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Η αποδοχή της «αποστασίας» σαν γενικά παραδεκτής διαδικασίας 
σχηματισμού των πλειοψηφιών, σε συνδυασμό με την έλλειψη 
συμπηγμένων κομματικών φορέων, συναρτούσε τόσο την κομματική 
συνοχή, όσο και τις πολιτικές αποφάσεις από τη προσωπική ικανότητα 
και τους πολιτικούς προσανατολισμούς των ηγετών. Σε τελική ανάλυση 
το κοινοβούλιο λειτουργούσε σαν πεδίο ελεύθερου σχηματισμού 
πλειοψηφιών, σαν μια μικρογραφία εκκλησίας του δήμου, όπου, όπως και 
στην άμεση δημοκρατία, οι πλειοψηφίες δεν είναι δεδομένες αλλά 
κατακτώνται και χάνονται, όπου η μάχη δίνεται καθημερινά για την 
άσκηση της εξουσίας και όπου συνεπώς, στην προβολή τους τουλάχιστον, 
οι συζητήσεις είναι αποφασιστικές και όχι θεατρικές. Η πολιτική 
λειτουργικότητα της «κοινής γνώμης» εμφανίζεται με συνεχή ενάργεια 
στο κοινοβούλιο, και από το πλαίσιό του αναπηδά όχι θεσμολογικά μόνο 
αλλά και πραγματικά η δυνατότητα ασκήσεως της εξουσίας. Με την 
έννοια αυτή η έκφραση γνώμης ή ψήφου από μέρους του βουλευτή 
εμφανίζεται σχεδόν εξίσου «αδέσμευτη» ή «ελεύθερη» με την έκφραση 
γνώμης ή ψήφων του πολίτη [...] 

Η κομματική πειθαρχία, που πρώτη φορά μπαίνει σαν πρόβλημα, δεν 
είναι παρά η προσπάθεια της μειώσεως της δυνατότητας της βουλής να 
ελέγχει, να κωλυσιεργεί, να προτείνει, να μεταβάλλει την πολιτική επιλογή 
της κυβερνήσεως και γενικότερα τους περιορισμούς της βουλευτοκρατίας.  

Πραγματικά, στο πλαίσιο της μόνιμης εξαρτήσεως της επιβιώσεως 
της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από ένα βουλευτικό σώμα χωρίς 
δεδομένη ιδεολογικο-πολιτική διάρθρωση φθάνουμε όπως παρατηρούσε ο 
Ν. Καζάζης, στο σημείο όπου «απέμεινεν η εξάσκησις πάσης πολιτικής 
εξουσίας εις τον εξ’ επαγγέλματος βουλευτήν. Η εκτελεστική εξουσία 
συμμορφούται κατ’ ανάγκην προς τας υπ’ αυτού διδομένας διαταγάς περί 
του διορισμού, της απολύσεως, της μεταθέσεως τούτου ή εκείνου του 
δημοσίου λειτουργού [...] Υπήρχε εν υπό του πρωθυπουργού τηρούμενον 
βιβλίον, εν ω εσημειώνοντο τα παρ’ εκάστου βουλευτού λαμβανόμενα 
ρουσφέτια. Έκαστος εδικαιούτο επί ωρισμένου αριθμού υπαλλήλων. Ο 
Κωνσταντόπουλος ομολογούσε επίσης το 1886: «άνευ υποστηρίξεως 
βουλευτικής αδύνατον είναι να επιτύχωσι οιανδήποτε παροχήν της 
Εκτελεστικής εξουσίας και ότι άνευ προστασίας αδύνατον ο πολίτης να 
κανονίση τας σχέσεις του προς την Πολιτείαν»· και όπως παρατηρούσε ο 
Γεώργιος Θεοτόκης, «παρ’ ημίν, η μεν κυβέρνησις νομοθετεί η δε Βουλή 
διοικεί».  
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