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Κομματικά συστήματα σε καθιερωμένες δημοκρατίες 

Κσρίαρτοσ θόκκατος Δηθοκκατηθά Ποισθοκκατηθά 

ύλδεζε θόκκαηνο κε ηζηνξηθέο ζηηγκέο 

αλάπηπμεο ιανύ θαη πνιηηηθήο 

θνπιηνύξαο. 

Καλέλα από ηα δύν βαζηθά θόκκαηα 

δελ θπξηαξρεί νπόηε ν θόβνο ήηηαο από 

ην αληίπαιν θόκκα θξαηά ζε ηζνξξνπία 

ην ζύζηεκα. 

Πξνζθνξά ζαθώλ επηινγώλ ζηνπο 

εθινγείο θαη αλάινγα κε ην πώο 
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εκαληηθά απνθιίλνπζεο κνξθέο 

δηθνκκαηηζκνύ αλάινγα κε ην είδνο 

ησλ θαλόλσλ (ζπληαγκαηηθνί, εθινγηθνί 

θ.α.) πνπ θαζνξίδνπλ ην πιαίζην ηνπ 

αληαγσληζκνύ θαη αλάινγα κε ηε 

δπλακηθή ησλ πεξηζηάζεσλ. 
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θνκκάησλ θαη ν πνιπθνκκαηηζκόο 

αθνξά θπξίσο ηηο εθινγηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

ρεηηθά ζηαζεξό πιαίζην (θνηλσληθό, 

νηθνλνκηθό, πνιηηηζκηθό) θαη ε αλάγθε 

αιιαγήο δελ γίλεηαη ηδηαίηεξα 

αληηιεπηή. 
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