
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΤΥΠΟΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥΣ (MAURICE DUVERGER) 
 
Την πρώτη συστηματική και εμπειρική συγκριτική μελέτη των κομμάτων έκανε ο Maurice Duverger, 

ένας  από  τους  σημαντικότερους  πολιτικούς  θεωρητικούς  της  Γαλλίας  του  20ού  αιώνα,  ο  οποίος 
υποστήριξε  ότι  η  κομματική  δομή  συνδέεται  άμεσα  με  την  ιστορική  προέλευση  του  κόμματος. 
Ξεκινώντας  από  τη  βασική  διάκριση  μεταξύ  κομμάτων  κοινοβουλευτικής  (παραδείγματος  χάρη  τα 
φιλελεύθερα κόμματα) και εξωκοινοβουλευτικής προέλευσης (παραδείγματος χάρη το Εργατικό Κόμμα 
της  Μ.  Βρετανίας  που  ιδρύθηκε  από  εργατικά  συνδικάτα),  ο  Duverger  παρουσίασε  τέσσερις  τύπους 
κομματικής δομής: 

 
α) την εκλογική επιτροπή, 
β) τον οργανωτικό τύπο, 
γ) τον πυρήνα και 
δ) την πολιτοφυλακή. 
 
Βέβαια,  ο  ίδιος  ο  Duverger  τόνισε  ότι  οι  τέσσερις  τύποι,  που  θα  δούμε  αναλυτικότερα  αμέσως 

παρακάτω, συναντώνται συνήθως σε συνδυασμό μεταξύ τους παρά στην αμιγή τους μορφή.    
 
• Εκλογική επιτροπή  
Αυτή  η  μορφή  κομματικής  οργάνωσης  συνδέεται  με  την  εποχή  πριν  από  την  καθιέρωση  της 

καθολικής  ψηφοφορίας,  δηλαδή  με  το  φιλελεύθερο/κοινοβουλευτικό  και  όχι  δημοκρατικό  πολιτικό 
σύστημα,  τότε  που  την  πολιτική  διαδικασία  επηρέαζαν  ομάδες  με  χαλαρή  οργάνωση  και  κοινές 
πολιτικές  ιδέες.  Το 19ο  αιώνα συναντάμε  δύο μορφές πολιτικών ομάδων  της  εκλογικής  επιτροπής:  τις 
συντηρητικές  (αριστοκρατία,  ανώτεροι  κληρικοί,  τραπεζίτες  κ.ά.)  και  τις  φιλελεύθερες  (έμποροι, 
δημόσιοι υπάλληλοι κ.ά.).      

Η  εκλογική  επιτροπή  που  σαν  μορφή  κομματικής  δομής  αποδυναμώθηκε  με  την  καθιέρωση  του 
καθολικού δικαιώματος ψήφου, 

 
- έχει μικρό αριθμό μελών, 
- δεν έχει την τάση να διευρύνεται, 
- επικεντρώνεται κυρίως στην εκλογική δραστηριότητα, 
- τα μέλη της έχουν επιλεγεί επειδή διαθέτουν κοινωνική επιρροή σε τοπικό επίπεδο. 

 
Παραδείγματα της εκλογικής επιτροπής: το Γαλλικό Ριζοσπαστικό Κόμμα και το Εργατικό Κόμμα 

της Μ. Βρετανίας πριν το 1918.  
 
• Οργανωτικός τύπος 
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Προέκυψε  από  την  επέκταση  του  δικαιώματος  ψήφου  στην  εργατική  τάξη  και  την  ανάγκη  να 
αντιμετωπιστούν  οι  εκλογικές  δαπάνες  των  υποψηφίων  των  νέων  μαζικών  κομμάτων.  Στην  ουσία, 
αποτελεί εφεύρεση των ευρωπαϊκών σοσιαλιστικών κομμάτων και αναφέρεται σε μαζικά κόμματα, που 
αποβλέπουν στην προσέλκυση και απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων μελών.  

Ο οργανωτικός τύπος χαρακτηρίζει την κομματική δομή των εκβιομηχανισμένων δημοκρατιών και 
 

- βασίζεται στην τοπική οργάνωση, 
- έχει συγκεντρωτική κομματική δομή, 
- δεν περιορίζει τη δράση του στην εκλογική διαδικασία  
- αλλά αποβλέπει στη διαρκή πολιτική δραστηριότητα και παρουσία. 

 
Παραδείγματα οργανωτικού τύπου: το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD). 
 
• Πυρήνας 
Η μορφή  της  κομματικής  δομής  του πυρήνα προέρχεται  από  το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα  της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης και το 1924 (3η Διεθνής) υιοθετήθηκε από τα κομμουνιστικά κόμματα όλων 
των κρατών.   

Ο πυρήνας 
 

- είναι μικρότερος από την τοπική οργάνωση,  
- σε αντίθεση με την εκλογική επιτροπή και τον οργανωτικό τύπο, δεν συγκροτείται 

βάσει γεωγραφικών κριτηρίων, 
- δεν ενδιαφέρεται για την εκλογική νίκη,   
- έχει συνεχή πολιτική δραστηριότητα, 
- λειτουργεί μυστικά, συνωμοτικά και δημαγωγικά, 
- αποβλέπει στο να προστατέψει το κόμμα από εχθρικούς παράγοντες. 

 
Σχεδόν  όλα  τα  δυτικοευρωπαϊκά  κομμουνιστικά κόμματα  είναι,  σήμερα,  πιο  κοντά στην  δομή  του 

οργανωτικού τύπου  (τοπική οργάνωση) από ό,τι σε αυτήν του πυρήνα και επικεντρώνονται στο στόχο 
της εκλογικής επιτυχίας. 

 
• Πολιτοφυλακή 
Η πολιτοφυλακή αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά στρατιωτικών ομάδων και είναι δημιούργημα των 

φασιστικών κομμάτων.  
Αυτή η μορφή κομματικής δομής 
 

- αποτελείται από πολύ μικρές ομάδες, 
- έχει καθαρά ιεραρχικό χαρακτήρα, 
- επιβάλλει αυστηρή πειθαρχία στα μέλη της. 

 
Παραδείγματα πολιτοφυλακής: οι παραστρατιωτικές ομάδες του Χίτλερ και του Μουσολίνι.      
 
Πάντως,  σε  γενικές  γραμμές,  πρέπει  να  τονίσουμε  το  γεγονός  ότι  η  κομματική  δομή  είναι  ένα 

σύνθετο  φαινόμενο  με  πολλούς  παραμέτρους.  Συνεπώς,  για  να  το  μελετήσει  κανείς  οφείλει  να 
λαμβάνει υπόψη του μια σειρά παραγόντων όπως 

 
- την ιδεολογία και τους στόχους του κόμματος, 
- τους υπάρχοντες πολιτικούς θεσμούς και τις κυβερνητικές δομές, 
- κοινωνικοοικονομικές  συνθήκες,  όπως  ο  βαθμός  της  γενικότερης  οικονομικής 

ανάπτυξης, 
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- τον εθνικισμό και τις θρησκευτικές διαιρέσεις, όπως σε περιπτώσεις των ακροδεξιών 
κομμάτων  και  των  προβλημάτων  που  αντιμετωπίζουν  στα  πλαίσια  των  δημοκρατικών 
συστημάτων, 

- ιστορικούς  παράγοντες,  όπως  οι  σύγχρονες  απαιτήσεις  της  πολιτικής  διαδικασίας 
που  απαιτεί  ένα  βαθμό  αστικοποίησης  των  κομμάτων  και  τη  χρησιμοποίηση  των ΜΜΕ 
(βλ. A. R. Ball και B. G. Peters, Σύγχρονη Πολιτική και Διακυβέρνηση).            
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 
 

Πέρα  από  την  κλασική  ταξινόμηση  των  κομμάτων  σύμφωνα  με  τη  δομή  και  την  ιστορική  τους 
προέλευση, η ταξινόμηση των σύγχρονων κομμάτων μπορεί να γίνει με κριτήριο: 

 
α) την οργάνωσή τους (ουσιαστικά υιοθετείται, εδώ, η πρόταση του M. Duverger), 
β) τους στόχους και την σχέση τους με τις λαϊκές μάζες,  
γ) το συνταγματικό ή μη συνταγματικό τους χαρακτήρα και 
δ) την ιδεολογία τους.    
 
Έτσι, λοιπόν, σήμερα διακρίνουμε τέσσερις βασικούς κομματικούς τύπους: 
α) ανάλογα με την οργάνωσή τους:  
τα  κόμματα  στελεχών  και  τα  μαζικά  κόμματα  (M. Duverger)  /  πολυσυλλεκτικά  κόμματα  (O. 

Kirchheimer) 
β) ανάλογα με τους στόχους τους:  
τα κόμματα αντιπροσώπευσης και τα κόμματα ενσωμάτωσης (Sigmund Neumann) 
γ) ανάλογα με τον συνταγματικό ή μη συνταγματικό τους χαρακτήρα:  
τα συνταγματικά και τα επαναστατικά ή απολυταρχικά ολοκληρωτικά κόμματα
δ) ανάλογα με την ιδεολογία τους:  
τα αριστερά και τα δεξιά κόμματα
 
•  Κόμματα  στελεχών  και  μαζικά  κόμματα  (M.  Duverger)  /  πολυσυλλεκτικά  κόμματα  (O. 

Kirchheimer) 
Η πιο συνηθισμένη διάκριση κομμάτων αφορά το χαρακτηρισμό τους σε κόμματα στελεχών και σε 

μαζικά κόμματα και γίνεται με κριτήριο την κομματική οργάνωση.  
Τα κόμματα στελεχών (cadre parties) έχουν κοινά σημεία με τη μορφή της κομματικής δομής που ο 

Duverger ονόμασε «εκλογική επιτροπή». Σήμερα θεωρούμε ότι τα κόμματα στελεχών στηρίζονται σε 
μια πολιτική ελίτ που 

  
- μπορεί να καθοδηγήσει ιδεολογικά τις λαϊκές μάζες, 
- είναι κατάλληλα εκπαιδευμένη και επαγγελματικά καταρτισμένη και 
- οφείλει  να  επιδεικνύει  ένα  ψηλό  επίπεδο  πολιτικής  αφοσίωσης  και  ιδεολογικής 

πειθαρχίας. 
 
Από την άποψη αυτή, κόμματα στελεχών ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης,  το Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας,  το Φασιστικό Κόμμα της  Ιταλίας.  Επίσης στην  ίδια 
κατηγορία ανήκει και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας.  

 
Τα μαζικά κόμματα αντιστοιχούν στην κατηγορία «οργανωτικός τύπος» του Duverger. Βασικό τους 

χαρακτηριστικό είναι το ότι  
 

- δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη στρατολόγηση και την οργάνωση και λιγότερο στην 
ιδεολογία, 

- επιδιώκουν  την  αύξηση  του  αριθμού  των  μελών  τους  και  τη  διεύρυνση  της 
εκλογικής τους βάσης, 

- καταγράφουν τα μέλη τους, 
- έχουν υποχρεωτικές συνδρομές για τα μέλη τους,  
- συγκεντρωτικό χαρακτήρα και 
- αυστηρή  ιεραρχική  πυραμιδοειδή  οργάνωση  (ηγεσία,  κεντρική  επιτροπή, 

κοινοβουλευτική ομάδα). 
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Από τα τέλη του 19ου αιώνα, διακρίνουμε τρία είδη μαζικών κομμάτων: 
 

- τα σοσιαλιστικά 
- τα κομμουνιστικά και 
- τα φασιστικά. 

 
Παραδείγματα  μαζικών  κομμάτων:  το  Γερμανικό  Σοσιαλδημοκρατικό  Κόμμα  (SPD)  και  το 

Εργατικό Κόμμα της Μ. Βρετανίας   
 
Θα πρέπει, όμως, να τονίσουμε ότι τα περισσότερα σύγχρονα κόμματα ανήκουν στην κατηγορία των 

πολυσυλλεκτικών  κομμάτων,  ένας  όρος  που  για  πρώτη  φορά  χρησιμοποίησε  το  1966  ο  Otto 
Kirchheimer.  Μετά  το  Β’  Παγκόσμιο  Πόλεμο,  τα  μαζικά  κόμματα  που  εξέφραζαν  αυστηρές  ταξικές 
δομές μετασχηματίστηκαν σε «κόμματα του λαού» (catch‐all‐parties).     

Τα πολυσυλλεκτικά κόμματα διαφέρουν από το κλασικό μοντέλο των μαζικών κομμάτων στο ότι  
 

- δίνουν έμφαση στην ηγεσία η οποία γίνεται εξωστρεφής, και την ενότητα, 
- υποβιβάζουν τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά του κόμματος, 
- υποβαθμίζουν τη σημασία των μεμονωμένων μελών αποβλέποντας, κυρίως, στο να 

προκαλέσουν την ευρύτερη συναίνεση και την εκλογική επιτυχία, 
- έχουν  ευκαιριακές  και  περιορισμένες  σχέσεις  με  τους  ψηφοφόρους  τους,  οι  οποίοι 

είναι χρήσιμοι μόνο κατά την περίοδο της προεκλογικής εκστρατείας.  
      
Τα  χαρακτηριστικότερα  παραδείγματα  σύγχρονων  πολυσυλλεκτικών  κομμάτων  είναι  το 

Ρεπουμπλικανικό και το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ, το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα 
(SPD), το Fianna Fail της Ιρλανδίας και το Εργατικό Κόμμα της Μ. Βρετανίας   

 
• Κόμματα αντιπροσώπευσης και κόμματα ενσωμάτωσης (Sigmund Neumann, 1956) 
Η διάκριση αυτή γίνεται με κριτήριο τους στόχους των πολιτικών κομμάτων σε σχέση με τις λαϊκές 

μάζες.  
Τα κόμματα αντιπροσώπευσης  
 

- αποβλέπουν κυρίως, στην εξασφάλιση ψήφων και την εκλογική επιτυχία,  
- τους  ενδιαφέρει  περισσότερο  να  εκφράζουν  την  κοινή  γνώμη  και  λιγότερο  να  την 

διαμορφώνουν, 
- υιοθετούν μια πολυσυλλεκτική στάση που στηρίζεται στα πραγματιστικά δεδομένα 

της αγοράς.  
 

Η  κυριαρχία  κομμάτων  αντιπροσώπευσης  στη  σύγχρονη  πολιτική  συνδέεται  με  τις  απόψεις 
πολιτικών  αναλυτών  όπως  οι  Γ.  Σουμπέτερ  (Θεωρία  του  Ανταγωνιστικού  Ελιτισμού)  και  Α.  Ντάουνς 
(Οικονομική  Θεωρία  της  Δημοκρατίας),  σύμφωνα  με  τις  οποίες  η  «δημοκρατία  είναι  η  εξουσία  του 
πολιτικού» και ο πολιτικός αποβλέπει μόνο στην απόκτηση της πολιτικής δύναμης.   

   
Αντίθετα,  τα  κόμματα  ενσωμάτωσης  αποβλέπουν  περισσότερο  στο  να  κινητοποιήσουν,  να 

διαπαιδαγωγήσουν  και  να  εμπνεύσουν  τις  λαϊκές  μάζες  από  το  να  ανταποκρίνονται,  απλά,  στους 
προβληματισμούς τους. Έτσι, 

 
- έχουν μόνιμη και συγκεντρωτική οργάνωση και 
- επιδιώκουν να απορροφήσουν μεγάλες μάζες μελών.  
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Παραδείγματα  κομμάτων  ενσωμάτωσης:  τα  μαζικά  Χριστιανοδημοκρατικά  κόμματα  της 
Γερμανίας πριν και μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και, γενικά, τα σοσιαλιστικά πριν αποθαρρυνθούν 
από τις εκλογικές τους αποτυχίες.  

 
•  Συνταγματικά και επαναστατικά κόμματα 
Το  κριτήριο  εδώ  είναι  ο  συνταγματικός  ή  όχι  χαρακτήρας  των  κομμάτων.  Συγκεκριμένα  τα 

συνταγματικά κόμματα 
 

- αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα δικαιώματα άλλων κομμάτων, 
- λειτουργούν μέσα στα πλαίσια κανόνων και περιορισμών, 
- αναγνωρίζουν  τη  διάκριση  ανάμεσα  στο  κόμμα  που  κατέχει  την  εξουσία  και  στο 

πολιτικά ουδέτερο κράτος  (κρατικοί θεσμοί όπως η γραφειοκρατία, η δικαστική εξουσία κ.ά.) 
και 

- σέβονται απόλυτα τους κανόνες του εκλογικού ανταγωνισμού. 
 
Συνταγματικά είναι όλα τα παραδοσιακά κόμματα των φιλελεύθερων δημοκρατιών.  
 
Τα  επαναστατικά  ή  απολυταρχικά  ολοκληρωτικά  κόμματα  αριστερής  ή  δεξιάς  ιδεολογίας 

στοχεύουν στην κατάλυση του συνταγματικού κράτους και στην κατάληψη της εξουσίας με κάθε μέσον. 
Όταν βρίσκονται στην εξουσία, τα κόμματα αυτά δεν αναγνωρίζουν το προηγούμενο πολιτικό σύστημα, 
καταργούν κάθε είδος κομματικού ανταγωνισμού κι ελέγχουν πλήρως τον κρατικό μηχανισμό.  

Το επαναστατικά κόμματα 
 

- έχουν άκαμπτους ιδεολογικούς στόχους, 
- είναι οργανωμένα πάνω στα πρότυπα μιας αυστηρής πειθαρχίας, 
- δημιουργούν και χρησιμοποιούν παραστρατιωτικά όργανα, 
- χρησιμοποιούν  τη  νεολαία  του  κόμματος  σαν  στάδιο  προετοιμασίας  για  τα 

κομματικά μέλη του μέλλοντος. 
 
Παραδείγματα  επαναστατικών  κομμάτων:  Κομμουνιστικό  Κόμμα  της  πρώην  Σοβιετικής 

Ένωσης, το Γερμανικό Ναζιστικό Κόμμα και το φασιστικό κόμμα του Μουσολίνι.       
 
• Αριστερά και δεξιά κόμματα 
Η τελευταία μορφή διάκρισης αφορά το ιδεολογικό κριτήριο. 
Τα αριστερά κόμματα –προοδευτικά, σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά–  
 

- αποβλέπουν  στην  αλλαγή  (κοινωνική  αναμόρφωση  ή  ολοκληρωτική  οικονομική 
μεταμόρφωση) και 

- παραδοσιακά  υποστηρίζονται  από  τα  οικονομικά  ασθενέστερα  κοινωνικά 
στρώματα. 

 
Τα δεξιά κόμματα (συντηρητικά και φασιστικά) 
 

- αποβλέπουν στην διατήρηση της ισχύουσας κοινωνικής κατάστασης και 
- υποστηρίζονται από οικονομικά συμφέροντα.        

 
 

 
                     
 
 


	 

