηηθή θαη βφξεηα Δπξψπε. Σν κνηίβν απηφ 

δελ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα κεγέζνπο, θαζψο ε Ηηαιία θαη ε Ηζπαλία ζεσξνχληαη 

απφ ηα κεγάια επξσπατθά θξάηε. Μάιινλ είλαη έλδεημε φηη νη γξαθεηνθξαηίεο ηεο 

λφηηαο Δπξψπεο δηαθέξνπλ πνιχ απφ απηέο ηεο ππφινηπεο επείξνπ (Sotiropoulos, 

2004:412).  

Σα θξάηε ηεο λφηηαο Δπξψπεο θξφληηδαλ ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηεο 

πνιηηηθήο πειαηείαο ησλ ελαιιαζζφκελσλ θπβεξλεηηθψλ ειίη, πξνζέρνληαο ηδηαίηεξα 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζην δεκφζην ηνκέα. Έηζη, ε θνηλσληθή πξνζηαζία ήηαλ 

θαηαθεξκαηηζκέλε ελψ ζηα δπηηθά θαη ηδηαίηεξα ζηα βφξεηα επξσπατθά θξάηε 

ππήξραλ πεξηζζφηεξν νηθνπκεληθά ζπζηήκαηα πξφλνηαο (Sotiropoulos, 2004:413). 

Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γξαθεηνθξαηηψλ ηεο λφηηαο Δπξψπεο είλαη ε 

άληζε δηαλνκή πξνζσπηθνχ, έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο αζηαζνχο 

εθαξκνγήο πειαηεηαθψλ θξηηεξίσλ ζηελ θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Έηζη 

θάπνηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο έρνπλ πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο απφ φηη είλαη 

απαξαίηεην ελψ ζε άιιεο ζπκβαίλεη ην αληίζεην (Sotiropoulos, 2004:413-14). 

χκθσλα κε ηνπο Gunther (1980:251-253, 257-258) θαη JerezMir (1996:270-272) 

ζηελ Ηζπαλία νη ππάιιεινη ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ ή ηνπηθψλ ππεξεζηψλ ησλ 

ππνπξγείσλ ήηαλ νη δηακεζνιαβεηέο αλάκεζα ζηα ζπγθεθξηκέλα ηνπηθά 

ελδηαθέξνληα θαη ηνλ εζληθφ κεραληζκφ ράξαμεο πνιηηηθήο θαη νη ζέζεηο κε ηέηνηα 

ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ζπρλά ππφθεηληαλ ζηελ παηξσλία γηα ηνπο «πειάηεο» 

(παξαηίζεληαη ζε Yokota, 2006:3). H OSE (OrganizacionSindicalEspanola) 

πξνκήζεπε ηελ πξφλνηα θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη έηζη ηα κέιε ηεο είραλ δηάθνξα 

πξνλφκηα φπσο επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θιπ. Μάιηζηα νη Foweraker (1987:101) θαη 

Blakeley (2001:90-91) ππνζηεξίδνπλ φηη νη πειαηεηαθνί δεζκνί, νη νπνίνη 

απνηεινχληαη απφ πιέγκαηα πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ήηαλ βαζηά ξηδσκέλνη ζε ηέηνηεο 

νξγαλψζεηο. Ζ ζπκκεηνρή ζηε Φάιαγγα
15

, κηα απφ ηηο «εκί-αληηπνιηηεχζεηο» ζην 
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Ζ Ηζπαληθή Φάιαγγα ησλ πλειεχζεσλ ηεο Δζληθήο πλδηθαιηζηηθήο Αληεπίζεζεο 

(FalangeEspañola de lasJuntas de OfensivaNacionalSindicalista), πνπ είλαη γλσζηή 
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θαζεζηψο ηνπ Φξάλθν, επίζεο επέηξεπε εχθνιε πξφζβαζε ζε παξφκνηα πξνλφκηα 

(Yokota, 2006:3-4).  

χκθσλα κε ηνπο Wiarda (1997:118-119) θαη Pinto (1995:78-79) ζηελ Πνξηνγαιία  

εθηφο απφ ην λα πξνζεγγίδεη ηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο απηή θαζαπηή, ε 

ζπκκεηνρή ζην θφκκα “UniaoNacional”
16

  θαη ζε άιιεο νξγαλψζεηο ήηαλ έλαο 

εχθνινο ηξφπνο γηα λα εθκεηαιιεπηεί θαλείο ηα πειαηεηαθά δίθηπα πνπ παξαηίζνληαλ 

απφ ην θαζεζηψο, ελψ θάηη αλάινγν κε ηελ πεξίπησζε ηεο Ηζπαλίαο, ε ζπκκεηνρή 

θάπνηνπ ζε απηφ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηα λα βξεη δνπιεηά ζην δεκφζην ηνκέα ή λα 

επεξεάζεη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (παξαηίζεηαη ζε Yokota, 2006:4). 

ηαλ ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο “partitocrazia”
17

 εκθαλίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηεο 

κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ ζηελ Ηηαιία, ην «καδηθφ θφκκα» αθφκα ρξεζηκνπνηνχηαλ σο 

πξφηππν γηα ηελ νξγάλσζε ησλ θνκκάησλ θαη ν «εξγνεληαηηθφο» ηξφπνο ήηαλ απηφο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ζπλεζηζκέλεο θνκκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη γηα 

ηελ εθινγηθή θηλεηνπνίεζε (dellaPorta and Vanucci, 1999:117-119, παξαηίζεηαη ζε 

Yokota, 2006:6). Σα θφκκαηα έθαλαλ πξνζπάζεηεο λα νξγαλσζνχλ θαζψο θαη λα 

δηεηζδχζνπλ ζην θξάηνο αιιά θαη ζηελ θνηλσλία θαη έηζη πξαθηηθέο παηξσλίαο έγηλαλ 

δηαδεδνκέλεο (Yokota, 2006:6). ηε κεηαπνιεκηθή Ηηαιία ε κεηάβαζε ζηε 

δεκνθξαηία ζπλέβε ζε πνιχ πην θησρφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ππφ κηα πην 

παξαδνζηαθή δνκή απφ φηη ζηηο ρψξεο ηεο Ηβεξηθήο ρεξζνλήζνπ αιιά θαη ζηελ 

Διιάδα (Yokota, 2006:5-6). Ζ παηξσλία ήηαλ απνιχησο απαξαίηεηε γηα ηα 

πεξηζζφηεξα ηηαιηθά θφκκαηα γηα λα δηεπθνιπλζεί ε εθινγηθή θηλεηνπνίεζε 

(Bermeo, 2003:218, παξαηίζεηαη ζε Yokota, 2006:6).  

Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζεσξείηαη φηη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηαξζξσηηθέο 

ξσγκέο ζηα θνκκαηηθά ζπζηήκαηα. Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε Ηηαιία 

θαηλφηαλ φηη ήηαλ παγηδεπκέλε ζε έλα ακεηάβιεην θνκκαηηθφ ζχζηεκα εμαηηίαο ησλ 

                                                                                                                                                                      

απιά σο Φάιαγγα είλαη ην φλνκα ελφο ηζηνξηθνχ εζληθηζηηθνχ θφκκαηνο ζηελ 

Ηζπαλία, ην νπνίν ππήξρε θαη δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ δεθαεηία ηνπ 1930. 

16
National Union (Δζληθή Έλσζε): Ηδενινγηθά ήηαλ κία απηαξρηθή θαζηζηηθή 

νξγάλσζε. Γηνηθνχληαλ απφ ηνλ António de OliveiraSalazar θαη ήηαλ πεξηζζφηεξν 

πνιηηηθφο βξαρίνλαο ηεο θπβέξλεζεο. 

17
Δίλαη κηα de facto κνξθή δηαθπβέξλεζεο φπνπ έλα ή πεξηζζφηεξα πνιηηηθά θφκκαηα 

θπξηαξρνχλ ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία, φρη νη πνιίηεο ή / θαη κεκνλσκέλνη πνιηηηθνί. 
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πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ εζσθνκκαηηθψλ ζπγθξνχζεσλ. ηελ Ηηαιία ε 

ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή πνηθίιεη απφ θνκκαηηθνχο δηνξηζκνχο ζην δεκφζην ηαρπδξνκείν 

ή ζηελ θξαηηθή ζηδεξνδξνκηθή εηαηξεία κέρξη ηελ επηιεθηηθή θαηαλνκή ςεχηηθσλ 

αλαπεξηθψλ ζπληάμεσλ, δηάθνξεο επηρνξεγήζεηο θαη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα 

ακθίβνιεο ρξεζηκφηεηαο. Παξνκνίσο, ζηελ Ηζπαλία ην ζνζηαιηζηηθφ θφκκα 

θαζηέξσζε κηα αγξνηηθή εξγαζηαθή επηρνξήγεζε (ην PER- ρέδην γηα Αγξνηηθή 

Απαζρφιεζε) Σν 1984 ην αγξνηηθφ πξφγξακκα απαζρφιεζεο PER εθαξκφζηεθε 

ζηελ Αλδαινπζία θαη ζηελ Δζηξεκαδνχξα, πνπ ήηαλ γλσζηέο σο ηα θένπδα ηνπ 

θφκκαηνο. Απηφ ην ζρέδην είρε σο ζηφρν ηελ πειαηεία ηνπ PSOE ζηηο πεξηνρέο απηέο 

(Yokota, 2006:11).) πνπ απεπζπλφηαλ ζηα δηθά ηνπο εθινγηθά πξνπχξγηα ζην λφην 

θαη πνπ έδηλε ζηνπο ηνπηθνχο δεκάξρνπο ηελ δπλαηφηεηα λα δηαλείκνπλ ηα ρξήκαηα 

θαηά ηε δηθή ηνπο θξίζε(Hopkin, 2001:128, παξαηίζεηαη ζε Hopkin, 2006:10). 

Μάιηζηα είρε εηπσζεί φηη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνδηδφηαλ απφ 

πειαηεηαθή κεξνιεςία (CazorlaPerez, 1996:308-309, παξαηίζεηαη ζε Yokota, 

2006:11).  κσο ην θνκκαηηθφ ζχζηεκα ηεο Ηηαιίαο ππέζηε αλαθαηαηάμεηο, 

αλαθαηαηάμεηο πνπ εξκελεχηεθαλ φηη ήηαλ απνηέιεζκα ηεο δηακαξηπξίαο ησλ 

ςεθνθφξσλ ελάληηα ζηα θνκκαηηθά πειαηεηαθά θαξηέι (Hopkin, 2006:16). 

ηελ Ηζπαλία κεηά ηε δηθηαηνξία ηνπ Franko ε κεηάβαζε ζηε δεκνθξαηία, 

έδεημε φηη νη δεμηέο νκάδεο γχξσ απφ ην θφκκα UCD18 ζα ζπλέρηδαλ ηελ πειαηεηαθή 

«θιεξνλνκηά» ή ην παξαδνζηαθφ κνηίβν παηξσλίαο. Σν UCD επέιεμε εθινγηθνχο 

ππνςήθηνπο αλάκεζα απφ άηνκα ζε ζεκαληηθέο ζέζεηο ησλ πειαηεηαθψλ δηθηχσλ ηνπ 

παιηνχ θαζεζηψηνο φπσο λνκαξρηαθνί θπβεξλήηεο, κέιε ηνπ ππνπξγείνπ εκπνξίνπ 

θιπ. Έηζη ην UCD ζηηο εθινγέο ηνπ 1977 είρε πξνβάδηζκα γηαηί νη αληίπαινη ηνπ 

φπσο ην PSOE  ή ην PCE19  δελ κπφξεζαλ λα πξνεηνηκαζηνχλ ζε ηφζν κηθξφ ρξνληθφ 
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Union of the Democratic Centre (Έλσζε Γεκνθξαηηθνχ Κέληξνπ): Ήηαλ αξρηθά κηα 

εθινγηθή ζπλεξγαζία θαη αξγφηεξα πνιηηηθφ θφκκα ζηελ Ηζπαλία. Τπήξρε απφ ην 

1977-1983 θαη θαζνδεγνχληαη απφ ηνλ AdolfoSuárez.   

19
CommunistParty of Spain (Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Ηζπαλίαο): Δίλαη ην ηξίην 

κεγαιχηεξν εζληθφ θφκκα ζηελ Ηζπαλία. Δίλαη ν κεγαιχηεξνο νξγαληζκφο-κέινο ηνπ 

εθινγηθνχ ζπλαζπηζκνχ Δλσκέλε Αξηζηεξά θαη έρεη επηξξνή ζηε κεγαιχηεξε 

ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ζηελ Ηζπαλία. Σν PCE ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνλ αγψλα 

ελαληίνλ ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Φξάλθν, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ήηαλ παξάλνκνο. 
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δηάζηεκα (Yokota, 2006:10). Σν UCD φκσο είρε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο απφ 

κεηαβαηηθέο ζπκθσλίεο θαη ππήξρε πξφβιεκα λα δψζεη πξνλφκηα απνθιεηζηηθά ζηε 

δηθή ηνπ πειαηεία (Hopkin, 2001:123-124, παξαηίζεηαη ζε Yokota, 2006:11). Σν ζέκα 

απηφ πάληα πξνθαινχζε εζσηεξηθέο δηακάρεο. Μάιηζηα κφλν ζε ιίγα κέξε ηεο ρψξαο 

κπφξεζε λα θξαηήζεη ηελ επηξξνή ηνπ κέζσ ηεο παξαδνζηαθήο παηξσλίαο (Hopkin, 

2001:119, παξαηίζεηαη ζε Yokota, 2006:11). 

ηαλ ην 1982 πήξε ην PSOE ηελ εμνπζία, ην UCD δηαιχζεθε. Ζ ήηηα ηνπ 

UCD πνπ βαζηδφηαλ πνιχ ζηηο “caciques” ππνδεηθλχεη φηη ππήξρε πεξηνξηζκφο ησλ 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ πνπ είραλ θιεξνλνκεζεί απφ ην θαζεζηψο ηνπ Franco (Hopkin 

and Mastropaolo, 2001:163, παξαηίζεηαη ζε Yokota, 2006:11). Απφ ηελ άιιε, 

ηνπιάρηζηνλ, ζηελ αξρή ηεο κεηάβαζεο ην PSOE επέιεμε ππνςήθηνπο εθηφο 

πειαηεηαθψλ δηθηχσλ. Σν γεγνλφο φκσο φηη επί PSOE επεθηάζεθαλ νη πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο ζεκαίλεη φηη απηφ ην είδνο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ δηέθεξε απφ ην 

παξαδνζηαθφ (Yokota. 2006:11). 

ηελ Πνξηνγαιία ε κεηάβαζε ζηε δεκνθξαηία εκπεξηείρε θνηλσληθή 

επαλάζηαζε. Ζ αζηαζήο πνιηηηθή νηθνλνκία επέθεξε αχμεζε ηεο παηξσλίαο πνπ ζηε 

ζπλέρεηα ζα απνηεινχζε ηα ζεκέιηα ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Σν 

PS θαζψο θαη ην PCP20  έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θάζε ηεο επαλάζηαζεο 

(Yokota, 2006:14). Σν PSD (PPD) θαη ην CDS21  είραλ πξνέιεπζε ζπλδεδεκέλε κε 

ηνπο κεηαξξπζκηζηέο εληφο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αιαδάξ θαη είραλ πξφζβαζε ζηελ 

«θιεξνλνκηά» ηνπ παιηνχ θαζεζηψηνο. Μάιηζηα ην CDS είρε ηελ παηξσληθή βάζε 

γηα ηελ εθινγηθή θηλεηνπνίεζε ζηε βνξεηναλαηνιηθή Πνξηνγαιία (Frain, 1997:79, 

παξαηίζεηαη ζε Yokota, 2006:14). 

                                                                                                                                                                      

Ννκηκνπνηήζεθε ην 1977 απφ ηνλ AdolfoSuárez σο κία απφ ηηο δπλάκεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Ηζπαλία 

20
PortugueseCommunistParty (Πνξηνγαιηθφ Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα): Ήηαλ έλα 

Μαξμηζηηθφ-Λεληζηηθφ θφκκα. Ζ νξγάλσζε ηνπ βαζηδφηαλ ζην δεκνθξαηηθφ 

ζπγθεληξσηηζκφ . Ηδξχζεθε ην 1921 σο ην πνξηνγαιηθφ ηκήκα ηεο Comintern ελψ 

έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληίζηαζε ελαληίν ηνπ αιαδάξ 

21
People'sParty (Λατθφ Κφκκα): Δίλαη έλα ζπληεξεηηθφ ρξηζηηαλνδεκνθξαηηθφ θφκκα 

πνπ ηδξχζεθε ην 1974 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «Δπαλάζηαζεο ησλ Γαξπθάιισλ».  
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ηαλ ε επαλάζηαζε ηειείσζε, ππήξμαλ επθαηξίεο γηα ηα θχξηα θφκκαηα 

(εθηφο απφ ην PCP πνπ απνθιείζηεθε απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε) λα πάξνπλ κέξνο 

ζηελ θαηαλνκή ηεο παηξσλίαο. Οη αζηαζείο θπβεξλήζεηο ζπλαζπηζκνχ 

ελαιιάζζνληαλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά απηφ δηεχξπλε ηηο επθαηξίεο γηα 

παηξσλία γηα ηα θφκκαηα εθηφο ηνπ PCP (Souza, 2001:164, παξαηίζεηαη ζε Yokota, 

2006:14). Γηα παξάδεηγκα, ην CDS θαηά ηελ αζχκβαηε θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ κε 

ην PS κπφξεζε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο γξαθεηνθξαηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. ηαλ 

ήηαλ ζηελ εμνπζία ην CDS κπφξεζε λα δηνξίζεη ην λνκαξρηαθφ θπβεξλήηε ν νπνίνο 

θαηείρε ζηξαηεγηθή ζέζε ζηα ηνπηθά πειαηεηαθά δίθηπα (Yokota, 2006:14). ηαλ ην 

“BlocoCentral”22  ηνπ  PS θαη ηνπ PSD εκθαλίζηεθε ην 1983, μεθίλεζε ν απνηθηζκφο 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηα δχν κεγαιχηεξα θφκκαηα. Έλα παξάδεηγκα ήηαλ ην 

“dancadosdirigentes” πνπ ζήκαηλε ηελ πνιηηηθή θαηαλνκή ζέζεσλ ζηηο δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο φπνπ ζπκκεηείραλ νη αξρεγνί θνκκάησλ θιπ. (Yokota, 2006:14).  

Ζ απαζρφιεζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε απμήζεθε 130% κεηαμχ ηνπ 1968 θαη 

ηνπ 1986. Γελ εθπιήζζεη ην γεγνλφο φηη ε πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ ζπρλά 

έρεη ακθηζβεηεζεί ζηελ Πνξηνγαιία (Corkill, 1999:54, παξαηίζεηαη ζε Yokota, 

2006:14). Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ PRD23  είρε σο απνηέιεζκα ηε δηάιπζε ηνπ 

“BlocoCentral” θαη ζηε ζπλέρεηα ζρεκαηίζηεθε ε θπβέξλεζε ηνπ PSD, ην νπνίν 

θαηάθεξε λα πάξεη ηελ πιεηνςεθία ζηηο εθινγέο ηνπ 1987 (Yokota, 2006:14-15).  

Ζ θπβέξλεζε ηνπ PSD κέζσ ησλ θνλδπιίσλ απφ ηελ Δ.Δ θαζψο θαη κε ηηο 

ηδησηηθνπνηήζεηο αλέπηπμε παξαπέξα ηηο γξαθεηνθξαηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο νη 

νπνίεο είραλ ήδε αξρίζεη λα αλαπηχζζνληαη πξηλ απφ ην “BlocoCentral” (Yokota, 

2006:15). Δηδηθά κεηά απφ ην 1986 επεηδή δελ ππήξρε κεραληζκφο επίβιεςεο 

δεκηνπξγήζεθαλ δεηήκαηα δηαθζνξάο κε ηα ππνηηζέκελα πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Megone, 2003:123, παξαηίζεηαη ζε Yokota, 2006:15). Ζ 

επεθηαηηθή αλαπαξαγσγή ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ππφ ηελ 

εμνπζία ηνπ PSD ζπλδέζεθε κε ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ηνπ θφκκαηνο απφ ηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σα ηνπηθά πειαηεηαθά δίθηπα θαηέιεμαλ λα ιεηηνπξγνχλ σο 

                                                           
22

Δίλαη ην φλνκα ηεο πνιηηηθήο ζπκκαρίαο κεηαμχ ηνπ PS θαη ηνπ PSD.  

23
DemocraticRenewalParty (Κφκκα Γεκνθξαηηθήο Αλαλέσζεο): Ηδξχζεθε ην 1985 κε 

ηελ πνιηηηθή ππνζηήξημε ηνπ κέρξη ηφηε αλεμάξηεηνπ πξνέδξνπ ηεο δεκνθξαηίαο 

RamalhoEanes, θαη δηαιχζεθε ην 2000. 
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δίθηπα αζθαιείαο ηα νπνία επέηξεπαλ ζηα θφκκαηα λα ζπγθεληξψζνπλ ρξήκαηα 

αλεπίζεκα (Souza, 2001:161, παξαηίζεηαη ζε Yokota, 2006:15). 

Δπίζεο, ν αληαγσληζκφο αλάκεζα ζε παξαηάμεηο ηνπ θάζε θφκκαηνο 

δηεπθφιπλε ηελ αλαδήηεζε γηα φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνπο «πειάηεο». Έλα βαζηθφ 

πξφβιεκα ησλ ζηειερψλ ηνπ PSD ήηαλ ε εχξεζε ηξφπνπ απνθπγήο ηεο δηάζπαζεο. 

πγθεθξηκέλα, ν CavacoSilva24κεηά βίαο θαηάθεξε λα θξαηήζεη κηα ηζνξξνπία 

κεηαμχ ησλ παξαηάμεσλ αιιά ν FrankoNogueira25, ηζρπξφ κέινο ηνπ θφκκαηνο 

πξνψζεζε ηελ παηξσλία θάηη πνπ δεκηνχξγεζε πνιιά δεηήκαηα δηαθζνξάο (Yokota, 

2006:15). ηαλ ην PS πήξε ηελ εμνπζία ην 1945, ιέγεηαη φηη ππήξμαλ 6000 πνιηηηθνί 

δηνξηζκνί (Sotiropoulos, 2004:409, παξαηίζεηαη ζε Yokota, 2006:15). Έηζη ην εθ ησλ 

πξαγκάησλ ζχζηεκα παηξσλίαο είρε εδξαησζεί (Yokota, 2006:15). 

ε αληίζεζε κε ηελ Πνξηνγαιία, ηα ειιεληθά θφκκαηα θαη εηδηθά ην ΠΑΟΚ 

ζεσξνχζαλ χςηζηεο ζεκαζίαο ηε δεκηνπξγία καδηθψλ νξγαλψζεσλ κε κεγάιε 

ζπκκεηνρή (Afonsoetal., 2014:325). Δλψ ην ΠΑΟΚ αξρηθά ηδξχζεθε κε ηζρπξή 

πξνγξακκαηηθή αηδέληα ζχληνκα, ζηε καδηθή ηνπ νξγάλσζε ηε ζέζε ησλ νπαδψλ 

πήξαλ νη «πάηξσλεο» (Pappas, 2009, παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 2015:325). 

Ο Pappas επηζεκαίλεη φηη ην ειιεληθφ κνηίβν καδηθήο παηξσλίαο σθέιεζε 

πνιχ πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο απφ φηη νη θιαζζηθέο ζεσξίεο παηξσλίαο 

δηθαηνινγνχλ «αθνχ ε θνηλσλία είρε ρσξηζηεί ζε δχν αζπκβίβαζηα κέξε πνπ 

αληηπξνζψπεπαλ θφκκαηα πνπ ηαθηηθά ελαιιάζζνληαλ ζηελ εμνπζία, φινη νη πνιίηεο 

ινγηθά ζα έπξεπε λα πεξηκέλνπλ λα σθειεζνχλ απφ ηελ παηξσλία φηαλ ην θφκκα 

ηνπο θέξδηδε ηηο εθινγέο (2013:37, παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 2015:326). Απηφ 

ζπκπεξηειάκβαλε δεκνζίνπο ππαιιήινπο, φζνπο έπαηξλαλ θνηλσληθά επηδφκαηα θαη 

επηρνξεγήζεηο θαζψο θαη θάπνηα πξνζηαηεπκέλα επαγγέικαηα πνπ απνιάκβαλαλ 

                                                           
24

Ο 19νο Πξφεδξνο ηεο Πνξηνγαιίαο, απφ ηηο 9 Μαξηίνπ 2006 κέρξη ηηο 9 Μαξηίνπ 

2016. Τπήξμε  πξνεγνπκέλσο ν πξσζππνπξγφο ηεο Πνξηνγαιίαο απφ ηηο 6 

Ννεκβξίνπ 1985 έσο 28 Οθησβξίνπ 1995 

25
Έλαο πνιηηηθφο θαη δηπισκάηεο ηεο Πνξηνγαιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ EstadoNovo 

(Ζ EstadoNovo, ή Γεχηεξε Γεκνθξαηία, ήηαλ έλα ζπληερληαθφ απηαξρηθφ θαζεζηψο 

πνπ είρε εγθαηαζηαζεί ζηελ Πνξηνγαιία ην 1933, θαη ζπρλά ζεσξνχηαλ φηη ήηαλ 

θαζηζηηθφ. Ηδξχζεθε απφ ηνλ António de OliveiraSalazar, θπβεξλήηε ηεο 

Πνξηνγαιίαο κεηαμχ 1932-1968) 
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πξνλνκηαθνχο θαλνληζκνχο φπσο δηθεγφξνη θαη θαξκαθνπνηνί (Pappas, 2013:37-8, 

παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 2015:326). 

Σα θνκκαηηθά δίθηπα παηξσλίαο έρνπλ επεθηαζεί θαη ζε νξγαλσκέλα 

ζπκθέξνληα εηδηθά ζηα ζπλδηθάηα, ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθνχο δεζκνχο κε ηα 

θφκκαηα απφ φηη ζηελ Πνξηνγαιία. «Σα ειιεληθά εξγαηηθά ζπλδηθάηα ζηελ νπζία 

είλαη επεθηάζεηο ησλ θπξίαξρσλ θνκκάησλ» (Lavdas, 2005:299, παξαηίζεηαη ζε 

Afonsoetal., 2015:326), «θαη δξνπλ σο ιφκπη κέζα ζηα θφκκαηα γηα ηα ζπκθέξνληα 

θπξίσο κεγαιχηεξσλ αλδξψλ κειψλ κέζα ζην δεκφζην ηνκέα» (Matsaganis, 

2007:541, παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 2015:326). ε αληίζεζε κε ηελ Πνξηνγαιία νη 

πην ζηελνί δεζκνί κεηαμχ θνκκάησλ θαη ζπλδηθάησλ έρνπλ επηηξέςεη πειαηεηαθέο 

αληαιιαγέο κε απνηέιεζκα ηεξάζηηα επέθηαζε ηνπ δεκνζίνπ ηηο δεθαεηίεο 1990 θαη 

2000 (OECD, 2011:70, Pappas, 2013:37-8, παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 2014:326). 

Καζψο νη απνιχζεηο ζην δεκφζην ήηαλ παξάλνκεο, κεηά απφ θάζε εθινγηθή 

αλακέηξεζε ην θάζε θφκκα πξνζιάκβαλε επηπιένλ νπαδνχο ηνπ (Afonsoetal., 

2015:326). 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ελψ απφ ην 1995 σο ην 2007 ζηελ Πνξηνγαιία, ε 

θαηάζηαζε ήηαλ ζηάζηκε, ε Διιάδα ηελ ίδηα επνρή βίσλε ζπλερή αλάπηπμε κε 

απμαλφκελα εηζνδήκαηα θαη πςειά θαηαλαισηηθά θαη εξγαζηαθά επίπεδα. κσο 

απηή ε πεξίνδνο έθξπβε ειιείκαηα θαη κεγαιχηεξν ρξένο (Afonsoetal., 2015:326). 

Σν επηέκβξην ηνπ 2009, ην ΠΑΟΚ πέηπρε κηα κεγάιε λίθε αθνχ είρε 

ππνζρεζεί απμήζεηο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, κείσζε θφξσλ θ.α. παξά ηελ θαθή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (Zartaloudis 2013a, παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 2014:326). 

ηαλ ε θξίζε ρεηξνηέξεςε ν Παπαλδξένπ αλήγγεηιε κεηαξξπζκίζεηο γηα ηε κείσζε 

ηνπ ειιείκαηνο, ππνζρφκελνο φκσο «ηελ πξνζηαζία ησλ επάισησλ θαη ηεο κεζαίαο 

ηάμεο» ηνλίδνληαο φηη ε θπβέξλεζε «δελ ήηαλ εθεί γηα λα απνζπλαξκνινγήζεη ην 

θξάηνο πξφλνηαο» (FinancialTimes, 2009, παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 2015:326). 

κσο αληίζεηα κε ηηο ππνζρέζεηο ηηο ε θπβέξλεζε αλαγθάζηεθε λα θαηαθχγεη ζηελ 

Σξφηθα θαη λα δεζκεπζεί γηα έλα απζηεξφ πξφγξακκα ιηηφηεηαο. Μεηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο δηάζσζεο ην Μάτν ηνπ 2010, ε χθεζε ρεηξνηέξεςε. ηε ζπλέρεηα έγηλαλ 

ηεξάζηηεο πεξηθνπέο ζε δεκφζηεο δαπάλεο, εηδηθά επηδνκάησλ θαη κία ρσξίο 

πξνεγνχκελν αχμεζε ηεο θνξνινγίαο (Zartaloudis, 2014, παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 

2015:326). Χζηφζν πνιιέο απφ απηέο ηηο κεηαξξπζκίζεηο δελ εθαξκφζηεθαλ επαξθψο 
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(European Commission 2010, 2012, παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 2015:326), ελ κέξεη 

επεηδή ζα κείσλαλ θαηά πνιχ ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο (Afonsoetal., 2015:327). 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2011 ν Παπαλδξένπ αλαγθάζηεθε λα παξαηηεζεί θαη 

αληηθαηαζηάζεθε απφ θπβέξλεζε εζληθήο ελφηεηαο. Νέεο εθινγέο δηεμήρζεζαλ ην 

Μάτν ηνπ 2012 φπνπ ην ΠΑΟΚ θαη ε ΝΓ έραζαλ θαη δελ ππήξμε βηψζηκε 

θπβέξλεζε κε απνηέιεζκα λα μαλαγίλνπλ εθινγέο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 φπνπ ε ΝΓ 

θέξδηζε ην αξηζηεξφ θφκκα ηνπ ΤΡΗΕΑ. Σα δχν κεγάια θφκκαηα, εηδηθά ην ΠΑΟΚ 

κείσζαλ ηα πνζνζηά ηνπο. Ζ ΝΓ ήηαλ πην ζηαζεξή ζηε δέζκεπζε ηεο λα εθαξκφζεη 

αληηιατθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα λα απνθεπρζεί ε έμνδνο απφ ην επξψ, σζηφζν ε 

ζπξξίθλσζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ππήξμε επίκαρν ζέκα (Afonsoetal., 2015:327). 

Πνιινί παξαηεξεηέο έρνπλ ηζρπξηζηεί φηη νη πνιηηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο έρνπλ 

ζηαζεί εκπφδην ζηηο νπζηαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο (DeutscheWelle, 2013, παξαηίζεηαη 

ζε Afonsoetal., 2015:327). 

Γεληθά ε νηθνλνκηθή ιηηφηεηα απνηειεί κεγαιχηεξν πξφβιεκα γηα ηα θφκκαηα 

πνπ βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηνπο πειαηεηαθνχο δεζκνχο επεηδή νη εθινγηθέο 

επηπηψζεηο είλαη πνιχ πην ζνβαξέο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. ηαλ ν 

πάηξσλαο δελ κπνξεί λα παξέρεη πξνλφκηα εμαηηίαο ηεο ιηηφηεηαο, δελ απνκέλεη θάηη 

πνπ λα ζπλδέεη ηνπο ςεθνθφξνπο κε ηα θφκκαηα θαη έηζη νη πειάηεο είλαη πνιχ 

πηζαλφλ λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ πάηξσλα ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ άιιν πάηξσλα γηα 

λα ηνπο πξνζθέξεη ηνπο πφξνπο. Σα θίλεηξα δηαθέξνπλ φηαλ ππάξρνπλ αδχλακνη 

πειαηεηαθνί δεζκνί, φπνπ ε ζρέζε κεηαμχ ςεθνθφξνπ θαη θφκκαηνο είλαη πην 

ραιαξή. Οη ςεθνθφξνη θαη ηα νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα δελ βαζίδνληαη άκεζα ζηα 

θφκκαηα γηα ηνπο πφξνπο ηνπο θαη έηζη ε εθαξκνγή πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο είλαη 

επθνιφηεξε επεηδή δελ ππάξρεη ηφζε αλάγθε γηα αλαδήηεζε ςήθσλ φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Πνξηνγαιίαο (Afonsoetal., 2015:328). 

Ζ κεηακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ηνπίνπ κάιινλ νθείιεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ΠΑΟΚ-ΝΓ παξά 

ζηελ ηδενινγηθή επαλεπζπγξάκκηζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο. Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

νδήγεζαλ ηα ειιεληθά θφκκαηα ζε ππεξβνιηθά πνιιέο ππνζρέζεηο θαη έηζη νη 

ςεθνθφξνη πεξίκελαλ πνιιά. Χο απνηέιεζκα, ππήξμαλ ζθιεξέο θπξψζεηο θαη ζπκφο, 

φηαλ νη ππνζρέζεηο δελ γηλφηαλ λα εθπιεξσζνχλ (Zartaloudis, 2013a, παξαηίζεηαη ζε 

Afonsoetal., 2015:329). ε αληίζεζε επεηδή ηα θφκκαηα ζηελ Πνξηνγαιία δελ 

ππνζρφηαλ πνιιά, νη ςεθνθφξνη δελ είραλ απαηηήζεηο (Afonsoetal., 2015:329). 
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Ζ θνκκαηηθή παηξσλία ή «ε δχλακε πνπ έρνπλ ηα θφκκαηα λα δηνξίδνπλ 

αλζξψπνπο ζηε δεκφζηα θαη εκί-δεκφζηα δσή» (Kopecky and Mair, 2012b:3, 

παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 2015:317) είλαη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε κνξθή 

πειαηεηαθήο αληαιιαγήο ζηε λφηηα Δπξψπε (Hopkin, 2001, παξαηίζεηαη ζε 

Afonsoetal., 2015:317). Έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνπο Afonsoetal., πνπ εμεγεί 

ην πψο ηα θφκκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο ρεηξίζηεθαλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζηα δχν ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ην μέζπαζκα 

ηεο θξίζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο απφ ην 2009 θαη πέξα, επηζήκαλε φηη «ην κέγεζνο 

ησλ θνκκαηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε ζρέζε κε ην εθινγηθφ ζψκα ζεσξείηαη έλαο 

παξάγνληαο δηεπθφιπλζεο πειαηεηαθψλ αληαιιαγψλ. ηαλ ηα κέιε ελφο θφκκαηνο 

είλαη πνιιά, ηφηε ππάξρεη κηα κεγάιε δεμακελή ςεθνθφξσλ πνπ κπνξνχλ λα 

θηλεηνπνηεζνχλ, λα ειεγρζνχλ θαη λα αληακεηθζνχλ». Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε 

θχζε ηνπ δεζκνχ «θφκκαηνο-ζπλδηθάηνπ». Οη ζχγρξνλεο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζπάληα 

βαζίδνληαη ζε κεκνλσκέλεο ζρέζεηο κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη ςεθνθφξσλ. Πεξηζζφηεξν 

βαζίδνληαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ πάηξσλα (θφκκαηα) θαη πειαηεηαθψλ νξγαλψζεσλ 

φπσο ηα ζπλδηθάηα πνπ παξαδίδνπλ ηηο ςήθνπο ησλ κειψλ ηνπο. Έηζη νη επίζεκεο ή 

αλεπίζεκεο ζρέζεηο κεηαμχ ζπλδηθάησλ θαη θνκκάησλ δηεπθνιχλνπλ ηελ πειαηεηαθή 

αληαιιαγή, εηδηθά φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε έληνλν ζπλδηθαιηζκφ εληφο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα φπνπ ηα θφκκαηα ειέγρνπλ ηνπο δηνξηζκνχο (2015:319). Έπεηηα 

ππάξρεη ε έθηαζε ηεο θνκκαηηθήο παηξσλίαο φπσο κεηξηέηαη απφ ηνπο Kopecky θαη 

Mair (2012b, παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 2015:319) νη νπνίνη δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο παηξσλίαο σο «νξγαλσηηθή πεγή» - ν δηνξηζκφο ησλ ππνζηεξηθηψλ ησλ 

θνκκάησλ ζηα πςειφηεξα θιηκάθηα ηεο δηνίθεζεο σο κέζν ειέγρνπ ησλ 

γξαθεηνθξαηηψλ- θαη ηεο παηξσλίαο σο «εθινγηθή πεγή» - ε πξνζθνξά επηβξάβεπζεο 

ππνζηεξηθηψλ κε εξγαζία ζην δεκφζην ηνκέα, ζπλήζσο ζε πην ρακειέο βαζκίδεο. 

Σέινο, ζε κηα έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνλ Kitschelt εηδηθνί ξσηήζεθαλ ζε πνην 

βαζκφ δηάθνξα θφκκαηα βαζίδνληαλ ζε κέζα φπσο εξγαζία ζην δεκφζην, θνηλσληθά 

επηδφκαηα, θπβεξλεηηθά ζπκβφιαηα θ.α. σο ηξφπν εθινγηθήο θηλεηνπνίεζεο 

(Afonsoetal., 2015:319). 

Ζ Διιάδα θαη ε Πνξηνγαιία δείρλνπλ έλαλ νπζηαζηηθφ βαζκφ 

δηαθνξνπνίεζεο ζην εχξνο ηεο πειαηεηαθήο ζχλδεζεο φπσο κεηξήζεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο παξαπάλσ δείθηεο. Γεληθά ε θνκκαηηθή παηξσλία είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θνκκαηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε φιε ηελ λφηηα Δπξψπε 
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(diMascioetal., 2010, Hopkin, 2001, παξαηίζεληαη ζε Afonsoetal., 2015:320). Οη 

Kopecky θαη Mair επηζεκαίλνπλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε φιε ηελ 

Δπξψπε (2012:367, παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 2015:320). Ζ Διιάδα θαηείρε ηελ 

πξψηε ζέζε ζρεηηθά κε ηελ δηείζδπζε ηεο παηξσλίαο, ελψ ε Πνξηνγαιία πήξε ηελ 

δέθαηε (Afonsoetal., 2015:320). Δλψ ζηελ Πνξηνγαιία ε παηξσλία ιακβάλεη ρψξα 

ζηα πςειφηεξα θιηκάθηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα θφκκαηα σο 

κέζν ειέγρνπ (Jalalietal., 2012, παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 2015:320), ζηελ Διιάδα 

θηάλεη θαη ζηα θαηψηεξα επίπεδα θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν πνιηηηθνχ ειέγρνπ 

(Pappas, 2013, παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 2015:320). Δπίζεο, ππάξρεη δηαθνξά 

κεηαμχ Διιάδαο θαη Πνξηνγαιίαο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ θνκκαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ κε ηελ Διιάδα λα θαηέρεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ. Δπηπιένλ, ηα δχν θχξηα 

ειιεληθά θφκκαηα βαζηδφηαλ πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ παηξσλία γηα λα θεξδίζνπλ 

ςήθνπο εηδηθά ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εξγαζία ζην δεκφζην ηνκέα, ηα θπβεξλεηηθά 

ζπκβφιαηα θιπ. επηδεηθλχνληαο κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ πειαηεηαθή ζχλδεζε φπσο 

κεηξήζεθε απφ ηνλ Kitschelt (2013, παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 2015:320). Σέινο νη 

ζρέζεηο κεηαμχ θνκκάησλ θαη ζπλδηθάησλ επίζεο δηέθεξαλ θαζψο θαη ηα δχν 

ειιεληθά θφκκαηα ζρεηίδνληαλ κε ην κεγαιχηεξν ειιεληθφ ζπλδηθάην ελψ ην 

κεγαιχηεξν ζπλδηθάην ηεο Πνξηνγαιίαο, ην CGTP
26

(Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ 

Πνξηνγαιίαο), είρε θξαηήζεη απνζηάζεηο απφ ηα θχξηα θφκκαηα εμαηηίαο ηεο ζρέζεο 

ηνπ κε ηνπο θνκκνπληζηέο (Afonsoetal., 2015:320-321).  

ηελ Πνξηνγαιία νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο πεξηνξίζηεθαλ απφ θάπνηνπο 

ζεζκηθνχο θαη ηζηνξηθνχο παξάγνληεο. Καηά θχξην ιφγν ηα θπξίαξρα θφκκαηα ηεο 

Πνξηνγαιίαο δελ ζρεκάηηζαλ καδηθέο νξγαλψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ελεξγήζνπλ 

σο πάηξσλεο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπο εμαηηίαο ηεο θχζεο θαη ηνπ ξπζκνχ ηεο 

δηαδηθαζίαο εθδεκνθξαηηζκνχ. Ζ δηαδηθαζία εθδεκνθξαηηζκνχ επεξέαζε ηηο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηα θφκκαηα θαη ζηα ζπλδηθάηα σο πηζαλνχο πειάηεο. Ζ κεγαιχηεξε έλσζε 

ζπλνκνζπνλδηψλ ηεο Πνξηνγαιίαο, ε CGTP είρε δηαηεξήζεη δεζκφ κε ην 

θνκκνπληζηηθφ θφκκα εμαηηίαο ηεο ηζρπξήο ηνπ ζρέζεο κε ην εξγαηηθφ θίλεκα πξηλ 

απφ ηελ επαλάζηαζε (Jalali, 2007:90, VanBiezen, 1998:52-3, παξαηίζεληαη ζε 

                                                           
26

General Confederation of the PortugueseWorkers: Ήηαλ ε κεγαιχηεξε 

ζπλδηθαιηζηηθή νκνζπνλδία ηεο Πνξηνγαιίαο. Ηδξχζεθε αλεπίζεκα ην 1970, 

εκθαλίζηεθε δεκνζίσο κεηά ηελ Δπαλάζηαζε ησλ Γαξπθάιισλ ην 1974 θαη 

λνκηκνπνηήζεθε ην επφκελν έηνο απφ ηελ Υνχληα 
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Afonsoetal., 2015:322). Χζηφζν, εμαηηίαο ηεο απφζηαζεο ηνπ απφ ην PS, ην 

θνκκνπληζηηθφ θφκκα είρε απνθιεηζηεί απφ ηελ θπβέξλεζε θη έηζη νπνηνζδήπνηε 

αξηζηεξφο ζπλαζπηζκφο είρε θαηαζηεί κε βηψζηκνο (Magalhaes, 2012:311, 

παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 2015:322). Σν Γεληθφ πλδηθάην Δξγαηψλ (UGT27) 

δεκηνπξγήζεθε απφ ην PS θαη ην PSD αιιά δελ κπφξεζε λα ακθηζβεηεζεί ε 

θπξηαξρία ηνπ CGTP. Έηζη απηφ ην ζπλδηθάην ζπλδέζεθε κε έλα θφκκα ην νπνίν δελ 

είρε πξφζβαζε ζε θπβεξλεηηθή ζεηεία ππνλνκεχνληαο έηζη θαλάιηα γηα πειαηεηαθή 

αληαιιαγή. 

Αθφκε θαη αλ ε θνκκαηηθή παηξσλία ήηαλ εθινγηθή πεγή γηα παξάδεηγκα 

ζηελ πεξίνδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1999 

θαη 2008 ε Πνξηνγαιία έκεηλε ζηάζηκε ζε αληίζεζε κε ηελ ππφινηπε λφηηα Δπξψπε 

(Amaral, 2010:43-44, παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 2015:323). Οη εθινγέο πνπ 

δηεμήρζεζαλ ζηελ Πνξηνγαιία ζηηο 5 Ηνπλίνπ 2011 έβγαιαλ ληθεηή ηνλ 

PedroPassosCoelho ηνπ PSD, αλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο 

ην θφκκα ππνζρέζεθε φηη ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Σξφηθα γηα λα κεησζεί ην 

έιιεηκα ζα πήγαηλε «παξαπέξα απφ ηελ Σξφηθα» (Diario de Noticias, 2011, 

παξαηίζεηαη ζε Afonsoetal., 2015:324). Μάιηζηα, απνδείρζεθε φηη ε θπβέξλεζε 

ζπλαζπηζκνχ PSD-CDS-PP πξάγκαηη είρε πξνρσξήζεη πέξα απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Σξφηθα ζε πνιινχο ηνκείο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ηνπ PSD θαη ην γεγνλφο φηη απηφ πνπ 

ήηαλ πςίζηεο ζεκαζίαο ήηαλ ε κείσζε εμφδσλ, απνδεηθλχεη φηη ε απνμέλσζε ηεο 

πειαηείαο ήηαλ ήζζνλνο ζεκαζίαο ζην πξφγξακκα κεηαξξχζκηζεο ηνπ θφκκαηνο 

(Afonsoetal., 2015:325).  

Σέινο ε πξφνδνο πνπ έρεη γίλεη πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο Δ.Δ, ην ηέινο ηνπ 

ςπρξνχ πνιέκνπ, ν παγθφζκηνο αληαγσληζκφο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία θαζψο θαη 

ε αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα θαηλνχξγην πνιηηηθφ, 

νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ. Σν εξψηεκα είλαη πψο ε λφηηα Δπξψπε ζα 

αληαπνθξηζεί ζε φιεο απηέο ηηο πξνθιήζεηο (Sotiropoulos, 2004:419). 

  

                                                           
27

General Union of Workers (Γεληθή Έλσζε Δξγαδνκέλσλ):Δίλαη έλα εζληθφ 

ζπλδηθαιηζηηθφ θέληξν ζηελ Πνξηνγαιία πνπ ηδξχζεθε ην 1978. 



39 
 

Κεφάλαιο 3ο : Οι πελατειακζσ ςχζςεισ ςτην Ελλάδα 

Ζ Διιάδα θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έρεη βηψζεη πνιέκνπο, επαλαζηάζεηο 

θαη δηθηαηνξίεο. Χζηφζν θάηη πνπ έρεη κείλεη ζηαζεξφ είλαη ην ζχζηεκα ησλ 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ σο ε θχξηα νξγαλσηηθή αξρή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

(Michas, 2011:6). Δίλαη γλσζηφ φηη ππάξρεη κηα γεληθή δπζπηζηία απέλαληη ζηελ 

εμνπζία ζηελ Διιάδα, δπζπηζηία πνπ έρεη θαιιηεξγεζεί κέζσ αληίζηαζεο αηψλσλ 

ζηελ μέλε θπξηαξρία, ε νπνία επεξέαδε θάζε πηπρή ηεο θνηλσληθήο δσήο (Clog, 1983, 

παξαηίζεηαη ζε Christopoulos, 1998:5). 

Ζ νζσκαληθή θαηνρή δηήξθεζε 400 ρξφληα. Χο νζσκαληθέο επαξρίεο ε 

Διιάδα θαη άιιεο βαιθαληθέο ρψξεο δελ βίσζαλ ηηο κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο ζηελ 

επξσπατθή ηζηνξία φπσο ηελ Αλαγέλλεζε. Τπέζηεζαλ φκσο βαζηέο αιιαγέο. 

Καηαξράο θαηαξγήζεθε ε αξηζηνθξαηία. Κάπνηνη πξνχρνληεο πνπ απέκεηλαλ 

αλέιαβαλ δηπιφ ξφιν. Απφ ηε κηα έγηλαλ νη εγέηεο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ θαη απφ 

ηελ άιιε ππφινγνη ζηνπο Οζσκαλνχο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απηνί νη 

πξνχρνληεο απέθηεζαλ θχξνο θαη πινχην θαη ελ ηέιεη έγηλαλ ηνθνγιχθνη. Ο 

δαλεηζκφο ήηαλ κηα ηζρπξή βάζε γηα ηελ απμαλφκελε εμάξηεζε ηνπ ρσξηθνχ απφ ηνλ 

πάηξσλα. Απηή ε δνκή πάηξσλα-πειάηε πνπ ίζρπε θαζ‟ φιε ηελ Οζσκαληθή 

απηνθξαηνξία απνηειεί ηε βάζε ησλ ζεκεξηλψλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Δπίζεο θαηά 

απηή ηελ πεξίνδν ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο απμήζεθε ε επηξξνή ηεο ρξηζηηαληθήο 

νξζφδνμεο εθθιεζίαο ιφγσ ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο ζηε δηαηήξεζε ηεο ειιεληθήο 

ηαπηφηεηαο. Γεληθά, ε επξσπατθή αξρή δηαρσξηζκνχ εθθιεζίαο-θξάηνπο δελ έρεη 

νινθιεξσζεί πνηέ ζηελ Διιάδα (Richter, 2014:2). 

Ζ καθξφρξνλε νζσκαληθή θαηνρή επέηξεπε ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία ηξηψλ 

λνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη έηζη θαιιηέξγεζε ηε δπζπηζηία θαζψο θαη ηελ θαρππνςία 

απέλαληη ζηελ εμνπζία (Diamandouros, 1983, παξαηίζεηαη ζε Christopoulos, 1998:5). 

Δπίζεο, ν λεπνηηζκφο επεξέαζε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαζψο ζηελ πξν-ζχγρξνλε 

Διιάδα, αληηκεησπηδφηαλ σο απνδεθηή φςε ηεο εμνπζίαο. Απηφ νθεηιφηαλ ζηε 

κεγάιε ζεκαζία πνπ δηλφηαλ ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο 

Οζσκαληθήο θαηνρήο (Campbell, 1964,1983, Ward, 1963, παξαηίζεληαη ζε 

Christopoulos, 1998:5). 

Ζ επηξξνή ηεο Αλαηνιηθήο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ζηνλ ειιεληθφ εζληθηζκφ θαζψο 

θαη ε θιεξνλνκηά ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο είραλ σο απνηέιεζκα κηα αδχλακε 
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θνηλσλία πνιηηψλ (Michas, 2011:1). πσο αλαθέξεη ν αξηζηεξφο ηζηνξηθφο Κψζηαο 

Βεξγφπνπινο: «Ζ ζεκειηψδεο δνκή ηεο Διιάδαο πνηέ δελ ήηαλ ε θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ…..αιιά ην θξάηνο. Απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα ηίπνηα δελ γηλφηαλ ζηελ 

Διιάδα ρσξίο λα πεξλάεη απφ ην κεραληζκφ ηνπ θξάηνπο» (1975:15, παξαηίζεηαη ζε 

Michas, 2011:2). 

Γηάθνξνη αλαιπηέο έρνπλ αλαθεξζεί ζηελ Διιάδα σο ην ηειεπηαίν 

«πξαγκαηηθά ππαξθηφ ζνζηαιηζηηθφ θξάηνο ζηελ Δπξψπε» θαη ην ηειεπηαίν 

«Μαξμηζηηθφ θξάηνο» (Michas, 2002, παξαηίζεηαη ζε Michas, 2011:2), 

ππνδειψλνληαο ηελ επηθξάηεζε ηεο πνιηηηθήο ζηελ νηθνλνκία. Χζηφζν ε Διιάδα 

ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζην κνληέιν ηεο κεηά-ζνζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο φπσο ηελ 

πεξηγξάθεη ν Ρψζνο YegorGaidar: «κηα κνξθή θαπηηαιηζκνχ φπνπ ε γξαθεηνθξαηία 

θαη νη ζχκκαρνη ηεο ζσξνχλ ην θξάηνο πεξηνπζία ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

κεραληζκνχο ηνπ γηα πξνζσπηθφ ηνπο πινπηηζκφ» (2007, παξαηίζεηαη ζε Michas, 

2011:2). 

ηαλ ην 1821 ν αγψλαο αλεμαξηεζίαο μεθίλεζε νη πειαηεηαθέο δνκέο 

επεθηάζεθαλ νξηδφληηα θαη θάζεηα (Richter, 2014:2). Ζ θνηλσληθή νκάδα πνπ 

θπβεξλνχζε κεηά απφ ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην 1821 θπξίσο 

απνηεινχληαλ απφ ηα ιεγφκελα «ηδάθηα». ηελ νπζία ιεηηνπξγνχζαλ σο θφξν-

εηζπξάθηνξεο γηα ηνπο Οζσκαλνχο, νη νπνίνη ηνπο έδηλαλ δχλακε θαη πινχην σο 

αληάιιαγκα. Χο νη κεηέπεηηα εγέηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ηα ηδάθηα, ζπλέρηζαλ λα 

εηζπξάηηνπλ θφξνπο, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη δελ ρξεηαδφηαλ λα παξαδψζνπλ ηνπο 

θφξνπο ζηνπο Οζσκαλνχο εγεκφλεο. Δπίζεο, κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα 

δίθηπα ηνπηθψλ ζπκκαρηψλ πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη ππφ Οζσκαληθήο εμνπζίαο θαη λα 

ηα κεηαθέξνπλ ζην λέν θξάηνο. Ζ θαηνρή θπβεξλεηηθνχ αμηψκαηνο ζήκαηλε φηη 

κπνξνχζαλ λα δψζνπλ πξνλφκηα ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα θαη λα θάλνπλ 

εμαηξέζεηο απφ ηνπηθνχο θαλνληζκνχο (Michas, 2011:2-3). 

ηαλ ν αγψλαο ηειείσζε νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο έγηλαλ ζχζηεκα ηεο 

θπβέξλεζεο. Οη πάηξσλεο άξρηζαλ λα αλαθαηεχνληαη κε ηελ πνιηηηθή θαη ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιηηηθνχο ζθνπνχο. Οη πάηξσλεο εθκεηαιιεχνληαλ ηε πνιηηηθή 

ηνπο ζέζε γηα λα δψζνπλ πξνλφκηα ζηνπο πειάηεο ηνπο, θιέβνληαο θξαηηθά ρξήκαηα. 

Χο αληάιιαγκα ήζειαλ ηελ ςήθν ησλ πειαηψλ (Richter, 2014:2-3). 
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Σνλ 19
ν
 αηψλα ε Διιάδα ήηαλ αθφκα έλαο πξν-θαπηηαιηζηηθφο θνηλσληθφο 

ζρεκαηηζκφο. Οη θαπηηαιηζηηθέο πξσηνβνπιίεο ζηνλ αγξνηηθφ θαη ζηνλ βηνκεραληθφ 

ηνκέα ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηεο. Έηζη ε πνιηηηθή δχλακε ζπγθεληξσλφηαλ ζηα ρέξηα 

νξηζκέλσλ νιηγαξρηθψλ νηθνγελεηψλ θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα ήηαλ θιίθεο αλζξψπσλ 

επηθεθαιήο ησλ πειαηεηαθψλ δηθηηψλ. ζν κεγαιχηεξν ήηαλ ην εχξνο ηεο θξαηηθήο 

δηνίθεζεο – θαη ζχληνκα πεξέ κεγάιεο δηαζηάζεηο - ηφζν πην κεγάιν ήηαλ θαη ην 

παηξσληθφ δηαθχβεπκα, γηαηί αλ θαη ην θξάηνο δελ είρε θάπνηα απνηειεζκαηηθή 

πνιηηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, έκκεζα παξείρε απαζρφιεζε 

γηα εθείλνπο πνπ έθεπγαλ απφ ηελ επαξρία θαη δελ κπνξνχζε λα ηνπο απνξξνθήζεη ε 

αλχπαξθηε ειιεληθή βηνκεραλία. Χο επαθφινπζν ε ειιεληθή θξαηηθή γξαθεηνθξαηία 

γξεγνξά πήξε δηαζηάζεηο πνπ ήηαλ ηειείσο δπζαλάινγεο κε ηνπο πφξνπο αιιά θαη 

ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρσξάο (Mouzelis, 1977:482). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, νη Έιιελεο πιήξσλαλ κεγαιχηεξνπο 

θφξνπο απφ φηη νη γεηηνληθέο ηνπο ρψξεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δεκφζηαο 

δαπάλεο μνδεπφηαλ γηα δηνηθεηηθά έμνδα π.ρ. ηνπο κηζζνχο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

θαη φρη γηα δεκφζηα έξγα ή έξγα ππνδνκήο (Michas, 1989:5, παξαηίζεηαη ζε Michas, 

2011:3-4). 

Σν πην ζεκαληηθφ πξνλφκην πνπ πξνζέθεξαλ νη πνιηηηθνί πάηξσλεο ήηαλ 

δνπιεηέο ζην δεκφζην ηνκέα γηα ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Χο 

απνηέιεζκα απμήζεθε δξακαηηθά ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ζην δεκφζην. Οη δε 

κηζζνί εηδηθά ησλ πςειφηεξσλ θιηκαθίσλ ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξνη απφ φηη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. Έηζη φινη ήζειαλ λα πξνζιεθζνχλ ζην δεκφζην (Michas, 2011:4).  

Ζ απνπζία ηεο έλλνηαο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ δηεπθφιπλε ηελ αλάπηπμε 

ησλ πνιηηηθψλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (Michas, 2011:4). χκθσλα κε ηνλ Παζράιε 

Κηηξνκηιίδε ε επηξξνή ηεο νξζφδνμεο ζξεζθείαο ζην ζρεκαηηζκφ ηεο ειιεληθήο 

εζληθηζηηθήο ηδενινγίαο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δελ αλαπηχρζεθε ε έλλνηα 

ησλ δηθαησκάησλ (1994, παξαηίζεηαη ζε Michas, 2011:5). Ζ ππνδνρή ησλ ηδεψλ ηνπ 

δπηηθνχ Γηαθσηηζκνχ ζηα Βαιθάληα ήηαλ δηαθνξεηηθή απφ φηη ζηε Γχζε. Ζ 

πξφθιεζε εθζπγρξνληζκνχ ησλ Βαιθαλίσλ πεξηιάκβαλε ηελ πξνζπάζεηα 

ελζσκάησζεο ζηηο ηδενινγηθέο ηνπο δνκέο, ηε θνζκνζεψξεζε θαη ηα ζπζηήκαηα 

αμηψλ πνπ φξηδαλ ηνλ δπηηθφ θηιειεπζεξηζκφ (Michas, 2011:5). Σν 19ν αηψλα ε 

επξσπατθή ηδέα πεξηειάβαλε ησλ «θψδηθα ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο σο ην βαζηθφ ηεο 

ζπζηαηηθφ» (Kitromilides, 1994:77, παξαηίζεηαη ζε Michas, 2011:5). 
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Καηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν απφ ηνλ πξν-θαπηηαιηζκφ κέρξη ηνλ θαπηηαιηζκφ 

(1880-1920) ε Διιάδα δέρηεθε κεγάιε εηζξνή μέλνπ θεθαιαίνπ θαη ηέζεθαλ νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ηειηθή θπξηαξρία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο: 

επελδχζεηο ζε πάγην θνηλσληθφ θεθάιαην (ζηδεξφδξνκνη, δξφκνη, γέθπξεο), αλάπηπμε 

νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, ζρεηηθή βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θ.α. 

Καζψο απηέο νη  κεηαξξπζκίζεηο εμειηζζφηαλ, επηηάρπλαλ ηελ νηθνλνκηθή αιιαγή θαη 

ηελ αζηηθνπνίεζε. Χο απνηέιεζκα δεκηνπξγήζεθε κηα λέα κεζαία ηάμε – δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη, επαγγεικαηίεο, λεφπινπηνη εκπφξην θιπ.- νη νπνίνη ηειηθά ζα 

ακθηζβεηνχζαλ ην ζπλερέο κνλνπψιην εμνπζίαο πνπ είραλ νη ιίγεο νιηγαξρηθέο 

νηθνγέλεηεο (Mouzelis, 1977:482-483).  

Αξρηθά ην ειιεληθφ θξάηνο ήηαλ έλα επξσπατθφ πξνηεθηνξάην θαη ν Έιιελαο 

βαζηιηάο έλα είδνο αληηβαζηιέα. Ζ Διιάδα ήηαλ έλα επξσπατθφ πειαηεηαθφ θξάηνο. 

Τπήξραλ ηξία «θφκκαηα»: ην Ρσζηθφ, ην Αγγιηθφ θαη ην Γαιιηθφ. Χζηφζν ην 1862 ε 

Βξεηαλία εγθαηέζηεζε κηα λέα δπλαζηεία θαη έθηνηε νη Έιιελεο βαζηιηάδεο ήηαλ 

Βξεηαλνί αληηβαζηιείο θαη ε Διιάδα ήηαλ Βξεηαληθφ πειαηεηαθφ θξάηνο ή 

πξνηεθηνξάην. Αλ ν βαζηιηάο φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ ηνπ Η 

θαηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, πξνζπαζνχζε λα απαιιαγεί απφ ηελ πειαηεηαθή 

ζρέζε, ε Βξεηαλία επελέβαηλε (Richter, 2014:3). 

Σν ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ηνπ 1909 απνδπλάκσζε θαη ηελ παιηά 

νιηγαξρία θαη ην ηέκκα, θαζψο ε εληππσζηαθή άλνδνο ηνπ Βεληδέινπ θαη ε εθινγηθή 

λίθε ηνπ θηιειεπζέξνπ θφκκαηνο ηνπ είραλ σο απνηέιεζκα κεγάιεο αιιαγέο ζηελ 

ζχλζεζε ησλ θνκκαηηθψλ δπλάκεσλ. (Mouzelis, 1977:483). 

Έλα απφ ηα θχξηα πξνλφκηα πνπ δίλεηαη απφ έλα θφκκα ζηνπο πειάηεο ηνπ 

ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ πίζηε ηνπο είλαη ε ππφζρεζε απαζρφιεζεο ζην δεκφζην 

ηνκέα. Σν 1911 εηζάρζεθε έλα ζπληαγκαηηθφ άξζξν ην νπνίν έδηλε κνληκφηεηα ζηνπο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Μέρξη ηφηε ην θφκκα πνπ αλέβαηλε ζηελ εμνπζία απέιπε 

ηνπο πξνεγνχκελνπο θαη δηφξηδε ηνπο δηθνχο ηνπ ππνζηεξηθηέο. Με ην άξζξν απηφ, ηα 

θφκκαηα ζπλέρηζαλ λα πξνκεζεχνπλ κε πξνζσπηθφ ην δεκφζην ηνκέα, κφλν πνπ δελ 

κπνξνχζαλ πιένλ λα απνιχζνπλ ηνπο πξνεγνχκελνπο. Χο απνηέιεζκα ν δεκφζηνο 

ηνκέαο κεγάισζε ππεξβνιηθά (Michas, 2011:7). 

Αθφκε θαη πξηλ απφ ηελ αλεμαξηεζία, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ππήξμαλ 

θεληξηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο. Απφ ηφηε νη πξνζπάζεηεο πνπ 
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έρνπλ θαηαβιεζεί λα κεησζνχλ νη δπζιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ ηηο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο ππήξμαλ κέξνο θάζε πξνγξάκκαηνο εθζπγρξνληζκνχ 

(Mavrogordatos, 1998:1). 

Σέηνηεο πξνζπάζεηεο επηθεληξψζεθαλ ζηα πξνζφληα, ζην δηνξηζκφ θαη ζηε 

κνληκφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Ο Σξηθνχπεο απέηπρε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

«Κάησ ηα πξνζφληα» έγηλε ζχλζεκα ζηηο δηαδειψζεηο ελαληίνλ ηνπ, ζπλεηζθέξνληαο 

ζηελ εθινγηθή ηνπ ήηηα ην 1895. Ζ δεκηνπξγία ελφο ζσζηνχ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ 

θαηλφηαλ αδχλαην θαηά ην 19ν αηψλα, πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ην 1910 ππφ ηνλ 

Βεληδέιν θαη ηνπο θηιειεχζεξνπο. Απηφ φκσο ππνλνκεχζεθε απφ ηνλ Δζληθφ Γηραζκφ 

πνπ μεθίλεζε ην 1915 θαη πξνθάιεζε νκαδηθέο απνιχζεηο θαη δηνξηζκνχο δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ γηα θνκκαηηθνχο ιφγνπο. Ο εκθχιηνο πφιεκνο είρε παξφκνηα επηξξνή 

αιιά ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα θαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (Mavrogordatos, 

1998:1-2). 

Σνλ 20ν αηψλα ε Διιάδα είρε ηξεηο επθαηξίεο λα απαιιαγεί απφ ην πειαηεηαθφ 

ηεο ζχζηεκα. Ζ πξψηε δφζεθε κεηά ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή φηαλ ε ήηηα 

θαζψο θαη ε εηζξνή 1,5 εθαηνκκπξίσλ πξνζθχγσλ ηαξαθνχλεζε ην ζχζηεκα. 

Χζηφζν ην παξαδνζηαθφ πειαηεηαθφ δίθηπν ηνπ Βεληδέινπ ήηαλ ηφζν ηζρπξφ πνπ 

επηβίσζε θαη έγηλε αθφκα πην δπλαηφ. Ζ δεχηεξε επθαηξία ήξζε ζην ηέινο ηεο 

θαηνρήο, θαηά ην Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν. Καηά ηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ εκθαλίζηεθε 

έλα λέν πνιηηηθφ ζχζηεκα. Σν αξηζηεξφ επαλαζηαηηθφ θίλεκα ΔΑΜ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα (ΚΚΔ), δηάθνξα ζνζηαιηζηηθά θφκκαηα 

θαη αλεμάξηεηνπο αξηζηεξφθξνλεο θαζψο θαη θηιειεχζεξνπο. Απηφ ην θίλεκα 

αλνηθνδφκεζε ην ειιεληθφ θξάηνο (Richter, 2014:4). 

ηαλ ε Βξεηαλία έγηλε ν κνλαδηθφο πξνζηάηεο ηα «θφκκαηα» κεηαηξάπεθαλ 

ζε πνιηηηθά θφκκαηα κε ηελ έλλνηα φηη αλαδχζεθε έλα πειαηεηαθφ δίθηπν ζην ζρήκα 

ππξακίδαο. Ζ δηαθπβέξλεζε είρε σο βάζε έλα ζχζηεκα φπνπ θπξηαξρνχζε ε 

επλνηνθξαηία, ν λεπνηηζκφο θαη ηα ξνπζθέηηα. Σν θξάηνο έγηλε αληηθείκελν 

εθκεηάιιεπζεο απφ ηνλ εθάζηνηε αξρεγφ ηεο πειαηεηαθήο ππξακίδαο. Καηά θαλφλα 

θπξηαξρνχζαλ ε αληαιιαγή ζέζεσλ, ε παηξσλία θαη ε δηαθζνξά ηεο θξαηηθήο 

δηνίθεζεο, ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζηξαηνχ. Δπίζεο, ε εμαγνξά ςήθσλ 

θαη ε λνζεία εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ ήηαλ ζπλεζηζκέλα θαηλφκελα (Richter, 

2014:3). 
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Σν λέν θξάηνο κπνξνχζε λα είρε ζέζεη ηέινο ζηελ πειαηεηαθή ζρέζε κε ηε 

Βξεηαλία: δελ ζα επηηξεπφηαλ ε επηζηξνθή ηνπ βαζηιηά θαη ε Διιάδα ζα ήηαλ 

ηζφηηκε κε ηε Βξεηαλία. Χζηφζν, ν Σζψξηζηι πνπ ήζειε λα επαλαθέξεη ηε κνλαξρία 

δελ κπνξνχζε λα δερηεί κηα ηέηνηα ιχζε θαη έηζη θαηήγγεηιε ην λέν θίλεκα σο 

θνκκνπληζηηθφ. Ζ έλνπιε βξεηαληθή παξέκβαζε ην Γεθέκβξην ηνπ 1944 θαηέζηξεςε 

ηηο ειπίδεο αλαγέλλεζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Μέρξη ην 1946 ε Βξεηαλία ήηαλ ην θξάηνο «πξνζηάηεο» ηεο Διιάδαο. Σν 

1947 ηε ζέζε ηεο Βξεηαλίαο πήξε ε Ακεξηθή κέζσ ηνπ δφγκαηνο Σξνχκαλ. Σν 

θξάηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά ηνλ εκθχιην (1946-49) είρε ηηο παιηέο πειαηεηαθέο 

δνκέο. Σν θπβεξλφλ δίθηπν ήηαλ ε ΔΡΔ ππφ ηνλ Καξακαλιή θαη ην δίθηπν ηεο 

αληηπνιίηεπζεο ππφ ην Γηψξγν Παπαλδξένπ ε Έλσζε Κέληξνπ (ΔΚ) (Richter, 

2014:4). Μέρξη ην 1974 ε Διιάδα παξέκελε πειαηεηαθφ θξάηνο ηεο Ακεξηθήο. Ζ 

ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κχπξν έθεξε ην ηέινο απηήο ηεο ζρέζεο. Πξψηε θνξά ζηε 

ζχγρξνλε ηζηνξία ε Διιάδα έγηλε πξαγκαηηθφ αλεμάξηεην θξάηνο (Richter, 2014:3). 

ηελ κεηαπνιεκηθή Διιάδα δηακνξθψζεθε έλα θνκκαηηθφ ζχζηεκα ηξηψλ 

αμφλσλ. Χζηφζν ήηαλ έλα ζχζηεκα φπνπ ε αξηζηεξά εμαηηίαο ηεο θπξίαξρεο 

αληηθνκνπληζηηθήο ηδενινγίαο, ηνλ απηαξρηζκφ ησλ δεμηψλ θπβεξλήζεσλ θαη ηνπο 

θαηαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο ζηε δηάζεζε ηνπ θξάηνπο, δελ είρε ηηο δπλαηφηεηεο λα 

πάξεη ηελ εμνπζία. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ άιισλ κεηαπνιεκηθψλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ ήηαλ νη νξγαλσηηθέο ηνπο αδπλακίεο θαη ε πειαηεηαθή ηνπο θχζε. Σφζν ε 

Έλσζε Κέληξνπ, φζν θαη ε ΔΡΔ ήηαλ θφκκαηα ρηηζκέλα γχξσ απφ έλα δίθηπν, ηνπο 

ηνπηθνχο πξνχρνληεο, ελψ ε ελφηεηα ηνπο θαη ε εθινγηθή ηνπο δχλακε βαζηδφηαλ ζηηο 

πξνζσπηθφηεηεο ησλ εζληθψλ αξρεγψλ ηνπο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πειαηεηαθψλ ηνπο ζρέζεσλ. Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζην νξγαλσηηθφ επίπεδν θαη ν 

αληηθνκνπληζκφο ζην ηδενινγηθφ επίπεδν δηακφξθσζαλ ηελ θχζε θαη ηηο επηδφζεηο 

ησλ κεηαπνιεκηθψλ θνκκάησλ (Lyrintzis, 1984:101). 

ηελ νπζία ε πνιηηηθή παηξσλία είλαη απφ θαηξνχ θαζηεξσκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο ζθελήο. Πξσηνπφξνη αλζξσπνιφγνη θαη 

εζλνγξάθνη φπσο ν JohnCampbell (1964) ηνπ νπνίνπ ε έξεπλα εζηίαδε ζηηο νξεηλέο 

θνηλσλίεο ηεο βφξεηαο Διιάδαο θη απέδεημε φηη ε παηξσλία ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αληαιιαγψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν (Pappasetal, 2012:145). 

Λίγν αξγφηεξα επηζηήκνλεο θαη θνηλσληνιφγνη βξήθαλ φηη νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο 
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ήηαλ δηάρπηεο ζηελ κεηά-πνιεκηθή πνιηηηθή (Neynaud, 1965, παξαηίζεηαη ζε 

Pappasetal., 2012:145). 

Σε δεθαεηία ηνπ 1960 ε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θηλεηνπνίεζε μεθίλεζε. 

Παξαθηλήζεθε απφ ηηο αληζφηεηεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην ειιεληθφ κνληέιν 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη απφ ηηο απφηνκεο νηθνλνκηθέο αιιαγέο. Έηζη νη 

κεζαίεο θαη θαηψηεξεο ηάμεηο εηνηκάζηεθαλ λα ππνζηεξίμνπλ θφκκαηα πνπ ζα 

ζηήξηδαλ πνιηηηθέο πνπ ζα ηνπο σθεινχζαλ. Δθφζνλ ε θνκκνπληζηηθή αξηζηεξά δελ 

είρε πηζαλφηεηεο λα αλαιάβεη ηελ εμνπζία, ε Έλσζε Κέληξνπ θαη εηδηθά ε θέληξν-

αξηζηεξή θαηξία ηεο κε αξρεγφ ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ έγηλε ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960 ν αληηπξφζσπνο ησλ λενθηλεηνπνηεκέλσλ δπλάκεσλ (Lyrintzis, 

1984:103). 

Παξακνλέο ηεο ηειεπηαίαο δηθηαηνξίαο (1967-74) νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ήηαλ 

ε πην ζεκαληηθή πηπρή ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο. Με ηελ επηζηξνθή ζηε δεκνθξαηία 

ην 1974 ζεκαηνδνηήζεθε ξήμε κε ην παξειζφλ, φρη ηφζν φκσο ζε ζρέζε κε ηηο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Αληίζεηα θαηαγγειίεο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ήηαλ θάηη 

ζπλεζηζκέλν, ζαλ λα κελ είρε αιιάμεη ηίπνηα (Mavrogordatos, 1998:2). Αλ θαη ε 

παηξσλία ππήξμε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο απφ ηε κεηάβαζε ζηε 

δεκνθξαηία ην 1974, ην θαηλφκελν έγηλε πην έληνλν ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη απφ 

ηφηε εληαηηθνπνηήζεθε (Pappasetal., 2012:144). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο νη Έιιελεο εμφξηζηνη εηζήγαγαλ πξνηάζεηο 

γηα δεκηνπξγία θνκκάησλ επξσπατθνχ ηχπνπ: δειαδή θφκκαηα κε πξφγξακκα, 

ζπλέδξηα, εζσηεξηθή δεκνθξαηία θαη εθινγή αξρεγνχ. Καηά γεληθή νκνινγία ην 

ειιεληθφ ζχζηεκα έπξεπε λα απαιιαγεί απφ ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Ζ δηθηαηνξία 

απφ ην 1967 κέρξη ην 1974 ήηαλ κηα επαλάιεςε ηνπ πειαηεηαθνχ θαζηζκνχ (Richter, 

2014:4).  Μεηά ηελ πηψζε ηεο ρνχληαο ην 1974 ν Καξακαλιήο επέζηξεςε ζηελ 

Διιάδα θαη επαλάθεξε ην παιηφ πειαηεηαθφ θφκκα ηεο δεμηάο θαη ην νλφκαζε Νέα 

Γεκνθξαηία (Richter, 2014:4). Ζ δεκηνπξγία ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο απφ ηνλ 

Κσλζηαληίλν Καξακαλιή ηνλ επηέκβξην ηνπ 1974 ήηαλ κηα ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα 

εθκνληεξληζκνχ ηεο παξαδνζηαθήο δεμηάο. Χζηφζν ηελ εγεζία ηνπ θφκκαηνο ηελ 

απνηεινχζαλ εμ νινθιήξνπ κέιε ηεο πξψελ ΔΡΔ (Lyrintzis, 1984:106).  

Ζ έληαζε κεηαμχ αμηνθξαηίαο θαη δεκνθξαηίαο γίλεηαη εληνλφηεξε θαηά ηε 

θάζε ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ κεηά απφ ηελ πηψζε ελφο απηαξρηθνχ θαζεζηψηνο φπσο 
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ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο κεηά ην 1974. Δάλ ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο 

θαηλνκεληθά δηαηήξεζε έλα αμηνθξαηηθφ ζχζηεκα, ν θαηάθσξνο λεπνηηζκφο θαη ε 

επλνηνθξαηία ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ θαζεζηψησλ κπνξεί λα ππνλφκεπζαλ ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ λνκηκφηεηα ελφο αμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ αμηνθξαηία κπνξεί 

λα εθηνπηζηεί αλ ε πίεζε γηα εθδεκνθξαηηζκφ απνθξπζηαιιψλεηαη ζε έλα ληθεθφξν 

ιατθφ θφκκα ην ΠΑΟΚ (Mavrogordatos, 1998:18-19).  

Καηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηε δεκνθξαηηθή πιένλ Διιάδα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

1974, ν Παπαλδξένπ ίδξπζε ην ΠΑΟΚ, έλα αλεμάξηεην ζνζηαιηζηηθφ θφκκα. Σν 

θφκκα ήηαλ κηα λέα δχλακε ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή ην νπνίν έθεξε λέεο ηδέεο 

θαη πξαθηηθέο ζηελ ειιεληθή θνκκαηηθή πνιηηηθή αξέλα (Lyrintzis, 1984:109-110). 

Πξνσζψληαο έλα «ειιεληθφ δξφκν πξνο ην ζνζηαιηζκφ» θαη ραξαθηεξίδνληαο ηνλ 

ερζξφ σο «μέλν παξάγνληα» (ηκπεξηαιηζκφο θαη πνιπεζληθφ θεθάιαην), ην ΠΑΟΚ 

θαηάθεξε λα θηλεηνπνηήζεη έλα κεγάιν κέξνο ηνπο πιεζπζκνχ. Σν θφκκα 

ηζρπξηδφηαλ φηη αληηπξνζψπεπε ηνπο κε πξνλνκηνχρνπο Έιιελεο, κεηαμχ άιισλ ηνπο 

αγξφηεο, εξγάηεο, ππαιιήινπο ηερλίηεο θαζψο θα ηε λενιαία θαη φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ππφθεηληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε απφ ην ζχγρξνλν κνλνπσιηαθφ 

θεθάιαην, ληφπην θαη μέλν (Lyrintzis, 1984:111). 

Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ην ΠΑΟΚ ήηαλ απνθαζηζκέλν λα κελ βαζηζηεί ζηηο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο σο κέζν επηθνηλσλίαο κε ην εθινγηθφ ζψκα. (Lyrintzis, 

1984:113). 

Ζ πην ζεκαληηθή θαηλνηνκία ηνπ ΠΑΟΚ ήηαλ κηα θαιά δνκεκέλε 

θνκκαηηθή βάζε. Σν 1980 ηα κέιε ήηαλ πάλσ απφ 60,000. Χζηφζν ην ΠΑΟΚ δελ 

ιεηηνχξγεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ φπσο πξνέβιεπε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θφκκαηνο θαη 

δελ θαηάθεξε λα εθαξκφζεη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηα θιηκάθηα ηνπ (Lyrintzis, 

1984:111-112). 

Δπηπιένλ σο ην θφκκα ζηελ εμνπζία ήηαλ θαλεξφ φηη ην ΠΑΟΚ ή 

ηνπιάρηζηνλ νκάδεο κέζα ζε απηφ ζα κπνξνχζαλ λα θαηνρπξψζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο 

αλαπηχζζνληαο λέεο πειαηεηαθέο ζρέζεηο (Lyrintzis, 1984:114). Απηφ ην θφκκα έγηλε 

έλα πειαηεηαθφ δίθηπν κε πάηξσλα ηνλ Αλδξέα Παπαλδξένπ (Richter, 2014:4). 

ηελ Διιάδα κεηά ηελ πηψζε ηεο Υνχληαο ην 1974, ε θέληξν-δεμηά Νέα 

Γεκνθξαηία θαη ην ζνζηαιηζηηθφ ΠΑΟΚ δηφξηζαλ ζε κεγάιν βαζκφ θνκκαηηθνχο 

πειάηεο ζην δεκφζην ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηα θξαηηθά κνλνπψιηα, ηνλ 
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ειεθηξηζκφ, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηελ χδξεπζε, ηα ιηκάληα θαη ηα 

ξαδηνηειενπηηθά δίθηπα θαζψο θαη άιιεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαπζίκσλ, άκπλαο, 

λαππεγηψλ θαη ηζηκέληνπ. Απφ ηε κεηάβαζε ηεο Διιάδαο ζηελ πινπξαιηζηηθή 

πνιηηηθή ην 1974 ηα θφκκαηα έρνπλ παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία 

«θνκκαηηθήο δεκνθξαηίαο» (Pappas, 1999, παξαηίζεηαη ζε Pappasetal., 2012:146). Σα 

θχξηα θφκκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην λέν πινπξαιηζηηθφ πεξηβάιινλ ήηαλ ε 

θέληξν-δεμηά Νέα Γεκνθξαηία (ΝΓ) θαη ην θέληξν-αξηζηεξφ Παλειιήλην 

νζηαιηζηηθφ Κίλεκα (ΠΑΟΚ) (Pappasetal., 2012:146) . 

ηελ νπζία ε ΝΓ δελ θαηάθεξε λα παξνπζηάζεη κηα εηθφλα ελφο ζχγρξνλνπ 

θέληξν-δεμηνχ θφκκαηνο θπξίσο επεηδή δελ κπφξεζε λα ζρεκαηίζεη κηα ζπλεθηηθή 

ηδενινγία νχηε θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα θαιά δνκεκέλε καδηθή νξγάλσζε. Παξφιν 

ηηο πξνζπάζεηεο ζην «πξν-ζπλέδξην» ηνπ 1977 θαη ζην ζπλέδξην ηνπ 1979 φπνπ έγηλε 

απνδεθηφ θαη έλα λέν νξγαλσηηθφ ζρέδην, ε Νέα Γεκνθξαηία παξέκεηλε έλα θφκκα 

πνπ ην απνηεινχζαλ πξνχρνληεο, πνπ βαζίδνληαλ ζηνπο βνπιεπηέο θαη ζηα 

πειαηεηαθά ηνπο δίθηπα γηα λα επηθνηλσλνχλ κε ην εθινγηθφ ζψκα θαη γηα ηελ 

θηλεηνπνίεζε καδηθήο ζηήξημεο (Lyrintzis, 1984:106). 

ηαλ ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ήηαλ ζηελ εμνπζία (κέρξη ην 1981) νη 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο ιεηηνχξγεζαλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. Σν κεγαιχηεξν ηνπ 

θαηφξζσκα ήηαλ ε είζνδνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Richter, 2014:4-5). Ζ εθινγή 

ηνπ Καξακαλιή σο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ην Μάην ηνπ 1980 ζηέξεζε ην θφκκα 

απφ ηνλ αδηακθεζβήηεην θαη δεκνθηιή αξρεγφ ηνπ. Σε ζέζε ηνπ ζηελ εμνπζία πήξε 

ν Γηψξγνο Ράιιεο ν νπνίνο αλαγθάζηεθε λα εθαξκφζεη κηα δεμηά πνιηηηθή. Δπί ηεο 

αξρεγίαο ηνπ θάλεθε έληνλα ε ηδενινγηθή ζχγρπζε ηνπ θφκκαηνο. Έηζη έλα θφκκα 

δηραζκέλν ζπκκεηείρε ζηηο εθινγέο ηνπ 1981. Σειηθά ε ΝΓ είρε δχν επηινγέο: είηε λα 

γίλεη έλα ζχγρξνλν καδηθφ θφκκα αλεμάξηεην απφ πειαηεηαθά δίθηπα κε κία θαιή 

νξγάλσζε καδί κε κία πεηζηηθή ηδενινγία θαη πξφγξακκα είηε λα βαζηζηεί ζηελ 

πξνζσπηθή επηξξνή θαη ζηα πειαηεηαθά δίθηπα ησλ εγεηηθψλ ηνπ κειψλ θαη λα 

πηνζεηήζεη κηα πην ελαιιαθηηθή πνιηηηθή. Ο Καξακαλιήο δηάιεμε ηελ πξψηε 

πεξίπησζε αιιά δελ θαηάθεξε λα ηελ εθαξκφζεη ζσζηά (Lyrintzis, 1984:105). 

Ζ θξίζηκε θακπή ήηαλ νη εθινγέο ηνπ 1981 φπνπ ην ΠΑΟΚ θέξδηζε κε 

κεγάιε δηαθνξά (ην ζχλζεκα «Αιιαγή» έδσζε ζην ΠΑΟΚ κηα αμηνζεκείσηε 

εθινγηθή λίθε (Lyrintzis, 1984:113).) θαη ζηε ζπλέρεηα θπβέξλεζε ζρεδφλ ρσξίο 

δηαθνπή γηα  δχν δεθαεηίεο. Απηέο νη εθινγέο ζεκαηνδφηεζαλ θαη ηελ αιιαγή απφ ην 
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πνιπθνκκαηηθφ ζχζηεκα, πνπ ππήξρε ζηελ Διιάδα γηα ηξηάληα ρξφληα, ζην 

δηθνκκαηηθφ ζχζηεκα (Pappas, 2003, παξαηίζεηαη ζε Pappasetal., 2012:146). Απφ ην 

1981 ην ΠΑΟΚ θαη ε ΝΓ έρνπλ αληαγσληζηεί γηα ηελ απφιπηε πιεηνςεθία εδξψλ 

θαη ν ληθεηήο κπφξεζε λα θπβεξλήζεη κφλνο ηνπ (Pappasetal., 2012:146). Με 

εμαίξεζε ηηο εθινγέο ηνπ 1993 θαη ηνπ 2000 ε ελαιιαγή ζηελ εμνπζία ήηαλ ζπρλφ 

θαηλφκελν κεηά απφ δχν ζεηείεο θάζε θφκκαηνο. Ο πνιηηηθφο αληαγσληζκφο ζπρλά 

παίξλεη ηε κνξθή  ελφο παηρληδηνχ ζρεδφλ ίζσλ πηζαλνηήησλ κεηαμχ ησλ δχν 

αληίπαισλ θνκκάησλ γηα ηα «ιάθπξα» πνπ ζα απνθηεζνχλ απφ ηελ «αηρκαισζία» 

ηνπ θξάηνπο (Pappasetal., 2012:146). 

Αλ θαη πνηέ αλελεξγή, ε θνκκαηηθή παηξσλία ζηελ κεηά-απηαξρηθή Διιάδα 

ήηαλ πην έληνλε κεηά απφ ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ηνπ ΠΑΟΚ ην 1981 (Pappas, 

2009b, παξαηίζεηαη ζε Pappasetal., 2012:147). Τπφ ην ΠΑΟΚ ην κέγεζνο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα απμήζεθε θαη ηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο θαηείραλ νη δηνξηζκέλνη απφ 

ην θφκκα. (Trantidis, 2015:11-12). κσο, φηαλ ην 1981 ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ 

αλέιαβε ηελ εμνπζία, ζεψξεζε φηη ηα θνλδχιηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ κηα 

αζηείξεπηε πεγή γηα ηε δηαλνκή πξνλνκίσλ (ξνπζθέηηα). Δίλαη βέβαην φηη ε άλνδνο 

ηνπ ΠΑΟΚ ζηελ εμνπζία ην 1981 ζπλδπάζηεθε κε ηεξάζηην άικα ησλ θνκκαηηθψλ 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Τπήξμε πνιχ κεγάιε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο 

πνπ θαιχθζεθαλ κέζσ θνκκαηηθψλ θαλαιηψλ. Απηφ ελέπιεθε ηελ πξνζζήθε λένπ 

πξνζσπηθνχ ζε ππάξρνπζεο δεκφζηεο γξαθεηνθξαηίεο αιιά θαη ηε δεκηνπξγία θαη ηε 

ζηειέρσζε λέσλ (Mavrogordatos, 1998:17).  

ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα θαη ηδηαίηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ ‟80 νη πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο κεηαηξάπεθαλ απφ δηαπξνζσπηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζε 

«γξαθεηνθξαηηθέο» πειαηεηαθέο ζρέζεηο (Lyrintzis, 1984 θαη Λπξηληδήο 2000, 

παξαηίζεληαη ζε σηεξφπνπινο, 2007:6). Κνκκαηηθφο πάηξσλαο έγηλε πιένλ ε 

θνκκαηηθή γξαθεηνθξαηία ηνπ θφκκαηνο. Σνπηθά, λνκαξρηαθά θαη θεληξηθά 

θνκκαηηθά φξγαλα έγηλαλ δηακεζνιαβεηέο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ θφκκαηνο γηα 

ζέκαηα πξνζιήςεσλ, κεηαζέζεσλ, απνζπάζεσλ θαη πξναγσγψλ ζην δεκφζην ηνκέα 

(Σζνπθαιάο, 1986, παλνχ, 1990 θαη 1998, σηεξφπνπινο 1996 θαη 2001, 

παξαηίζεληαη ζε σηεξφπνπινο, 2007:6). 

Σν ζχζηεκα εμνπζίαο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηα δεμηά θαη θεληξηθά θφκκαηα 

δελ ήηαλ βαζηζκέλν απιά ζηνπο ηνπηθνχο πξνχρνληεο φπσο ήηαλ ην 19ν αηψλα θαζψο 

θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα αιιά έλα παξφκνην κε ηε ιεγφκελε «θνκκαηηθά 
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θαηεπζπλφκελε παηξσλία» φπνπ ε θεληξηθή εγεζία ηνπ θφκκαηνο θαη εηδηθά ν ίδηνο ν 

αξρεγφο έπαηδαλ θεληξηθφ ξφιν εηο βάξνο ηεο επηξξνήο ησλ ηνπηθψλ θαηξηψλ. Ζ 

απμαλφκελή ζεκαζία ηεο εγεζίαο ηνπ θφκκαηνο ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή ησλ 

πξνλνκίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο επηηξέπνπλ ηνλ ηίηιν ησλ «γξαθεηνθξαηηθψλ πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ» αληί γηα απιά «θνκκαηηθά θαηεπζπλφκελε παηξσλία» (Lyrintzis, 

1984:103). 

Οη γξαθεηνθξαηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

νξγαλσκέλε επέθηαζε ησλ ζέζεσλ θαη ηκεκάησλ πνπ ήδε ππάξρνπλ ζην δεκφζην 

ηνκέα θαη ηελ πξνζζήθε λέσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εμνπζίαο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο 

θνκκαηηθήο εθινγηθήο βάζεο. ηαλ ην θξάηνο πάληα έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αλάπηπμε, είλαη πνιχ πηζαλφ ηα θφκκαηα ηεο εμνπζίαο λα 

ζηξαθνχλ ζην θξάηνο γηα λα εδξαηψζνπλ ηελ εμνπζία ηνπο, θη απηφ απνδπλάκσλε 

πεξαηηέξσ ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ηδενινγία ηνπο. Σέηνην πνιηηηθφ θφκκα  

κεηαηξέπεηαη ζε ζπιινγηθφ πάηξσλα κε ηα πειαηεηαθά δίθηπα λα βαζίδνληαη ζε έλαλ 

πεξίπινθν ζπλδπαζκφ θνκκαηηθψλ θαη θξαηηθψλ κεραληζκψλ. ε έλα ηέηνην 

ζχζηεκα ε δεκφζηα γξαθεηνθξαηία είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ 

παξνρή παξαζηηηθήο εξγαζίαο ζηνπο πνιηηηθνχο πειάηεο ηεο εμνπζίαο κε αληάιιαγκα 

ηελ πνιηηηθή ηνπο ζηήξημε, παξά πξνο ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ. Ζ πνιηηηθή ηεο κεηαπνιεκηθήο Διιάδαο παξνπζίαδε πνιιά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. 

Χζηφζν, νη γξαθεηνθξαηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο ρξεηάδνληαη έλα θαιά νξγαλσκέλν 

πνιηηηθφ ζρεκαηηζκφ φπνπ ε θνκκαηηθή κεραλή θαηεπζχλεη ηε δηαλνκή πξνλνκίσλ 

κέζσ ηεο θξαηηθήο κεραλήο. Ζ πξαγκαηηθή ηάζε πξνο ηεο γξαθεηνθξαηηθέο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαίλεηαη κεηά ηελ πηψζε ηεο ρνχληαο, φηαλ εκθαλίζηεθαλ λέα 

θφκκαηα ηα νπνία θαηλνκεληθά ήηαλ πην θαιά νξγαλσκέλα (Lyrintzis, 1984:103-

104). 

Πξηλ ην 1981, ε πξφζιεςε ζην δεκφζην ηνκέα γηλφηαλ κέζσ αληαγσληζηηθψλ 

εμεηάζεσλ. Μεηά ην 1982 ε δηαδηθαζία απηή έπαςε λα ηζρχεη ελψ νη δηνξηζκνί 

ζπλερηδφηαλ ρσξίο θαλέλα είδνπο δηαγσληζκφ. Ζ αιιαγή ήηαλ θαη πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή. Οη παξαδνζηαθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη νη πάηξσλεο απφ ηελ θνκκαηηθή κεραλή. Ζ 

αιιαγή ήηαλ πνηνηηθή θαη απφ κηα άιιε άπνςε. Πξηλ ην 1981 νη παξαδνζηαθέο 
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πειαηεηαθέο ζρέζεηο ιεηηνπξγνχζαλ ζηα φξηα ελφο αμηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο φζν 

ειαηησκαηηθφ θαη αλ ήηαλ. Σν ΠΑΟΚ θαηέζηξεςε ηνλ ππξήλα ηεο αμηνθξαηίαο 

θαηαξγψληαο ηηο εμεηάζεηο θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ. Σν λέν είδνο 

θνκκαηηθψλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ πνπ εηζήγαγε ην ΠΑΟΚ ζηελ νπζία 

εμππεξεηνχζε εθείλνπο πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα πεηχρνπλ θάησ απφ νπνηνδήπνηε 

αμηνθξαηηθφ ζχζηεκα (Mavrogordatos, 1998:17-18). 

Οη νξγαλσκέλνη ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο έπαημαλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν. 

Πξφθεηηαη γηα ζπλδηθαιηζηηθή γξαθεηνθξαηία κέζσ ηεο νπνίαο εθδειψζεθαλ 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Σν θαηλφκελν απηφ εκθαλίζηεθε ηδίσο κεηά ην 1981 ππφ ηελ 

εμνπζία ηνπ ΠΑΟΚ αιιά θαη θαηά ηεο κεηέπεηηα ζεηείαο ηεο ΝΓ. Αλαπαξάρζεθαλ 

νη ηάζεηο απηέο θαη απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο ζην εζσηεξηθφ νκνζπνλδηψλ 

θαη ζπλνκνζπνλδηψλ (σηεξφπνπινο, 2007:6). 

Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ην ΠΑΟΚ είρε αλαπηχμεη ην 

κεγαιχηεξν πειαηεηαθφ δίθηπν αλάκεζα ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα (Trantidis, 2015:9). Μέζσ ησλ θιαδηθψλ νξγαλψζεσλ ην ΠΑΟΚ  απέθηεζε 

ηνλ έιεγρν ησλ πεξηζζφηεξσλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ θαζψο θαη ηεο Αλψηαηεο 

Γηνίθεζεο Δλψζεσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (ΑΓΔΓΤ) πνπ αληηπξνζψπεπε ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ 

Διιάδαο (ΓΔΔ) πνπ αληηπξνζψπεπε ηα ζπλδηθάηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηνλ 

δεκφζην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο (Lavdas, 2005, Lyrintzis, 1984, 2005, Matsaganis, 

2007, Pappas, 2009, Sotiropoulos, 1996, Spourdalakis, 1988, παξαηίζεληαη ζε 

Trantidis, 2015:9). Μέιε ζπλδηθάησλ ηνπ δεκνζίνπ κπνξνχζαλ λα δεηήζνπλ 

αηνκηθέο ράξεο σο πειάηεο θαη ζπιινγηθά αγαζά σο νκάδα, φπσο πςειφηεξνπο 

κηζζνχο απφ φηη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πξνλνκηαθά ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, 

επηινγέο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο, επηπιένλ πξνλφκηα θ.α. (Trantidis, 2015:9). 

Θα ήηαλ αλακελφκελν ηα ζπλδηθάηα λα είλαη αλ φρη νη πξνζηάηεο ηεο 

αμηνθξαηίαο ηνπιάρηζηνλ πξνπχξγην ελάληηα ζηηο θνκκαηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. 

Καη απηφ γηαηί ε εζηθή αξρή ηεο αιιειεγγχεο έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπλδηθάησλ 

ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή κφλν αληηθεηκεληθψλ θξηηήξησλ ελψ είλαη εθ θχζεσο 

αληίζεηα ζε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Γεχηεξνλ, άηνκα ηα 

νπνία πξνσζνχληαη κέζσ πειαηεηαθψλ θαλαιηψλ πνηέ δελ ζα είλαη απφιπηα πηζηά 

ζηα ζπλδηθάηα εηο βάξνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο αθφκα θαη ηεο επηβίσζεο 

ηνπο. ε αληίζεζε φκσο κε ην ηη ζα ήηαλ αλακελφκελν, ηα ζπλδηθάηα ζηελ Διιάδα 
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έρνπλ δξάζεη σο «Γνχξεηνο Ίππνο» ηνπ ιατθηζκνχ ηνπ ΠΑΟΚ θαη ησλ πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ. Απηφ νθείιεηαη ζηε δηείζδπζε ή αθφκα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ 

εμεηδηθεπκέλεο θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο. Ζ νξγάλσζε ηνπ ΠΑΟΚ, ΠΑΚΔ 

(ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΑΓΧΝΗΝΗΣΗΚΖ ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ) εγήζεθε ηεο δηαδηθαζίαο θαη δηαησλίζηεθε κε λνκνζεζία ηνπ 

ΠΑΟΚ πνπ επέβαιε ηελ αλαινγηθή αληηπξνζψπεπζε σο ην ππνρξεσηηθφ εθινγηθφ 

ζχζηεκα ζηηο εθινγέο ησλ ζπλδηθάησλ (Mavrogordatos, 1998:21). 

Δίηε κέζσ ηνπ επίζεκνπ ζπλδηθάηνπ είηε κφλε ηεο, ε ΠΑΚΔ φρη κφλν 

απαίηεζε θαη λνκηκνπνίεζε «ζην φλνκα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο» ηελ θαηάξγεζε ηεο 

αμηνθξαηίαο αιιά έγηλε ε θχξηα θξαηηθή κεραλή κέζσ ηεο νπνίαο ην λέν είδνο 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ιεηηνχξγεζε (Kioulafas, 1991:49, 110, παξαηίζεηαη ζε 

Mavrogordatos, 1998:21). 

Θεσξνχληαλ αθφκε θαη θπζηνινγηθφ γηα ζηειέρε ηνπ ΠΑΚΔ, δειαδή 

ελεξγνί ζπλδηθαιηζηέο, λα αλαιακβάλνπλ ηε δηνίθεζε πξνζσπηθνχ. ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο αθφκα θαη ππνπξγνί ηνπ ΠΑΟΚ θαη βνπιεπηέο πεξηζσξηνπνηήζεθαλ. 

Μάιηζηα νη ζπλδηθαιηζηέο ηεο ΠΑΚΔ εμειίρζεθαλ ζε πάηξσλεο κε ηελ πξνζσπηθή 

πειαηεία ηνπο θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπο γηα θνηλνβνπιεπηηθή θαξηέξα. Σα ζπλδηθάηα 

ζηελ Διιάδα έρνπλ γίλεη έλα «άδεην θέιπθνο», φπνπ ηνπιάρηζηνλ ηα ηξία θχξηα 

θφκκαηα (ΠΑΟΚ, ΝΓ θαη ΚΚΔ) αληαγσλίδνληαη γηα ηνλ έιεγρν (Mavrogordatos, 

1998:21-22). Μηα πνιηηηθή αδπλακία ηεο αμηνθξαηίαο είλαη φηη νη ελδερφκελνη άκεζνη 

δηθαηνχρνη (ζε ζρέζε κε εξγαζία θαη θαξηέξεο) είλαη εμ νξηζκνχ ιηγφηεξνη απφ 

εθείλνπο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (Mavrogordatos, 1998:22). 

Σα ειιεληθά ζπλδηθάηα έρνπλ κηα ηδηαηηεξφηεηα, δειαδή, ν θνκκαηηθφο 

αληαγσληζκφο εληφο ησλ ζπλδηθάησλ απνθιείεη νπνηαδήπνηε πξαγκαηηθή ζχγθξνπζε 

κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ ζπλδηθάησλ. ζν ην θφκκα ζπλερίδεη λα πξνηείλεη 

ππνςεθίνπο ζηηο εθινγέο ησλ ζπλδηθάησλ, δελ κπνξεί λα κελ επεξεάδεηαη ε πνιηηηθή 

ηνπ απέλαληη ζε απηά ηα ζπλδηθάηα. ην Σέηαξην πλέδξην ηεο ΝΓ, ην πνζνζηφ ησλ 

ζπλδηθαιηζηψλ ήηαλ πάλσ απφ 11% (Eleftherotypia, 22 Μαξηίνπ 1997, παξαηίζεηαη 

ζε Mavrogordatos, 1998:23). Απφ ηελ άιιε ν θνκκαηηθφο αληαγσληζκφο εληφο ησλ 

ζπλδηθάησλ επίζεο απνθιείεη ζηξνθή πξνο ηελ αμηνθξαηία. Οη πηζαλνί ππνζηεξηθηέο 

ηεο αμηνθξαηίαο είλαη δηραζκέλνη εμαηηίαο ηεο αθνζίσζεο ηνπο ζε θάπνην θφκκα ελψ 

άιινη απιά ληψζνπλ απνηξνπηαζκφ γηα ηηο πνιηηηθέο ησλ θνκκάησλ (Mavrogordatos, 

1998:23). 
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Λίγν κεηά ηηο εθινγέο ηνπ 1985, ην ΠΑΟΚ αλήγγεηιε έλα πάγσκα κηζζψλ, 

θνξνινγηθέο απμήζεηο θαη ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο. Σν πξφγξακκα 

ζηαζεξνπνίεζεο σζηφζν δελ πεξηειάβαλε ηδησηηθνπνηήζεηο, απειεπζέξσζε ηεο 

αγνξάο, θιείζηκν πξνβιεκαηηθψλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη κείσζε ηνπ κεγέζνπο 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (OECD, 1987:20, 1992:182-3, παξαηίζεηαη ζε Trantidis, 

2015:11). Σα κέηξα ιηηφηεηαο αλαζηάησζαλ ηα ζπλδηθάηα πνπ πεξίκελαλ ην ΠΑΟΚ 

λα εθπιεξψζεη ηηο πξνεθινγηθέο ππνζρέζεηο γηα αχμεζε κηζζψλ. Κάπνηνη πηζηνί 

ζπλδηθαιηζηέο ηνπ ΠΑΟΚ απνζηάηεζαλ απφ ηελ θνκκαηηθή νξγάλσζε θαη 

ζπλεξγάζηεθαλ κε ζπλδηθαιηζηέο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ζε κηα πξνζπάζεηα 

λα πάξνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ΓΔΔ. Οη εληάζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηε βάζε 

ππνζηήξημεο ηνπ ΠΑΟΚ θαζψο θαη ε δεκφζηα δπζαξέζθεηα γηα ηα κέηξα ιηηφηεηαο 

νδήγεζαλ ηνλ πξσζππνπξγφ Αλδξέα Παπαλδξένπ ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηαζεξφηεηαο. Δπίζεο ην ΠΑΟΚ ραιάξσζε ηε δεκνζηνλνκηθή ηνπ 

πνιηηηθή θαη πξαγκαηνπνίεζε πειαηεηαθνχο δηνξηζκνχο πξηλ απφ ηηο εθινγέο ηνπ 

1989. Ο ιφγνο ήηαλ γηα λα επαλαθέξεη ηελ ζπκκαρία ηνπ κε απηέο ηηο νκάδεο ελφςεη 

ησλ εθινγψλ. Οη ζπλδηθαιηζηέο ηνπ ΠΑΟΚ επαλαπξνζδηφξηζαλ ηε ζέζε ηνπο ζην 

θφκκα ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ην αηνκηθά αιιά θαη ηα ζπιινγηθά πξνλφκηα ηνπο. Παξά 

ηελ αιιαγή πνιηηηθήο ε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπ ΠΑΟΚ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηψλ είρε 

σο απνηέιεζκα ακνηβαίεο απψιεηεο θαη έπαημε ξφιν ζηελ εθινγηθή ήηηα ηνπ 

θφκκαηνο θαζψο θαη ζηελ εθινγή ηεο θέληξν-δεμηάο θπβέξλεζεο ιηγφηεξν 

ζπλδεδεκέλε κε ηα ζπλδηθάηα. Απηφ ην απνηέιεζκα έγηλε κάζεκα γηα ηηο επφκελεο 

θπβεξλήζεηο ηνπ ΠΑΟΚ, ππνλνψληαο φηη ε ζπλεξγαζία ήηαλ ε θαιχηεξε 

ζηξαηεγηθή θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο νηθνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο (Trantidis, 2015:11-

12). 

ηαλ ν επηθεθαιήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, Μεηζνηάθεο θέξδηζε ηηο εθινγέο 

ην 1990, δελ άιιαμαλ πνιιά πξάγκαηα θαη ε θαηάζηαζε θνξπθψζεθε (Richter, 

2014:4-5). Οη ηαθηηθέο παηξσλίαο ζπλερίζηεθαλ απφ ηε ΝΓ. Σν εθινγηθφ ηεο ζψκα 

αζθνχζε πίεζε γηα θξαηηθέο δνπιεηέο θαη πξνλφκηα θαη αλ θαη θαηαβιήζεθε 

πξνζπάζεηα γηα θξαηηθή αλακφξθσζε κέζσ ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ (Pagoulatos, 

2005, παξαηίζεηαη ζε Pappasetal., 2012:147), ε θνκκαηηθή παηξσλία θπξηάξρεζε 

(Pappasetal., 2012:147). Μεηά απφ 8 ρξφληα δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ, νη 

πξνηάζεηο ηεο ΝΓ γηα ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζσξήζεθαλ δαπαλεξέο κε πνιηηηθά 

θξηηήξηα. Γηα παξάδεηγκα κηα πξφηαζε ήηαλ ε επαλαμηνιφγεζε ππαιιήισλ ησλ 
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θξαηηθψλ ηξαπεδψλ πνπ δελ είραλ δηνξηζηεί βάζε δηαγσληζκνχ. Χζηφζν, ήηαλ 

θαλεξφ φηη ηέηνηεο πξνηάζεηο ζα απνμέλσλαλ πεξηζζφηεξνπο ςεθνθφξνπο απφ φηη ζα 

ηθαλνπνηνχζαλ. Έηζη σο κηα πην αζθαιή θαη ιηγφηεξν δαπαλεξή ιχζε, ε ΝΓ 

απνθάζηζε λα κηκεζεί ην ΠΑΟΚ θαη λα επηβξαβεχζεη ηνπο νπαδνχο ηεο, αλ θαη κε 

πην απζηεξνχο νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο (Mavrogordatos, 1998:23). 

Σν 1993 επέζηξεςε ζηελ εμνπζία ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ (Richter, 2014:4-5). 

Παξά ηηο πξνεθινγηθέο ππνζρέζεηο λα κελ ζέζεη ζε εθαξκνγή κέηξα ιηηφηεηαο, ην 

ΠΑΟΚ πνπ επαλήξζε ζηελ εμνπζία ην 1993, επέβαιε πεξηζζφηεξνπο θφξνπο θαζψο 

θαη απζηεξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή (Trantidis, 2015:12-13). 

Μέρξη ην 1994, αθφκε θαη ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη 

ε θαηάζηαζε, αλ κε ηη άιιν ιφγσ νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

απηνχο πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηελ ΔΔ, δελ κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί. Έπξεπε 

νπσζδήπνηε λα δεκηνπξγεζεί θάπνηνπ είδνπο ζπζηήκαηνο αμηνθξαηίαο 

(Mavrogordatos, 1998:24-25). Ήηαλ φκσο πιένλ απηνλφεην φηη ε παηξσλία ήηαλ 

εθηφο ειέγρνπ θαη έπξεπε λα πεξηνξηζηεί. Έηζη ην 1994 (Law 2190) ε θπβέξλεζε 

θαζηέξσζε ην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ, ΑΔΠ, κηα αλεμάξηεηε 

αξρή πνπ είρε σο ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ πξνζιήςεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

(Pappasetal., 2012:147).  

Χζηφζν, επηλνήζεθαλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξεηο ηξφπνη λα παξαθακθζεί ην 

ΑΔΠ θαη λα ζπλερηζηνχλ νη παηξσληθέο πξαθηηθέο: θαζηέξσζε εμαηξέζεσλ απφ ηε 

δηθαηνδνζία ηνπ ΑΔΠ, ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ δελ ππφθεηληαη 

ζηνλ έιεγρν ηνπ ΑΔΠ, ε πξνψζεζε ηεο πξνλνκηαθήο απφθηεζεο εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο κέζσ πξνζσξηλήο εξγαζίαο ζε θξαηηθά επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, ε 

νπνία ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα ηνπ ΑΔΠ θαη 

ηέινο ε ρξήζε ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε ππνςεθίνπο (Pappasetal., 2012:148). 

Μηα πηπρή ηεο θνκκαηηθήο παηξσλίαο πνπ είλαη γεληθά δηαδεδνκέλε εηδηθά 

ζηε κέζε αιιά θαη ρακειά ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, αθνξά ζηε κεηαθνξά ππαιιήισλ 

ζε θαιχηεξεο ζέζεηο ζην δεκφζην ηνκέα. Τπάξρνπλ ηξία είδε: απφζπαζε, κεηάζεζε 

θαη κεηάηαμε. Δπεηδή ηέηνηεο κεηαηνπίζεηο δελ ρξεηάδνληαλ ηελ έγθξηζε ηνπ ΑΔΠ, 

νη πεξηζζφηεξεο γίλνληαη κέζσ θνκκάησλ θαη ζπλδηθάησλ. Αλ ζθεθηεί θαλείο φηη 

βάζε λφκνπ θάζε βνπιεπηήο θαη θάζε ππνπξγηθφο γεληθφο γξακκαηέαο κπνξεί λα 

κεηαθέξεη ζην πνιηηηθφ ηνπ γξαθείν κέρξη 4 δεκνζίνπο ππαιιήινπο, είλαη θαλεξφ φηη 
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ππάξρεη έλα ζχλνιν δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε δηαζπλδέζεηο πνπ κεηαθέξνληαη ζε 

θαιχηεξεο ζέζεηο κεηά απφ θάζε αιιαγή θπβέξλεζεο ή ππνπξγηθνχ αλαζρεκαηηζκνχ 

(Pappasetal., 2012:152).  

ην ρακειφηεξν επίπεδν ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ην πξνζσπηθφ δηαθξίλεηαη ζε 

κφληκνπο θαη ζπκβαζηνχρνπο. Βάζε λφκνπ ν δηνξηζκφο κφληκνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη 

ζχκθσλα κε εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη εμαξηάηαη απφ 

ηελ επηηπρία ζε γξαπηέο εζληθέο εμεηάζεηο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ΑΔΠ. Τπάξρνπλ 

φκσο θαη πνιινί ζπκβαζηνχρνη «πνπ πξνζιακβάλνληαη κε πην ραιαξέο δηαδηθαζίεο 

θαη θξηηήξηα, θαη ζπρλά ελζσκαηψλνληαη ζην κφληκν δεκφζην εξγαηηθφ δπλακηθφ» 

(Spanou, 2008:162, παξαηίζεηαη ζε Pappasetal., 2012:152). 

Οη ζπκβαζηνχρνη ππάιιεινη κε ηε ζεηξά δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

ζπκβαζηνχρνη εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπκβάζεηο έξγνπ θαη επνρηθφ πξνζσπηθφ. 

Οη πεξηζζφηεξνη ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο εηζέξρνληαη ζην θξάηνο κέζσ ηεο 

θνκκαηηθήο παηξσλίαο. Δπεηδή ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε είζνδνο ζην δεκφζην 

ηνκέα ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο ηνπ ΑΔΠ, άηνκα ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα κπνπλ 

ζην δεκφζην (θαηά πξνηίκεζε σο κφληκνη ππάιιεινη) αζθνχλ πίεζε ζηα θφκκαηα λα 

παξαθάκςνπλ ην ΑΔΠ κε ηξφπνπο πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ή λα επεθηείλνπλ ηνλ 

δεκφζην ηνκέα, δεκηνπξγψληαο λένπο νξγαληζκνχο ή ππεξεζίεο εθηφο δηθαηνδνζίαο 

ηνπ ΑΔΠ. ηαλ δελ ππάξρνπλ κφληκεο ζέζεηο ή φηαλ είλαη αλέθηθηε ε απφθηεζε 

ηνπο, νη θνκκαηηθνί πνιηηηθνί πάηξσλεο πξνζθέξνπλ εξγαζία σο ζπκβαζηνχρνη. Απηφ 

είλαη πξνθαλέο ζε θξαηηθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή 

απηνδηνίθεζε φπνπ πξνζθέξνληαη πνιιέο ζπκβάζεηο. ηαλ αζθείηαη ππεξβνιηθή 

πίεζε απφ ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ είλαη ζπκβαζηνχρνη, νη θπβεξλήζεηο 

ζπρλά αλαγθάδνληαη λα δψζνπλ κνληκφηεηα (Pappasetal., 2012:153). 

ηα κεζαία θιηκάθηα ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο επεηδή ππάξρεη έλα απζηεξφ 

ζχζηεκα ηεξαξρηθψλ πξναγσγψλ ε δήηεζε γηα παηξσλία είλαη ρακειφηεξε. ‟ απηφ 

ην επίπεδν, νη θξαηηθνί ππάιιεινη απνζθνπνχλ ζην λα αλέβνπλ ζηελ ηεξαξρία φζν 

πην γξήγνξα γίλεηαη θαη ζηε κεηάζεζε ζε ζέζεηο κε θαιχηεξεο ζπλζήθεο θαη 

θαιχηεξεο απνιαβέο. Σέηνηεο ζέζεηο είλαη γηα παξάδεηγκα ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ (φπνπ ιέγεηαη φηη ν κηζζφο ηνπ επηζηάηε είλαη κεγαιχηεξνο απφ ελφο 

ιέθηνξα παλεπηζηεκίνπ). Τπάξρεη θαη κεγάιε δήηεζε γηα πξνζσξηλέο δηππεξεζηαθέο 

κεηαζέζεηο ζηα πνιηηηθά γξαθεία θπβεξλεηηθψλ κειψλ είηε ζηε δηνίθεζε, ζηε 

γξακκαηεία ή σο ζχκβνπινη θαη εηδηθνί. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ππαιιήινπο 
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ρακεινχ θαη κεζαίνπ επηπέδνπ λα ηα θαηαθέξνπλ είλαη λα είλαη νπαδνί ηνπ 

θπβεξλψληνο θφκκαηνο. Δπίζεο, ηα ζπλδηθάηα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ πίεζε γηα ηα 

κέιε ηνπο ή γηα ηα άηνκα πνπ είλαη γλσζηφ φηη είλαη ππνζηεξηθηέο ηνπ θφκκαηνο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ (Pappasetal., 2012:153-154). 

Ζ πξναγσγή ζηα πςειφηεξα θιηκάθηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη ηφζν 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ παηξσλία φζν είλαη κε ηελ αηνκηθή αμία. Δπίζεο, ζηα πςειφηεξα 

θιηκάθηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ππάξρεη κεγάιε δήηεζε γηα παηξσλία απφ ηα 

πςειφβαζκα ζηειέρε πνπ απνζθνπνχλ ζην λα αλέβνπλ πην πάλσ απφ ηε ζέζε ηνπ 

δηεπζπληή ππνπξγείνπ ή γηα εθείλνπο πνπ έρνπλ πνιηηηθέο θηινδνμίεο (Pappasetal., 

2012:154). ηα πςειά θιηκάθηα νη λενδηνξηδφκελνη ππνπξγνί πνπ ζέινπλ λα 

αθνινπζήζνπλ ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ πξφγξακκα ζπρλά δηνξίδνπλ ζε ζέζεηο θιεηδί 

ππφ ηε δηθή ηνπο δηθαηνδνζία άηνκα ηα νπνία κπνξνχλ λα ειέγρνπλ απφιπηα. Οη δε 

πεξηζζφηεξνη δηνξηζκνί ρακειφβαζκσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ γίλνληαη σο ακνηβή γηα 

αθνζίσζε ζε έλα θφκκα ή ζε κεκνλσκέλν πνιηηηθφ. Σέινο, ζηα κεζαία θιηκάθηα 

θαίλεηαη λα ππάξρεη έλα κείγκα θηλήηξσλ θαη ν έιεγρνο θαη ε ακνηβή (Pappasetal., 

2012:155). 

Βέβαηα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα 

αθφκε θαη ζηα αλψηεξα θιηκάθηα φπνπ ε ακνηβή απνηειεί θίλεηξν γηα πνιηηηθνχο 

δηνξηζκνχο ζηνπο ηνκείο ηνπ Γηπισκαηηθνχ ψκαηνο, ζην ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο 

ηνπηθήο δηνίθεζεο (Pappasetal., 2012:155-156). 

ζνλ αθνξά ζηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπο λα 

δηνξίδνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο ζε θξαηηθέο ζέζεηο θαίλεηαη φηη νη 

πςειφβαζκεο ζέζεηο είλαη εθηφο νξίσλ. Τπάξρνπλ φκσο θάπνηεο εμαηξέζεηο φπσο 

φηαλ θάπνηνο ζηελ θνξπθή απνθαζίδεη λα δηνξίζεη κε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα, φηαλ δελ 

ππάξρνπλ ππνςήθηνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπβεξλψλ θφκκα δηαζέζηκνη, φηαλ έρεη 

ζπκθσλεζεί θάπνην ζχζηεκα πνζνζηψζεσλ γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε ηεο 

αληηπνιίηεπζεο ζε δηάθνξα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα αθφκα θαη ζε θάπνηα θεληξηθά 

θξαηηθά ηκήκαηα (φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ειιεληθνχ 

θνηλνβνπιίνπ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ δηνξίδνληαη αλάινγα κε ηε δχλακε θάζε 

θφκκαηνο). Άιιε κηα εμαίξεζε αθνξά ζηνλ θιάδν ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο 

ράξε ζηελ αθξαία πνιηηηθνπνίεζε ηνπ θαη ζην γεγνλφο φηη πνιινί θνξπθαίνη 

δεκνζηνγξάθνη αλήθνπλ ζηελ αξηζηεξά. ζν γηα ηνπο δηνξηζκέλνπο πνπ αλήθνπλ ζε 

δίθηπα πνπ δελ είλαη πηα ζηελ εμνπζία απηνί ζπρλά κεηαηίζεληαη ζε δπζκελείο ζέζεηο 
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(ε ππνηηζέκελε «θξαηηθή θαηάςπμε») ελψ άιια άηνκα παίξλνπλ ηηο πξνεγνχκελεο 

ζέζεηο ηνπο (Pappasetal., 2012:157). 

O Αλδξέαο Παπαλδξένπ, αλαγθάζηεθε λα παξαηηεζεί ην 1996 ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ. Σφηε αλέιαβε ν Κψζηαο εκίηεο (Richter, 2014:4-5). Σν 

1996 ν πξσζππνπξγφο Κψζηαο εκίηεο εμέθξαζε ην ζηφρν ηνπ λα είλαη ε Διιάδα 

κέινο ηεο ΟΝΔ κέρξη ην 1999. Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ δηεχξπλε ην 

δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ 

πξνζηαηεχνληαο φκσο ηηο ζέζεηο ησλ ζπλδηθαιηζηψλ εξγαδνκέλσλ ηνπ επξχηεξνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα. Ζ θχζε ηεο πξνζαξκνγήο πξνθάιεζε ήπηεο αληηδξάζεηο απφ ηα 

ζπλδηθάηα (Trantidis, 2015:12-13). 

Χζηφζν, ε πξννπηηθή ηεο ηδησηηθνπνίεζεο πξνθαινχζε αλεζπρία ζηνπο 

δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαη ζηα ζπλδηθάηα ηνπο. Γηα λα απνθεπρζνχλ ζνβαξέο 

αληηδξάζεηο ε θπβέξλεζε ππνζρέζεθε φηη ε δηεχζπλζε ζα παξέκεηλε ζην θξάηνο. Οη 

ππάιιεινη απηψλ ησλ εηαηξεηψλ ζπλέρηζαλ λα απνιακβάλνπλ κνληκφηεηα, 

ζπληαμηνδνηηθά πξνλφκηα θαη πξνγξάκκαηα. Δπηπιένλ, ε θπβέξλεζε πξνζέθεξε 

κέξνο ησλ θεξδψλ απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε ζην ηακείν θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ 

ππαιιήισλ θαη έδσζε ζηνπο κεγαιχηεξνπο ππαιιήινπο ηελ επηινγή ηεο πξφσξεο 

ζπληαμηνδφηεζεο. Γηα ηνπο ππφινηπνπο ν κέζνο κηζζφο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ 

απμαλφηαλ γξεγνξφηεξα απφ ηνλ αληίζηνηρν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη πξνζιήςεηο 

λέσλ ππαιιήισλ γηλφηαλ θάησ απφ δηαθνξεηηθνχο φξνπο ζπρλά κε ζπκβάζεηο ή σο 

εθπαηδεπφκελνη. Απηφο ν «δπτζκφο» ζηνπο φξνπο απαζρφιεζεο κεηαμχ ησλ παιηψλ 

θαη πξνζηαηεπφκελσλ ππαιιήισλ θαη ησλ λέσλ ππαιιήισλ κε ηδηαίηεξα 

θαηαθεξκαηηζκέλνπο φξνπο απαζρφιεζεο, ήηαλ έλδεημε ηνπ ηξφπνπ πνπ ε θπβέξλεζε 

ζθφπεπε λα εθζπγρξνλίζεη ην δεκφζην ηνκέα ρσξίο λα ππνλνκεχζεη ηε ζρέζε ηεο κε 

ηνπο ζπλδηθαιηζηέο εξγαδφκελνπο (Trantidis, 2015:13). 

Οη ζπλδηθαιηζηέο δήισλαλ ηελ αληίζεζε ηνπο ζε νπνηαδήπνηε κεηαξξχζκηζε 

πνπ ζα κπνξνχζε λα βιάςεη ηα κέιε ηνπο. πγρξφλσο, φκσο εθηηκνχζαλ ηνπο 

δεζκνχο πνπ είραλ ζρεκαηίζεη κέζα ζην θνκκαηηθφ δίθηπν θη έηζη δελ αληηδξνχζαλ 

έληνλα ζην πξφγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ΠΑΟΚ. Απηφ πνπ ελδηέθεξε θαη ηνπο 

πνιηηηθνχο ηνπ ΠΑΟΚ αιιά θαη ηνπο ζπλδηθαιηζηέο ήηαλ ε εθινγηθή επηηπρία ηνπ 

θφκκαηνο θη έηζη απέθεπγαλ ηελ ζχγθξνπζε, πνπ ζα έβιαπηε ηελ ελφηεηα ηνπ θαη ηελ 

πηζαλφηεηα επαλεθινγήο ηνπ (Trantidis, 2015:13). Γεληθά, νη αλεπίζεκνη πειαηεηαθνί 

δεζκνί πνπ ζπλέδεαλ ππνπξγνχο, δηεπζπληέο θαη ζπλδηθαιηζηέο εκπφδηδαλ ηηο 



57 
 

κεηαξξπζκίζεηο ζην επξχ δεκφζην ηνκέα (Spanou, 2008:161, παξαηίζεηαη ζε 

Trantidis, 2015:13). 

Απηή ε θφκκα-ζπλδηθάην ζχλδεζε ζπλέβαιε ζηελ θαηαζηνιή ησλ 

αληηδξάζεσλ ζε θάπνηα πνιηηηθά κέηξα. Ζ αθνζίσζε ζην ΠΑΟΚ έδηλε ζηνπο 

πειάηεο εξγαδφκελνπο ηε δπλαηφηεηα γηα πξνλφκηα θαη θαιέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

ζηνπο ζπλδηθαιηζηέο ηελ πξννπηηθή ηεο θαξηέξαο ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή 

(Trantidis, 2015:13). Απηφ ην κνηίβν ηεο πνιηηηθήο ζπληνληζκνχ-ζπλεξγαζίαο 

εθδειψλνληαλ ζηελ κηθξή θιίκαθα ησλ δηακαξηπξηψλ παξά ην παξαηεηακέλν 

πξφγξακκα ιηηφηεηαο (Trantidis, 2015:13). Χζηφζν ε ζρέζε κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο 

θαη ησλ ζπλδηθαιηζηψλ παξέκεηλε εχζξαπζηε θαη βαζηδφηαλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

θνηλψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Έηζη νη ζπλδηθαιηζηέο ηνπ θφκκαηνο έπξεπε λα 

θξαηήζνπλ κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζην ξφιν ηνπο σο αληηπξφζσπνη ησλ εξγαηψλ θαη 

ζην ξφιν ηνπο σο θνκκαηηθά ζηειέρε πνπ έπξεπε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ  πνιηηηθή ηεο 

θπβέξλεζεο (Trantidis, 2015:14). 

Βεβαίσο, ην ΠΑΟΚ δελ κπφξεζε λα απνθχγεη ηε ζχγθξνπζε κε ηα 

ζπλδηθάηα ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο επηινγέο. Ζ πιήξε πψιεζε ηεο 

Ηνληθήο ηξάπεδαο ην 1998 πξνθάιεζε έληαζε κεηαμχ ηνπ θφκκαηνο θαη ησλ 

πξνζθείκελσλ ζπλδηθάησλ. Οη ζπλδηθαιηζηέο εξκήλεπζαλ ηελ πψιεζε σο παξαβίαζε 

ησλ πνιηηηθψλ δεζκεχζεσλ ηνπ ΠΑΟΚ (Nea, May 1998, παξαηίζεηαη ζε Trantidis, 

2015:14). Γηα λα θαζεζπράζεη ηα ζπλδηθάηα θαη πξνο απνθπγή θνηλσληθήο 

αλαηαξαρήο ε θπβέξλεζε παξνπζίαζε ηελ ηδησηηθνπνίεζε σο κεκνλσκέλε πεξίπησζε 

θαη δελ ζπλέρηζε επξχηεξεο δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη νινθιεξσηηθέο 

ηδησηηθνπνηήζεηο (Nea, 16 March 1998, παξαηίζεηαη ζε Trantidis, 2015:14).  

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, νη 

καθξννηθνλνκηθέο δπζαλαινγίεο θαη ε απμαλφκελε πίεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

αλάγθαζε ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο λα μεθηλήζνπλ νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο. 

Κάπνηεο πνιηηηθέο πνπ ζπζηήζεθαλ απφ δηεζλείο νξγαλψζεηο ήηαλ ε δνκηθή 

κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη θαζψο θαη ε ηδησηηθνπνίεζε θξαηηθψλ 

εηαηξηψλ (EuropeanCommission, 1998:13, 2000:31, OrganizationforEconomicCo-

ordinationandDevelopment (OECD), 2001:9,12,31,84,114,116, παξαηίζεληαη ζε 

Trantidis, 2015:10) σο κέξνο πξνγξακκάησλ δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο θαη 

αληαπνθξηλφκελνη ζην λνκηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηε 

θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο αγνξάο, ηελ θξαηηθή βνήζεηα θαη ηνλ αληαγσληζκφ 
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(Cliftonetal., 2003, Pagoulatos, 2005:360, παξαηίζεληαη ζε Trantidis, 2015:10). 

Χζηφζν, απηέο νη πνιηηηθέο ζπγθξνχζηεθαλ κε ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηνπ 

ΠΑΟΚ πνπ ήηαλ νξγαλσκέλνη ζε ζπλδηθάηα θαη ζηα επφκελα ρξφληα δηαηαξάρηεθε 

ε ζρέζε κεηαμχ ηεο θνκκαηηθήο εγεζίαο θαη ησλ ζπλδηθάησλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

(Trantidis, 2015:10). 

Ζ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ κεηαξξπζκηζηηθή πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ ζε 

απηφ ην δηάζηεκα δίλεη έκθαζε ζηελ αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ 

ζπλδηθάησλ νη νπνίνη έρνληαο απνθιίλνπζεο πξνηηκήζεηο ζρεηηθά κε πξνηάζεηο 

κεηαξξχζκηζεο εκπφδηζαλ απηέο ηηο κεηαξξπζκίζεηο (FeatherstoneandPapadimitriou, 

2008, Lavdas, 2005, Pagoulatos, 2003, MitsopoulosandPelagidis, 2006, 2011, Tinios, 

2005, παξαηίζεληαη ζε Trantidis, 2015:10). Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πψο απηέο 

νη νκάδεο κπνξνχζαλ λα ζηαζνχλ εκπφδην ζε πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο, δεδνκέλνπ ηεο 

εθινγηθήο θαη θνηλνβνπιεπηηθήο επηηπρίαο ηεο θπβέξλεζεο «εθζπγρξνληζκνχ» ηνπ 

εκίηε (1996-2004). Σελ ίδηα επνρή αζθήζεθε κεγάιε πίεζε ζηελ Διιάδα γηα 

νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαηά θχξην ιφγν γηα λα βειηησζεί ε νηθνλνκία ηεο, ψζηε 

λα απνθεπρζνχλ ε έμνδνο απφ ηελ επξσδψλε θαη ε απψιεηα ηεο πηζηνιεπηηθήο ηεο 

ηθαλφηεηαο (Trantidis, 2015:10). Μηα επηζθφπεζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

ΠΑΟΚ θαζψο θαη ηεο ζρέζεο θφκκαηνο-ζπλδηθάηνπ κέζα απφ έλα επξχ δίθηπν 

ππνζηήξημεο ηνπ θφκκαηνο, δίλεη κηα θαιχηεξε εηθφλα ηνπ κεραληζκνχ ηνπ 

πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο επίδξαζεο ηνπ ζηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο. Τπάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο φζνλ αθνξά ην δεζκφ ηνπ ΠΑΟΚ κε ηα ζπλδηθάηα θαη ηελ 

εθάζηνηε επηινγή ηεο πνιηηηθήο: αλνηρηή ζχγθξνπζε, ζπληνληζκφο-ζπλεξγαζία, 

πεξηνξηζκέλε ζχγθξνπζε. Ζ επηινγή ηεο αλνηρηήο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηνπ ΠΑΟΚ 

θαη θνξπθαίσλ θνκκαηηθψλ ζπλδηθαιηζηψλ είρε σο απνηέιεζκα ακνηβαίεο απψιεηεο 

φηαλ ην 1985 ε θπβέξλεζε επέβαιε πάγσκα κηζζψλ θαη κέηξα ιηηφηεηαο, 

πξνθαιψληαο ράζκα ζην θίλεκα ησλ ζπλδηθάησλ. Σειηθά, ην ΠΑΟΚ εγθαηέιεηςε 

ηνπ πξφγξακκα ηνπ θαη θαηέβαιε πξνζπάζεηα επαλαζχλδεζεο κε ηα ζπλδηθάηα ζηελ 

πεξίνδν πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ 1989. ηαλ ην ΠΑΟΚ επέζηξεςε ζηελ εμνπζία ην 

1993 ζην πξφγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ δελ ζπκπεξηέιαβε πιήξε ηδησηηθνπνίεζε 

θαη δελ εθάξκνζε δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα έβιαπηαλ ηνπο ππαιιήινπο, κέιε 

ζπλδηθάησλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (ζπληνληζκφο-ζπλεξγαζία). Ζ πξνζαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο απφ ην ΠΑΟΚ δελ εκπφδηζε θάπνηεο δηαθσλίεο απφ ζπλδηθαιηζηέο, αιιά 
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νη αληηδξάζεηο ηνπο πεξηνξίζηεθαλ πξνο απνθπγή ππνλφκεπζεο ηεο ζπλνρήο ηνπ 

ΠΑΟΚ (πεξηνξηζκέλε ζχγθξνπζε) (Trantidis, 2015:10-11). 

Δληάζεηο δεκηνπξγήζεθαλ επίζεο ην 2002 σο αληίδξαζε ζε πξνηάζεηο γηα 

ζπληαμηνδνηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Οη αξρεγνί ηεο ΓΔΔ θαη ηεο ΑΓΔΓΤ 

επαλαζηάηεζαλ κε δεκφζηεο δηακαξηπξίεο (Trantidis, 2015:14). Οη δηακαξηπξίεο 

αλάγθαζαλ ην ΠΑΟΚ λα πξνβεί ζε πην κεηξηνπαζείο κεηαξξπζκίζεηο (Matsaganis, 

2002, παξαηίζεηαη ζε Trantidis, 2015:14). 

Πνιινί ζπλδηθαιηζηέο πξνζπάζεζαλ λα απνθαζηζηήζνπλ ην ξφιν ηνπο σο 

κεζάδνληεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο θαη ηνπ θφκκαηνο θαη άζθεζαλ ζνβαξή θξηηηθή 

ζηελ θπβεξλεηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή. ηε ζπλέρεηα ν πξσζππνπξγφο Κψζηαο 

εκίηεο αθχξσζε πξνγξακκαηηζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο θαη θάιεζε θνκκαηηθφ 

ζπλέδξην γηα λα ζπκθηιησζεί κε ηα ζπλδηθάηα θαη λα απνζπάζεη ςήθν εκπηζηνζχλεο. 

Λίγν πξηλ ην ζπλέδξην αλαθνηλψζεθε έλα γελλαηφδσξν «θνηλσληθφ παθέην» 

πνιηηηθψλ πξφλνηαο θαη κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ ζην δεκφζην ηνκέα. ην ζπλέδξην νη 

ζπλδηθαιηζηέο πξνζθείκελνη ζην θφκκα εμέθξαζαλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ηελ 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή αιιά δελ ακθηζβήηεζαλ ηελ αξρεγία ηνπ Κψζηα εκίηε. Σν 

ζχλζεκα ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ ε θνκκαηηθή ελφηεηα δίλνληαο έκθαζε ζηελ επηζπκία 

ηνπ θφκκαηνο αιιά θα ησλ ζπλδηθαιηζηψλ γηα λα κείλεη ην ΠΑΟΚ ζηελ εμνπζία 

(Trantidis, 2015:14). 

Σα επεηζφδηα απηά έδεημαλ φηη ν ζπκβηβαζκφο ήηαλ ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή 

θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο. Σν πξφγξακκα καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξνπνίεζεο 

πεξηειάβαλε θαη κε δεκνθηιή κέηξα φπσο ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο, αιιά δελ έθαλε 

κεγάιε πξφνδν κε ηηο δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηα 

θπβεξλεηηθά έμνδα πξνο απνθπγή ηεο αλάγθεο γηα θνξνινγηθέο απμήζεηο. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη απηφ ην κεηαξξπζκηζηηθφ κνηίβν επηδείθλπε ζπζηεκαηηθή πνιηηηθή 

πξνθαηάιεςε ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηεο παξνρήο πξνλνκίσλ ζηηο πειαηεηαθέο νκάδεο 

(Trantidis, 2015:16). 

Μέρξη ην 2004 ν εκίηεο πξνζπάζεζε λα κεηψζεη ην θαηλφκελν ησλ 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ αιιά δελ ηα θαηάθεξε. Σν φηη δελ κπνξνχζε λα ειέγμεη ην 

πειαηεηαθφ δίθηπν ππνδεηθλχεη φηη ην ζχζηεκα πάιη είρε αιιάμεη ραξαθηήξα. Γελ 

ήηαλ πιένλ κηα κνλνιηζηθή ππξακίδα ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ πάηξσλα ζηελ θνξπθή, 

αιιά έλα δίθηπν κε ηζρπξνχο «ππφ-πάηξσλεο» πνπ κπνξνχζαλ λα δηαλέκνπλ ηα 
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ξνπζθέηηα κφλνη ηνπο γηαηί είραλ άκεζε πξφζβαζε ζηα ειιεληθά ή επξσπατθά 

θνλδχιηα. ηαλ νη ζπληεξεηηθνί αλέιαβαλ ην 2004, ε θαηάζηαζε απηή εληάζεθε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο (2004-2009) ζηελ εμνπζία ε ΝΓ αχμεζε ην δεκφζην 

ηνκέα θαηά 100,000 άηνκα θαη νη θξαηηθέο δαπάλεο αλέβεθαλ απφ 42% ζην 51% ηνπ 

ΑΔΠ (Michas, 2011:15). Σν απνηέιεζκα είλαη γλσζηφ ζε φινπο- ε ειιεληθή 

ρξενθνπία (Richter, 2014:5). 

Οη νκάδεο πειαηψλ ζηηο κέξεο καο ιακβάλνπλ πξνλφκηα ζην φλνκα ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ηεο εζληθήο αλαγθαηφηεηαο θαη ησλ θεθηεκέλσλ 

δηθαησκάησλ (Michas, 2011:6). Σξία είδε πξνλνκίσλ πνπ παξέρεη έλα θφκκα ζηελ 

εμνπζία ζηνπο πειάηεο ηνπ είλαη: ε απαζρφιεζε ζην δεκφζην ηνκέα, ε θαζηέξσζε 

θαλνληζκψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη δεκηνπξγνχλ θιεηζηά 

επαγγέικαηα, ε επηβνιή ηειψλ ζε ζπλαιιαγέο πξνο φθεινο νξγαλσκέλσλ νκάδσλ 

πνπ δελ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε ζπλαιιαγή (Michas, 2011:7). 

ηελ επνρή καο έλαο 1 ζηνπο 4 εξγαδφκελνπο ζηελ Διιάδα δνπιεχεη ζην 

δεκφζην ηνκέα. Πάλσ απφ 80% ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ δηνρεηεχεηαη ζε κηζζνχο θαη 

ζπληάμεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Πνιινί ζεσξνχλ φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη 

είλαη αξγφκηζζνη θαη είλαη γλσζηφ φηη κηα πξναγσγή ζην δεκφζην δελ βαζίδεηαη 

πάληα ζηελ αμηνθξαηία. Ζ δε γξήγνξε εμέιημε ζπλεπάγεηαη ζπλήζσο πνιηηηθέο θαη 

ζπλδηθαιηζηηθέο δηαζπλδέζεηο (Michas, 2011:7-8). 

Ζ γξαθεηνθξαηία ζηελ Διιάδα έρεη παξάγεη πάξα πνιινχο λφκνπο θαη 

θαλνληζκνχο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηέθνληαη εκπφδην ζηηο αιιαγέο απφ πνιηηηθνχο 

πνπ είλαη ππέξ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ (Michas, 2011:8). 

Έλαο επηπιένλ ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα πξνλνκίσλ είλαη κε ηελ 

θαζηέξσζε θιεηζηψλ επαγγεικάησλ θαζψο θαη κε θαλνληζκνχο πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ. ηελ Διιάδα ππάξρνπλ πιεζψξα λφκσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηα σξάξηα 

ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ, ηελ απφζηαζε κεηαμχ δχν νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ, ηηο 

θαηψηεξεο ηηκέο γηα παξνρή δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ έθδνζε αδεηψλ (Michas, 

2011:8). 

Δπίζεο, ε πνιηηηθή δηαλνκή ησλ πξνλνκίσλ ιεηηνπξγεί κέζσ ηεο επηβνιήο 

θφξσλ ζε ζπλαιιαγέο πνπ σθεινχλ ηηο πειαηεηαθέο νκάδεο, νη νπνίνη φκσο δελ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ ζπλαιιαγή. Γηα παξάδεηγκα θάζε θνξά πνπ αγνξάδεη θαλείο 

αθηνπιντθφ εηζηηήξην, ην 10% πεγαίλεη ζην ηακείν ζπληάμεσλ ησλ ιηκελεξγαηψλ. 
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Έλα κέξνο ηνπ εηζηηεξίνπ πνπ θαιχπηεη ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ πεγαίλεη ζην 

ηακείν θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ λαπηψλ (Michas, 2011:10).  

Σέινο έλα αθφκε πξνλφκην είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηνπο ηδηψηεο λα 

ζπλάςνπλ θξαηηθέο ζπκβάζεηο. ηελ Διιάδα, νη θαιέο πνιηηηθέο δηαζπλδέζεηο είλαη 

πνιιέο θνξέο αλαγθαίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο γηαηί κεηαμχ άιισλ ηνπο πξνζθέξνπλ 

κνλνπσιηαθά έζνδα (Michas, 2011:11).  

Ο πνισκέλνο αληαγσληζκφο ζε έλα δηθνκκαηηθφ ζχζηεκα είλαη «κφλν κηα 

πιεπξά ηνπ παηξσληθνχ λνκίζκαηνο», ε άιιε είλαη ν θξαηηζκφο, δειαδή ε εμάπισζε 

ηνπ θξάηνπο ζηε δεκφζηα δσή πνπ ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη «θχξην ζηνηρείν ηεο 

ειιεληθήο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο, φρη κφλν ζαλ ηδενινγία θαη πξαθηηθή….αιιά 

επίζεο σο θεληξηθή θνηλσληθή απαίηεζε» (Spanou, 2008:132, παξαηίζεηαη ζε 

Pappasetal., 2012:146). Σν ειιεληθφ θξάηνο έρεη κέρξη ζήκεξα ηέζζεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ καδί δεκηνπξγνχλ έλα ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ παηξσλία 

ζηελ πνιηηηθή: ε παξάδνζε θξαηηθνχ ζπγθεληξσηηζκνχ, ην κεγάιν κέγεζνο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ν έιεγρνο βαζηθψλ ηνκέσλ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ε 

πνιηηηθνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη ε έιιεηςε απηνλνκίαο ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

πνπ ζηε ζπλέρεηα ππνηάζζεηαη ζηελ πνιηηηθή αξρή (Pappasetal., 2012:146). 

Λέγνληαο φηη νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ήηαλ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

θνκκάησλ ηεο Διιάδαο, δελ ζεκαίλεη φηη είλαη ε θεληξηθή ή ε κφλε επεμεγεκαηηθή 

κεηαβιεηή ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο φπσο θάπνηνη αλαιπηέο έρνπλ 

ηζρπξηζηεί (Lyrintzis, 1984:101-102). Οη ηαμηθέο δηαηξέζεηο, ην ηζηνξηθφ ππφβαζξν 

θαη ε εμάξηεζε απφ μέλνπο έρνπλ παίμεη ην ξφιν ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο 

πνιηηηθήο. Σνλίδνληαο ηελ πειαηεηαθή θχζε ησλ ειιεληθψλ θνκκάησλ, ηνλίδεηαη θαη 

ην γεγνλφο φηη ζην νξγαλσηηθφ επίπεδν ηα κε θνκκνπληζηηθά θφκκαηα θηλεηνπνίεζαλ 

καδηθή ζηήξημε θαη επηθνηλσλνχζαλ κε ην εθινγηθφ ζψκα κέζσλ ησλ πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ (Lyrintzis, 1984:102). 

Πξψηα απφ φια ην ειιεληθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα έπξεπε λα ιεηηνπξγήζεη θάησ 

απφ ηελ μέλε επηξξνή. Έπεηηα, ην θξάηνο εμειίρζεθε ζε κηα δπλαηή νληφηεηα, νη 

κεραληζκνί ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ εθηεηακέλα απφ ηα θπβεξλψληα θφκκαηα, 

γηα ηελ παγίσζε ηεο δχλακεο ηνπο θαη ηελ επέθηαζε ησλ πειαηεηαθψλ ηνπο δηθηχσλ. 

Ζ απμαλφκελή ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 

αλάπηπμε έγηλε αθφκε πην αληηιεπηή ζηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα. Έηζη ην θξάηνο θαη 
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ηα θφκκαηα ήηαλ ζπρλά αιιειεμαξηψκελα. Σν πξψην φξηδε ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

θνκκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ην δεχηεξν εμαξηηφηαλ αιιά θαη επεξέαδε ην πξψην 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο κεραληζκνχο ηνπ γηα λα πξνζειθχζεη καδηθή ζηήξημε. Έηζη 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε ειιεληθή πνιηηηθή ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηηο 

ζπλδπαζκέλεο επηδξάζεηο απηήο ηεο εμάξηεζεο θαη ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ ηνπ θξάηνπο 

ζηηο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο εμειίμεηο (Lyrintzis, 1984:102). 

ηαλ ην θξάηνο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο εκπιέθεηαη ζε 

ηέηνην βαζκφ ζηελ παξνρή πξνλνκίσλ ζε κεξηθνχο ζε βάξνο άιισλ, ηα άηνκα θαη νη 

νκάδεο επελδχνπλ ζηελ πξνζπάζεηα λα δηακνξθψζνπλ ηελ πνιηηηθή γηα πξνζσπηθφ 

ηνπο φθεινο (Michas, 2011:12). 

«Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζηελ Διιάδα ζπλδπάδνληαη κε έλα ππέξνγθν θξαηηθφ 

κεραληζκφ φπνπ δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο αληαγσλίδνληαη φρη γηα λα εθαξκφζνπλ 

δηάθνξεο πνιηηηθέο αιιά γηα λα επσθειεζνχλ νη ίδηνη» (Michas, 2011:16). πσο 

αλαθέξεη ν αθαδεκατθφο Σ. Πειαγίδεο «ην ειιεληθφ θξάηνο είλαη ηεξάζηην αιιά 

θελφ. Παξεκβαίλεη ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο αιιά ζπγρξφλσο έρεη θαηαιεθζεί απφ νξγαλσκέλεο νκάδεο πνπ 

ιεειαηνχλ ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ νη Βίθηλγθο ιεειαηνχζαλ 

ηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο πξηλ κεξηθνχο αηψλεο (παξαηίζεηαη ζε Michas, 2009, 

παξαηίζεληαη ζε Michas, 2011:16). 
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Κεφάλαιο 4ο: υμπεράςματα 

Παξά ηελ άπνςε φηη θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960 νη πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο ήηαλ θαηάινηπν ησλ πξν-βηνκεραληθψλ κνηίβσλ θαη φηη ζηαδηαθά ζα 

εμαθαληδφηαλ νη πειαηεηαθέο δνκέο έρνπλ παξακείλεη αλζεθηηθέο ζην θνκκαηηθφ 

ζχζηεκα ησλ αλεπηπγκέλσλ βηνκεραληθψλ δεκνθξαηηψλ (Kitscheltetal., 2007:3). Ζ 

δηεηζδπηηθφηεηα ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ έρεη μεθάζαξεο επηπηψζεηο ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ πξννπηηθή γηα νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο. ε θξάηε 

φπνπ νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο είλαη βαζηά ξηδσκέλεο νη πνιηηηθνί αληηζηέθνληαη ζε 

νπνηαδήπνηε κεηαξξχζκηζε ζα κπνξνχζε λα απεηιήζεη ηελ παηξσλία θαη επνκέλσο ηε 

λίθε ηνπο ζηηο εθινγέο (Kitschelt, 2007:3). 

Ζ παηξσλία είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λφηηαο Δπξψπεο. Απηφ δελ ζεκαίλεη 

φηη ε πνιηηηθφ-δηνηθεηηθή πνξεία ηεο λφηηαο Δπξψπεο κεηά ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ 

κπνξεί λα εξκελεπζεί σο θάπνην «Νφηην Μνληέιν» πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

δηεηζδπηηθφηεηα ηεο παηξσλίαο. Δλψ ε παηξσλία θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα θαη ζηηο 

ηέζζεξηο ρψξεο (Διιάδα, Ηηαιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία), ην βάζνο, ε κεραληθή, ηα 

θξηηήξηα, ε ινγηθή θαη ε θνκκαηηθή ηνπο θχζε δηαθέξνπλ αξθεηά. ε γεληθέο 

γξακκέο ε παηξσλία είλαη πην έληνλν θαηλφκελν ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Ηηαιία απ‟ φηη 

ζηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηζπαλία (diMascioetal., 2010). 

Οχηε νη παξαδνζηαθέο αλαθνξέο-πνπ εζηηάδνληαη ζηηο θξαηηθέο θαη 

γξαθεηνθξαηηθέο παξαδφζεηο-νχηε νη πην ζχγρξνλεο-πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ 

χπαξμε αληαγσληζηηθψλ ζεζκνζεηεκέλσλ θνκκαηηθψλ ζπζηεκάησλ – κπνξνχλ λα 

εμεγήζνπλ ηηο δηαθνξέο ζηελ παηξσλία ζ΄ απηέο ηηο ηέζζεξηο ρψξεο. Οη δηαθνξέο 

πεγάδνπλ απφ ηα κνηίβα ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ θνκκαηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκνθξαηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο. Έηζη, ππήξμαλ πην 

ζπλαηλεηηθέο δπλακηθέο ζηελ Πνξηνγαιία θαη ζηελ Ηζπαλία βνεζψληαο λα 

εμνπδεηεξψζνπλ ηελ πηζαλή πνιηηηθνπνίεζε ησλ ελδηάκεζσλ θαη ρακειφηεξσλ 

θιηκάθησλ ηεο δεκνζίαο δηνίθεζεο. Αληίζεηα ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ Διιάδα 

θαζηέξσζαλ έλα κνηίβν αληαγσληζηηθήο παηξσλίαο. Απηφ ζπλέβε επεηδή ζηηο ρψξεο 

απηέο ν ζπλδπαζκφο θξαηηζκνχ θαη πνισκέλνπ αληαγσληζκνχ νδήγεζαλ ζηελ 

παηξσλία. ηελ Ηηαιία θαη εηδηθά ζηελ Διιάδα ε παηξσλία είλαη δηεηζδπηηθή ζε φια 

ηα επίπεδα ηεο δεκνζίαο δηνίθεζεο (diMascio, 2010). 
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ε κηα επνρή παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη εμεπξσπατζκνχ ησλ 

ζεζκψλ αλαξσηηέηαη θαλείο γηαηί νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο δηαηεξνχληαη αθφκα θαη 

ζηελ επνρή καο. Οη ξίδεο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ είλαη ηζηνξηθέο (Μνπδέιεο 1977, 

Σζνπθαιάο, 1977 Γηακαληνχξνο 2000, παξαηίζεληαη ζε σηεξφπνπινο, 2007:7) θαη ε 

δηαηήξεζε ηνπο ζπλδέεηαη κε θαζνξηζηηθέο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

έρνπλ ππεξεηήζεη. Μηα αηηία γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπο είλαη φηη απνηεινχλ ζηνηρείν 

ελφο «πεξίπινθνπ θαη δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο θαη θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο 

ησλ θνηλσληψλ [ηεο Νφηηαο Δπξψπεο]» (Petmesidou, 1996:96, παξαηίζεηαη ζε 

σηεξφπνπινο, 2007:7). Πξφθεηηαη γηα αξρή θνηλσληθήο νξγάλσζεο κε κηα 

ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία φκσο έρεη πνιηηηθέο επηπηψζεηο. Πνιινί 

άλεξγνη ή θάηνηθνη αζηηθψλ θέληξσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα αθνκνησζνχλ απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, εξγάδνληαη κφληκα ή πξνζσξηλά ζην δεκφζην.  

Χο απνηέιεζκα ππάξρεη εηζφδεκα κε ηε κνξθή κηζζψλ θαη κεηαθνξά 

θνηλσληθήο πξφλνηαο ζε νξηζκέλεο θνηλσληθφ-επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο 

(σηεξφπνπινο, 2007:7). Έηζη ππάξρεη έλα ράζκα κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ θαη 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Οη πξψηνη ληψζνπλ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη ρεηξφηεξεο θαη νη ζπληάμεηο 

θαη ηα επηδφκαηα ρακειφηεξα (Ferrera, 1996, παξαηίζεηαη ζε σηεξφπνπινο, 

2007:8). Βεβαίσο ηα ζπλδηθάηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη ζπλήζσο πην αδχλακα απφ 

απηά ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Ζ δεχηεξε αηηία είλαη φηη ζηελ Διιάδα νη πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο κπνξεί λα έρνπλ γίλεη πηα θαηεζηεκέλε λννηξνπία. Με άιια ιφγηα ν πνιίηεο 

ζθέθηεηαη ην «κέζν» γηα λα κπνξέζεη λα έρεη απνηέιεζκα νπνηαδήπνηε επαθή ηνπ κε 

ην θξάηνο. Ζ ζρέζε κεηαμχ παηξψλσλ θαη νξγαλσκέλεο πειαηείαο έρεη επηπηψζεηο 

γηα ηελ ράξαμε πνιηηηθήο. Ο πάηξσλαο δειαδή ην θπβεξλψλ θφκκα ελδέρεηαη λα 

ηξνπνπνηήζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ γηα λα πξνζηαηέςεη ηα πξνλφκηα ησλ πειαηεηαθψλ 

νκάδσλ αιιηψο θηλδπλεχεη λα έρεη απψιεηεο νη νπνίεο κπνξεί λα εληζρχζνπλ ηνπο 

αληηπάινπο ηνπ. Χο απνηέιεζκα έρνπκε «πειαηεηαθή πξνθαηάιεςε» θαηά ην 

ζρεδηαζκφ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ (Trantidis, 2015:7) Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

δελ επηηξέπνπλ νιηθή κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο, 

αιιά δπζηπρψο ε πειαηεηαθή λννηξνπία δελ είλαη εχθνιν λα αιιάμεη (σηεξφπνπινο, 

2007:8). 

 Οη δηεηζδπηηθέο πειαηεηαθέο πνιηηηθέο ζρέζεηο θαη ε ελδερφκελε δηαθζνξά 

δελ είλαη απιά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Μεζνγεηαθήο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο αιιά είλαη 
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ζπλδεδεκέλα κε ηελ ειιεληθή ηζηνξία. Ζ ζεκειηψδεο αξρή πνπ νξίδεη ηελ πνιηηηθή 

θαη ηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ην 19
ν
 

αηψλα είλαη νη πνιηηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο (Christopoulos, 1998:5). 

Ζ δχλακε ησλ πειαηεηαθψλ δηθηχσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηζηνξηθήο 

παξάδνζεο θαζψο θαη ε πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζχγρξνλεο Διιάδαο 

(Diamandouros, 1983, Lyrintzis, 1984, παξαηίζεληαη ζε Christopoulos, 1998:9). 

Ζ παηξσλία ζηελ Διιάδα είλαη εθηεηακέλε θαη δηεηζδπηηθή. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δχζθνια βξίζθεη θαλείο θάπνην θξαηηθφ ηνκέα φπνπ δελ έρεη 

εηζρσξήζεη ε πνιηηηθή παηξσλία.  

Ζ θαηαλφεζε ηεο παηξσλίαο γίλεηαη ζε ζρέζε κε δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

κεηά-απνιπηαξρηθνχ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο:  

 Σελ ππεξνρή ησλ θνκκάησλ ζηελ πνιηηηθή δηνίθεζε θαη ηε δεκηνπξγία απφ 

ην 1981 ελφο δηθνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ ηα θχξηα θφκκαηα ηαθηηθά 

ελαιιάζζνληαη ζηελ εμνπζία 

 Σελ έληνλε πφισζε ηνπ πνιηηηθνχ αληαγσληζκνχ θάηη πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα θχξηα θφκκαηα γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ νπαδψλ ηνπο 

θαη φηαλ έρνπλ ηελ εμνπζία ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε ησλ θξαηηθψλ πεγψλ 

 Σελ πνιηηηθνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα καδί κε ηελ έιιεηςε απηνλνκίαο 

απφ ηελ θνκκαηηθή πνιηηηθή αξρή  

ην βαζκφ πνπ ηα θφκκαηα θπξηαξρνχλ ζε έλα ζχζηεκα φπνπ ν «ληθεηήο ηα 

παίξλεη φια» ην θξάηνο είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ θφκκαηνο πνπ θεξδίδεη ηηο εθινγέο θαη 

ηα «ιάθπξα» είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο εθάζηνηε εμνπζίαο 

(Pappasetal., 2012:159-160). 

Ζ Διιάδα είλαη έλα δεκνθξαηηθφ θξάηνο κε εθινγέο, ειεπζεξνηππία θιπ. 

φπσο ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Μηα θαίξηα δηαθνξά φκσο είλαη ε πνιηηηθή 

θνπιηνχξα ηεο Διιάδαο. Ζ Διιάδα είλαη μεθάζαξα πειαηεηαθή. Σα θφκκαηα είλαη 

πειαηεηαθά δίθηπα βαζηζκέλα ζε ξνπζθέηηα πνπ ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια κε ην 

θξάηνο. Σν θξάηνο είλαη ην αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο ησλ θνκκάησλ. ηηο εθινγέο 

ν Έιιελαο ηείλεη λα ςεθίδεη ελάληηα ζην θφκκα πνπ δελ ηνπ έδσζε ηα πξνλφκηα πνπ 

είρε ππνζρεζεί θαηά ηελ πξνεγνχκελε ζεηεία (Richter, 2014:6). 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο θξηηηθέο ηεο αξηζηεξάο ελαληίνλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ είλαη 

φηη ν θαπηηαιηζκφο ζέηεη «ηηο αγνξέο πάλσ απφ ηνπο αλζξψπνπο» (Michas, 2011:6). 
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πγρξφλσο ε αξηζηεξά πηζηεχεη φηη είλαη αλαγθαία ε πνιηηηθή παξέκβαζε 

ψζηε νη άλζξσπνη λα επηζηξέςνπλ ζηε ζέζε πνπ ηνπο αξκφδεη δειαδή σο θπξίαξρνη 

ηεο αγνξάο. Απηφ πνπ θάλεη ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ηδηαίηεξε είλαη φηη θαηά κία 

έλλνηα ε Διιάδα εθπιεξψλεη ην αξηζηεξφ φξακα. Οη Έιιελεο πνιηηηθνί πάληα έζεηαλ 

ηνπο αλζξψπνπο, δειαδή ηνπο «πειάηεο» ηνπο πάλσ απφ ηηο αγνξέο κε ηηο ηξαγηθέο 

ζπλέπεηεο πνπ βιέπνπκε ζήκεξα (Michas, 2011:6). 

Οη πεξηζζφηεξνη επξσπαίνη δελ θαηαλννχλ ην θαηλφκελν ησλ πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ θαη έηζη πξνβάιινπλ ηηο πνιηηηθέο ηδέεο ηνπο θαη ηηο εζηθέο αξρέο ηνπο, 

ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη απηέο νη ηδέεο θαη αξρέο είλαη μέλεο πξνο ηελ πνιηηηθή 

θνπιηνχξα ηεο Διιάδαο. Οη ελδείμεηο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, ε επλνηνθξαηία θαη 

ηα ξνπζθέηηα αλαγλσξίδνληαη σο δηαθζνξά. Σν λα απαηηεί θαλείο απιά λα 

μεπεξάζνπλ νη Έιιελεο απηέο ηηο ηαθηηθέο είλαη απιντθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Άιισζηε φια ηα βαιθαληθά θξάηε «ππνθέξνπλ απφ ηελ Οζσκαληθή 

θιεξνλνκηά» αλ θαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Ζ Δπξψπε πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη 

φηη ην πξαγκαηηθφ πξφβιεκα είλαη νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο (Richter, 2014:5-6). 

Γηα λα μεπεξαζηεί ην θαηλφκελν ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ζα πξέπεη ε 

αλεμέιεγθηε πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθνχο πφξνπο λα κελ επηηξέπεηαη ζε φπνηνλ δελ ηε 

δηθαηνχηαη λφκηκα. Δπηπιένλ ε εμπγίαλζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ είλαη 

απαξαίηεηε. Ζ θνξνδηαθπγή επίζεο πξέπεη λα ζηακαηήζεη θαη νη εχπνξνη πξέπεη λα 

θνξνινγνχληαη. Χζηφζν, ε Διιάδα ρξεηάδεηαη εμσηεξηθή βνήζεηα γηα ηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζθνπνχ. Δάλ ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα δελ εμαιεηθζεί ε επξσπατθή 

νηθνλνκηθή βνήζεηα ζα είλαη άζθνπε επεηδή ηε ζηηγκή πνπ ζα ζηαζεξνπνηεζεί ην 

θξάηνο ην παιηφ ζχζηεκα ζα επαλέιζεη. Απηφ πνπ πξέπεη λα θάλεη ε Δπξψπε είλαη λα 

βνεζήζεη ζηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ φκσο είλαη απαξαίηεηε ε νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ησλ ειιεληθψλ 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (Richter, 2014:5). 

Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο έρνπλ έληνλε παξνπζία ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή 

ζθελή. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή κέζσ ησλ πειαηεηαθψλ νδψλ είλαη θάζεηε, 

δειαδή «ηεξαξρηθήο εμάξηεζεο θαη αληαιιαγήο κε νπνηνδήπνηε πάηξσλα 

(σηεξφπνπινο, 2007:8). Έηζη δελ είλαη εχθνιν λα αλαπηπρζνχλ νξηδφληηνη δεζκνί 

αλάκεζα ζε αλζξψπνπο κε παξφκνηα ηαμηθά, επαγγεικαηηθά ή άιια πιηθά 

ζπκθέξνληα. Δμαηηίαο ησλ πειαηεηαθψλ δεζκψλ είλαη δχζθνιν λα αλαπηπρζνχλ 

ηέηνηνη νξηδφληηνη ζεζκνί πνπ είλαη θαζαξά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο ησλ 
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πνιηηψλ. Χζηφζν ε ζηαδηαθή εκθάληζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ηνπιάρηζηνλ ζε 

θάπνην βαζκφδελ απνθιείεηαη. Απηφ γηαηί ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα είλαη γλσζηή 

θαη ζηελ Διιάδα ε άλνδνο ηεο πνιηηηθήο αδηαθνξίαο θαη ηνπ θπληζκνχ. Ζ ηάζε απηή 

ίζσο θαη λα παξαζχξεη θαη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο σο ηξφπν πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο, 

αθήλνληαο πεξηζψξηα γηα άιιεο, κε πειαηεηαθέο νδνχο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηθή 

(σηεξφπνπινο, 2007:8). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Σαυτότητα Έρευνασ 
Ζ έξεπλα έγηλε απφ ην Δξγαζηήξην Κνηλσληθήο ηαηηζηηθήο θαη Πνιηηηθήο Έξεπλαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα ην κάζεκα «Αλαιχνληαο Πνιηηηθά Γεδνκέλα ζην 

πιαίζην ησλ Γεληθεπκέλσλ Γξακκηθψλ Μνληέισλ». ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πήξαλ 

κέξνο σο δεηγκαηνιήπηεο 28 θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Π.Κ,  

3 ππνςήθηνη δηθηάηνξεο, 1 δηδάθηνξαο θαη 1 θαζεγεηήο. θνπφο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί 

ε γλψκε ησλ Διιήλσλ Πνιηηψλγηα ην θαηλφκελν ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. 

Πληθσζμός ηης έρεσνας 

ινη νη πνιίηεο απφ ηνπο λνκνχο ηεο Κξήηεο θαη ην Λεθαλνπέδην Αηηηθήο. 

Περίοδος Δειγμαηοληψίας 

Απφ 9/5/16 έσο 11/5/16 

Μέθοδος Δειγμαηοληψίας 

Απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία απφ ηνλ ηειεθσληθφ θαηάινγν ηνπ ΟΣΔ ζε ζηαζεξά θαη 

θηλεηά ηειέθσλα. 

Μέγεθος Δείγμαηος  

1119 άηνκα. 
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Αποτελζςματα Ποςοτικήσ Έρευνασ 
 

Q1. Καηά ηη γνώμη ζαρ, οι Βοςλεςηέρ θα ππέπει: 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Να κελ θάλνπλ πνηέ 

πξνζσπηθέο εμππεξεηήζεηο. 

837 74,8 74,9 74,9 

Να θάλνπλ ελίνηε 

πξνζσπηθέο εμππεξεηήζεηο, 

όηαλ είλαη αλάγθε. 

228 20,4 20,4 95,3 

Να θάλνπλ ζπρλά 

πξνζσπηθέο εμππεξεηήζεηο. 

18 1,6 1,6 96,9 

Να θάλνπλ πάληα 

πξνζσπηθέο εμππεξεηήζεηο. 

29 2,6 2,6 99,5 

ΓΓ/ΓΑ 6 ,5 ,5 100,0 

Total 1118 99,9 100,0  

Missing System 1 ,1   

Total 1119 100,0   

 

 
1= Σν 74,9% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη νη βνπιεπηέο δελ πξέπεη λα θάλνπλ 

πνηέ πξνζσπηθέο εμππεξεηήζεηο 

2= Σν 20,4% απάληεζε φηη ελίνηε πξέπεη λα θάλνπλ πξνζσπηθέο εμππεξεηήζεηο 

3= Σν 1,6% απάληεζε φηη πξέπεη λα θάλνπλ ζπρλά πξνζσπηθέο εμππεξεηήζεηο 

4= Σν 2,6% φηη πξέπεη λα θάλνπλ πάληα πξνζσπηθέο εμππεξεηήζεηο θαη  

5= Σν 0,5% απάληεζε φηη ΓΓ/ΓΑ 
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Q2. Αν ζήμεπα είσαμε εκλογέρ ποιο κόμμα θα τηθίζαηε; 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid ΝΓ 121 10,8 11,0 11,0 

ΤΡΗΕΑ 106 9,5 9,7 20,7 

ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ. 41 3,7 3,7 24,5 

ΠΑΟΚ-ΓΖΜΑΡ 33 2,9 3,0 27,5 

ΚΚΔ 55 4,9 5,0 32,5 

ΠΟΣΑΜΗ 20 1,8 1,8 34,3 

ΑΝΔΛ. 4 ,4 ,4 34,7 

ΔΝΧΖ ΚΔΝΣΡΧΧΝ. 24 2,1 2,2 36,9 

Λατθή Δλόηεηα (Λαθαδάλεο). 15 1,3 1,4 38,2 

Κσλζηαληνπνύινπ 27 2,4 2,5 40,7 

Άιιν 89 8,0 8,1 48,8 

ΑΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΖ 

ΦΖΦΟ=Αλαπνθάζηζηνο/Γε

λ ζα πήγαηλα λα 

ςεθίζσ/Λεπθό/Άθπξν 

561 50,1 51,2 100,0 

Total 1096 97,9 100,0  

Missing System 23 2,1   

Total 1119 100,0   
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1= Σν 11% ζα ςήθηδε ΝΓ 

2= Σν 9,7% ζα ςήθηδε ΤΡΗΕΑ 

3= Σν 3,7% ζα ςήθηδε ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ 

4= Σν 3% ζα ςήθηδε ΠΑΟΚ-ΓΖΜΑΡ 

5= Σν 5% ζα ςήθηδε ΚΚΔ 

6= Σν 1,8 ζα ςήθηδε ΠΟΣΑΜΗ 

7= Σν 0,4 ζα ςήθηδε ΑΝΔΛ 

8= Σν 2,2% ζα ςήθηδε ΔΝΧΖ ΚΔΝΣΡΧΧΝ 

9= Σν 1,4% ζα ςήθηδε Λατθή Δλφηεηα ηνπ Λαθαδάλε 

10= Σν 2,5% ζα ςήθηδε Κσλζηαληνπνχινπ 

11= Σν 8,1% ζα ςήθηδε θάπνην άιιν θφκκα 

12= Σν 51,2% είλαη αδηεπθξίληζηε ςήθνο 
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1= Σν 51% δηαθσλεί απφιπηα 

2= Σν 23,9% δηαθσλεί απιά 

3= Σν 15,5% ζπκθσλεί απιά 

4= Σν 5,8% ζπκθσλεί απφιπηα 

  

Q3. Υπάπσει η άποτη όηι Σήμεπα κηίζεηαι ένα Κπάηορ Γικαίος, 

απαλλαγμένο από πελαηειακέρ ζσέζειρ. Δζείρ: 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Γηαθσλείηε απόιπηα; 568 50,8 51,0 51,0 

Γηαθσλείηε απιά; 266 23,8 23,9 74,9 

πκθσλείηε απιά; 172 15,4 15,5 90,4 

πκθσλείηε απόιπηα; 65 5,8 5,8 96,2 

ΓΓ/ΓΑ 42 3,8 3,8 100,0 

Total 1113 99,5 100,0  

Missing System 6 ,5   

Total 1119 100,0   
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1= Σν 54,9% δηαθσλεί απφιπηα 

2= Σν 27,5% δηαθσλεί απιά 

3= Σν 12,9% ζπκθσλεί απιά 

4= Σν 2,5% ζπκθσλεί απφιπηα 

  

Q4. Υπάπσει η άποτη όηι Σήμεπα έσοςμε οςζιαζηική Γημοκπαηία πος 

λειηοςπγεί με αξιοκπαηικά κπιηήπια. Δζείρ: 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Γηαθσλείηε απόιπηα; 613 54,8 54,9 54,9 

Γηαθσλείηε απιά; 307 27,4 27,5 82,4 

πκθσλείηε απιά; 144 12,9 12,9 95,3 

πκθσλείηε απόιπηα; 28 2,5 2,5 97,8 

ΓΓ/ΓΑ 25 2,2 2,2 100,0 

Total 1117 99,8 100,0  

Missing System 2 ,2   

Total 1119 100,0   
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1= Σν 20,3% ππνζηεξίδεη φηη ην πειαηεηαθφ θξάηνο ππέζηε θαίξηα ρηππήκαηα θαη 

κεηψζεθε 

2= Σν 20,8% ππνζηεξίδεη φηη ηξνθνδνηήζεθε ηζρπξά θαη γηγαληψζεθε 

3= Σν 53,6% ππνζηεξίδεη φηη νχηε κεηψζεθε νχηε γηγαληψζεθε 

4= Σν 5,6% ΓΓ/ΓΑ 

Q5. Σήμεπα, ηο πελαηειακό Κπάηορ: 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid ππέζηε θαίξηα θηππήκαηα θαη 

κεηώζεθε 

227 20,3 20,3 20,3 

ηξνθνδνηήζεθε ηζρπξά θαη 

γηγαληώζεθε 

232 20,7 20,8 41,1 

νύηε κεηώζεθε νύηε 

γηγαληώζεθε 

596 53,3 53,4 94,4 

ΓΓ/ΓΑ 62 5,5 5,6 100,0 

Total 1117 99,8 100,0  

Missing System 2 ,2   

Total 1119 100,0   
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1= Σν 24,6% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη πξέπεη λα θάλεη βαζηέο θαη νπζηαζηηθέο 

ζπνπδέο 

2= Σν 8,2% λα έρεη κέζν 

3= Σν 30% φηη πξέπεη λα θχγεη απφ ηε ρψξα 

4= Σν 28,1% φηη θαλείο δελ μέξεη ηη είλαη θαιχηεξν 

5= Σν 9% θάηη άιιν 

  

Q6. Για να πάει μπποζηά έναρ νέορ ζήμεπα ηι είναι κςπίυρ καλύηεπο: 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Να θάλεη βαζηέο θαη 

νπζηαζηηθέο πνπδέο 

274 24,5 24,6 24,6 

Να έρεη κπάξκπα ζηελ 

Κνξώλε (κέζν) 

91 8,1 8,2 32,8 

Να ζεθσζεί λα θύγεη από ηε 

ρώξα 

334 29,8 30,0 62,9 

Καλείο δελ μέξεη ηη είλαη 

θαιύηεξν 

313 28,0 28,1 91,0 

Κάηη άιιν... ηη?? 100 8,9 9,0 100,0 

Total 1112 99,4 100,0  

Missing System 7 ,6   

Total 1119 100,0   
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1= Σν 1,4% απάληεζε άθξα δεμηά 

2= Σν 5,6% απάληεζε δεμηά 

3= Σν 7,9% απάληεζε θεληξφ-δεμηά 

4= Σν 17,8% απάληεζε θέληξν 

5= Σν 15,5% απάληεζε θεληξναξηζηεξά 

6= Σν 17% απάληεζε αξηζηεξά 

7= Σν 2,2% απάληεζε άθξα αξηζηεξά 

8= Σν 32,7% απάληεζε πνπζελά 

  

Q7. Πού καηαηάζζεηε ο ίδιορ/α ηον εαςηό ζαρ ιδεολογικά; 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid άθξα δεμηά 15 1,3 1,4 1,4 

δεμηά 61 5,5 5,6 7,0 

θεληξνδεμηά 86 7,7 7,9 14,8 

θέληξν 195 17,4 17,8 32,7 

θεληξναξηζηεξά 169 15,1 15,5 48,1 

αξηζηεξά 186 16,6 17,0 65,1 

άθξα αξηζηεξά 24 2,1 2,2 67,3 

πνπζελά 357 31,9 32,7 100,0 

Total 1093 97,7 100,0  

Missing System 26 2,3   

Total 1119 100,0   
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1= Σν 44,8 % ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ άληξεο 

2= Σν 55,2% ήηαλ γπλαίθεο 

  

 

Φύλλο 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid άλδξαο 501 44,8 44,8 44,8 

γπλαίθα 618 55,2 55,2 100,0 

Total 1119 100,0 100,0  
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Μοπθυηικό Δπίπεδο 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid ηνηρεηώδεο εθπαίδεπζε 140 12,5 12,5 12,5 

Μέζε Δθπαίδεπζε 393 35,1 35,2 47,7 

Αλώηεξε/Αλώηαηε 585 52,3 52,3 100,0 

Total 1118 99,9 100,0  

Missing System 1 ,1   

Total 1119 100,0   

 

 
1= Σν 12,5% είραλ ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε 

2= Σν 35,2% κέζε εθπαίδεπζε 

3= Σν 52,3% αλψηεξε/αλψηαηε 
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Δπάγγελμα 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Γεκόζηνο Τπάιιεινο 142 12,7 12,8 12,8 

Ηδηση. Τπάιιεινο 270 24,1 24,3 37,1 

Διεπζ. Δπαγγεικαηίαο 

(ηερλίηεο θ.η.ι) 

105 9,4 9,4 46,5 

Διεπζ. 

Δπαγγεικαηίαο(επηζηήκνλαο) 

95 8,5 8,5 55,0 

Γεσξγόο/Κηελνηξόθνο 19 1,7 1,7 56,7 

Φνηηεηήο/ηξηα 43 3,8 3,9 60,6 

πληαμηνύρνο 258 23,1 23,2 83,8 

Ννηθνθπξά 62 5,5 5,6 89,4 

Άλεξγνο 118 10,5 10,6 100,0 

Total 1112 99,4 100,0  

Missing System 7 ,6   

Total 1119 100,0   

 

 
1= Σν 12,8% ήηαλ δεκφζηνη ππάιιεινη 

2= Σν 24,3% ήηαλ ηδησηηθνί ππάιιεινη 

3= Σν 9,4% ήηαλ ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ηερληηψλ 

4= Σν 8,5% ήηαλ ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ αλήθαλ ζηελ θαηεγνξίαο ησλ 

επαγγεικαηηψλ 

5= Σν 1,7% ήηαλ γεσξγνί/θηελνηξφθνη 

6= 3,9% ήηαλ θνηηεηέο  

7= Σν 23,2% ήηαλ ζπληαμηνχρνη 

8= Σν 5,6% ήηαλ λνηθνθπξέο 

9= Σν 10,6% ήηαλ άλεξγνη 
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Πεπιθέπεια 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Α΄ Αζελώλ 134 12,0 12,1 12,1 

Β΄ Αζελώλ 323 28,9 29,1 41,2 

Τπόινηπν Αηηηθήο 108 9,7 9,7 50,9 

Α΄ Πεηξαηώο 39 3,5 3,5 54,4 

Β΄ Πεηξαηώο 63 5,6 5,7 60,1 

Κξήηε 277 24,8 25,0 85,0 

Άιιν 166 14,8 15,0 100,0 

Total 1110 99,2 100,0  

Missing System 9 ,8   

Total 1119 100,0   

 

 
1= Σν 12,1% ςήθηδαλ ζηελ Α΄ Αζελψλ 

2= Σν 29,1% ςήθηδαλ ζηε Β΄ Αζελψλ 

3= Σν 9,7% ςήθηδαλ ζην ππφινηπν Αηηηθήο 

4= Σν 3,5% ςήθηδαλ ζηελ Α΄ Πεηξαηψο 

5= Σν 5,7% ςήθηδαλ ζηε Β΄ Πεηξαηψο  

6= Σν 25% ςήθηδε ζηελ Κξήηε 

7= Σν 15% ςήθηδε αιινχ 
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χολιαςμόσ Ποςοτικήσ Έρευνασ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ε νπνία έγηλε απφ ηεο 9-11/5/2016, αθνξνχζε ηελ 

άπνςε πνπ είραλ νη θάηνηθνη ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο, ησλ λνκψλ ηεο Κξήηεο θαη 

άιισλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο γηα ηεο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

απαληήζαλ ζε 7 θχξηεο απαληήζεηο θαη 5 δεκνγξαθηθέο. ηελ έξεπλα απηή πήξαλ 

κέξνο ηφζν άλδξεο φζν θαη γπλαίθεο κε ηηο ηειεπηαίεο λα αλέξρνληαη ζην πνζνζηφ 

ηνπ 55,2% ζε αληίζεζε κε ην πνζνζηφ ηνπ 44,8% πνπ ήηαλ νη άληξεο, ελψ νη 

πεξηζζφηεξνη ήηαλ δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ζπληαμηνχρνη.     

Ζ έξεπλα έγηλε κε ηπραία δεηγκαηνιεςία κέζσ ηειεθψλνπ απφ ην ηειεθσληθφ 

θαηάινγν ηνπ ΟΣΔ. Σελ έξεπλα ηελ έθαλαλ 28 θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο ηνπ Π.Κ κε ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή θ. Γαθέξκνπ Βαζίιε. 

Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ, κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε ηα εμήο. Αξρηθά, είλαη θαλεξφ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 74,9% δελ ζέιεη νη βνπιεπηέο λα θάλνπλ πνηέ 

πξνζσπηθέο εμππεξεηήζεηο. 

Γεχηεξνλ, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ην 51,2% αθνξά ηελ 

αδηεπθξίληζηε ςήθν (ιεπθφ/άθπξν/δελ ζα πήγαηλα λα ςεθίζσ), ελψ αμηνζεκείσην 

είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ην ζπγθπβεξλψλ θφκκα ε ΑΝΔΛ βξίζθεηε ηειεπηαίν ζην 

πνζνζηφ πξνηίκεζεο κε ην κφλν ην 0,4% ησλ εξσηεζέλησλ λα είλαη πξφζπκν λα ην 

ςεθίζεη. 

Δπηπιένλ, ην 51% ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ πηζηεχεη φηη ππάξρεη θξάηνο 

δηθαίνπ θαη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ δελ είρε γλψζεη επί ηνπ ζέκαηνο θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ην 3,8%, ελψ ζε παξφκνην πςειφ πνζνζηφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

54,9% νη εξσηεζέληεο δηαθσλνχλ απφιπηα κε ην γεγνλφο φηη ζήκεξα δελ έρνπκε 

νπζηαζηηθή δεκνθξαηία.  

Σν 53,4% ησλ εξσηεζέλησλ ππνζηεξίδεη φηη ην πειαηεηαθφ θξάηνο έρεη 

παξακείλεη νπζηαζηηθά ην ίδην, θάηη πνπ ηαηξηάδεη θαη κε ηελ κειέηε ησλ ζεσξεηηθψλ 

ζρεηηθά κε ην πειαηεηαθφ θξάηνο ζηελ Διιάδα. 

Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ην 30% ησλ εξσηεζέλησλ ππνζηεξίδεη φηη νη 

λένη γηα λα έρνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ πξέπεη λα θχγνπλ ζην εμσηεξηθφ ελψ έλα 

πνζνζηφ ηνπ 9% ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα θάλνπλ θάηη άιιν γηα λα επηβηψζνπλ. 

Απηφ νδεγεί ζην φιν θαη πεξηζζφηεξα λέα παηδηά λα αλαγθάδνληαη λα 
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κεηαλαζηεχζνπλ γηα λα βξνπλ θάπνην επάγγεικα ζρεηηθφ κε ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη 

γεληθφηεξα λα έρνπλ έλα θαιχηεξν κέιινλ. 

Σέινο, απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε, έλα αξθεηά κεγάιν 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπο 32,7% απάληεζε φηη δελ θαηαηάζζεη πνπζελά ηνλ εαπηφ ηνπ 

ηδενινγηθά, ελψ βιέπνπκε φηη ε ηδενινγία ηεο άθξα δεμηάο παίξλεη έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ κφλν ηεο ηάμεο ηνπ 1,4%, θάηη πνπ δελ είλαη αλεζπρεηηθφ, θαζψο δείρλεη, 

φηη ην θφκκα ηεο Υξπζήο Απγήο, πνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηδενινγηθά αλήθεη 

ζε απηφ ην ρψξν, δελ έρεη πνιινχο ππνζηεξηθηέο.  

Έηζη, θιείλνληαο, ε έξεπλα απηή ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ άηνκα ειηθίαο 18θαη 

άλσ κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη νη άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη λαη κελ 

νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ, ρσξίο φκσο λα έρνπλ κεησζεί ή 

απμεζεί αιιά δελ ζέινπλ λα γίλνληαη πξνζσπηθέο ράξεο θαη εχλνηεο πξνο βάξνο 

θάπνηνλ άιισλ. 

Άιισζηε, πιένλ ζηελ επνρή πνπ δνχκε ζήκεξα, κε ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη θηάζεη ε Διιάδα, ιφγσ ηεο θαηάρξεζεο ησλ πξνλνκίσλ 

πνπ πξνζθέξνληαλ απφ ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ηεο άληζεο θαηαλνκήο ηνπ 

πινχηνπ θαη ησλ πφξσλ ηνπ θξάηνπο, ην γεγνλφο φηη ηνπιάρηζηνλ νη πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο δελ έρνπλ δηνγθσζεί απνηειεί αλακθίβνια ζεηηθή εμέιημε. 

 


