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KOMMATA & ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΙΕΣΗΣ

Πολιτικές οργανώσεις και πολιτική συµµετοχή

Πολιτικά Κόµµατα: Θεωρίες πολιτικών 
κοµµάτων και κοµµατικά συστήµατα 
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Τι είναι πολιτικό κόµµα;
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Τι είναι πολιτικό κόµµα;

� Πολιτική (Politics)=πεδίο πάλης και 
ανταγωνιστικής δραστηριότητας για την 
επίλυση γενικής εµβέλειας διαφορών (Θ. 
∆ιαµαντόπουλος, 1989).

� πολιτική (policy) = συγκεκριµένη 
πρόταση αντιµετώπισης συγκεκριµένων 
θεµάτων (Θ. ∆ιαµαντόπουλος, 1989).
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Τι είναι πολιτικό κόµµα;

Για την ύπαρξη Πολιτικής απαιτείται

� «συµφωνία για την ανάγκη κοινωνικής συνύπαρξης µίας
οµάδας, η οποία είναι αδιανόητη χωρίς κανόνες γενικής
εφαρµογής και ισχύος»

� «σύγκρουση αντιθέτων ή ανταγωνιστικών απόψεων για
το ποιοι θα είναι οι κανόνες αυτοί» =»
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Τι είναι πολιτικό κόµµα;

=»τα πολιτικά κόµµατα είναι τµήµατα της 
κοινωνίας που πρέπει να επιτελούν δύο 
βασικότατες λειτουργίες:
σύγκρουση, γιατί προωθούν 
ανταγωνιστικές πολιτικές
ενσωµάτωση, γιατί η ανταγωνιστική 
αυτή αντιπαράθεση αφορά την ενιαία 
Πολιτική ενός οργανωµένου συνόλου.
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Τι είναι πολιτικό κόµµα;

� Κόµµα = «µέρος» ενός «όλου».

�Το κόµµα θέλοντας να 
προσεγγίσει την εξουσία για να 
εφαρµόσει την προγραµµατική 
του Πολιτική πρόταση και να 
υλοποιήσει τις προγραµµατικές του 
πολιτικές σε κάθε ζήτηµα 
«αναζητάει ψήφους κάτω από ένα 
αναγνωρίσιµο σύµβολο».
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Τι είναι πολιτικό κόµµα;

Αναγνωρίσιµα σύµβολα
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Τι είναι πολιτικό κόµµα;

Αναγνωρίσιµα σύµβολα
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Τι είναι πολιτικό κόµµα;

�Άρα: το πολιτικό κόµµα είναι 
παρεµβάλλουσα µεταβλητή µεταξύ 
πολιτικής και κοινωνικής δοµής.

�Αποτελούν τον ένα από τους 
κύριους συνδέσµους που συνδέουν 
τους κυβερνητικούς θεσµούς µε την 
κοινωνία (∆. Ευρώπη: 
κόµµατα=κύριος σύνδεσµος)
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Τι είναι πολιτικό κόµµα;
� Κόµµατα = εκφραστές διαιρετικών 
τοµών και οχήµατα κοινωνικών 
κινηµάτων.

� Αντιπροσωπευτική κυβέρνηση 
αδιανόητη δίχως την ύπαρξη 
κοµµατικών συστηµάτων.

� Ο τρόπος λειτουργίας των κοµµάτων 
ως µηχανισµών κινητοποίησης 
διαιρετικών τοµών και ως 
συµµετεχόντων στο σχηµατισµό 
κυβερνήσεων και στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων παραµένει θέµα 
ανοιχτό.
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Θέµατα µελέτης: 

� οι τρόποι µε τους οποίους η 
κοινωνία διαµορφώνει 
πολιτικά κόµµατα, και 

� οι τρόποι λειτουργίας των 
πολιτικών κοµµάτων σε ένα 
κυβερνητικό πλαίσιο
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�Ποιοι είναι οι κοινωνικοί 
συσχετισµοί της εκλογικής 
δύναµης των κοµµάτων (εθνικά 
και περιφερειακά); 

�Πώς σχετίζονται τα πολιτικά 
κόµµατα και το κοµµατικό 
σύστηµα µε την πολιτική 
σταθερότητα;
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Τι είναι πολιτικό κόµµα;
� Giovanni Sartori (Parties and Party
Systems, 1976): «…όταν η κοινωνία σαν 
σύνολο πολιτικοποιείται, οι κανόνες 
κυκλοφορίας, που συνδέουν την κοινωνία 
στο κράτος, και αντίστροφα, καθιερώνονται 
ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο 
διαρθρώνεται. Σ’ αυτό το σηµείο, τα 
κόµµατα γίνονται φορείς διοχέτευσης και το 
κοµµατικό σύστηµα καθίσταται το σύστηµα 
πολιτικής διοχέτευσης (canalization) της 
κοινωνίας.»
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Τι είναι πολιτικό κόµµα;
� Το κόµµα, εποµένως, είναι ένα «µέρος» 
που που διαµεσολαβεί την κοινωνία και 
την εξουσία.

� Το κόµµα λειτουργεί στο εσωτερικό του 
πολιτικού συστήµατος σε αντίθεση µε 
την οµάδα πίεσης που είναι εξωτερική 
του πολιτικού συστήµατος και προσπαθεί 
να επηρεάσει την εξουσία αλλά δεν 
επιδιώκει να την κατακτήσει. Παράγει, 
δηλαδή, εκροές του πολιτικού 
συστήµατος. 
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Τι είναι πολιτικό κόµµα;

� Κόµµα είναι «οργάνωση ατόµων 
που αναζητάει µέσα από εκλογικές 
και µη εκλογικές διαδικασίες την 
άδεια ενός κοινού (ή ενός µέρους 
του) να τοποθετήσει ειδικούς 
εκπροσώπους της στα ιδιαίτερα 
κυβερνητικά αξιώµατα για να 
ασκούν την πολιτική εξουσία» (E. 
Lawson, The Comparative Study of 
Political Parties)
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Τι είναι πολιτικό κόµµα;
� Η πιο πλήρης ερµηνευτική απόδοση της έννοιας 
του πολιτικού κόµµατος οφείλει να λάβει υπόψη 
της και την ιδεολογία και τα σύµβολα που 
χρησιµοποιούνται για να επιβάλουν οι 
οργανώσεις πολιτών που επιζητούν την κατάληψη 
της εξουσίας επί των ψηφοφόρων και των οπαδών 
ούτως ώστε να χρησιµεύουν ως «λεκτική 
συγκολλητική ουσία» και «συµβολική 
νοµιµοποίησηη» (K. Lenk, Πολιτική 
κοινωνιολογία: ∆οµές και µορφές ενσωµάτωσης 
της κοινωνίας)
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Να τα ξαναπούµε, 
µε άλλα λόγια;
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…µε άλλα λόγια

�Κόµµα είναι «µια µόνιµη
οργάνωση, πρωταρχικός 
στόχος της οποίας είναι η 
συµµετοχή στις εκλογές 
και η άσκηση εξουσίας
στο πλαίσιο µιας 
κυβέρνησης
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…µε άλλα λόγια

�Οι ουσιώδεις λειτουργίες του 
πολιτικού κόµµατος είναι η 
ενσωµάτωση ενός πλήθους 
συµφερόντων, πεποιθήσεων και 
αξιών σε ένα πρόγραµµα ή σε µια 
σειρά προγραµµατικών θέσεων ή 
προτάσεων για αλλαγή(ές) και ο 
ορισµός κοµµατικών µελών για τις 
εκλόγιµες θέσεις της κυβέρνησης.
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…µε άλλα λόγια

Το κόµµα ασκεί µια επιπλέον σειρά 
λειτουργιών: απλοποίηση των 
επιλογών για τους ψηφοφόρους,
εκπαίδευση των πολιτών, 
κινητοποίηση λαϊκής συµµετοχής 
στην πολιτική, εκπροσώπηση 
τµηµάτων του κοινού, σύνδεση 
των κυβερνώντων µε τους 
κυβερνώµενους, διατύπωση και 
µεταφορά της γνώµης των 
πολιτών για τη χάραξη και 
εφαρµογή πολιτικής…--����
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…µε άλλα λόγια

…����στρατολόγηση και εκπαίδευση 
στελεχών για ανανέωση των 
πολιτικών ελίτ, οργάνωση της 
κυβέρνησης και καθορισµός 
διαδικασιών αντιµετώπισης 
διαφωνιών στο εσωτερικό της, 
διαµόρφωση και εφαρµογής της 
δηµόσιας πολιτικής καθώς και 
έλεγχος και διασφάλιση της 
υπευθυνότητας των 
κυβερνητικών ενεργειών.
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Μοντέλα κοµµάτων
� Τα πολιτικά κόµµατα γεννήθηκαν συγχρόνως µε 

τις εκλογικές και κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

� Αρχικό σχήµα: εκλογικές ε
ιτρο
ές για την 
προώθηση του «χ» υποψηφίου (συγκέντρωση 

υποστήριξης από προσωπικότητες και 

συγκέντρωση χρηµατικών πόρων).

� Κοινοβουλευτικές οµάδες για κοινή δράση στο 
πλαίσιο των συνελεύσεων. Τάση συνένωσης σε 

εθνικό επίπεδο των εκλογικών επιτροπών των 

βουλευτών =» 
ρώτα 
ολιτικά κόµµατα.
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Μοντέλα κοµµάτων: 
1. Κόµµατα στελεχών

� Αρχικά, πολιτικά κόµµατα = τοπικές 
επιτροπές από προσωπικότητες µε επιρροή 
και προύχοντες στα πλαίσια κάθε 
εκλογικής περιφέρειας

� Ποιότητα µελών αντί ποσότητας

� Εσωτερική οργάνωση επιτροπών ατελής

� Μεγάλη αυτονοµία επιτροπών 

� Κόµµατα = οµοσπονδία επιτροπών

� Βουλευτές µε µεγάλη ανεξαρτησία=» 
µάχες συνελεύσεων είχαν χαρακτήρα 
µονοµαχίας

� Συντηρητικά, φιλελεύθερα και κόµµατα 
των ΗΠΑ
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Μοντέλα κοµµάτων:
2. Κόµµατα µαζών

� Αποκλεισµός σοσιαλιστών υποψηφίων 
από πηγές χρηµατοδότησης =» 
συγκρότηση οργανώσεων µε πολλά 
µέλη µε µικρές χρηµατικές 
συνεισφορές καταβαλλόµενες κατά 
τακτά χρονικά διαστήµατα =» 
ενσωµάτωση στην οργάνωση του 
µεγαλύτερου δυνατού αριθµού οπαδών 
=» πολιτική εκπαίδευση λαϊκών µαζών
και δηµοκρατική επιλογή υποψηφίων από 
συνέδρια (εθνικά, τοπικά, τοµεακά).
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� Κόµµα στελεχών

� Κόµµα µαζών
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Κόµµατα στελεχών-κόµµατα µαζών

� Κόµµατα στελεχών ανταποκρίνονταν στις 
ανάγκες της εποχής συγκρούσεων µεταξύ 
αριστοκρατών και αστών.

� Κόµµατα µαζών ανταποκρίνονται στην 
εποχή κατά την οποία η βιοµηχανική 
επανάσταση δηµιουργεί πολυπληθή 
εργατική τάξη που διεκδικεί την 
ενσωµάτωση του συνόλου των πολιτών 
στο δηµοκρατικό πολιτικό σύστηµα και 
την διαρκή συµµετοχή στις πολιτικές 
διαδικασίες πέρα από την ανά τετραετία 
καθολική ψηφοφορία για την εκλογή 
βουλευτών.
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Κόµµατα στελεχών-κόµµατα µαζών

� ∆ιαρκής µαζική οργάνωση µελών και 
ανάγκη διαρκούς είσπραξης 
συνδροµών και συνεισφορών =» 
πολύ αυστηρότερη διοικητική 
οργάνωση =» προοδευτική 
ανάπτυξη ενός πολύπλοκου & 
ιεραρχηµένου οργανισµού και µιας 
οµάδας ενδοκοµµατικών ηγετών
=» εξασθένιση της θέσης των 
βουλευτών.
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Κόµµατα στελεχών-κόµµατα µαζών

� Κοινωνιολογικά, η διαµάχη µεταξύ 
ενδοκοµµατικών και κοινοβουλευτικών 
στελεχών αντανακλά τη διαµάχη των δύο 
οµάδων της βάσης: µέλη που εκλέγουν 
τους ενδοκοµµατικούς ηγέτες και οπαδοί 
που εκλέγουν τους βουλευτές. Τα µέλη 
είναι πιο ταυτισµένα µε το κόµµα σε 
σχέση µε τους ψηφοφόρους και, 
συνεπώς, πιο αδιάλλακτα.
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Κόµµατα στελεχών-κόµµατα µαζών

� Ενδιάµεσες και άλλες µορφές:

� 1. Χριστιανοδηµοκρατικά κόµµατα. 
Υιοθέτησαν τη µαζική σοσιαλιστική 
οργανωτική µορφή, όχι πάντοτε 
επιτυχώς. Μικτή µορφή µεταξύ κόµµατος 
µαζών και κόµµατος στελεχών. 

� 2. Κοµµουνιστικά κόµµατα. Οργάνωση 
κυρίως στους χώρους δουλειάς 
(εργοστάσια, γραφεία, σχολεία κ.ο.κ.). 
Συγκεντρωτισµός (δηµοκρατικός ή µη) 
και αυστηρή πειθαρχία.
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Κόµµατα στελεχών-κόµµατα µαζών

� 3. Φασιστικά κόµµατα. Περαιτέρω 
ανάπτυξη αυστηρής πειθαρχίας, 
πολλαπλασιασµός διαβαθµίσεων µεταξύ 
κέντρου και βάσης, παραστρατιωτικός 
χαρακτήρας («στρατηγική του 
κρεµµυδιού»: οµάδες ενσωµατωµένες σε 
άλλες οµάδες της πυραµίδας) και 
τραµπούκικη νοοτροπία.

� 4. Κόµµατα µαζών τρίτου κόσµου. 
Εσωτερικός κύκλος ηγετικής οµάδας υπό 
µορφή κόµµατος στελεχών που 
διακρίνεται σαφώς από οπαδούς και µέλη. 
Η µεταξύ τους κοινωνική απόσταση είναι 
µεγάλη.
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Κόµµατα στελεχών-κόµµατα µαζών

� Σε πολλές περιπτώσεις κοµµάτων στον 
’τρίτο κόσµο’ φαίνεται ότι σηµαντικό 
ρόλο παίζουν: η προσωπικότητα του 
αρχηγού, φυλετικές, φεουδαρχικές 
θρησκευτικές, µυστικιστικές συνδέσεις 
και σχέσεις. Στις πόλεις θυµίζουν κόµµατα 
σύγχρονου τύπου, ενώ στην ύπαιθρο 
αγροτικού τύπου.
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Κόµµατα στελεχών-κόµµατα µαζών

� 5. Άγγλοι εργατικοί-Σκανδιναβοί 
σοσιαλδηµοκράτες. Τα κόµµατα αυτά 
δηµιουργήθηκαν µε την πρωτοβουλία 
των εργατικών συνδικάτων («έµµεσο 
κόµµα»: οι πολίτες προσχωρούν σ’ αυτό  
µέσω των διαφόρων οργανώσεων, όπως 
τα συνδικάτα, συνεταιρισµοί, σύλλογοι 
κ.α.)

� 6. Παρόµοια καθολικά κόµµατα σε 
Βέλγιο, Αυστρία κλπ. – συντεχνιακού 
τύπου οργάνωση.
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Πανσυλλεκτικό κόµµα
� Το πανσυλλεκτικό κόµµα (Otto Kirchheimer, 

Λεβιάθαν, 1991) εµφανίστηκε στη δεκαετία 

του ’60 διατηρώντας πολλά στοιχεία του 

κόµµατος µαζών. 

� Πρότυπο ανάπτυξης της ∆ύσης υπόβαθρο 

του πανσυλλεκτικού κόµµατος: ιδιότυπο 

καθεστώς συσσώρευσης µε δοµές εντατικής 

συσσώρευσης και µαζικής κατανάλωσης στη 

βάση συναινετικών θεσµών και δοµών. 

� Υιοθετεί στρατηγικές άµεσης εκλογικής 

αποτελεσµατικότητας που συνεπάγονται=>
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Πανσυλλεκτικό κόµµα

� =>Πρακτικές αποστασιοποίησης ή και 
αποστροφής από πρακτικές στρατολόγησης 
στη βάση των ιδεολογικών και κυρίως 
κοινωνικών ταυτίσεων, ενώ παράλληλα 
επιδιώκουν εκλογική υποστήριξη µε αφετηρία 
πολιτικές και προγραµµατικές συγκλίσεις.

� Τα κόµµατα πλέον παύουν να είναι 
παράγοντες της κοινωνίας που επιδιώκουν την 
επιρροή πάνω στο κράτος ή την διείσδυση σ’ 
αυτό=>
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Πανσυλλεκτικό κόµµα

� =>Μετατροπή των κοµµάτων σε 
ανταγωνιστικούς µεσίτες µεταξύ 
κράτους και κοινωνίας =>Οι 
κυβερνήσεις πανσυλλεκτικών 
κοµµάτων βιώνουν µια έντονη 
αντίφαση προσπαθώντας αφενός να 
µεσιτεύσουν τα αιτήµατα της 
κοινωνίας προς το κράτος αφετέρου 
να υποστηρίζουν την κρατική πολιτική 
απέναντι στην κοινωνία.
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Εκλογικό-επαγγελµατικό κόµµα

� Το εκλογικό – επαγγελµατικό κόµµα (A. 
Banebianco, 1988) διαφέρει από το 
πανσυλλεκτικό κόµµα κυρίως κατά το ότι 
η οργάνωση στελεχώνεται από 
επαγγελµατίες συµβούλους του χώρου 
του µάρκετινγκ, της διαφήµισης, των 
µέσων και των πολιτικών εκστρατειών, 
ενώ οι κοµµατικοί γραφειοκράτες είτε δεν 
υπάρχουν είτε παίζουν περιθωριακό ρόλο 
(π.χ. ∆ηµοκρατικό Κόµµα ΗΠΑ).
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Κόµµα καρτέλ
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Κόµµα καρτέλ

� Η σταδιακή ανάδυση ενός νέου τύπου 
κόµµατος-καρτέλ που διαδέχθηκε το 
πανσυλλεκτικό κόµµα εξελίσσεται µέσα στις 
συνθήκες:

1. κοινωνίας της αφθονίας

2. έντασης των ρυθµών κοινωνικής 
κινητικότητας που οφείλεται:

� στην ολοένα και µεγιστοποιούµενη εισβολή 
των µαζών στους εκπαιδευτικούς 
µηχανισµούς  ---����
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Κόµµα καρτέλ

3. της ανάπτυξης των παντός είδους 
ηλεκτρονικών µέσων µαζικής -και 
αµφίδροµης- επικοινωνίας (τηλεόραση, 
διαδίκτυο κλπ) που κατά βάση διαδίδουν 
έναν οµοιόµορφο πολιτιστικό κώδικα στο 
πλαίσιο µιας «παγκοσµιοποιηµένης 
κοινωνίας».

Το κόµµα καρτέλ εντείνει στο έπακρο τα 
χαρακτηριστικά του πανσυλλεκτικού 
κόµµατος ενώ ταυτόχρονα υπονοµεύει τις 
βασικές αξίες συγκρότησής του.
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Κόµµα καρτέλ

� ∆εν είναι πλέον το κόµµα που ελέγχει το 
κράτος αλλά το κράτος που ελέγχει το 
κόµµα.

� Τα κυρίαρχα κόµµατα της δεξιάς και της 
σοσιαλδηµοκρατικής αριστεράς έχουν εδώ και 3 
δεκαετίες δοκιµαστεί ως «κυβερνητικά κόµµατα». 

� Τονίζεται ότι ακόµη και αν ένα κόµµα (π.χ. 
Εργατικό Βρετανίας) µείνει για µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα εκτός κυβέρνησης δεν σηµαίνει ότι 
του αρνείται η κυβέρνηση την πρόσβαση στα 
οφέλη του κράτους ούτε καν σε κάποιο µερίδιο 
πελατειακών διορισµών.



13/1/201541

Κόµµα καρτέλ

� Όταν αυτή η πρόσβαση (άµεση ή έµµεση) δεν 
υφίσταται, η ύπαρξη οµάδων πίεσης σε 
συνδυασµό µε τη δράση της αντιπολίτευσης 
επιφέρει επιµέρους αλλαγές στην κυβερνητική 
πολιτική (π.χ. Ασφαλιστικό, συνθήκες διεξαγωγής 
προεκλογικού διαλόγου). 

� Τα ΜΜΕ φιλοξενούν απόψεις της αντιπολίτευσης –
ειδικά µετά την καθιέρωση της ιδιωτικής 
τηλεόρασης οπότε ο συσχετισµός γέρνει ενίοτε σε 
βάρος της κυβέρνησης- µε αποτέλεσµα να 
υποβαθµίζεται ο κοµµατικός τύπος στη 
διαµόρφωση «κοινής γνώµης»



13/1/201542

Κόµµα καρτέλ
� Κρατική χρηµατοδότηση των κοµµάτων ως συνέπεια 

της συνταγµατικής κατοχύρωσης του ρόλους τους στην 

πολιτική ζωή των σύγχρονων κοινωνιών => υποβάθµιση 

του ρόλου του κοµµατικού µηχανισµού ως συλλογέα 

οικονοµικών πόρων ενίσχυσης της κοµµατικής 

δραστηριότητας.

� Έτσι το κόµµα-καρτέλ χαρακτηρίζεται από την 

αλληλοδιείσδυση κράτους και κόµµατος και από 

διακοµµατική συµπαιγνία που προβλέπει την κατανοµή 

των «κρατικών λαφύρων» µε βάση συγκεκριµένα 

κριτήρια (π.χ. εκλογική δύναµη των κοµµάτων).



13/1/201543

Κόµµα καρτέλ

� Η επικράτηση του κόµµατος καρτέλ δεν σηµαίνει 
αυτόµατη εξαφάνιση των προγενέστερων τύπων 
κόµµατος. Η έννοια του κοµµατικού τύπου είναι ένα 
Βεµπεριανός «ιδεότυπος» (προσδιορίζει τα οριακά 
χαρακτηριστικά που κυριαρχούν σε µια ολότητα. Τη 
διαφορά την κάνουν οι πολιτικοί στόχοι και η 
βάση του ανταγωνισµού των κοµµάτων. 

� Η κοινωνική µεταρρύθµιση (ή η αντίθεση σ’ αυτήν) 
ήταν το διακύβευµα της εποχής των κοµµάτων µαζών 
που ανταγωνίζονταν στη βάση της αντιπροσωπευτικής 
ικανότητας --�



13/1/201544

Κόµµα καρτέλ
� -���� στην εποχή των πανσυλλεκτικών 
κοµµάτων ήταν η κοινωνική βελτίωση και 
όχι η η κοινωνική µεταρρύθµιση ενώ τα 
κόµµατα ανταγωνίζονταν στη βάση της 
αποτελεσµατικότητας της πολιτικής τακτικής 
-���� στην εποχή του κόµµατος καρτέλ, οι 
στόχοι της πολιτικής αναφέρονται στο 
«εγώ», η δε πολιτική έχει γίνει ένα 
τεχνοκρατικού χαρακτήρα επάγγελµα και ο 
ανταγωνισµός των κοµµάτων αναπτύσσεται 
στη βάση της αξίωσης για 
αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη 
διαχείριση.



13/1/201545

Κόµµα καρτέλ

� «∆ιακοµµατική συµπαιγνία»: η 
επιβίωση του πολιτικού προσωπικού 
στα πλαίσια της κρατικής εξουσίας και η 
διαχειριστική λογική για την πολιτική 
παρέµβαση δηµιουργούν διλήµµατα 
στα κυρίαρχα κόµµατα σχετικά µε τον 
εκλογικό νόµο και το θεσµικό 
κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου 
διεξάγονται οι εκλογικοί αγώνες.



13/1/201546

Κόµµα καρτέλ
� Επιπτώσεις στην κοµµατική στρατηγική:

1. Μετατροπή του κόµµατος σε «εταιρεία εντάσεως κεφαλαίου» 

αντί «εντάσεως εργασίας» (παραγκωνισµός µελών από τη 

συγκεντρωτική-επαγγελµατική δραστηριότητα των κοµµατικών 

managers που µισθοδοτούνται µέσω κρατικής χρηµατοδότησης ή 

αποσπώνται από οργανική θέση του δηµόσιου τοµέα και σε 

συνδυασµό µε την προσφυγή σε ειδικά επιτελεία εταιριών της 

αγοράς διαφήµισης και ερευνών κοινής γνώµης).

2. Τα µέλη έχουν περισσότερα δικαιώµατα σε σχέση µε τα µέλη των 

παλαιότερων τύπων κοµµάτων, όµως αρχίζει και σβήνει η 

διάκριση µέλους και φίλου του κόµµατος µε την ολοένα και 

περισσότερη ενασχόληση των φίλων µε ειδικές θεµατικές 

ενότητες στο πλαίσιο του κόµµατος.



13/1/201547

Κόµµα καρτέλ

� Η απεύθυνση µέσω των ΜΜΕ στον «ανώνυµο 
πολίτη» και, συνεπώς, η απόσπαση της 
ηγεσίας από τον κορµό της κοµµατικής 
οργάνωσης είναι φαινόµενα που ολοένα και 
αυξάνει η συχνότητα εµφάνισής τους στα 
κόµµατα καρτέλ. 

� Οι διαφηµιστικές εκστρατείες στηρίζονται 
πολύ περισσότερο πλέον στη µορφή παρά 
στο περιεχόµενο ανταποκρινόµενες στις 
ανάγκες των (ηλεκτρονικών) ΜΜΕ.



13/1/201548

Κοµµατικές οικογένειες



13/1/201549

Κοµµατικές οικογένειες



13/1/201550

Φιλελεύθερη οικογένεια

� Αντίθεση στην απόλυτη µοναρχία

� Προάσπιση των ατοµικών ελευθεριων

� Επέκταση δικαιωµάτων ψήφου

� Υπέρ συνταγµατικού καθεστώτος στο 
πλαίσιο ενός µετριοπαθούς και 
ισορροπηµένου πολιτικού συστήµατος 
που θα διασφαλίζει τις ελευθερίες αλλά 
και την ιδιοκτησία. 

� ∆ιαφορές απόψεων για τις διαδικασίες, 
την έκταση και τους ρυθµούς των 
µεταρρυθµίσεων �



13/1/201551

Φιλελεύθερη οικογένεια
� 1) Συντηρητικοί φιλελεύθεροι (π.χ. Ορλεανιστές Γαλλίας) 

εκφράζουν τα συµφέροντα των αστών και δεν 
διεκδικούν τίποτε πέρα από την ικανοποίηση των 
συµφερόντων αυτών.

� 2) Ριζοσπάστες φιλελεύθεροι (Ιταλία, Γαλλία) µε 
δηµοκρατικές ρίζες διάκεινται εχθρικά στη µοναρχία.

� 3) Αντικληρικοί φιλελεύθεροι όπου η εκκλησία 
ταυτίστηκε µε τις πλέον αντιδραστικές δυνάµεις 
(Γαλλία, Ιταλία).

� Κοµβικό δίληµµα µεταξύ εξέλιξης (ελευθερίες, 
ψηφοφορία) και της συντήρησης (ιδιοκτησία).

� Ed. Herriot (Γάλλος πρωθ. 1924): «η καρδιά αριστερά, 
το πορτοφόλι δεξιά».



13/1/201552

Φιλελεύθερη οικογένεια
� Παρά την εκλογική δυσπραγία τους τα 
φιλελεύθερα κόµµατα έπαιξαν σηµαντικό ρόλο 
στη συγκρότηση και λειτουργία των 
δηµοκρατικών κυβερνήσεων και καθεστώτων.

� Παραδείγµατα: 

1. Γερµανία. Με εξαίρεση τις περιόδους 1957-61 
(απόλυτη πλειοψηφία Χριστιανοδηµοκρατών-Χ/∆) 
και 1966-69 (µεγάλος συνασπισµός Χ/∆ και 
Σοσιαλδηµοκρατών-Σ/∆), το Φ.Κ. που 
επανιδρύθηκε το 1948 συµµετείχε σε όλες τις 
κυβερνήσεις συνασπισµού ως το 1997 οπότε το 
ρόλο του ανέλαβε το Κόµµα των Πρασίνων που 
συµµετέχει στην κυβέρνηση του Σ/∆ κόµµατος.



13/1/201553

Φιλελεύθερη οικογένεια
� Αυτή η διαρκής τάση του Φ.Κ. να 
συµµετέχει στην εξουσία ---�α) του 
προσφέρει πόρους και επιρροή 
µεγαλύτερη της εκλογικής του δύναµης, 
και β) του προκαλεί διαφωνίες, φθορά και 
διασπάσεις δηµιουργώντας του συχνά 
πρόβληµα εκλογικής επιβίωσης (πανεθνικό 
όριο 5% για εκλογή βουλευτών-υψηλότερα 
ποσοστά του Φ.Κ. το 1961 µε 12,8% και το 
1949 µε 11,9%).

� Ψηφίζεται όταν υπάρχει θέµα ανακοπής 
ανόδου σκληρών δεξιών της CSU ή της 
αριστερής πτέρυγας των Σ/∆.



13/1/201554

Φιλελεύθερη οικογένεια

� Πολιτικές επιλογές του Φ.Κ.: 

-άνοιγµα προς την ανατολική Ευρώπη

-διαχωρισµός (ή τουλάχιστον όχι 
στενή σχέση) εκκλησίας και 
κράτους

-αντίθεση σε κρατικές οικονοµικές 
παρεµβάσεις και στη συνδιαχείριση 
των επιχειρήσεων µε τους 
εργαζόµενους.



13/1/201555

Φιλελεύθερη οικογένεια

� Ιταλία. Οι φιλελεύθεροι δεν κατάφεραν να παίξουν 
ρόλο µεταξύ Χ/∆ και Αριστεράς (ΚΚ-ΣΚ). 

� Αντίθεση Καθολικής Εκκλησίας στην ανάληψη 
πολιτικών ευθυνών από Καθολικούς ως το 1919 
είχε ως αποτέλεσµα την µη ύπαρξη µεγάλου 
αστικού κόµµατος, συντηρητικού ή φιλελεύθερου. 

� Ένα τµήµα του αστικού φιλελεύθερου κόσµου 
στήριξε το Ρεπουµπλικανικό Κόµµα, ιδιαίτερα στο 
βιοµηχανικό Βορρά.

� Στην ίδια οικογένεια εντασσόταν το µικρό Σ/∆ 
κόµµα που οι θέσεις του ήταν φιλελεύθερες.



13/1/201556

Φιλελεύθερη οικογένεια

� Το Ιταλικό Φιλελεύθερο Κόµµα µετά τον 
Β΄Παγκόσµιο Πόλεµο εµφανίστηκε ως 
κληρονόµος του µοντέλου φιλελευθερισµού 
του Giolitti, που στηριζόταν σε 
προστατευτικές βιοµηχανικές πολιτικές στο 
Βορρά και δίκτυα πελατειακών σχέσεων στη 
Νότια Ιταλία ως ότου η Χ/∆ του στέρησε τη 
βάση.

3. Βρετανία. Το ισχυρό Φ.Κ. έχασε τη δύναµή 
του µετά το 1918 λόγω της µαζικής 
διεύρυνσης του εκλογικού σώµατος και την 
επικράτηση της ταξικής πολιτικής διαιρετικής 
τοµής.------�



13/1/201557

Φιλελεύθερη οικογένεια
------�Έκτοτε, το Φ.Κ. γνώρισε εκλογικά 
σκαµπανεβάσµατα. Αντίθετα µε το Γερµανικό 
Φ.Κ. το Βρετανικό πιστό στην ατοµικιστική του 
παράδοση επεδίωξε να µειώσει τον 
συγκεντρωτισµό της εξουσίας σε όλα τα επίπεδα. 

� >>Πολιτικές επιλογές: υιοθέτηση της 
συνδιαχείρισης, οµοσπονδιοποίηση της Μ.Β., 
µεταρρύθµιση των µηχανισµών και διαδικασιών 
που στηρίζουν το δικοµµατισµό (εκλογικό 
σύστηµα), υπεράσπιση της πολιτικής ανοίγµατος 
της Μ.Β. προς τον έξω κόσµο (ΟΗΕ, ΕΕ, 
φιλελευθεροποίηση εµπορικών ανταλλαγών.



13/1/201558

Συντηρητικά κόµµατα – άκρα δεξιά

� Συντηρητική ιδεολογία

� Α. Πολυάριθµες και κυµαινόµενες παραλλαγές

� Β. Σπάνια µονοπωλείται από ένα µόνο πολιτικό οργανισµό.

� Εµφάνιση στις αρχές του 19ου αιώνα στους κύκλους 
(Σατωβριάνδος) ενάντια στην Γαλλική Επανάσταση.

� Στη Γαλλία ο όρος «συντηρητικός» δεν χρησιµοποιείται 
συχνά λόγω της αποσύνθεσης του ρεύµατος που ήταν πιστό 
στις αξίες της παράδοσης. Μετά το 1830 το ρεύµα 
αποτελούνταν από τους Βουρβώνους που διαιρέθηκαν σε 
λεζιτιµιστές (νοµιµόφρονες υπέρ της φυσικής διαδοχής) και 
σε ορλεανιστές. Στη διάσπαση αυτή ήρθαν να προστεθούν οι 
συντηρητικοί βοναπαρτιστές που διαστρέβλωναν τις 
απελευθερωτικές αξίες της Γαλλικής Επανάστασης.



13/1/201559

Συντηρητικά κόµµατα – άκρα δεξιά
� Το θέµα της µοναρχίας διχάζει τους συντηρητικούς 
ιδιαίτερα στην Ισπανία και στην Γαλλία, όπως και οι 
σχέσεις εκκλησίας και κράτους. 

� Στην Ιταλία η απαγόρευση της συµµετοχής των 
καθολικών στην πολιτική καθυστέρηση την ίδρυση 
µαζικού συντηρητικού κόµµατος. 

� Μετά το 1848 στην Ιταλία παρατηρείται το φαινόµενου 
του «τρανσφορµισµού» που συνεπάγεται την 
δηµιουργία µιας συνεχώς διευρυνόµενης διευθυντικής 
τάξης, στο πλαίσιο που χάραξαν οι µετριοπαθείς µε την 
προοδευτική και συνεχή προσέλκυση των πιο 
δραστήριων ατόµων που ανέδειξαν φίλες ή αντίπαλες 
οµάδες (παρατήρηση και όρος του Α.Gramsci).



13/1/201560

Συντηρητικά κόµµατα – άκρα δεξιά
� 1919. Ο Σικελός ιερέας Luigi Sturzo ίδρυσε το αρχικό 
Ιταλικό Λαϊκό Κόµµα. Μετά τον Β΄Π.Π. και την ίδρυση 
του Χ/∆ Κόµµατος φάνηκε ότι δεν ήταν δυνατή η 
συγκρότηση και επιβίωση ενός καθαρά συντηρητικού 
κόµµατος. Επί της ουσίας, όµως, το ρόλο του 
συντηρητικού κόµµατος τον έπαιξε η 
Χριστιανοδηµοκρατία, λόγω της ιστορίας της και της 
θέσης που κατείχε, της κοινωνικής της βάσης και των 
συµφερόντων που υπερασπιζόταν.

� Ένα τρίτο θέµα διαµάχης µεταξύ των συντηρητικών 
ήταν αυτό του έθνους και του εθνικισµού.

� Τµήµα των συντηρητικών τάσσεται υπέρ ενός κράτους 
που σέβεται τους αντιπροσωπευτικούς θεσµούς.



13/1/201561

Συντηρητικά κόµµατα – άκρα δεξιά
� Οι περιστάσεις, όµως, µπορούν ενίοτε να στρέψουν 
τους πολέµιους του συγκεντρωτισµού σε ένθερµους 
εθνικιστές. 

� Πολιτικές επιλογές: επί µακρόν, ο συντηρητισµός 
σήµαινε προσήλωση στην ατοµική ιδιοκτησία, στην 
έννοια της τάξης και στην επιφύλαξη έναντι της 
καθολικής ψηφοφορίας. ∆ιαφοροποιήσεις ανάλογα µε 
τις περιόδους και τις συντηρητικές οµάδες: π.χ. σε 
όλες τις δυτικές χώρες προσαρµόστηκαν στις 
απαιτήσεις του κράτους πρόνοιας, εθνικοποιήσεις 
εθνικοποιήσεις έγιναν από τον Ch. De Gaulle και τον V. 
Giscard D’ Estaing. 



13/1/201562

Συντηρητικά κόµµατα – άκρα δεξιά

� Ασάφεια υπάρχει στο ζήτηµα της «εξουσίας» σε όλα 
τα επίπεδα της κοινωνίας: µετριοπαθείς – αυστηρή 
πατρική εξουσία, µοναρχικοί – συγκεντρωτική εξουσία, 
ακόµη και στήριξη δικτατορικών εξουσιών.

� Αρχές γενικού χαρακτήρα:

- Απαισιοδοξία σε ό,τι αφορά το άτοµο

- Υποταγή στις απαιτήσεις της εξουσίας

- ∆υσπιστία έναντι της προόδου

- Πραγµατισµός, που επιτρέπει την αναπροσαρµογή 
αρχών.

- Υπεράσπιση συµφερόντων που θεωρούνται 
µεγαλειώδη (ατοµική πρωτοβουλία και ιδιοκτησία).



13/1/201563

Συντηρητικά κόµµατα – άκρα δεξιά
� Νέα ∆εξιά δεκ. ’70 και ’80. Οπισθοχώρηση 
πραγµατισµού µπροστά στην ιδεολογική αναζωπύρωση 
του νεοσυντηρητισµού των Reagan και Thatcher. 

� Αντίθεση στον κρατικό παρεµβατισµό (µόνο όσον 
αφορά στην οικονοµική και κοινωνική διάστασή του).

� Υπέρµετρη προβολή του κράτους-χωροφύλακα.

� Άκρα ∆εξιά. Κυµαινόµενη παρουσία και ιστορία. Άλλοτε 
µαζί και άλλοτε σε αντιπαράθεση µε τον παραδοσιακό 
συντηρητισµό. 

� Τον 20ό αιώνα µαζί µε «λαϊκιστές» και πρώην 
«αριστερούς» (Μουσολίνι στην Ιταλία, ) πολιτικούς οι 
ακροδεξιοί πολιτικοί κατελάµβαναν την εξουσία 
(ναζισµός στη Γερµανία, φασισµός στην Ιταλία, 
συντεχνιακές δικτατορίες Ισπανίας και Πορτογαλίας).



13/1/201564

Συντηρητικά κόµµατα – άκρα δεξιά
� 1960-80. Η άκρα δεξιά τίθεται στο περιθώριο (πλην 
Πορτογαλίας και Ισπανίας) και αναζωογονείται στις 
δεκαετίες ’80 και ’90 καθώς εντείνονται τα 
οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα.

� Η άκρα δεξιά συγκρούεται µε το πολιτικό σύστηµα 
στην Ευρώπη λόγω της συναίνεσης κυβέρνησης και 
αντιπολίτευσης, µαζικής παρουσίας ξένων 
µεταναστών, φιλελευθεροποίησης των ηθών, 
πολιτικής διαφθοράς.

� Σηµαντικό ρόλο στην άνοδο της άκρας δεξιάς παίζει 
η ολοένα και µεγαλύτερη αδυναµία της αριστεράς 
να εκπροσωπεί αποτελεσµατικά τα λαϊκά εργατικά 
στρώµατα αφήνοντάς τα να στραφούν σε 
αυταρχικές και βίαιες λύσεις και στην αναζήτηση 
αποδιοποµπαίων τράγων.



13/1/201565

Οι Χριστιανοδηµοκράτες

� ∆εν είναι αποκλειστικά Καθολικά κόµµατα αλλά 
είναι ριζωµένα κυρίως σε χώρες µε Καθολική 
πλειοψηφία (Βέλγιο, Ιταλία, Γερµανία). 

� Εµφάνιση και ανάπτυξη Χ/∆ κοµµάτων 
συναρτώνται µε τις άλλες συνιστώσες του 
πολιτικού πεδίου: παρουσία αντιεκκλησιαστικών 
φιλελεύθερων και ριζοσπαστικών κοµµάτων 
(µεταφρανκική Ισπανία=αποτυχία Χ/∆, 
Ιρλανδία=παντελής έλλειψη Χ/∆, Ελλάδα=;).



13/1/201566

Οι Χριστιανοδηµοκράτες

� Απαισιοδοξία σχετικά µε τη φύση του άνθρώπου

� Προσήλωση στο δικαίωµα της ιδιοκτησίας, στις 
ενδιάµεσες οµάδες, στην εξουσία των ατόµων που 
κατέχουν αρµόδιες θέσεις.

� Γέννηση Χ/∆ από µια διπλή διαφωνία:

Α. Με σκληροπυρηνικούς που δεν έβλεπαν ούτε άκουγαν 
για το «κοινωνικό ζήτηµα».

Β. Με όσους ήταν αντίθετοι µε τη δηµιουργία κοµµάτων εν 
γένει.

� ∆ιπλή αντίθεση µε καπιταλισµό και µαρξισµό λόγω του 
ότι «το πνεύµα προηγείται του υλικού και το οικονοµικό 
οφείλει να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου»



13/1/201567

Οι Χριστιανοδηµοκράτες
� Παράγωγα της διαφοροποίησης των Χ/∆ από τους 
συντηρητικούς που έβαζαν το οικονοµικό πάνω από το 
κοινωνικό:

� - πολιτική υπέρ των οικογενειών και η πρόνοια στη 
Γαλλία

� - στήριξη των τεχνιτών, εµπόρων και µικροαγροτών 
στην Ιταλία

� - συνδιαχείριση σε µεταλλουργία και σιδηρουργία στη 
Γερµανία

� Ταλάντευση µεταξύ ιδεολογίας που τους αποµακρύνει 
από την παραδοσιακή δεξιά και εκλογικής βάσης που 
είναι συντηρητικότερη από την ηγεσία.
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Οι Χριστιανοδηµοκράτες
� Λόγω αυτής της διάστασης οι Γάλλοι Χ/∆ του MRP, που 
έµειναν σταθεροί στις αρχές τους, καταποντίστηκαν σε 
αντίθεση µε τους Ιταλούς και τους Γερµανούς 
οµοϊδεάτες τους που προσαρµόστηκαν στην 
καπιταλιστική κοινωνία και έπαιξαν το ρόλο του 
αντικοµµουνιστικού αντίβαρου.

� Στη Γερµανία ο Ludwig Erhard εισήγαγε τη θεωρία περί 
«κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς» («καπιταλισµός 
του Ρήνου»)

� Χαρακτηριστικό γνώρισµα της Χ/∆: σηµασία στις αξίες 
της εκπαίδευσης και της ηθικής. Λόγω της απήχησης 
αυτών των θέσεών της καθυστέρησε η εκκοσµίκευση 
των Χ/∆ κοµµάτων: φανερό σε Γερµανία, Ιταλία και 
Γαλλία, όπου το εύρος της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης 
είναι σηµαντικό, η δε οργάνωση, λειτουργία και 
χρηµατοδότησή της πυροδότησε έντονες συγκρούσεις. 
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Οι Χριστιανοδηµοκράτες
� Οικογένεια και ηθική: γάµος, διαζύγιο, αντισύλληψη 
και έκτρωση αποτέλεσαν αιτίες συγκρούσεων. Στην 
πορεία ένα µικρό τµήµα των Χ/∆ αποδέχθηκε 
διαχωρισµό µεταξύ προσωπικών θρησκευτικών 
πεποιθήσεων και ιδεολογικών προσανατολισµών του 
κόµµατος. 

� Αυτή η εξέλιξη αποτελεί φυσική απόρροια των 
αλλαγών που σηµειώνονται στο εκλογικό σώµα 
(µείωση των τακτικά θρησκευόµενων σε 10-15% των 
ψηφοφόρων ακόµη και σε χώρες απόλυτης καθολικής 
πλειοψηφίας).
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Οι Χριστιανοδηµοκράτες
� Η κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισµού» και οι 
αλλαγές που επήλθαν στο διεθνές περιβάλλον µε 
αποτέλεσµα η Χ/∆ να µην αποτελεί πλέον 
αντικοµµουνιστικό ανάχωµα, η αποδυνάµωση του 
συστήµατος των πελατειακών σχέσεων ως πολιτική 
µορφή ενσωµάτωσης λαϊκών µαζών, τα κυβερνητικά 
σκάνδαλα και οι φηµολογούµενες (;) σχέσεις µε 
οργανώσεις της Μαφίας, είχαν ως αποτέλσµα την 
κατάρρευση της Χ/∆ στην Ιταλία.

� Τέλος, το θέµα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν το 
µοναδικό που ένωνε όλους τους Χριστιανοδηµοκράτες. 



13/1/201571

Το Σοσιαλιστικό φάσµα

� Αυτοπροσδιορισµός των σοσιαλιστικών κοµµάτων 
αρχικά ως κόµµατα της εργατικής τάξης που 
αντιτίθενται στους αστικούς θεσµούς, οργανώνονται 
στη ∆ιεθνή και απορρίπτουν ταυτόχρονα 
φιλελεύθερους και ριζοσπάστες.

� Συνέπεια της ανάπτυξης των Σ.Κ. η µείωση έως 
ελαχιστοποίηση της δύναµης των Φ.Κ.

� Αρχική πηγή δύναµης των Σ.Κ. ο ανατρεπτικός 
χαρακτήρας των προγραµµατικών θέσεών τους 
µπροστά στα µοναρχικά καθεστώτα και τις αστικές 
δηµοκρατίες των τελών του 19ου αιώνα.
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Το Σοσιαλιστικό φάσµα

� Εξαρχής οι σοσιαλιστές εµφανίστηκαν διαιρεµένοι 
τόσο σε ιδεολογικο-προγραµµατικό επίπεδο όσο και 
σε διεθνές-εθνικό:

1. Ουτοπικός κοµµουνισµός (Proudhon)

2. Μεταρρυθµισµός (Louis Blanc)

3. Επιστηµονικός σοσιαλισµός – κοµµουνιστικό 
µανιφέστο (Marx, Engels: άσκησαν κριτική στο Σ/∆ 
Κόµµα Γερµανίας υπό τον G. Lasalle για εθνικισµό, 
κρατισµό και συµβιβασµό µε το αστικό κράτος και 
στους αναρχικούς του Bakounine γιατί απορρίπτουν 
το κράτος χωρίς να εξετάσουν τους λόγους ανάδυσης 
και συντήρησής του).



13/1/201573

Το Σοσιαλιστικό φάσµα

� Ρωσική επανάσταση 1917 και συγκρότηση Γ΄∆ιεθνούς 
επέφεραν µεγάλες διασπάσεις σε σοσιαλιστές-
ρεφορµιστές και σε κοµµουνιστές-επαναστάτες. 

� Οι διαφορές µεταξύ των σοσιαλιστικών κοµµάτων είναι 
εξίσου έντονες και σε ότι αφορά στην οργάνωση και 
την κοινωνική σύνθεσή τους (Γερµανία SPD
µαζικότατο και συνδεδεµένο µε τα συνδικάτα, Γαλλία 
και Ιταλία σοσιαλιστικές κινήσεις διάσπαρτες 
ιδεολογικά και συνδικαλιστικά, Γαλλικά συνδικάτα 
αυτόνοµα σε σχέση µε το ΣΚ ενώ στη Βρετανία τα 
εργατικά συνδικάτα ίδρυσαν µαζί µε άλλες οργανώσεις 
το Εργατικό Κόµµα στο οποία εκπροσωπούνταν ως 
σώµα και όχι ως άτοµα).



13/1/201574

Το Σοσιαλιστικό φάσµα
� Στις αρχές του 20ού αιώνα τα ΣΚ και τα ΚΚ ήταν τα 

περισσότερο προσδεµένα από όλα τα κόµµατα σε µια 
ιδεολογία κι ένα πολιτικό πρόγραµµα����οι διαµάχες, 
διασπάσεις και εξελίξεις ήταν πολύ εντονότερες.

� Οι ανατοποθετήσεις και οι αναπροσαρµογές ήταν 
άπειρες. Σε γενικές γραµµές µπορούν να περιγραφούν 
ως εξής:

1. Οικονοµία. ∆ιαφορές από περίοδο σε περίοδο και από χώρα σε 
χώρα. 

Βρετανία. Άρθρο 4 καταστατικού προέβλεπε κρατικοποιήσεις 
µέσων παραγωγής. Μανιφέστο 1945 προέβλεπε εθνικοποιήσεις 
νευραλγικών τοµέων βιοµηχανίας. 1996 το Άρθρο 4 
καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τη λογική της 
συνέχισης της πολιτικής Thatcher µε έµφαση στην ευελιξία των 
εργασιακών σχέσεων και τη συνεργασία δηµοσίου-ιδιωτικού 
τοµέα.



13/1/201575

Το Σοσιαλιστικό φάσµα
Γερµανία. Το Σ/∆ κόµµα το 1959 µε το Συνέδριο Bad-Godeberg 

αποκήρυξε τις µαρξιστικές καταβολές του και ενστερνίστηκε ως 
κεντρικά στοιχεία προγράµµατος τον ελεύθερο ανταγωνισµό και 
την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Γαλλία. Τέλη δεκαετίας ’60, δηµιουργείται το ΓΣΚ από τα ερείπια 
της παλιάς SFIO και από αριστερές οµάδες και λέσχες. Μόνο η 
αριστερή πτέρυγα επέµενε στη γραµµή των εθνικοποιήσεων τις 
οποίες ουσιαστικά επέβαλε το 1981-2 σε συνεργασία µε το 
κυβερνητικό πλέον ΓΚΚ. 1983 ο Πρόεδρος Μιτεράν έκανε 
στροφή προς τη µικτή οικονοµία και το 1984-5 έγιναν αρκετές 
ιδιωτικοποιήσεις δηµοσίων εταιρειών. 1985 στο συνέδριο της 
Τουλούζης το ΓΣΚ εξέφρασε την αντίθεσή του στον υπέρµετρο 
κρατικό παρεµβατισµό. 

Ιταλία. Οι σοσιαλιστές και οι πρώην κοµµουνιστές στράφηκαν 
προοδευτικά και χωρίς ριζικές αλλαγές στην κατεύθυνση της 
µικτής οικονοµίας λόγω της αναξιοπιστίας του κράτους της Χ/∆ 
των πελατειακών σχέσεων.



13/1/201576

Το Σοσιαλιστικό φάσµα
� 2. Η πρόσβαση στην εξουσία και η άσκησή της.

- Σοσιαλιστές: Η πρόσβαση στην εξουσία περνά µέσα από τις 
εκλογικές διαδικασίες.

- Κοµµουνιστές: Ως Β΄Π.Π. οι εκλογές και το κοινοβούλιο 
αποτελούν απλώς µέσα στη διαδικασία ανατροπής των αστικών 
σχέσεων και για την συντριπτική πλειοψηφία τους η Σοβιετική 
Επανάσταση και η ΕΣΣ∆ αποτελούσαν τα πρότυπά τους.

- Τα δυτικά ΚΚ επηρεάστηκαν από την εµπειρία του ναζισµού και 
του φασισµού και συνέπηξαν τα Λαϊκά Μέτωπα στην Γαλλία και 
την Ισπανία. Επίσης η ΕΣΣ∆ προωθούσε την πολιτική των 
λαϊκών µετώπων βλέποντας τους κινδύνους από τον υπέρµετρο 
στρατιωτικό επανεξοπλισµό της χιτλερικής Γερµανίας. Πόλεµος 
και αντίσταση ωθούν τα ΚΚ Γαλλίας και Ιταλίας στη συµµετοχή 
στις κυβερνήσεις ώστε να οικοδοµήσουν νέους θεσµούς. 
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Το Σοσιαλιστικό φάσµα
� Η έναρξη του Ψυχρού Πολέµου οδήγησε τα ΚΚ στην 
αντιπολίτευση από την οποία εξήλθαν το µεν Γαλλικό ΚΚ 
το 1981, το δε Ιταλικό µετά το 1996 όταν πλέον είχε 
αποκοµµουνιστικοποιηθεί και µετονοµαστεί σε 
∆ηµοκρατικό Κόµµα της Αριστεράς (εξαιρείται η 
ιδιόµορφη περίοδο του «ιστορικού συµβιβασµού» της 
δεκαετίας του ’70 µε στήριξη -χωρίς συµµετοχή- των 
κυβερνήσεων της Χ/∆ και των κεντροαριστερών 
συµµάχων της). Η στροφή του ΙΚΚ θα προξενήσει την 
αποχώρηση της αριστεράς πτέρυγας που µαζί µε άλλες 
οµάδες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς θα 
συγκροτήσουν την «Κοµµουνιστική Επανίδρυση (4-6%, 
σηµαντική δύναµη στα κοινωνικά κινήµατα και στα 
αυτόνοµα συνδικάτα COBAS)



13/1/201578

Το Σοσιαλιστικό φάσµα

� Η επάνοδος στην κυβέρνηση του ΓΚΚ έγινε µε 
δυσµενείς όρους καθώς ήταν πλέον µικρότερο κόµµα 
από το Σ.Κ. προς το οποίο φυλλορροούσε. Αργότερα 
το ΓΚΚ έχασε ψήφους λαϊκών στρωµάτων που 
πέρασαν απ’ ευθείας στη δηµαγωγική αγκαλιά του 
ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου (Lepen). Πρόσφατα 
(προεδρικές εκλογές 2002) το ΓΚΚ έφτασε στο ναδίρ 
της εκλογικής δύναµής του (3,29% έναντι 6% και 
4,3% των τροσκιστών υποψηφίων).

� Αντίθετα µε τα κοµµουνιστικά, τα σοσιαλδηµοκρατικά 
και σοσιαλιστικά έγιναν κόµµατα εξουσίας στη ∆ύση.



13/1/201579

Το Σοσιαλιστικό Φάσµα

� 3. ∆ιεθνισµός. Σοσιαλιστικά κόµµατα πρωτοπόρησαν 
ιδρύοντας την εργατική ∆ιεθνή (Λονδίνο 1864). 1889 ιδρύθηκε 
η ∆εύτερη ∆ιεθνής µε την πεποίθηση πως «οι προλετάριοι δεν 
έχουνε πατρίδα» και πως «ο εθνικισµός είναι παράγωγο της 
αστικής ιδεολογίας». Η αντίληψη αυτή δοκιµάστηκε σκληρά 
στην πράξη µε την διεξαγωγή του Α΄Π.Π. καθώς Γάλλοι, 
Βρετανοί και Βέλγοι σοσιαλιστές αρνήθηκαν να συνοµιλήσουν 
µε τους Γερµανούς οµοϊδεάτες τους. ∆ιάσκεψη του 
Zimmerward (Ελβετία) χωρίς αποτέλεσµα-βάθεµα της 
διάσπασης των σοσιαλιστών που απέρριψαν την πρόταση του 
Λένιν για µετατροπή του πολέµου σε εµφύλιο και επανάσταση. 
∆ιάσπαση µε ίδρυση Γ΄∆ιεθνούς (Κοµµουνιστικής) που 
εξελίχθηκε ουσιαστικά σε υπερεθνική οργάνωση για την 
εξυπηρέτηση των Σοβιετικών συµφερόντων στο πεδίο της 
διεθνούς πολιτικής.
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Το Σοσιαλιστικό φάσµα

� Η κατάπνιξη των εργατικών-λαϊκών εξεγέρσεων στο Α.Βερολίνο 
(1953), στην Ουγγαρία (1956), στην Τσεχοσλοβακία (Άνοιξη 
της Πράγας 1968), η Σινοσοβιετική ρήξη, η στρατιωτική 
επέµβαση στο Αφγανιστάν, η έκθεση Χρουστσώφ στο 22ο 
Συνέδριου του ΚΚΣΕ για την περίοδο του Σταλινισµού, η 
καταστολή του συνδικάτου «Αλληλεγγύη» στην Πολωνία 
(1981) και µια σειρά ακόµη γεγονότα που έδειχναν ότι το 
Σοβιετικό καθεστώς ήταν αντιδηµοκρατικό και γραφειοκρατικό 
(κατ’ άλλους δεν ήταν καν σοσιαλιστικό) οδήγησαν στην µαζική 
έξοδο µελών από τα ΚΚ, στην προσπάθεια Γάλλων, Ιταλών, 
Ελλήνων και Ισπανών κοµµουνιστών να συγκροτήσουν το 
«Ευρωκοµµουνιστικό» ρεύµα χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Τέλος, η 
ενσωµάτωση πολλών ΚΚ στις δυτικές κοινωνίες είχαν ως 
αποτέλεσµα την στροφή χιλιάδων αριστερών στις οικολογικές 
οργανώσεις και στη συγκρότηση των νέων πολιτικών 
υποκειµένων της ελευθεριακής και ριζοσπαστικής αριστεράς. 



13/1/201581

Τα «χωρικά κόµµατα»: 
Τοπικά κόµµατα και οικολόγοι

� Τα κόµµατα αυτά έχουν ένα κοινό σηµείο παρά 
τις µεγάλες διαφορές σε ιδεολογία, οργάνωση 
και κοινωνικό ακροατήριο: το ενδιαφέρον τους 
εστιάζεται αποκλειστικά σε ένα θέµα και όλα τα 
υπόλοιπα προσλαµβάνονται και 
αντιµετωπίζονται υπό το πρίσµα του. 

� Ενδιαφέρονται περισσότερο για το χώρο, την 
πολιτισµική του ταυτότητα ή τη φυσική του 
προστασία παρά για τα άτοµα. 
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Τα «χωρικά κόµµατα»: 
Τοπικά κόµµατα και οικολόγοι

� Η τοπική ιδεολογία εκφράζεται από τοπικά και περιφερειακά 
κόµµατα που αποτελούν διαύλους πολιτικής συµµετοχής 
«µειονοτήτων» που επιβίωσαν στο εσωτερικό των «κρατών 
εθνών» και ιδιαίτερα µετά την πτώση των αυτοκρατοριών και τους 
δύο παγκοσµίους πολέµους.

� Στη Γαλλία ο τοπικισµός αποτελούσε ως τη δεκαετία ’70-’80 ένα 
δεξιό, και συχνά αντιδραστικό, κίνηµα που αναπολούσε µορφές 
πολιτισµού, οικονοµικής οργάνωσης και διοίκησης του 
παρελθόντος. Αργότερα ριζοσπαστικοποιήθηκε και υιοθέτησε 
ορισµένες φορές στοιχεία αριστερής και ακροαριστερής γλώσσας 
και ιδεολογίας προσπαθώντας να πείσει ότι δεν είναι κίνηµα 
τοπικών µικροπρουχόντων. Μεγάλη Βρετανία: Σκώτοι και Ουαλλοί 
εθνικιστές έχουν τα δικά τους κόµµατα και µετά την πολιτική-
διοικητική µεταρρύθµιση που επέβαλε η κυβέρνηση των Εργατικών 
απολαµβάνουν µεγαλύτερης αυτονοµίας (οι Σκώτοι απέκτησαν 
κοινοβούλιο). 
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Τα «χωρικά κόµµατα»: 
Τοπικά κόµµατα και οικολόγοι

� Το περιεχόµενο του τοπικισµού στην Ιταλία είναι 
διαφορετικό καθώς διαπλέκεται µε το ποιος ελέγχει την 
κεντρική πολιτική εξουσία. Όσο η Χ/∆ ήταν εκτός 
κυβέρνησης τον θεωρούσε αντίβαρο στις 
συγκεντρωτικές και δικτατορικές εκτροπές για να 
αλλάξει θέση µόλις κατέλαβε την κυβέρνηση. Από τότε η 
Αριστερά (ιδιαίτερα το ΙΚΚ) τάχθηκε υπέρ της 
συγκρότησης περιφερειακών πόλων εξουσίας για την 
αντιστάθµιση της Χ/∆ κυριαρχίας.

� Πέραν τούτων, ο τοπικισµός αποκτά ιδιαίτερο νόηµα σε 
τρεις παραµεθόριες περιοχές και στη Σαρδηνία και τη 
Σικελία, διότι ο χώρος αποτυπώνεται στη γλωσσική, 
οικονοµική και πολιτισµική τους ταυτότητα.



13/1/201584

Τα «χωρικά κόµµατα»: 
Τοπικά κόµµατα και οικολόγοι

� Πηγές της τοπικής ιδεολογίας και λόγοι απήχησής της

1. Ο τοπικισµός µπορεί να σηµασιοδοτηθεί διαφορετικά 
ανάλογα µε το άτοµο και τις περιστάσεις. 

2. Η συγκρότηση της τοπικής ιδεολογίας, κατά βάση µε 
τη σύγκλιση δύο στοιχείων: µιας ιδιαίτερης ταυτότητας 
(άλλοτε θρησκευτική ή οικονοµική ή πολιτισµική) και 
της ανατροπής των οικονοµικών και κοινωνικών 
δοµών. Οι κοινωνικές αλλαγές (θετικές ή αρνητικές) 
ενεργοποιούν µια διαδικασία τοπικών διεκδικήσεων και 
δίνει λαβή για τη διαµόρφωση µιας αντίστοιχης, λίγο-
πολύ, διάχυτης ιδεολογίας συναρθρώνοντας 
ετερόκλητα συµφέροντα σε εδαφική βάση. 



13/1/201585

Τα «χωρικά κόµµατα»: 
Τοπικά κόµµατα και οικολόγοι

� Εξαιτίας της απλής δοµής της η τοπικιστική 
ιδεολογία είχε σηµαντική απήχηση στην 
Ευρώπη. Παρότι ελάχιστοι είναι οι τοπικοί 
εκπρόσωποι στα εθνικά κοινοβούλια (εξαίρεση 
το Βελγικό και, ενδεχοµένως, η Ιταλική «Λέγκα 
του Βορρά») όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι 
οι ριζοσπάστες τοπικιστές («εθνικιστές») που 
προσδοκούν µια Ευρώπη των Περιφερειών ή 
ονειρεύονται να ακολουθήσουν τους δρόµους 
της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Κροατίας ή της 
Σλοβενίας.



13/1/201586

Τα «χωρικά κόµµατα»: 
Τοπικά κόµµατα και οικολόγοι

� Η ίδια πολυσυλλεκτικότητα χαρακτηρίζει τα Πράσινα Οικολογικά 
κόµµατα που περιλαµβάνουν στους κόλπους τους από πρώην µαρξιστές 
και αριστεριστές ως ειρηνιστές, ακόµη και νοσταλγούς του δεξιού 
αγροτισµού (αναλόγως της χώρας) συγκροτώντας ένα κίνηµα 
διαµαρτυρίας αρχικά εναντίον του καταστρεπτικού για τη φύση τρόπου 
ανάπτυξης, των τεχνολογικών επιλογών τύπου ατοµικής ενέργειας που 
απειλούν την υπόσταση του πλανήτη Γη και της ανθρωπότητας. 

� Αυτή η πολυσυλλεκτικότητα οδηγεί συχνά σε νέες διασπάσεις και 
διαλύσεις/ανασυνθέσεις των κοµµάτων. Η διεύρυνση του διεκδικητικού 
φάσµατος των Πράσινων κοµµάτων µε την υιοθέτηση των αιτηµάτων 
κοινωνικών κινηµάτων, µειονοτήτων και µειοψηφιών 
(αντιµιλιταρισµός, σεβασµός µειοψηφιών/µειονοτήτων, ανθρώπινα 
δικαιώµατα, αντιρατσιστική πάλη, χειραφέτηση τω γυναικών) τα 
οδήγησε στη µαζικοποίηση και στην επιτυχή εκλογική παρέµβαση έως 

και στις κυβερνητικές θέσεις ευθύνης σε Γερµανία και Γαλλία.



13/1/201587

Τα «χωρικά κόµµατα»: 
Τοπικά κόµµατα και οικολόγοι

� Παρά τις κατά καιρούς επιτυχίες τους τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν τα Πράσινα Κόµµατα µοιάζουν ανυπέρβλητα:

1. Εµµονή τµήµατος της βάσης τους σε µορφές άµεσης 
δηµοκρατίας σε βάρος της αντιπροσωπευτικής. Βέβαια αυτή η 
θέση µπορεί να έχει µέλλον στο βαθµό που η εξέλιξη της 
πληροφορικής τεχνολογίας προσφέρει τα κατάλληλα µέσα.

2. ∆υσπιστία έναντι της ηγεσίας και της επαγγελµατικής 
πολιτικής.

3. ∆υσκολία µετασχηµατισµού των κινηµάτων διαµαρτυρίας σε 
πραγµατικά κόµµατα (η σισύφεια προσπάθεια των Οικολόγων 
Εναλλακτικών στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και η σηµερινή 
προσπάθεια των Οικολόγων-Πράσινων στις επερχόµενες 
ευρωεκλογές είναι ενδεικτική της αδυναµίας αυτής).



13/1/201588

Τα Αµερικανικά κόµµατα

� Οι ιδεολογικές διαφορές τις περισσότερες φορές είναι εντονότερες 
στο εσωτερικό των κοµµάτων των ΗΠΑ παρά µεταξύ τους. 

� Μη ευδοκίµηση ευρωπαϊκής προέλευσης ιδεολογιών (ιδιαίτερα 
των µαρξιστικών και σοσιαλιστικών) παρότι οι εργατικές 
συνδικαλιστικές απεργιακές κινητοποιήσεις ήταν µαζικότερες, 
οξύτερες και πιο αιµατηρές από τις ευρωπαϊκές.

� Αυτό συνέβη για µια σειρά λόγων: προέλευση των πρώτων 
εποίκων (θρησκευτικές µειονότητες) και η ψυχολογία του 
Ελντοράντο, οικειοποίηση των αξιών της γης της επαγγελίας και 
διαµόρφωση ισχυρής συναίνεσης γύρω από µερικές θεµελιώδεις 
αξίες. 

� Η µοναδική πολεµική σύρραξη που γνώρισαν οι ΗΠΑ στο έδαφός 
τους ήταν ο Εµφύλιος Πόλεµος του 1861-1864 που εξέφραζε την 
τεράστια οικονοµική, γεωγραφική, πολιτισµική και κοινωνική 
διαίρεση των Βόρειων και των Νότιων Πολιτειών.



13/1/201589

Τα Αµερικανικά κόµµατα

� Αρχικά το ∆ηµοκρατικό Κόµµα έγινε ο υποδοχέας της 
διαφοράς των Νοτίων µε αποτέλεσµα να είναι ιδιαίτερα 
ανοµοιογενές κόµµα που περιλάµβανε συντηρητικούς 
του Νότου και φιλελεύθερους στα Βορειοανατολικά. Οι 
ανακατατάξεις της δεκαετίας του ’50 έθεσαν νέες 
διαστάσεις (αντικοµµουνισµός και Μακαρθισµός 
Ρεπουµπλικάνων) ανασυνθέτοντας τις κοινωνικές 
βάσεις των κοµµάτων, µε αποτέλεσµα το ∆ηµοκρατικό 
Κόµµα να αποτελεί ως επί το πλείστον κόµµα µε το 
οποίο ταυτίζονται οι εργαζόµενοι φτωχοί, οι 
µειονότητες και τα συνδικάτα και γενικότερα οι 
ασθενέστερες κοινωνικές οµάδες. 



13/1/201590

Τα Αµερικανικά κόµµατα
� Παρά τη φιλολογία περί της ελάχιστης απόστασης που χωρίζει 

ιδεολογικά τα δύο µεγάλα κόµµατα, οι εξελίξεις των τελευταίων 
χρόνων δείχνουν ότι πάντα υπάρχουν τουλάχιστον δύο 
Αµερικανικές κοινωνίες στο ίδιο έδαφος: οι Νότιες πολιτείες που 
ανακάλυψαν τον εκπρόσωπό τους στο Ρεπουµπλικανικό Κόµµα 
και τη Θρησκευτική ∆εξιά που ολοένα και περισσότερο 
κυριαρχεί στο κόµµα αυτό µαζί µε το νεοσυντηρητικό πολιτικό 
ρεύµα και που εκπροσωπεί άµεσα τα συµφέροντα µεγάλων 
επιχειρήσεων τοµέων της οικονοµίας που σχετίζονται µε την 
ενέργεια, την πολεµική βιοµηχανία, την ιατροφαρµακευτική 
βιοµηχανία κ.α. ενώ το ∆ηµοκρατικό Κόµµα πέρα από την 
παραδοσιακή εργατική-λαϊκή βάση του κερδίζει στις 
µεγαλουπόλεις των δύο ακτών του Ειρηνικού και του 
Ατλαντικού καθώς και τον τοµέα των νέων τεχνολογιών που 
είναι πιο πρόσφοροι στην ανάπτυξη νέων ιδεών ενός 
«δηµοκρατικού καπιταλισµού» της γνώσης. 



13/1/201591

Κοµµατικά συστήµατα

� Κοµµατικό σύστηµα = το σύνολο των κοµµάτων που 
βρίσκονται σε συνθήκες διαντίδρασης στα πλαίσια ενός 
δεδοµένου πολιτικού συστήµατος.

� Πλουραλισµός κοµµάτων = βασικό διακριτικό 
γνώρισµα των κοµµατικών συστηµάτων των δυτικών 
χωρών πριν από το 1989, γεγονός που αντανακλά την 
πεποίθηση ότι η δηµοκρατία δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί διαµέσου µιας και µόνο οργάνωσης. 

� Η τυπολογία που εδράζεται στον αριθµό των 
κοµµάτων (δικοµµατικό ή πολυκοµµατικό) είναι 
αρκετά επιφανειακή και δεν εξηγεί την κατάσταση.



13/1/201592

Κοµµατικά συστήµατα
� Εναλλακτικά ερµηνευτικά σχήµατα: προσπάθεια που 
ξεκινά από την κατανόηση των γενεσιουργών αιτιών της 
κατάστασης ενός κοµµατικού συστήµατος.

� M. Duverger: «Ο δικοµµατισµός φαίνεται σαν κάτι το 
φυσικό, µε την έννοια ότι οι πολιτικές επιλογές 
παρουσιάζονται διαζευτικά (…) Κάθε πολιτική απόφαση 
συνεπάγεται την επιλογή µεταξύ δύο δυνατών λύσεων». 
Παρά τη φυσική τάση στις περισσότερες χώρες ισχύει ο 
δικοµµατισµός.

� Νόµοι Duverger: Απλή αναλογική= σύστηµα πολλών 
κοµµάτων, ανελαστικών και ανεξάρτητων το ένα από το 
άλλο. Πλειοψηφικό σύστηµα µε δύο γύρους= σύστηµα 
πολλών κοµµάτων, ελαστικών και αλληλεξαρτηµένων. 
Πλειοψηφικό σύστηµα ενός γύρου= δικοµµατισµός.



13/1/201593

Κοµµατικά συστήµατα
� Μελέτη του Douglas Rae έδειξε ότι το µοντέλο Duverger 
ισχύει στο 96% των περιπτώσεων.

� Προβλήµατα της θέσης Duverger: Θεωρεί δεδοµένο ότι 
ένα δικοµµατικό σύστηµα δεν µπορεί να 
µετασχηµατισθεί µε φυσικό τρόπο σε τρικοµµατικό ή 
πολυκοµµατικό. Σε όποιές µικρές περιόδους αυτό 
συνέβη ήταν αφύσικο. Ίσως να είναι λογικό το 
συµπέρασµα αν κρίνουµε το σύστηµα µόνο από τη 
σκοπιά του αριθµού των κοµµάτων που εκλέγουν 
βουλευτές, όχι, όµως, από τη σκοπιά του συνόλου των 
κοµµατικών σχηµατισµών που ανταγωνίζονται για την 
εκλογική νίκη. Οι δε περίοδοι πραγµατικού 
δικοµµατισµού στη Μεγάλη Βρετανία δεν ήταν 
µεγαλύτερες από αυτές του τρικοµµατισµού.



13/1/201594

Κοµµατικά συστήµατα

� Εστιάζεται σχεδόν αποκλειστικά στις επιπτώσεις 
που έχει το εκλογικό σύστηµα στη διαµόρφωση 
του κοµµατικού. Παρόλο που τις παροµοιάζει µε 
φρένα ή επιταχυντές, «τα εκλογικά συστήµατα 
δεν παίζουν το ρόλο µηχανής· από την άποψη 
αυτή σηµαντικότερο ρόλο διαδραµατίζουν οι 
εθνικές ιδιοµορφίες, οι ιδεολογίες και, κυρίως, 
οι κοινωνικο-οικονοµικές δοµές» (άλλη µια 
ένσταση σχετικά µε την καταλληλότητα της 
αποκλειστικά «θεσµικής ανάλυσης»). 



13/1/201595

Κοµµατικά συστήµατα
� Μοντέλο κοµµατικών διαιρέσεων µε βάση τις κοινωνικές 
συγκρούσεις (Stein Rokkan). Ο αριθµός και η απήχηση 
των κοµµάτων δεν προκύπτει µόνο από τους εκλογικούς 
µηχανισµούς, που είναι σχετικά πρόσφατοι και 
µεταβαλλόµενοι, αλλά και από το βάρος των κοινωνικών 
διαιρέσεων και την ικανότητα των κοµµάτων να τις 
µεταγράψουν στην πολιτική σκηνή. 

� Οι R. Rose & D. Urwin τονίζουν ότι «στις ∆υτικές χώρες 
η εκλογική δύναµη της πλειοψηφίας των κοµµάτων 
µετά τον Β΄Π.Π. κυµαίνεται ελάχιστα από τη µια 
αναµέτρηση στην άλλη (…) ή στο διάστηµα µιας γενιάς 
(…) Το βασικό ζήτηµα για τους αναλυτές είναι να 
ερµηνεύσουν την απουσία αλλαγής κατά τη διάρκεια 
µιας περιόδου της πολιτικής ιστορίας, που κάθε άλλο 
παρά στατική ήταν».



13/1/201596

Κοµµατικά συστήµατα
� Αντίρρηση: η γενική 
σταθερότητα συνοδεύεται από 
αλλαγές που δεν είναι καθόλου 
αµελητέες (Γαλλία συνεχής 
µείωση δύναµης ΚΚ υπέρ του 
ΣΚ, Ιταλία αντίθετη πορεία ως 
το 1989, Γερµανία εµφάνιση και 
άνοδος Πρασίνων και 
κοινοβουλευτική εκπροσώπηση 
του ανατολικογερµανικού PDS).



13/1/201597

Κοµµατικά συστήµατα
� Jean & Monica Sarlot: να λαµβάνεται υπόψη η 
ύπαρξη υποσυστηµάτων που καθιστούν τις κοµµατικές 
διαντιδράσεις πιο σύνθετες ανάλογα µε την κατάσταση 
κάθε κόµµατος και σε αναφορά µε το όλο σύστηµα 
όσο και µε το υποσύστηµα στο οποίο ανήκουν (π.χ. 
Γαλλία: υποσύστηµα αριστεράς, υποσύστηµα δεξιάς)



13/1/201598

Κοµµατικά συστήµατα
� Αυτή η αναλυτικότερη εµβάθυνση µας επιτρέπει να 
κατανοήσουµε τη σταθερότητα του κοµµατικού 
συστήµατος στις περισσότερες δυτικές χώρες, όσο και 
τις αλλαγές που συντελούνται στο πλαίσιο των 
κοµµατικών σχέσεων. Από τα µέσα της δεκαετίας του 
΄80 παρατηρούνται αξιόλογα σηµάδια κινητικότητας 
που πληθύνανε στη δεκαετία του ’90 (αρχικά άνοδος 
ακροδεξιάς και αργότερα ενίσχυση 
εξωκοινοβουλευτικής και νέας αριστεράς ως 
αποτέλεσµα των µαζικών απεργιακών και γενικότερα 
κοινωνικών κινητοποιήσεων κατά των επιπτώσεων της 
παγκοσµιοποίησης: LCR-LO στη Γαλλία, ΣΥΝ στην 
Ελλάδα;).



13/1/201599

Κοµµατικά συστήµατα
Τυπολογία κοµµατικών συστηµάτων

∆ύο χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: αριθµός κοµµάτων 
και µέγεθος κοµµάτων.

� 1. ∆ικοµµατισµός ή δυοπώλιο;

Καθαρός δικοµµατισµός = ιδεότυπος. Ακόµα και στις 
χώρες-αρχέτυπα του δικοµµατισµού διαπιστώνονται 
πολυάριθµες εξαιρέσεις. Υπάρχουν µικρότερα 
κόµµατα ή περίοδοι τρικοµµατισµού. Προτιµότερο 
όρος: δυοπώλια (ένα από τα δύο κόµµατα ασκεί την 
εξουσία για µεγάλο διάστηµα, εναλλακτικά µε το 
δεύτερο, χωρίς τη συνδροµή ή συµµετοχή τρίτων 
κοµµάτων)



13/1/2015100

Κοµµατικά συστήµατα
� Όµως, στην πραγµατικότητα, η κατάσταση δυοπωλίου 
είναι διαφορετική στις ΗΠΑ από αυτή στο Βρετανία. 
Είναι αποτελεσµατικότερο ως σύστηµα στις ΗΠΑ 
(εκτός από το πλειοψηφικό µε ένα γύρο εκλογικό 
σύστηµα υπάρχουν οι επιµέρους εκλογικοί φραγµοί 
κατά πολιτεία). Στη Βρετανία το εκλογικό σύστηµα δεν 
εµπόδισε την άνοδο του Εργατικού Κόµµατος και την 
απόλυτη επικράτησή του το 1945. Τα µικρότερα 
κόµµατα το 1983 ξεπέρασαν το Εργατικό. Οµοίως, οι 
Συντηρητικοί το 1979 δεν συγκέντρωσαν απόλυτη 
πλειοψηφία και ευνοήθηκαν από τη διασπορά ψήφων 
στην αντιπολίτευση (Εργατικό, Φιλελεύθεροι, 
τροτσκιστές, εθνικιστικά κόµµατα). 



13/1/2015101

Κοµµατικά συστήµατα

� Επίσης διαφέρουν ριζικά όσον αφορά τη φύση και τη 
λειτουργία τους. Στις ΗΠΑ «η ανθεκτικότητα του 
δικοµµατικού συστήµατος εδράζεται σε παράγοντες, 
όπως η συναίνεση και η απουσία οικονοµικών 
διαιρέσεων». Τα Βρετανικά κόµµατα είναι οργανωµένα, 
διαθέτουν πολυάριθµα µέλη και στελέχη, είναι συµπαγή 
και πειθαρχηµένα, οι ηγεσίες τους διαθέτουν τα µέσα 
αποτροπής κάθε τάσης οµαδοποίησης, αυτονόµησης ή 
απόσχισης. Ρήξεις σπάνιο φαινόµενο―απόσχιση Σ/∆ 
από Εργατικό Κόµµα το 1981, εκπαραθύρωση Θάτσερ το 
1990 και σύγκρουση µεγάλης µερίδας βουλευτών του 
Εργατικού στην υπόθεση του πολέµου εναντίον του 
Ιράκ. 



13/1/2015102

Κοµµατικά συστήµατα

� Στις ΗΠΑ η απειθαρχία είναι συνηθισµένο φαινόµενο 
(και λόγω του πολλαπλασιασµού των υποεπιτροπών στο 
Κογκρέσο) σε βαθµό που νίκη του κόµµατος του 
Προέδρου στις εκλογές του Κογκρέσου να έχει σχετικά 
περιορισµένη σηµασία. Ο τρόπος συγκρότησης και 
λειτουργίας του συστήµατος είναι διαφορετικός. Ο 
νικητής στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ είναι και ο 
ηγέτης του κόµµατός ενώ ο ηττηµένος περνά στο 
περιθώριο. ∆εν υπάρχει αδιαµφισβήτητος ηγέτης αλλά 
παράγοντες που προετοιµάζονται, ανταγωνιζόµενοι 
µεταξύ τους για τις επόµενες προεδρικές εκλογές. Στη 
Βρετανία ο ηγέτης του ενός κόµµατος αναδεικνύεται 
πρωθυπουργός και ο ηγέτης του ηττηµένου συγκροτεί 
σκιώδη κυβέρνηση. 



13/1/2015103

Κοµµατικά συστήµατα
� Για τις ΗΠΑ έχει λεχθεί ότι λόγω της χαλαρότητας των 
κοµµάτων υπάρχουν ουσιαστικά 4 κόµµατα 
(φιλελεύθερη και συντηρητική πτέρυγα των 2 
κοµµάτων). Αν πάρουµε το κριτήριο της Πολιτείας που 
προτείνει ο V.O.Key έχουµε 102 κόµµατα διότι κάθε 
κόµµα αποτελείται από µια συµµαχία εθνικών και 
τοπικών οργανώσεων. Στη Βρετανία το δυοπώλιο είναι 
λιγότερο ανθεκτικό καθώς σε κοινοβουλευτικό και 
κυβερνητικό επίπεδο ο δικοµµατισµός αποτελεί 
τεχνητό προϊόν του εκλογικού συστήµατος που απέχει 
αρκετά από τις οικονοµικές και κοινωνικές διαιρέσεις 
της χώρας. 



13/1/2015104

Κοµµατικά συστήµατα
2. Τα πολυκοµµατικά συστήµατα

Τα όρια µεταξύ των τύπων των κοµµατικών συστηµάτων 
είναι κυµαινόµενα καθώς οι ισορροπίες των κοµµάτων 
επηρεάζονται από τις ιδεολογικές και κοινωνικές 
αλλαγές, το εκλογικό σύστηµα, τη συγκυρία κλπ. Άρα 
πρέπει να διορθωθεί το µοντέλο Duverger.

Jean Blondel: 

Α) πολυκοµµατικά συστήµατα

Β) συστήµατα µε δυόµισι κόµµατα

Γ) πολυκοµµατικά συστήµατα µε κυρίαρχο κόµµα

∆) καθαρά πολυκοµµατικά συστήµατα

Μειονέκτηµα η έµπνευση της τυπολογίας από το 
γερµανικό σύστηµα.
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Κοµµατικά συστήµατα
� G. Sartori: ∆ιακρίνει µεταξύ των κατηγοριών που ορίζονται µε 

βάση τον κατακερµατισµό σε:

1. Μετριοπαθή πλουραλιστικά συστήµατα

2. Πολωµένα πλουραλιστικά συστήµατα (µεγάλη ιδεολογική 
απόσταση.

(Ιταλικό «πολωµένο πολυκοµµατικό σύστηµα. G. Galli «ατελές 
δικοµµατικό»)

3. Πλουραλιστικά συστήµατα

Κεντροµόλα πολυκοµµατικά συστήµατα. Χαρακτηριστικά:

- Περιορισµένη ιδεολογική απόσταση µεταξύ των κοµµάτων

- Τάση συγκρότησης συµµαχιών, παρά το γεγονός ότι τα 
κόµµατα προτείνουν διαφορετικά προγράµµατα

- Κατά βάση κεντροµόλος εκλογικός ανταγωνισµός (Ελβετία, 
Ολλανδία, Βέλγιο πριν από την εµφάνιση οµοσπονδιακών και 
περιφερειακών κοµµάτων) 
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Κοµµατικά συστήµατα
Πολωµένο πολυκοµµατικό σύστηµα

� Μεγάλη ιδεολογική διαφορά µεταξύ των κοµµάτων.

� Ύπαρξη αντισυστηµικών κοµµάτων

� Κεντρόφυγος ανταγωνισµός

Ωστόσο, ο συγκοινωνικός πολυκοµµατισµός δεν ταυτίζεται 
µε τον κεντροµόλο γιατί στον δεύτερο δεν απαντώνται 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των συγκοινωνικών 
καθεστώτων (θρησκευτικές και γλωσσικές διαιρέσεις). 

Η δυναµική του κεντροµόλου πολυκοµµατικού
συστήµατος συναρτάται µε τον ανταγωνισµό των 
κοµµάτων για να σχηµατίσουν συµµαχίες στο κέντρο 
καθώς το τίµηµα για µια µόνιµη αντιπολίτευση είναι 
επαχθέστερο από τη συµµετοχή σε µια ετερογενή 
συµµαχία (Γαλλία 1958).
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Κοµµατικά συστήµατα
� Paolo Farneti: Ιταλία πολωµένο πολυκοµµατικό σύστηµα 
1944-1961, µετά το 1965 χαρακτηριστικά κεντροµόλου 
κοµµατικού συστήµατος. Ο «ιστορικός συµβιβασµός» 
ήταν άρνηση του ΚΚ να θέσει τέρµα σε κεντροµόλες 
τάσεις της δεκαετίας του ’70 και λιγότερο στρατηγική 
ριζικής αλλαγής του συστήµατος µέσω µιας έντονα 
ετερογενούς αριστερής συµµαχίας.

� Τίµηµα για κεντροµόλες στάσεις υψηλό: διεύρυνση 
χάσµατος ανάµεσα στην εκλογική βάση και τις ιθύνουσες 
οµάδες, αποµόνωση µειοψηφιών δεξιάς και αριστεράς που 
ριζοσπαστικοποιούνται, αποπολιτικοποίηση κοινής 
γνώµης και απάθεια, προτίµηση στη διαπραγµάτευση και 
στο συµβιβασµό σε βάρος της ίδιας της πολιτικής 
διαδικασίας.
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Κοµµατικά συστήµατα
4. Πολυκοµµατισµός και κυρίαρχες θέσεις

Ο ορισµός ενός κόµµατος ως κυρίαρχου δεν συναρτάται 
αποκλειστικά µε το εκλογικό του βάρος. Το ΓΚΚ και το ΙΚΚ ήταν 
1η και 2η δύναµη αντίστοιχα χωρίς να είναι σε κυρίαρχη θέση. 
∆εν κατείχαν θέση-κλειδί για τη συγκρότηση συµµαχιών, όπως 
η Χ/∆ Ιταλίας. Η κατοχή κυρίαρχης θέσης δεν είναι αιώνια. Ο 
όρος «κυρίαρχο» καλύπτει εντελώς διαφορετικές 
καταστάσεις―από την ηγεµονία ενός κόµµατος όπως η Χ/∆ της 
δεκαετίας του ’50 ως και τις πιο ανταγωνιστικές σχέσεις της Χ/∆ 
µε τα µη θρησκευτικά κόµµατα στη δεκαετία του ’80. Η 
Γερµανική Χ/∆ ήταν κυρίαρχη ώσπου ήλθε η ενοποίηση, οι 
Πράσινοι και το PDS (πρώην Ανατολικογερµανοί κοµµουνιστές). 
Στη Γαλλία µεταξύ 1962 και 1973 κυρίαρχο ήταν το Γκωλικό 
κόµµα ως το 1981 όταν πήρε τη θέση του το Σ.Κ. (στο µεταξύ 
είχε χάσει προς όφελος της UDF)
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Κοµµατικά συστήµατα
� Γ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ

Η συγκέντρωση ή, αντίθετα, ο κατακερµατισµός 
αποτελούν συνηθισµένα φαινόµενα κατά τη διάρκεια 
της ζωής, ανάπτυξης και διάλυσης των κοµµάτων. Άρα 
κάθε ταξινόµηση κοµµάτων ενός κοµµατικού 
συστήµατος είναι επισφαλή·.

Βασικά ενδεχόµενα: 

1. Μείωση αριθµού κοµµάτων

2. Αύξηση αριθµού κοµµάτων

3. Αµετάβλητος πάνω-κάτω αριθµός-αλλαγή εκλογικών 
συσχετισµών των κοµµάτων.
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Κοµµατικά συστήµατα
� Α. Γερµανία 1953-1983 πολυκοµµατισµός εξελίχθηκε προς 

τρικοµµατισαµό ή, καλύτερα, µε δεδοµένη την αποδυνάµωση 
του Φιλ. Κόµµατος στα τέλη της δεκαετίας του ’70 προς 
δυοπώλιο.

� Β. Βρετανία η πατρίδα του δικοµµατισµού παρουσιάζει τον 
πλέον αξιοσηµείωτο κατακερµατισµό. Από το 1945 ως το 1980, 
ο δικοµµατισµός πήγε από το 90% στο 70%. Όφελος για τα 
κεντρόφυγα κόµµατα Ουαλίας, Σκοτίας και άλλοτε για τα παλιά 
ή και νέα κόµµατα του κέντρου (Φιλ., Φιλ.+Σ/∆)

� Γ. Ιταλία 1948 Χ/∆ σταθεροποιείται από 48,5% σε 40% τη 
δεκαετία του ’60, υποχωρεί αργά αλλά σταθερά ώσπου να 
συντριβεί το 1992 ενώ το ΚΚ ανεβαίνει σταθερά µέχρι τα τέλη 
του ’70, στη συνέχεια µειώνεται ώσπου να διασπαστεί στις 
αρχές του ’90 σε ∆ηµοκρατικό Κόµµα της Αριστεράς και σε 
Κοµµουνιστική Επανίδρυση. --»



13/1/2015111

Κοµµατικά συστήµατα

� -����Όφελος προς νέα κόµµατα. Ανάλογη τάση και στη 
Γαλλία. Το κεντροµόλο σύστηµα των 4 κοµµάτων UDF-
RPR και ΣΚ-ΚΚ υπέστη έναν έντονο κατακερµατισµό 
προς όφελος της άκρας δεξιάς και των οικολόγων 
(πρόσφατα υπέρ των Τροτσκιστών).

� Ο κατακερµατισµός και η αναδιάταξη των κοµµάτων
οδηγεί στην αναγκαιότητα συγκρότησης συµµαχιών για 
το σχηµατισµό κυβέρνησης. Με εξαίρεση τη Βρετανία 
καµία χώρα δεν ξέφυγε από αυτό τον καταναγκασµό.

� Στις ΗΠΑ, που διαφέρουν πάρα πολύ από τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, οι συµµαχίες πραγµατοποιούνται συγκυριακά 
σε κάθε ψηφοφορία χωρίς επιπτώσεις στη σύνθεση της 
κυβέρνησης.
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Κοµµατικά συστήµατα
� Laurence Todd: «µύθος περί πολυκοµµατισµού».

1. Οι κυβερνήσεις στα πολυκοµµατικά συστήµατα 
πρέπει να είναι κυβερνήσεις µειοψηφίας ή 
συνασπισµού ή και τα δύο.

2. Από την ίδια τους τη φύση οι κυβερνήσεις 
µειοψηφίας είναι αρκετά εφήµερες.

3. Τα πολυκοµµατικά συστήµατα είναι, ως εκ τούτου, 
ανεπιθύµητα επειδή δηµιουργούν εφήµερες 
κυβερνήσεις.

Υποστηρίζεται, όµως, συχνά ότι τα πολυκοµµατικά 
συστήµατα συµβάλλουν στην πολιτική σταθερότητα.
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Κοµµατικά συστήµατα

� Ο Dodd υποστηρίζει ότι όντως οι ανθεκτικές 
κυβερνήσεις είναι πρωταρχικά «Ελάχιστες Νικηφόρες 
Συµµαχίες» (όρος του W. Riker)-στις δικοµµατικές το 
πλειοψηφούν κόµµα. Στα πολυκοµµατικά η δηµιουργία 
ανθεκτικής κυβέρνησης αποτελεί υπόθεση δύο 
παραγόντων, δηλ. της θέλησης των κοµµάτων να 
συνάψουν συµµαχίες και της πληροφοριακής 
βεβαιότητας σχετικά µε τη διαπραγµάτευση των 
πιθανών µελών της συµµαχίας. Οι ανθεκτικές 
«ελάχιστες νικηφόρες συµµαχίες» µπορούν να 
σχηµατίζονται στα πολυκοµµατικά συστήµατα στο 
µέτρο που ο κατακερµατισµός και η πόλωση του 
κοµµατικού συστήµατος δεν είναι υπερβολικός.
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Κοµµατικά συστήµατα

� Καταρρίπτεται έτσι ο µύθος του «πολυκοµµατισµού ψς 
παραγωγού εφήµερων κυβερνήσεων.

� Χρειάζεται, όµως, πρόσθετους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη σταθερότητα. 

� C. Mellors & B. Pijnenburg 1989: τονίζουν ότι σε 
Βέλγιο, ∆ανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία και Γαλλία η 
συγκρότηση συνασπισµών (από µονοκοµµατική 
κυριαρχία µέχρι µεγάλους συνασπισµούς σύµφωνα µε 
µια πλειάδα συνδυασµών) είναι δυνατή όπου η 
ιδεολογία φαίνεται να παίζει περισσότερο ρόλο από το 
µέγεθος των κοµµάτων.
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Κοµµατικά συστήµατα

� Geoffrey Pridham 1986: Τα πρότυπα σχηµατισµού 
κυβερνήσεων στη ∆. Ευρώπη εξαρτώνται από µια σειρά 
παραγόντων: ιστορία, θεσµοί, κίνητρα, οριζόντιες και κάθετες 
σχέσεις, εσωτερικές κοµµατικές διαµορφώσεις, κοινωνικο-
πολιτικές διαστάσεις, και εξωτερικό περιβάλλον.

� Kolinsky 1987: η ανάλυση των προτύπων σχηµατισµού 
κυβέρνησης σχετίζεται µε τη µελέτη της κοινοβουλευτικής 
συµπεριφοράς. Αυτό που είναι κοινό σε όλα τα πρότυπα 
αλληλεπίδρασης κυβέρνησης-αντιπολίτευσης είναι η 
εγκατάλειψη του δυαρχικού µοντέλου αντιπολίτευσης. Η 
συνθετότητα της δράσης και των τακτικών των κοµµάτων 
επικρατεί µε συναίνεση πάνω στη νοµιµοποίηση των κανόνων 
της πολιτικής αντιπολίτευσης. 
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Κοµµατικά συστήµατα

� Αυτό που διαφέρει στο ∆υτικοευρωπαϊκό 
στυλ αντιπολίτευσης είναι ο εντοπισµός 
του κέντρου στα ανά χώρα πρότυπα. 
Βρετανία (προ 1997), Ολλανδία, Ιταλία 
αντιπολίτευση από τα κεντροαριστερά εν 
αντιθέσει προς Ισπανία-Γαλλία (προ 
1996) από τα δεξιά. Σε χώρες όπως η 
Ο∆Γ υπάρχουν σηµαντικά 
εξωκοινοβουλευτικά κινήµατα πολιτικής 
αντιπολίτευσης (Πράσινοι προ 1997). 
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Κοµµατικά συστήµατα

� Bogdanov 1985. Υποστηρίζει ότι υπάρχει 
κάποιο είδος σχέσης µεταξύ 
κοινοβουλευτικών ρόλων. Τρεις τύποι 
εκλογικών σωµάτων: µονοεδρικές 
περιφέρειες, πολυεδρικές περιφέρειες, 
ενιαίες εθνικές περιφέρειες. 4 είδη ρόλων 
των κοινοβουλευτικών: εκπρόσωποι 
εκλογικού σώµατος, εκπρόσωποι 
κόµµατος, εκπρόσωποι συµφερόντων, 
εκπρόσωποι θεµατικών οµάδων χάραξης 
πολιτικής.
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Κοµµατικά συστήµατα-Συµπεράσµατα

� Τα πολιτικά κόµµατα είναι θεµελιώδη για τη 
δηµοκρατία. Η θέση τους απορρέει από την
αντίληψη περί δηµοκρατίας στις δυτικές χώρες.
Πλουραλισµός των συµφερόντων, άρνηση του 
µονοκοµµατισµού, πολιτικός ανταγωνισµός για την 
επιλογή πολιτικού προσωπικού και τη λήψη των 
πολιτικών αποφάσεων. 

� Πέρα από αυτή τη θεµελιώδη λειτουργία τα 
κόµµατα παίζουν έναν όλο και σηµαντικότερο ρόλο 
εξαιτίας των λειτουργιών που επιτελούν στο πλαίσιο 
της φιλελεύθερης δηµοκρατίας. Ελέγχουν όλα τα 
στάδια των πολιτικών διαδικασιών, από την 
κινητοποίηση µέχρι την επεξεργασία και την 
εφαρµογή των πολιτικών αποφάσεων. 
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Κοµµατικά συστήµατα-Συµπεράσµατα

� Τα κόµµατα δεν είναι τα µοναδικά πολιτικά 

υποκείµενα και δεν έχουν το µονοπώλιο 

άσκησης των πολιτικών λειτουργιών.

� Σε γενικές γραµµές, ο ρόλος τους ποικίλλει

από περίοδο σε περίοδο και από χώρα σε 

χώρα. 

� Όµως, τα κόµµατα είναι κατά κανόνα οι 

κεντρικοί πρωταγωνιστές του πολιτικού 

παιχνιδιού.
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Τα µοντέλα των κοµµάτων και τα χαρακτηριστικά τους
R. S. Katz and P. Mair. (1995). “Changing Models of Party Organization and Party Democracy” in Party Politics, Vol.1 

No.1 Jan.1995, pp 5-29

Χαρακτηριστικά Κόµµα ελίτ 
(στελεχών)

Κόµµα µαζών Πανσυλλεκτικό 
Κόµµα

Κόµµα καρτέλ

Χρονική περίοδος 19ος αιώνας 1880-1960 1945 - 1970 -

Βαθµός κοινωνικο-
πολιτικής 
συµπερίληψης

Περιορισµένο 
δικαίωµα ψήφου

Παροχή δικαιώµατος 
ψήφου και µαζική 
ψήφος

Καθολική 
ψηφοφορία

Καθολική 
ψηφοφορία

Βαθµός κατανοµής 
πολιτικά 
ουσιαστικών πόρων

Ιδιαίτερα 
περιορισµένοι

Σχετικά 
συγκεντροποιηµένη

Λιγότερο 
συγκετροποιηµένη

Σχετικά διάχυτη

Κυριότεροι στόχοι 
πολιτικής 

Κατανοµή 
προνοµίων

Κοινωνική 
µεταρρύθµιση ή 
αντίθεση σ’ αυτήν

Κοινωνική βελτίωση Πολιτική ως 
επάγγελµα 

Βάση κοµµατικού 
ανταγωνισµού

Αποδοθέν 
στάτους

Ικανότητα 
αντιπροσώπευσης

Αποτελεσµατικότητα 
πολιτικής

∆ιαχειριστική 
ικανότητα, 
αποδοτικότητα

Σχήµα εκλογικού 
ανταγωνισµού

Ελεγχόµενο Κινητοποίηση Ανταγωνιστικό Περιορισµένο

Φύση κοµµατικού 
έργου και 
κοµµατικής 
εκστρατείας 

Άσχετη Έντασης εργασίας Έντασης εργασία και 
κεφαλαίου

Έντασης κεφαλαίου
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Τα µοντέλα των κοµµάτων και τα χαρακτηριστικά τους

R. S. Katz and P. Mair. (1995). “Changing Models of Party Organization and Party 

Democracy” in Party Politics, Vol.1 Nr.1 Jan.1995, pp 5-29

Χαρακτηριστικά Κόµµα ελίτ Κόµµα µαζών Πανσυλλεκτικό 
Κόµµα

Κόµµα καρτέλ

Κυριότερη πηγή των 
κοµµατικών πόρων

Προσωπικές επαφές Εισφορές και 
πληρωµές µελών

Εισφορές από 
µεγάλη ποικιλία 
πηγών

Κρατικές 
επιχορηγήσεις

Σχέσεις µεταξύ 
κανονικών µελών 
και κοµµατικής ελίτ

Η ελίτ είναι τα 
«κανονικά µέλη»

Από κάτω προς τα 
πάνω. Η ελίτ είναι 
υπόλογη στα µέλη.

Από πάνω προς τα 
κάτω. Τα µέλη είναι 
οργανωτικοί 
cheerleaders για 
την ελίτ.

Αµοιβαία αυτονοµία 
οργανωτικά 
διαφορετικών 
στρωµάτων 
(stratarchy)

Χαρακτήρας 
σώµατος µελών

Μικρό και ελιτίστικο Μεγάλο και 
οµοιογενές, 
ενεργητικά 
στρατολογούµενο 
και εντασσόµενο. Η 
ιδιότητα του µέλους 
λογική συνέπεια της 
ταυτότητας. 
Έµφαση στα 
δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις.

Το σώµα των µελών 
είναι ανοιχτό σε 
όλους (ετερογένεια) 
και ενθαρρύνεται η 
ένταξη σ’ αυτό. 
Έµφαση στα 
δικαιώµατα και όχι 
στις υποχρεώσεις. Η 
ιδιότητα του µέλους 
είναι περιθωριακή 
σε σχέση µε την 
ατοµική ταυτότητα.

Ούτε δικαιώµατα, 
ούτε υποχρεώσεις 
έχουν σηµασία 
(θολή η διάκριση 
µεταξύ µελών και 
µη-µελών). Έµφαση 
στα µέλη ως άτοµα 
αντί ως οργανωµένο 
σώµα. Τα µέλη 
έχουν αξία για την 
συνεισφορά τους 
στο νοµιµοποιητικό 
µύθο.  
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Τα µοντέλα των κοµµάτων και τα χαρακτηριστικά τους

R. S. Katz and P. Mair. (1995). “Changing Models of Party 

Organization and Party Democracy” in Party Politics, Vol.1 
Nr.1 Jan.1995, pp 5-29

Χαρακτηριστικά Κόµµα ελίτ Κόµµα µαζών Πανσυλλεκτικό 
Κόµµα

Κόµµα καρτέλ

Κοµµατικοί δίαυλοι 
επικοινωνίας

∆ιαπροσωπικά 
δίκτυα

Το κόµµα 
προσφέρει τους 
δικούς του διαύλους 
επικοινωνίας

Το κόµµα 
ανταγωνίζεται για 
πρόσβαση σε µη 
κοµµατικούς 
διαύλους 
επικοινωνίας

Το κόµµα κερδίζει 
προνοµιακή 
πρόσβαση σε 
κρατικά 
ρυθµιζόµενους 
διαύλους 
επικοινωνίας

Θέση του κόµµατος 
µεταξύ κοινωνίας 
πολιτών και 
κράτους

Ασαφή όρια µεταξύ 
κράτους και 
πολιτικά σηµαντικής 
κοινωνίας πολιτών

Το κόµµα ανήκει 
στην κοινωνία 
πολιτών, αρχικά ως 
αντιπρόσωπος του 
νέου σηµαντικού 
τµήµατος της 
κοινωνίας πολιτών

Τα κόµµατα 
ανταγωνίζονται ως 
µεσάζοντες µεταξύ 
κοινωνίας πολιτών 
και κράτους

Το κόµµα γίνεται 
µέρος του κράτους

Στυλ 
αντιπροσώπευσης

Κηδεµονία Εκπρόσωπος Επιχειρηµατίας Κρατικός φορέας
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∆ιαστρωµατωµένη αυτονοµία οργανωτικής δοµής 

(stratachy): χαρακτηριστικά τρό
ου οργάνωσης 

κρατικού (
ολιτειακού στις ΗΠΑ) κόµµατος 

Εθνική επιτροπή

Πολιτειακή επιτροπή

Επαρχιακή (κοµητειακή) επιτροπή

∆ιαµερισµατική επιτροπή
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Κόµµατα στελεχών ή ελίτ

Κοινωνία πολιτών Κόµµατα

Κράτος
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Τα κόµµατα µαζών δρουν ως 

σύνδεσµοι µεταξύ του κράτους και 

της κοινωνίας 
ολιτών

Κοινωνία

πολιτών
Κόµµατα Κράτος
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Τα κόµµατα δρουν ως µεσάζοντες 

µεταξύ του κράτους και της κοινωνίας 


ολιτών

Κοινωνία πολιτών ΚράτοςΚόµµατα
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“Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: an Introduction” (with S. 

M. Lipset) 

in S. Rokkan and S.M. Lipset, 

Party Systems and Voter Alignments

(New York: Free Press , 1967
http://www.isv.uit.no/ansatte/edvarda/Marcusb/leture6.htm

∆ιαιρετική 
τοµή

Κρίσιµη συγκυρία ∆ιακυβεύµατα

Κέντρο-περιφέρεια Μεταρρύθµιση-
Αντιµεταρρύθµιση

Εθνική-Υπερεθνική 
θρησκεία

Εθνική γλώσσα-Λατινικά

Κράτος-εκκλησία Εθνική επανάσταση Κοσµικός-θρησκευτικός 
έλεγχος της εκπαίδευσης 
των µαζών

Γη-βιοµηχανία Βιοµηχανική επανάσταση Ύψη δασµών αγροτικών 
προϊόντων: διατήρηση 
ελέγχων ή  ελευθερία για 
τις βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις

Ιδιοκτήτης-εργάτης Ρώσικη επανάσταση Ενσωµάτωση σε εθνική 
πολιτεία ή στράτευση σε 
διεθνές επαναστατικό 
κίνηµα
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Κοµµατικά συστήµατα Κοµµατικά συστήµατα Κοµµατικά συστήµατα Κοµµατικά συστήµατα Καθιερωµένες δηµοκρατίες

Κυρίαρχου κόµµατος ∆ικοµµατικά Πολυκοµµατικά

Σύνδεση κόµµατος µε ιστορικές στιγµές 

ανάπτυξης λαού και πολιτικής 

κουλτούρας.

Κανένα από τα δύο βασικά κόµµατα 

δεν κυριαρχεί οπότε ο φόβος ήττας από 

το αντίπαλο κόµµα κρατά σε ισορροπία 

το σύστηµα.

Προσφορά σαφών επιλογών στους 

εκλογείς και ανάλογα µε το πώς 

µεταφράζονται σε ψήφους 

(πλειοψηφικά ή µη)  ικανότητα 

µετατροπής σε νόµους και 

εφαρµοζόµενες πολιτικές

Ιδιαίτερα στοιχεία εκλογικού 

συστήµατος ή ικανότητα κυρίαρχου 

κόµµατος να κατασκευάζει 

συνασπισµούς αποκλείοντας 

ορισµένους τύπους αντιπολίτευσης.

Σηµαντικά αποκλίνουσες µορφές 

δικοµµατισµού ανάλογα µε το είδος 

των κανόνων (συνταγµατικοί, εκλογικοί 

κ.α.) που καθορίζουν το πλαίσιο του 

ανταγωνισµού και ανάλογα µε τη 

δυναµική των περιστάσεων.

Συνήθως κυβερνά συνασπισµός 

κοµµάτων και ο πολυκοµµατισµός 

αφορά κυρίως τις εκλογικές 

διαδικασίες.

Σχετικά σταθερό πλαίσιο (κοινωνικό, 

οικονοµικό, πολιτισµικό) και η ανάγκη 

αλλαγής δεν γίνεται ιδιαίτερα 

αντιληπτή.

Εκδοχές αναλογικής αντιπροσώπευσης

∆εκαετία ’90-00: παρακµή κυρίαρχου 

κόµµατος λόγω του αυξανόµενου 

κυνισµού των ψηφοφόρων, της 

οικονοµικής κρίσης και αδυναµία 

προστασίας κράτους πρόνοιας σε φάση 

παγκοσµιοποίησης

∆εκαετία ’90-00: παρακµή κυρίαρχου 

κόµµατος λόγω του αυξανόµενου 

κυνισµού των ψηφοφόρων, της 

οικονοµικής κρίσης και αδυναµία 

προστασίας κράτους πρόνοιας σε φάση 

παγκοσµιοποίησης

Νέα κόµµατα στο προσκήνιο 

αµφισβητούν το πολιτικό σύστηµα 

(Πράσινοι, λαϊκιστική ακροδεξιά).


