
Ευχαριστίες

Η ιδέα για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου προέκυψε αρκε-
τά χρόνια πριν, την περίοδο της εκπόνησης της διδακτορι-
κής μου εργασίας, και αποτελεί καρπό μιας ερευνητικής και 

αναγνωστικής προσπάθειας των τελευταίων δέκα ετών. Η έλλειψη 
ενός βιβλίου στην ελληνική γλώσσα που να πραγματεύεται τις κυ-
ριότερες θεωρίες για τις πολιτικές ελίτ αποτέλεσε το βασικό κίνητρο 
για την υλοποίηση αυτού του συγγραφικού εγχειρήματος.

Μολονότι η συγγραφή αποτελεί κατά βάση μια μοναχική δια-
δικασία, η έκδοση του συγκεκριμένου συγγράμματος δεν θα ήταν 
εφικτή χωρίς τη συμβολή κάποιων ανθρώπων οι οποίοι, άμεσα ή 
έμμεσα, συνετέλεσαν στην υλοποίησή του.

Την περίοδο της διδακτορικής μου διατριβής, οι Μιχάλης Σπουρ-
δαλάκης και Δημήτρης Σωτηρόπουλος ήταν οι άνθρωποι που με βο-
ήθησαν πολύ στην αρχική μου ενασχόληση με τις πολιτικές ελίτ, γι’ 
αυτό τους ευχαριστώ θερμά. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στους διοργανωτές του σεμινα-
ρίου «Κοσμάς Ψυχοπαίδης», Στέφανο Δημητρίου, Αλίκη Λαβράνου 
και Θωμά Νουτσόπουλο, καθώς και σε όλους τους συμμετέχοντες. 
Οι παρατηρήσεις και οι συμβουλές τους υπήρξαν πολύτιμες όσον 
αφορά τη διαμόρφωση του δεύτερου κεφαλαίου για την Ιταλική 
Σχολή των Ελίτ.

Οι Θανάσης Γκιούρας, Δημήτρης Γιακούλας, Γιάννης Καραγιάν-
νης και Σταμάτης Πουλακιδάκος ήταν οι άνθρωποι στους οποίους 
πολλές φορές στράφηκα για να ζητήσω τη γνώμη τους, που μου την 
προσέφεραν απλόχερα. Τους είμαι ευγνώμων.

Οι καλοί συνάδελφοι Σπύρος Καλτσάς και Θωμάς Νουτσόπου-
λος, καθώς και η Άννα Μπουλογούρη, ανέλαβαν το κοπιώδες έργο 
να διαβάσουν το βιβλίο και να προτείνουν τροποποιήσεις, βελτιώ-
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σεις και αλλαγές. Η συμβολή τους είναι πολύ σημαντική και τους 
ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.

Οι εκδόσεις Προπομπός προσέγγισαν εξαρχής με ιδιαίτερη χαρά 
τη συγκεκριμένη έκδοση. Τους ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία 
και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. 

Οι γονείς μου Νίκος και Κική, από τα φοιτητικά μου κιόλας χρό-
νια, στάθηκαν δίπλα μου σε όποια επιλογή έκανα, προσφέροντάς 
μου ανεξάντλητη υποστήριξη και ενθάρρυνση. Δίχως άλλο, η συμ-
βολή τους είναι τεράστια.

Τέλος, το μεγαλύτερο ευχαριστώ οφείλω στην Εμμανουέλα. 
Εκτός από σύντροφός μου στη ζωή, ήταν και σύντροφός μου στο 
δύσκολο αυτό εγχείρημα. Πολλές φορές με συμβούλευσε για το συ-
γκεκριμένο βιβλίο, όντας παράλληλα και ο άνθρωπος που είδε τις 
αρχικές εκδοχές αυτού του κειμένου, κάνοντάς μου σημαντικές πα-
ρατηρήσεις και προτάσεις για τη βελτίωσή του. Χωρίς τη συμβολή, 
αλλά κυρίως την κατανόησή της σε όλα τα επίπεδα, η ολοκλήρωσή 
του θα ήταν αναμφίβολα ένα έργο πολύ πιο δύσκολο.



Πρόλογος

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης μονογραφίας είναι η περι-
γραφή των κυριότερων θεωριών για τις πολιτικές ελίτ από τα 
τέλη του 19ου αιώνα έως και τις μέρες μας, με έμφαση στις 

επιδράσεις που έχουν ασκήσει στη λειτουργία των πολιτικών συ-
στημάτων. Μέσω της ανάλυσης των συγκεκριμένων θεωριών, προ-
κύπτει ως βασικός στόχος η ανάδειξη του τρόπου διαμόρφωσης και 
επιρροής της πολιτικής εξουσίας στις σύγχρονες κοινωνίες, έχοντας 
ως κύρια μεταβλητή ανάλυσης τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ηγε-
τικές πολιτικές ομάδες. Το παρόν σύγγραμμα επιδιώκει να καλύψει 
ένα κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία αναφορικά με τις 
θεωρίες για τις πολιτικές ελίτ, και παράλληλα να συντελέσει στην επι-
στημονική συζήτηση για τον ρόλο που διαδραματίζουν οι σύγχρονες 
πολιτικές ηγεσίες στη διαμόρφωση του πολιτικού φαινομένου. Πα-
ρόλο που το συγκεκριμένο σύγγραμμα καλύπτει ένα μεγάλο εύρος 
θεωριών, ορισμένες εκ των οποίων έχουν διατυπωθεί αρκετές δεκα-
ετίες πριν, είναι γεγονός ότι οι περισσότερες εξ αυτών εξακολουθούν 
να είναι επίκαιρες. Η εν λόγω διαπίστωση συνδέεται με το γεγονός 
ότι εστιάζουν και αναλύουν ζητήματα, όπως οι επιδράσεις των συν-
θηκών της κρίσης στη λειτουργία των πολιτικών συστημάτων, η άνο-
δος και η πτώση των ελίτ, αλλά και τα μέσα που οι τελευταίες έχουν 
στη διάθεσή τους προκειμένου να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους 
σε μια κοινωνία. Αναμφισβήτητα, αυτά τα ζητήματα βρίσκονται στον 
πυρήνα της μελέτης του σύγχρονου πολιτικού φαινομένου. 

Ο ανά χείρας τόμος χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κε-
φάλαιο παρουσιάζονται οι κύριοι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί 
για τις πολιτικές ελίτ, με έμφαση στην αξιολόγησή τους, αλλά και 
στην ανάδειξη των παραμέτρων εκείνων που καθιστούν δύσκολη τη 
διατύπωση ενός κοινώς αποδεκτού ορισμού. Παράλληλα, στο πρώ-
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το κεφάλαιο αναλύονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά των θεωρι-
ών των ελίτ, αλλά και οι λόγοι που καθιστούν σημαντική τη μελέτη 
των συγκεκριμένων θεωριών. Τέλος, αναπτύσσεται και μια βασική 
διάκριση μεταξύ πολιτικών ελίτ, με την έννοια των στελεχών που 
κατέχουν αντίστοιχες θεσμικές πολιτικές θέσεις (π.χ., κοινοβουλευ-
τικές, υπουργικές) και ελίτ στον χώρο της πολιτικής, ένας όρος που 
περιγράφει τα στελέχη εκείνα που προέρχονται από άλλους τομείς 
της κοινωνίας, πλην όμως διαθέτουν σημαντικό ρόλο στη διαδικα-
σία επηρεασμού των πολιτικών αποφάσεων (π.χ., οικονομία, γρα-
φειοκρατία). Η συγκεκριμένη διάκριση κρίνεται απαραίτητη για την 
καλύτερη κατανόηση των θεωριών που περιλαμβάνονται στο βιβλίο. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι θεωρίες των εκπρο-
σώπων της Ιταλικής Σχολής των Ελίτ, και πιο συγκεκριμένα των 
Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto και Robert Michels, όπως αναπτύ-
χθηκαν από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τις πρώτες δεκαετίες 
του 20ού. Ακολουθώντας τη βιβλιογραφία και την επιστημονική συ-
ζήτηση γύρω από τις συγκεκριμένες θεωρίες, το κύριο επιχείρημα 
που αναπτύσσεται είναι ότι οι θεωρίες της Ιταλικής Σχολής των Ελίτ 
δεν συνιστούν στον πυρήνα τους αντιδημοκρατικές θεωρίες, αλλά 
μία κριτική προσέγγιση της δημοκρατίας.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρίες που 
αναπτύχθηκαν υπό το πρίσμα του δημοκρατικού ελιτισμού, ή εναλ-
λακτικά της αντίληψης ότι δημοκρατία και ελίτ δεν είναι ασύμβα-
τες έννοιες. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύονται οι θεωρίες των Harold 
Lasswell, Karl Mannheim, Charles Wright Mills, Suzan Keller, 
William Domhoff και Robert Putnam. Οι εν λόγω θεωρίες επιμερί-
ζονται σε δύο κύρια θεωρητικά ρεύματα. Στο πρώτο εξ αυτών, εκεί-
νο της κυρίαρχης ελίτ (ruling elite), βασικό επιχείρημα αποτελεί η 
ύπαρξη μίας ελίτ ή ενός μικρού αριθμού κατηγοριών ελίτ που μπο-
ρεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια (π.χ., πολιτική, οικονομική), όπου 
κύρια χαρακτηριστικά αποτελούν η ύπαρξη ενός ισχυρού βαθμού 
κοινωνικής ομοιογένειας, η παρουσία ενιαίας δομής, αλλά και η 
ευρεία ομοφωνία γύρω από ένα μεγάλο εύρος θεμάτων. Αντίθετα, 
στο δεύτερο εξ αυτών, που συγκροτεί την πλουραλιστική προσέγ-
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γιση των ελίτ (plural elite), οι ελίτ εντοπίζονται σ’ έναν σημαντικό 
αριθμό πτυχών της κοινωνίας, διατηρούν ξεχωριστή δομή, μεγάλο 
βαθμό αυτονομίας, καθώς και έναν πιο περιορισμένο βαθμό κοι-
νωνικής ομοιογένειας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις για 
τις ελίτ. Έμφαση δίνεται στις θεωρίες των John Higley, Heinrich Best, 
Mattei Dogan, Jan Pakulski, Eva Etzioni-Halevy, Luca Verzichelli, 
Maurizio Cotta, Ursula Hoffmann-Lange, Murray Milner και 
Michael Burton. Οι συγκεκριμένες θεωρίες αναλύονται βάσει τρι-
ών κύριων παραμέτρων. Πρόκειται για τον τρόπο διαμόρφωσης και 
λειτουργίας των ελίτ στις σύγχρονες κοινωνίες, τον ρόλο των ελίτ 
υπό το πρίσμα της διεθνοποίησης της διαδικασίας λήψης αποφά-
σεων, και την ανάλυση του ρόλου των ελίτ σε συνθήκες κρίσης και 
έντονων κοινωνικών αλλαγών.

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές τάσεις 
και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της εμπειρικής έρευνας για τις ελίτ 
και το πολιτικό προσωπικό τα τελευταία χρόνια, τόσο σε διεθνές 
επίπεδο όσο και στην περίπτωση της Ελλάδας. 

Το συγκεκριμένο σύγγραμμα είναι γραμμένο με απλό τρόπο και 
απευθύνεται τόσο σε φοιτητές και καθηγητές στο πεδίο των πολιτι-
κών και κοινωνικών επιστημών όσο και στο ευρύτερο αναγνωστικό 
κοινό, που επιθυμεί να κατανοήσει τη λειτουργία του σύγχρονου 
πολιτικού φαινομένου και τη διαμόρφωση της πολιτικής εξουσίας, 
υπό την οπτική των ηγετικών πολιτικών ομάδων. 





1 | Ορίζοντας  
τις πολιτικές ελίτ

1.1 Εισαγωγή

Η χρήση του όρου «πολιτικές ελίτ» αποτελεί κοινό τόπο στη 
δημόσια σφαίρα εδώ και αρκετές δεκαετίες. Στον δημόσιο 
λόγο, ο εν λόγω όρος συνήθως έχει αρνητική χροιά, υπο-

νοώντας έναν περιορισμένο αριθμό στελεχών που διαθέτουν δυσα-
νάλογα μεγάλη εξουσία συγκριτικά με τους απλούς πολίτες, τόσο σε 
επίπεδο πρόσβασης σε ισχυρές θέσεις όσο και σε επίπεδο επιρροής 
στη διαδικασία διαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων1. 

Παρόλο που η διαπίστωση αυτή δεν απέχει πολύ από την πραγ-
ματικότητα, είναι γεγονός ότι από μόνη της δεν είναι επαρκής ώστε 
να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνεπάγεται η ύπαρξη των πολιτικών 
ελίτ στη λειτουργία ενός πολιτικού συστήματος. Τι ακριβώς υποδη-
λώνει για μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία, η ύπαρξη πολιτικών 
ελίτ; Ποια είναι εκείνα τα μέλη που συγκροτούν τις ελίτ στην πολι-
τική, από ποιους τομείς της κοινωνίας προέρχονται και ποια σχέση 
διαμορφώνεται μεταξύ τους; Ποιες είναι οι συνθήκες που συμβάλ-
λουν στην ανάδειξη και την αναπαραγωγή τους; Πώς διαμορφώνε-
ται η σχέση μεταξύ πολιτικών ελίτ και πολιτών;

Αναμφίβολα, τα παραπάνω ερωτήματα θέτουν ένα πλαίσιο ανά-
λυσης και συνιστούν τα βασικότερα ερωτήματα που οι θεωρίες για 
τις πολιτικές ελίτ, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, επιδιώκουν να 
απαντήσουν. Παρ’ όλα αυτά, ένα πρώτο πρόβλημα που καλούνται 

1. Ενδεικτική είναι η σχετική αναφορά του Zannoni (1978: 7), ο οποίος, αναφε-
ρόμενος στον όρο «ελίτ», υποστήριξε ότι αποτελεί τον πλέον χρησιμοποιημένο στη 
βιβλιογραφία των κοινωνικών επιστημών προκειμένου να περιγραφεί η κυριαρχία 
μιας μειονότητας στην πλειοψηφία του πληθυσμού. 
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οι ερευνητές των ελίτ να αντιμετωπίσουν -και προφανώς να απα-
ντήσουν-, είναι ο ορισμός των πολιτικών ελίτ. Είναι γεγονός ότι στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης των σχετικών θεωριών για τον πολιτικό ρό-
λο των ελίτ, από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις μέρες μας, έχουν 
κατά καιρούς διατυπωθεί διαφορετικοί ορισμοί, όσον αφορά το τι 
περιλαμβάνει ο όρος «πολιτικές ελίτ». 

Σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσαν οι Lasswell, Lerner & 
Rothwell το 1952 (2010: 24-25), 

«Η πολιτική ελίτ περιλαμβάνει τους κατόχους εξουσίας ενός 
πολιτικού σώματος. Οι κάτοχοι εξουσίας περιλαμβάνουν την 
ηγεσία και τους κοινωνικούς σχηματισμούς από τους οποίους 
συνήθως προέρχονται οι ηγέτες και στους οποίους παραμένουν 
υπόλογοι για μια συγκεκριμένη γενιά. Με άλλα λόγια, η πολιτι-
κή ελίτ είναι η βασική εξουσιαστική τάξη»2.

Πρόκειται για έναν ορισμό ο οποίος, σύμφωνα με τους ίδιους 
τους συγγραφείς, επί της ουσίας αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να 
οριστεί κατά περίπτωση, ποια μέλη του πολιτικού σώματος εντάσ-
σονται στις πολιτικές ελίτ. Άλλωστε, με βάση τη συλλογιστική των 
συγγραφέων, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο οι πολιτικές ελίτ να 
συγκροτούνται και από έναν σχετικά ευρύ αριθμό ανθρώπων. 

Εν προκειμένω, καθοριστική σημασία έχει η επίδραση που 
ασκούν τα άτομα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στηριζόμενοι 
στο σκεπτικό αυτό, οι συγγραφείς μιλούν για ανοικτή ελίτ (open 
elite), όταν όλο ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού 
σώματος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παραπάνω διαδικα-
σία. Αντιθέτως, όταν η σχετική διαδικασία διαμορφώνεται από έναν 

2. Με τον όρο «γενιά», επί της ουσίας οι συγγραφείς περιγράφουν την αναγκαι-
ότητα σαφούς προσδιορισμού της χρονικής ή/και ιστορικής συγκυρίας μελέτης των 
ελίτ, που συνήθως περιλαμβάνει τουλάχιστον μια γενιά. Στο πλαίσιο αυτό, μια γενιά 
μπορεί να εκκινεί σε μια συγκεκριμένη «χρονολογική γενιά» ή να αναφέρεται σε μια 
«λειτουργική γενιά», η οποία ταυτίζεται με κάποια ιστορικά γεγονότα. Ως παραδείγ-
ματα οι συγγραφείς αναφέρουν την «επαναστατική γενιά» του 1917 στη Ρωσία ή τη 
«γενιά του Στάλιν», που ακολούθησε την ανάδειξή του στην αρχηγία του κόμματος. 
(Βλ. σχετικά Lasswell, Lerner & Rothwell, 2010: 19-20.) 
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σχετικά μικρό αριθμό ατόμων, εντοπίζεται η ύπαρξη μιας κλειστής 
ελίτ (closed elite) (Lasswell, Lerner & Rothwell, 2010: 25). 

Η λογική της οριοθέτησης των πολιτικών ελίτ μ’ έναν σχετικά ευ-
ρύ τρόπο συναντάται σε αρκετούς από τους ορισμούς που θα ανα-
λύσουμε και παρακάτω, και σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με τη δυ-
σκολία καθορισμού των πολιτικών ελίτ, αλλά και τον κίνδυνο, εξαι-
τίας ενός περιοριστικού ορισμού, να αποκλειστεί ένας σημαντικός 
αριθμός εμπλεκόμενων δρώντων. Μάλιστα, ο Lasswell, σ’ έναν ορι-
σμό που είχε υιοθετήσει λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1936 (Lasswell, 
1951), ακολουθεί μια αντίστοιχη λογική, όπως θα έχουμε τη δυνα-
τότητα να διαπιστώσουμε και παρακάτω (βλ. ενότητα 3.2). 

Σε μία όχι τόσο λεπτομερή περιγραφή του όρου «πολιτικές ελίτ» 
προβαίνει και ο Parry (1970: 13), καθώς, αναφερόμενος στον πολι-
τικό ρόλο των ελίτ, έκανε λόγο για 

«μικρές μειονότητες, οι οποίες φαίνεται να διαδραματίζουν έναν 
εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα».

Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος ο Parry (1970: 13-14), στην ανάλυσή του 
αναγνωρίζει τη δυσκολία καθορισμού του περιεχομένου των πολι-
τικών ελίτ λόγω της πολυδιάστατης φύσης τους. Αυτή του η αντί-
ληψη προκύπτει από το γεγονός ότι για κάποιους θεωρητικούς οι 
ελίτ είναι οι «λήπτες αποφάσεων» σε μια κοινωνία όπου η εξου-
σία «δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου απ’ οποιοδήποτε άλλο σώμα 
στην κοινωνία». Σε κάποιες άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις, οι ελίτ 
συνιστούν τη «μοναδική πηγή αξιών σε μια κοινωνία, ή την ενοποι-
ητική δύναμη μιας κοινότητας, χωρίς την ύπαρξη της οποίας μπορεί 
να καταρρεύσει», ή, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, «προστατεύουν 
τη δημοκρατία από τους κινδύνους του ολοκληρωτισμού». 

Σε αντίθεση με τη συγκεκριμένη συλλογιστική, σε κάποιες άλλες 
περιπτώσεις οι ελίτ λογίζονται «ως βασική απειλή για την επιβίω-
ση μιας δημοκρατίας», καθώς ο τρόπος λειτουργίας τους μπορεί να 
αντίκειται στη βασική έννοια της «κυβέρνησης από τους πολίτες» 
(Parry, 1970: 13-14). 

Ο Putnam (1976: 5) από την πλευρά του, θεωρεί ότι όποιος ορι-
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σμός και αν υιοθετηθεί οφείλει να είναι ευρύς, ώστε να μη λειτουρ-
γεί περιοριστικά σε ερευνητικό επίπεδο. Με βάση τη συγκεκριμένη 
συλλογιστική, ορίζει τις πολιτικές ελίτ μ’ έναν εξαιρετικά απλοϊκό 
τρόπο, θεωρώντας τον ως βάση συζήτησης για τον προσδιορισμό 
των πολιτικών ελίτ:

«Κάποιοι άνθρωποι διαθέτουν περισσότερη πολιτική εξουσία 
από κάποιους άλλους· είναι οι πολιτικές ελίτ». 

Για τον Putnam (1976: 5-19), η παραπάνω περιγραφή συνιστά τη 
βάση της μελέτης που πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο του ορισμού 
των πολιτικών ελίτ. Αν, για παράδειγμα, ένας ορισμός πρέπει να 
στηρίζεται στην εξουσία, επιβάλλεται να οριστεί με σαφήνεια τι εί-
ναι η εξουσία. Αν, παράλληλα, στηρίζεται και στην επιρροή, πρέπει 
να καθορίζεται το περιεχόμενό της (π.χ., άμεση ή έμμεση επιρροή) 
στους αντίστοιχους ορισμούς (βλ. σχετικά ενότητα 3.7). 

Μια λεπτομερέστερη και πιο ξεκάθαρη περιγραφή των πολιτι-
κών ελίτ παρουσιάζει η Etzioni-Halevy (1990: 323). Όπως χαρακτη-
ριστικά αναφέρει:

«…Μια ελίτ είναι απλά μια ομάδα ατόμων που κατέχει δύνα-
μη και επιρροή –και ως εκ τούτου έχει σημαντική επίδραση 
στις κοινωνικο-πολιτικές διαδικασίες– ως αποτέλεσμα του δυ-
σανάλογου ελέγχου που διαθέτει στην κατανομή των πόρων, 
συμπεριλαμβανομένων καταναγκαστικών και/ή υλικών και/ή 
οργανωτικών και/ή πολιτικών (π.χ., λαϊκή υποστήριξη) και/ή 
συμβολικών, καθώς και συνδυαστικών πόρων (όπως ο έλεγχος 
προσοδοφόρων διορισμών και προαγωγών σε ισχυρούς και 
υψηλού κύρους οργανισμούς)». 

Με βάση τα παραπάνω, η Etzioni-Halevy υποστηρίζει ότι σε όλες 
τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες μπορούν να εντοπιστούν τουλάχι-
στον (αλλά όχι αποκλειστικά) η πολιτική ελίτ της κυβέρνησης και η 
μη κυβερνητική, δηλαδή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η (με-
ρικώς αλληλεπικαλυπτόμενη) ελίτ του εργατικού κινήματος, η οι-
κονομική ελίτ, η ελίτ των ΜΜΕ, η διανοητική–ακαδημαϊκή ελίτ, και 
η γραφειοκρατική ελίτ. Όμως, αυτό που θεωρεί πιο σημαντικό δεν 
είναι ο ακριβής καθορισμός των διαφορετικών κατηγοριών ελίτ που 
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επιλογής νέων μελών και συνεπακόλουθα της αναπαραγωγής των 
ελίτ. Αν και οι προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο θέμα διαφοροποιού-
νται αισθητά, συγκλίνουν στην άποψη ότι η συγκεκριμένη διαδικασία 
ελέγχεται αποκλειστικά από τις ελίτ, κύριοι στόχοι των οποίων είναι ο 
αποκλεισμός της πρόσβασης της πλειοψηφίας στην εξουσία και η δια-
σφάλιση των προνομίων που διαθέτουν (Norris, 1995: 1). Πρόκειται 
για μία κατάσταση η οποία, στο έργο των εκπροσώπων της Ιταλικής 
Σχολής, εν πολλοίς τεκμηριώνεται στη βάση μιας «ανωτερότητας», 
γύρω από την οποία στοιχειοθετείται και αιτιολογείται η ανάδειξη των 
ελίτ. Στο έργο του Mosca, η «ανωτερότητα» αυτή μπορεί να έχει «υλι-
κό, διανοητικό ή ηθικό» περιεχόμενο (Mosca, 1939: 53). Στον Pareto, 
σε μια ιδανική πολιτεία οι ελίτ θα απαρτίζονταν από τα πιο «ικανά 
και άξια» άτομα (Higley, 2010a: 161), ενώ στον Michels, η αποτελε-
σματική λειτουργία των οργανισμών και της διοίκησης για την ορθή 
λήψη αποφάσεων απαιτεί «…ειδικές γνώσεις», για τις οποίες πρέπει 
να επιβάλλεται «…ένας κάποιος βαθμός δικτατορίας, δηλαδή παρέκ-
κλισης από τις αρχές της δημοκρατίας», όντας βέβαια ένα «πολιτικά 
αναγκαίο κακό» (Michels, 1997: 142). Ανεξαρτήτως του τρόπου με 
τον οποίο προσεγγίζεται η διαδικασία αναπαραγωγής των ελίτ, αυτό 
που αναμφίβολα προκύπτει, τόσο από τις πρώτες προσεγγίσεις της 
Ιταλικής Σχολής όσο και από τις μετέπειτα θεωρίες, είναι το γεγονός 
πως η συγκεκριμένη διαδικασία συνδέεται αναπόφευκτα με την ανα-
γκαιότητα ελέγχου και «εκμετάλλευσης» των μη ελίτ. 

Μια ακόμα κοινή θέση στην Ιταλική Σχολή των Ελίτ αποτελεί η 
αυτονομία και ανεξαρτησία των ελίτ, οι οποίες είναι σε θέση να απο-
φασίζουν χωρίς να υποχρεούνται να λογοδοτούν για τις αποφάσεις 
τους (Putnam, 1976: 3-4). Η συγκεκριμένη θέση, αναμφισβήτητα 
έχει σχέση με την κριτική προσέγγιση που αναπτύσσουν οι Mosca, 
Pareto και Michels έναντι της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, αλ-
λά και με τον αρνητικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η συμ-
μετοχή των πολιτών στα κοινά. 

Όσον αφορά την παράμετρο της συμμετοχής των πολιτών, 
όπως διαπιστώσαμε και νωρίτερα, στην αρνητική της εκδοχή μπο-
ρεί να συνδέεται, είτε με την απλή συμμετοχή των πολιτών στις 
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εκλογές (οπότε και οι αντιπρόσωποι μπορούν και λειτουργούν 
αυτόνομα), είτε με την αδυναμία τους να παρέμβουν αποτελεσμα-
τικά στα κοινά, ως αποτέλεσμα της έλλειψης οργάνωσης και της 
εξειδικευμένης γνώσης (Walker, 2010: 71). Σε κάθε περίπτωση, 
εκείνο που απορρέει από τη συγκεκριμένη συλλογιστική είναι η 
ανεξαρτησία με την οποία δύνανται να λειτουργούν οι πολιτικές 
ελίτ σε κάθε κοινωνία. 

Μια επιπρόσθετη ομοιότητα στις θεωρίες των Mosca, Pareto και 
Michels αποτελεί η εστίαση στο πολιτικό στοιχείο ως πρωταρχικής 
σημασίας στην ερμηνεία της κατανομής των σχέσεων εξουσίας σ’ ένα 
πολιτικό σύστημα. Η άποψη αυτή έρχεται σε προφανή αντίθεση με 
τους Μαρξιστές θεωρητικούς, τις πιο πρόσφατες πλουραλιστικές θε-
ωρίες αλλά και την πλειοψηφία των μεταπολεμικών προσεγγίσεων 
για τις ελίτ, όπου οι οικονομικές και κοινωνικές παράμετροι κατέχουν 
εξέχουσα θέση. Στην Ιταλική Σχολή, η συγκεκριμένη εξέλιξη προκύ-
πτει, σε μεγάλο βαθμό, από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται και 
αναπτύσσονται οι πολιτικές οργανώσεις, όπως τα πολιτικά κόμματα, 
τα οποία είναι σε θέση να διασφαλίζουν μεγάλη δύναμη για τους ηγέ-
τες και τις ηγετικές τους ομάδες (Elcock, 2001: 4). 

Αν και η εστίαση στο πολιτικό στοιχείο συνιστά βασική παράμε-
τρο ερμηνείας του περιεχομένου της Ιταλικής Σχολής, δεν θα πρέπει 
να θεωρηθεί ότι οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις διακρίνονται από 
αναλυτική μονομέρεια. Σε οικονομικό επίπεδο, τόσο ο Mosca όσο 
και ο Pareto επικρίνουν με σφοδρότητα την ύπαρξη οικονομικών 
ανισοτήτων και του φιλελεύθερου καπιταλισμού, καθώς και των δο-
μών που χρησιμοποιούν οι ελίτ (κυρίως το κράτος), προκειμένου 
να διατηρήσουν την εξουσία τους (Piano, 2019). Για τον Pareto, ο 
τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί σ’ ένα δημοκρατικό σύ-
στημα, στην πραγματικότητα καταλήγει σ’ ένα είδος «δημαγωγικής 
πλουτοκρατίας», ενώ η συγκεκριμένη κριτική προσέγγιση είναι εμ-
φανής και στις θεωρίες των Mosca και Michels. 

Σε γενικές γραμμές, αυτό που υποστηρίζεται είναι ότι οι εκπρό-
σωποι της Ιταλικής Σχολής δεν αμφισβητούν τη σπουδαιότητα του 
οικονομικού παράγοντα, αλλά θεωρούν πως οι οικονομικές δυνά-
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μεις μιας κοινωνίας μπορούν να ελεγχθούν, να ικανοποιηθούν ή και 
να αντιμετωπιστούν με πολιτικά μέσα (Parry, 1970: 28). 

Η κριτική προσέγγιση έναντι του δημοκρατικού πολιτεύματος απο-
τελεί ένα ακόμα κοινό στοιχείο των εκπροσώπων της Ιταλικής Σχολής 
των Ελίτ. Πρόκειται για μία στάση εξαιτίας της οποίας το ερευνητικό 
ενδιαφέρον για αρκετές δεκαετίες υπήρξε ιδιαιτέρως περιορισμένο. 

Αυτό που θα μπορούσε να υποστηριχθεί για τις θεωρίες των 
Mosca, Pareto και Michels είναι το ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η 
δημοκρατία αντιμετωπίζεται απλά και μόνο ως ένα μέσο για τη νομι-
μοποίηση των ελίτ, έναντι άλλων πιθανών εναλλακτικών επιλογών, 
όπως, για παράδειγμα, της μοναρχίας. Αυτή η άποψη ενισχύεται 
από την αντίληψη ότι οι ελίτ σε κάθε πολίτευμα, συμπεριλαμβανο-
μένου του δημοκρατικού, διαθέτουν όλα εκείνα τα απαραίτητα ερ-
γαλεία χειραγώγησης της πλειοψηφίας, διαμέσου των οποίων «επι-
βάλλουν» τις προσωπικές τους επιδιώξεις στους πολίτες. Σε αυτό το 
σημείο οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι η εν λόγω στάση έναντι 
των δημοκρατικών πολιτευμάτων δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται 
ως αντιδημοκρατική, αλλά να αντιμετωπίζεται ως μια κριτική στάση 
έναντι του δημοκρατικού πολιτεύματος. 

Στα αρνητικά στοιχεία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος, που 
αναδεικνύουν οι εκπρόσωποι της Ιταλικής Σχολής, συγκαταλέγε-
ται και η αδυναμία εφαρμογής της δημογραφικής αντιπροσώπευ-
σης, υποστηρίζοντας ότι το γεγονός αυτό, επί της ουσίας εξαλείφει 
τη μοναδική δυνατότητα της πλειοψηφίας να ελέγξει τη μειοψηφία. 

Η κριτική περί δημογραφικής αντιπροσώπευσης απασχόλησε 
εκτενώς και τις μεταγενέστερες θεωρίες του δημοκρατικού ελιτι-
σμού, καθώς και όσους θεωρούν ότι ελίτ και δημοκρατία δεν συ-
νιστούν δύο αμοιβαία αποκλειόμενες συνθήκες. Το ερώτημα κατά 
πόσο μία δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά αντιπροσωπευ-
τική ελίτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια εύρυθμη λειτουργία της 
δημοκρατίας και παράλληλα σε μία αποτελεσματικότερη εκπροσώ-
πηση συμφερόντων και αναγκών, έτυχε ιδιαίτερης προσοχής. Με 
τη συγκεκριμένη άποψη διαφώνησαν ο Putnam και ο Mills, οι οποί-
οι υποστήριξαν ότι μία κοινωνικο-οικονομικά αντιπροσωπευτική 
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πολιτική ελίτ δεν συνεπάγεται a priori και μία αντιπροσωπευτικό-
τητα του συνόλου των αιτημάτων όλων των κοινωνικών τάξεων 
(Putnam, 1976: 41-44· Mills, 2000: 279-281). 

Με τη θέση αυτή συντάσσονται και αρκετές σύγχρονες προσεγγί-
σεις για τις πολιτικές ελίτ και την πολιτική αντιπροσώπευση (Norris, 
1995: 95-96 & 209· Dogan, 2003: 37· Lauermann, 2014: 14-16). Βα-
σική παραδοχή αποτελεί το γεγονός ότι η δημογραφική αντιπρο-
σώπευση δεν μπορεί εξ ορισμού να ταυτίζει τα χαρακτηριστικά των 
αντιπροσώπων με την εξυπηρέτηση και ανάδειξη των αιτημάτων 
των κοινωνικο-οικονομικών ομάδων από τις οποίες προέρχονται. 
Ενδεικτικά και μόνο αξίζει να σημειώσουμε ότι η ένταξη ενός ατό-
μου σε κάποιον κομματικό μηχανισμό, καθώς και η αποδοχή συ-
γκεκριμένων απόψεων, ιδεολογιών και αξιών, δεν αποκλείεται να 
επηρεάσουν και να αλλοιώσουν την κοινωνικο-οικονομική του ταύ-
τιση με κάποια ομάδα. Άλλωστε, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι 
η τήρηση της κομματικής πειθαρχίας σε πολλές χώρες, μεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα, είναι εν πολλοίς απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ανάδειξη και παραμονή στο καθεστώς των πολιτικών ελίτ. 

Παρ’ όλα αυτά, είναι αναμφισβήτητο το ότι η απουσία συγκεκρι-
μένων κοινωνικο-οικονομικών ομάδων από τα αξιώματα των πολι-
τικών ελίτ, δεν αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για τη λειτουργία της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Αυτό συμβαίνει γιατί, επί της ουσί-
ας, υποδηλώνει την ύπαρξη μιας σειράς υφιστάμενων εμποδίων για 
την πλειονότητα των πολιτών, προκειμένου να αναδειχθούν στα αξι-
ώματα των πολιτικών ελίτ. Η ερμηνεία του συγκεκριμένου φαινομέ-
νου, σε πολύ μεγάλο βαθμό εδράζεται και στη Μαρξιστική οπτική του 
R. Miliband (1969), ο οποίος, μελετώντας την κοινωνική ομοιογένεια 
των ελίτ στη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 
υποστήριξε ότι στην πραγματικότητα αποτελούν μια πραγματική κυ-
ρίαρχη τάξη, που εκμεταλλεύεται το υπόλοιπο κομμάτι της κοινωνί-
ας. Το γεγονός αυτό προκύπτει από την κατοχή των μέσων παραγω-
γής και την παρεπόμενη άσκηση επίδρασης στην οποία μπορούν να 
προβαίνουν σε πολιτικό επίπεδο (π.χ., αναπαραγωγή και επιλογή των 
πολιτικών ελίτ) οι συγκεκριμένες ελίτ (Miliband, 1969: 23-67). Άλλω-
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στε, υπό αυτό το πρίσμα, δεν είναι τυχαίο το ότι, τόσο ο Michels όσο 
και ο Ostrogorski, οι οποίοι μελέτησαν τη λειτουργία των κομμάτων, 
υποστήριξαν την αναγκαιότητα επικράτησης μιας άμεσης και αδιαμε-
σολάβητης μορφής δημοκρατίας, αλλά και ενός τύπου κόμματος όπου 
τα μέλη θα ασκούν την ίδια επιρροή.

Το τελευταίο κοινό σημείο μεταξύ των κλασικών θεωρητικών των 
ελίτ είναι η αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός κύκλου έμπιστων στελε-
χών, που να αποτελούν τους πιο στενούς συνεργάτες της ηγεσίας. Ο 
ρόλος των στελεχών αυτών είναι πολυδιάστατος σ’ ένα πολιτικό σύ-
στημα. Κατ’ αρχάς, συνιστούν τους βασικούς συνεργάτες και συμβού-
λους των πολιτικών ηγετών, διαθέτοντας σημαντική επιρροή και ση-
μαίνοντα ρόλο. Παράλληλα, αναλαμβάνουν τον ρόλο του διαμεσολα-
βητή μεταξύ των ηγετών και του λαού. Η σπουδαιότητα της συγκεκρι-
μένης ομάδας στελεχών διαφαίνεται και από το γεγονός ότι, σε περί-
πτωση που εκλείψει ή διαρραγεί, η ελίτ βαθμιαία θα συρρικνωθεί και 
θα αντικατασταθεί. 

Η συγκεκριμένη θέση των εν λόγω έμπιστων στελεχών στη θε-
ωρία των εκπροσώπων της Ιταλικής Σχολής θα μπορούσε κάλλιστα 
να συσχετιστεί με τον ιδιαίτερο ρόλο που αναγνωρίζουν στα θεω-
ρητικά τους μοντέλα, τόσο όσον αφορά την αναπαραγωγή των ελίτ 
όσο και αναφορικά με την αναγκαιότητα να τυγχάνει η κυρίαρχη 
ελίτ έστω και περιορισμένης αποδοχής. Άλλωστε, η αδήριτη ανάγκη 
για έναν στοιχειώδη, έστω, βαθμό αποδοχής και «νομιμοποίησης» 
των ηγετών εκ μέρους των πολιτών (ακόμα και χειραγωγούμενων) 
αποτελεί στοιχείο που συναντάμε στις θεωρητικές προσεγγίσεις της 
Ιταλικής Σχολής, ανεξαρτήτως αναφοράς σε δημοκρατικά ή μη πο-
λιτεύματα. Όμως, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί 
παρά να επισημανθεί ότι στηρίζουν ένα σημαντικό μέρος της θεω-
ρίας τους σε μια βαθιά δημοκρατική αρχή, αυτήν της συναίνεσης. 

Όπως είναι λογικό, μεταξύ των εκπροσώπων της Ιταλικής Σχολής 
των Ελίτ υφίστανται και σημαντικές διαφορές. Τόσο ο Pareto όσο και 
ο Michels αποδέχονται τη βία ως μέσο επίτευξης των στόχων των ελίτ, 
καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις φαντάζει ως αναγκαία προϋπόθεση 
για την επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης (Auernheimer, 1997: 
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20-21). Ειδικότερα, στην περίπτωση του Pareto, η βία λογίζεται ως 
ένα μέσο το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προκειμένου να αντι-
κατασταθεί μια παρηκμασμένη ελίτ (Cirillo, 1983: 237). Ο Mosca από 
την πλευρά του, αν και αναγνώρισε τη βία ως ένα μέσο ανάδειξης μίας 
ελίτ, ουσιαστικά δεν την αποδέχθηκε. Όπως υποστήριξε, ειδικά όσον 
αφορά τις προοδευμένες πολιτικά κοινωνίες, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
αυτό που αποκάλεσε «νομική άμυνα» (juridical defense), σύμφωνα 
με την οποία θα προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών και θα 
υπάρχει διάχυση της εξουσίας (Mosca, 1939: 120-152). Το βασικότε-
ρο όλων, όμως, σύμφωνα με τον Mosca, είναι ότι στα δημοκρατικά 
πολιτεύματα, η κυρίαρχη ελίτ μπορεί να διασφαλίσει την επιβίωσή της 
μετερχόμενη νόμιμα μέσα (Hayward, 2004: 13-14).

Μια επιπρόσθετη διαφοροποίηση μεταξύ των κλασικών θεωρη-
τικών της Ιταλικής Σχολής είναι και ο τρόπος αντικατάστασης των 
ελίτ. Ενώ στο έργο των Pareto και Mosca υπάρχει σαφής αναφορά 
στην αντικατάσταση των ελίτ, σύμφωνα με τον Michels οι ελίτ δεν 
αντικαθίστανται, εξαιρουμένων σπάνιων περιπτώσεων. Επ’ αυτού, 
τόνιζε πως οι παλαιές ελίτ είναι σταθερές και απλά προστίθενται 
σε αυτές νέα στοιχεία ως προς τον τρόπο αναπαραγωγής τους, τα 
οποία, κατά βάση, σχετίζονται με τις πιο σημαντικές αλλαγές που 
λαμβάνουν χώρα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο (Hartmann, 
2007· King & Seligman, 1976). 

Παρόλο που οι θεωρίες της Ιταλικής Σχολής των Ελίτ, ως επί το 
πλείστον συνδέθηκαν με τον φασισμό στην Ιταλία, άσκησαν σημα-
ντική επιρροή στις μεταγενέστερες θεωρίες για τις ελίτ. Η ταύτιση 
αυτή με τον φασισμό στην Ιταλία, σε μεγάλο βαθμό προέκυψε εξαι-
τίας του γεγονότος ότι, τόσο ο Michels όσο και ο Pareto, συνδέθη-
καν με το καθεστώς του Μουσολίνι στα πρώτα του βήματα, αν και 
ο πρώτος αποστασιοποιήθηκε πολύ νωρίς, ενώ ο δεύτερος πέθανε 
μόλις λίγους μήνες μετά την ανάδειξή του και έχοντας ήδη εκφράσει 
μια πιο κριτική στάση. Επιπροσθέτως, σημαντικό ρόλο διαδραμά-
τισε η αξιοποίηση των συγκεκριμένων θεωριών σε επίπεδο πολιτι-
κού λόγου από το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας του Μουσολίνι 
(Lasswell, Lerner & Rothwell, 2010: 14· Hayward, 2004). 
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Κυρίως κατά τη μεταπολεμική περίοδο, η έρευνα για τις ελίτ εξε-
λίχθηκε με βάση την αναγκαιότητα επανακαθορισμού του παραδοσι-
ακού διχοτομικού μοντέλου μεταξύ ελίτ και λαού, καθώς και την πα-
ραδοχή ότι η ύπαρξη των ελίτ δεν υποδηλώνει αυτομάτως αδυναμία 
ανάπτυξης ενός αντιπροσωπευτικού δημοκρατικού πολιτεύματος. 
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3 | 
 Η συγκρότηση 
του δημοκρατικού 
ελιτισμού: οι θεωρίες 
και ο ρόλος των ελίτ 
στις δημοκρατικές 
κοινωνίες

3.1 Εισαγωγή

Οι θεωρίες για τις ελίτ αρχίζουν να επαναπροσδιορίζονται 
την περίοδο λίγο πριν, αλλά κυρίως μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
πόλεμο. Μολονότι οι θεωρίες της περιόδου αυτής διαφο-

ροποιούνται αισθητά, υπάρχουν κάποιες βασικές παραδοχές που 
αποτελούν κοινό τόπο σε όλες τις σχετικές προσεγγίσεις. Κατ’ αρχάς, 
είναι πλέον αποδεκτό ότι η ύπαρξη των ελίτ συνιστά αναπόσπαστο 
κομμάτι του δημοκρατικού πολιτεύματος, όντας ένα βασικό συστα-
τικό στοιχείο κάθε αντιπροσωπευτικού συστήματος. Η ανάδειξη της 
συνύπαρξης μεταξύ ελίτ και δημοκρατίας αποτελεί τη σημαντικότε-
ρη αλλαγή στη μελέτη των θεωριών για τις ελίτ από την περίοδο του 
Β’ Παγκοσμίου πολέμου έως και τις μέρες μας (Engelstad, 2010: 61). 
Παράλληλα, και σε αντίθεση με τις θεωρίες που αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο της κλασικής Ιταλικής Σχολής, η ύπαρξη των ελίτ δεν συνι-
στά ένα πεδίο κριτικής της δημοκρατίας, αλλά ένα πεδίο διερεύνη-
σης και ανάλυσης των σχέσεων εξουσίας που διαμορφώνονται στο 
πλαίσιο των σύγχρονων δημοκρατικών πολιτευμάτων. 

Επιπροσθέτως, σημαντικό στοιχείο των θεωριών της συγκεκρι-
μένης περιόδου είναι η προσπάθεια καθορισμού των βασικών ελίτ 
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που υφίστανται σε μία κοινωνία, με μεγαλύτερη συνέπεια συγκρι-
τικά με τις θεωρητικές προσεγγίσεις των Mosca, Pareto και Michels. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι περισσότερες από τις θεωρίες που αναλύονται 
παρακάτω χαρακτηρίζονται από μια μεγαλύτερη εστίαση στον κα-
θορισμό των βασικών κατηγοριών ελίτ που υφίστανται σε μια κοι-
νωνία. Παράλληλα, κατά την περίοδο αυτή προκύπτει και μία σημα-
ντική διαφορά ως προς τον χώρο ανάπτυξης των σχετικών θεωρι-
ών, καθώς παρατηρείται μια μετατόπιση του σχετικού θεωρητικού 
ενδιαφέροντος από την Ευρώπη, που αποτέλεσε το επίκεντρο της 
ανάλυσης κατά την περίοδο της Ιταλικής Σχολής των Ελίτ, σε θεω-
ρητικές προσεγγίσεις που, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, αναπτύσσο-
νται στην Αμερική (Dogan, 2003: 2). 

Παρόλο που οι πρώτες θεωρίες που αναφέρονται στην ύπαρξη 
των ελίτ ως αναπόσπαστο τμήμα της δημοκρατίας, τοποθετούνται 
χρονικά στα τέλη της δεκαετίας του 1930 (π.χ., Lasswell, Mannheim), 
είναι γεγονός ότι η θεμελίωση της συγκεκριμένης συλλογιστικής συ-
γκροτείται, κατά κύριο λόγο, μέσα από τη θεωρητική ανάλυση του 
Schumpeter για τη δημοκρατία, όπως προκύπτει από το εξέχον έργο 
του, Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία (1942). Σύμφωνα 
με τον Schumpeter, ο ρόλος των πολιτών σε μια κοινωνία ολοκλη-
ρώνεται με τη συμμετοχή τους στις εκλογές (Schumpeter, 2006), 
δεδομένου ότι στο διάστημα μεταξύ των εκλογών οι ελίτ πρέπει να 
είναι σχετικά ανεξάρτητες έναντι των πιέσεων των πολιτών, προ-
κειμένου να εφαρμόσουν τις πολιτικές για τις οποίες ψηφίστηκαν 
(Higley, 2018a: 36). Για τον Schumpeter, οι πολίτες οφείλουν να 
σέβονται τον καταμερισμό εργασίας που υφίσταται μεταξύ αυτών 
και των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους. Η εν λόγω άποψη επί της 
ουσίας σημαίνει ότι οι πολίτες δεν πρέπει να παύουν αβασάνιστα να 
υποστηρίζουν τους αντιπροσώπους που εξέλεξαν, ενώ παράλληλα 
οφείλουν να κατανοούν ότι, από τη στιγμή που θα εκλέξουν έναν 
αντιπρόσωπο, η πολιτική δράση καθίσταται αρμοδιότητα του εκλεγ-
μένου αντιπροσώπου και όχι δική τους (Schumpeter, 2006: 356).

Όπως αναφέρει ο Schumpeter (2006: 344-346), δημοκρατία δεν 
σημαίνει ότι οι πολίτες πραγματικά κυβερνούν, αλλά ότι, διαμέσου 
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των ελεύθερων εκλογών, δύνανται να αποφασίσουν ποιος θα τους 
κυβερνήσει. Από τη στιγμή που θα επιλεγούν από τους πολίτες, ελίτ 
και ηγέτες επιβάλλεται να εμφανίζουν έναν υψηλό βαθμό αυτονο-
μίας, στοχεύοντας να υλοποιήσουν τις πολιτικές και το πρόγραμμά 
τους (Schumpeter, 2006: 350-351). 

Μέσα από τη θεωρητική προσέγγιση του Schumpeter συγκρο-
τείται ένα βασικό στοιχείο που εντοπίζεται στο σύνολο των θεωρι-
ών για τις ελίτ, όπως αυτές αναπτύσσονται από την περίοδο του Β’ 
Παγκοσμίου πολέμου έως και τις μέρες μας. Το στοιχείο αυτό είναι 
η αντίληψη της αυτονομίας των ελίτ (elite autonomy) έναντι των πο-
λιτών, κυρίως ως μια μορφή προστασίας της ίδιας της δημοκρατίας 
(Borchert, 2010: 28-30)1. 

Αυτή η ερμηνευτική προσέγγιση του «δημοκρατικού ελιτισμού» 
(«democratic elitism») –ένας όρος που δεν χρησιμοποίησε ποτέ ο 
ίδιος ο Schumpeter–, έθεσε νέες βάσεις στη μελέτη των θεωριών 
των ελίτ σ’ ένα δημοκρατικό πλαίσιο. Σε αρκετές περιπτώσεις, το 
έργο του Schumpeter θεωρήθηκε ως η σημαντικότερη προσπάθεια 
αποδοχής εκ μέρους της δημοκρατίας, της ύπαρξης των ελίτ (Best & 
Higley, 2010: 2-3). Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνετέλεσε στην τόνωση 
του ενδιαφέροντος για τις θεωρίες των ελίτ, δεδομένου ότι το βασι-
κότερο πρόβλημα για την περαιτέρω ανάπτυξη των συγκεκριμένων 
θεωριών αποτελούσε η απαγκίστρωσή τους από την αντίληψη ότι 
στον πυρήνα τους συνιστούν μια αντιδημοκρατική πρόσληψη της 
λειτουργίας των πολιτικών συστημάτων, προσέγγιση που, σε μεγά-
λο βαθμό, είχε ταυτιστεί με τις θεωρίες της Ιταλικής Σχολής των Ελίτ. 

Η θεωρία του Schumpeter αποτέλεσε μία από τις πλέον επιδρα-
στικές θεωρίες του 20ού αιώνα αναφορικά με τη λειτουργία της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Όπως είναι λογικό, η επίδρασή 
της δεν περιορίστηκε στους θεωρητικούς του δημοκρατικού ελιτι-

1. Ο όρος «αυτονομία των ελίτ» στη σχετική βιβλιογραφία χρησιμοποιείται με 
διαφορετική οπτική. Ενώ ο Borchert με τον συγκεκριμένο όρο περιγράφει την αυ-
τονομία των ελίτ από τους πολίτες, η Etzioni-Halevy αναφέρεται, αφενός στην αυ-
τονομία που πρέπει να υφίσταται μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ελίτ μιας 
κοινωνίας (π.χ., οικονομικών, πολιτικών, γραφειοκρατικών), αφετέρου στην αυτο-
νομία των ελίτ από το κράτος (βλ. σχετικά κεφάλαιο 4). 
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σμού. Αντιθέτως, η εν λόγω θεωρία απασχόλησε σημαντικούς εκ-
προσώπους του πλουραλισμού (π.χ., Dahl, Lipset, Lindblom), οι 
οποίοι υιοθέτησαν ένα μέρος της συγκεκριμένης θεωρίας, αλλά και 
θεωρητικούς που υποστήριζαν πιο άμεσες μορφές δημοκρατίας, 
όπως ο Bachrach (2010) και ο Walker (2010), οι οποίοι όμως άσκη-
σαν δριμεία κριτική στη θεωρία του Schumpeter (Best & Higley, 
2010: 4-6). 

Είναι γεγονός ότι στο έργο του Αυστριακού θεωρητικού, οι ηγέ-
τες και οι ηγετικές πολιτικές ομάδες συνιστούν τους ισχυρότερους 
δρώντες στη λειτουργία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτό 
το στοιχείο εντοπίζεται και στις θεωρίες του δημοκρατικού ελιτι-
σμού που ακολουθούν εκείνες της Ιταλικής Σχολής των Ελίτ. Στο 
έργο του Schumpeter, άλλωστε, οι πολίτες, αν και αποφασίζουν 
ποιος θα τους κυβερνήσει, δεν λαμβάνουν αποφάσεις επί συγκε-
κριμένων θεμάτων (Schumpeter, 2006: 326), ενώ η βαρύτητα που 
δίνει στις υπόλοιπες ομάδες που μεσολαβούν μεταξύ πολιτικών 
ηγεσιών και πολιτών (π.χ., εκκλησία, συνδικάτα) είναι περιορισμέ-
νη (Parry, 1970: 145). 

Όμως, τι είναι ο δημοκρατικός ελιτισμός; Σύμφωνα με τους Best 
και Higley (2010: 9), μολονότι είναι σχετικά δύσκολο να καθοριστεί 
με ακρίβεια, είναι εφικτό να εντοπιστούν ορισμένα προσδιοριστι-
κά στοιχεία του δημοκρατικού ελιτισμού. Αρχικά, ο δημοκρατικός 
ελιτισμός υποδηλώνει την ύπαρξη ελίτ οι οποίες διαδραματίζουν 
εξέχοντα ρόλο στον τρόπο διακυβέρνησης ενός πολιτικού συστή-
ματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υφίσταται ένα αμιγώς δημο-
κρατικό πολίτευμα. Ή, για να τεθεί διαφορετικά, οι ελίτ μπορούν να 
συνυπάρχουν με τη λειτουργία ενός πραγματικού αντιπροσωπευτι-
κού πολιτεύματος. Συν τοις άλλοις, ένα χαρακτηριστικό που διακρί-
νει τον δημοκρατικό ελιτισμό, είναι το ότι εκχωρούνται σημαντικά 
δικαιώματα και βασικές εξουσίες στις ελίτ που υφίστανται σε μια 
κοινωνία. Αν και η εκχώρηση αυτών δεν μπορεί να δικαιολογη-
θεί εξαρχής, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή 
συγκρούσεων, χομπσιανού τύπου (πόλεμος όλων εναντίων όλων), 
οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην πτώση ενός δημοκρατικού 
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καθεστώτος. Στο πλαίσιο αυτό, το βασικότερο ίσως στοιχείο που 
αποδίδεται στον δημοκρατικό ελιτισμό είναι ότι οι ελίτ, εφόσον λει-
τουργούν δημοκρατικά, προστατεύουν τη δημοκρατία -όπως υπο-
στήριξε σχετικά και ο Sartori (Parry, 1970: 147)-, αφού χωρίς την 
ύπαρξή τους η δημοκρατία κατά πάσα πιθανότητα θα κατέρρεε. Με 
βάση αυτήν τη συλλογιστική, οι ελίτ χαρακτηρίζονται από έναν υψη-
λό βαθμό προσήλωσης στις δημοκρατικές αξίες, συνεκτικές απόψεις 
και ανοχή έναντι διαφορετικών θέσεων και προτιμήσεων. Πρόκειται 
για μία συνθήκη που ευνοεί την υιοθέτηση –εφόσον κριθεί απαραί-
τητο– ακόμη και αντιλαϊκών πολιτικών, που αντιτίθενται στη θέληση 
της μεγάλης μάζας των πολιτών, η οποία ενίοτε λειτουργεί παρορ-
μητικά και χωρίς επαρκή γνώση σημαντικών ζητημάτων. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο επιτυγχάνεται η προστασία της δημοκρατίας. 

Στο ίδιο πνεύμα ο Edinger (2010: 129-130), αναφερόμενος στη 
θεωρία του δημοκρατικού ελιτισμού και αντλώντας στοιχεία όχι μό-
νο από τον Schumpeter, αλλά και από θεωρητικούς όπως ο Weber, 
ο Dahl και ο Sartori, υποστηρίζει ότι ο δημοκρατικός ελιτισμός, μο-
λονότι εμφανίζει πανσπερμία στοιχείων, μπορεί να συνοψιστεί σε 
πέντε βασικά σημεία: 

α) «Πολιτικές ελίτ και ηγέτες κερδίζουν την κυβερνητική εξουσία 
μέσα από ανοικτές, αν και κάπως περιοριστικές, εκλογικές δια-
δικασίες. 

β) Η συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες είναι σχετικά ανοικτή 
στο πλαίσιο μιας λειτουργικής εκλογικής αγοράς.

γ) Οι ελίτ και οι ηγέτες που επικρατούν στις συγκεκριμένες διαδι-
κασίες αποκτούν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τα σημαντικό-
τερα προβλήματα μιας κοινωνίας. 

δ) Ηγέτες και ελίτ καθίστανται υπόλογοι για τις πράξεις τους διαμέ-
σου των επερχόμενων εκλογών.

ε) Ελίτ και ηγέτες μοιράζονται θεμελιώδεις αρχές που καθιστούν τη 
δημοκρατία το «μοναδικό παιχνίδι στην πόλη».

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Edinger, ο δημοκρατικός ελιτι-
σμός εμπερικλείει δύο ακόμη αρχές όταν εστιάζει στη σχέση μεταξύ 
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ελίτ και πολιτών, οι οποίες αναφέρθηκαν και παραπάνω. Η πρώτη 
σχετίζεται με τον ρόλο των ελίτ ως προστατών της δημοκρατίας ένα-
ντι των παρορμητικών πολιτών. Η δεύτερη σχετίζεται με την ανα-
γκαιότητα ύπαρξης συναινετικά ενοποιημένων ελίτ (consensually 
united elites) στις κοινωνίες που βρίσκονται σε φάση δημοκρατικής 
μετάβασης, προκειμένου να επιτευχθεί η δημοκρατική εδραίωση δι-
αμέσου των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούν. Αυτή η διαδικασία 
προϋποθέτει και την ουσιαστική συμβολή των πολιτών, μέσω της 
συμμετοχής τους στα κοινά και της υποστήριξης των δημοκρατικών 
αλλαγών. Η εν λόγω θέση έχει άμεση σχέση με τη θεωρία του διακα-
νονισμού των ελίτ (elite settlements), η οποία αναλύεται στο επό-
μενο κεφάλαιο. Ένα τελευταίο στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί, 
αναφορικά με τις θεωρίες του δημοκρατικού ελιτισμού, είναι η με-
γαλύτερη βαρύτητα που δίνεται στον ρόλο των πολιτών, συγκριτικά 
με τις αντίστοιχες θεωρίες της Ιταλικής Σχολής των Ελίτ. Παρόλο που 
ο ρόλος τους δεν βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκεκριμένων θεω-
ριών (όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στην περίπτωση των Μαρξι-
στικών θεωριών), αποτελούν μια παράμετρο στην οποία δίνεται με-
γαλύτερη σημασία στην ερμηνεία του ρόλου των ελίτ στην πολιτική. 

Οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του 
1930, υποστηρίζοντας ότι οι ελίτ συνιστούν αναπόσπαστο χαρακτη-
ριστικό της δημοκρατικής λειτουργίας των πολιτικών συστημάτων, 
κυριαρχούν μέχρι σήμερα. Ο δημοκρατικός ελιτισμός είχε ουσιαστι-
κότατη συμβολή στην «απελευθέρωση» της συζήτησης για τις ελίτ. 
Έθεσε τις βάσεις για τη μελέτη των μεταγενέστερων θεωριών και 
ανέδειξε τον ρόλο τους στις σύγχρονες κοινωνίες. Η εξέλιξη αυτή, 
επ’ ουδενί υποδηλώνει την πλήρη απαγκίστρωση από τις θεωρίες 
της Ιταλικής Σχολής των Ελίτ. Αντίθετα, στο σύνολο των θεωριών 
που θα αναλυθούν στη συνέχεια, συναντάμε στοιχεία που χαρακτη-
ρίζουν τις προσεγγίσεις των Mosca, Pareto και Michels. Άλλωστε, 
δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, παρόλο που από τον δημοκρατικό 
ελιτισμό πηγάζει μια έντονη υποστήριξη και προσήλωση στις αρχές 
της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, αυτή προκύπτει μέσα από μια 
επιφυλακτική στάση έναντι των κινδύνων που ελλοχεύουν εξαιτίας 
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της συμμετοχής των πολιτών (π.χ., παρορμητική συμπεριφορά, έλ-
λειψη απαραίτητης γνώσης) (Lauermann, 2014: 12). Πρόκειται για 
μία συνθήκη που προφανώς σχετίζεται και με μια διστακτικότητα 
έναντι πιο άμεσων μορφών δημοκρατίας.

Στη βάση της λογικής του δημοκρατικού ελιτισμού, οι θεωρίες 
που ακολουθούν αναπτύσσονται εν πολλοίς υπό το πρίσμα δύο κυρί-
αρχων θεωρητικών ρευμάτων2 (Keller, 1963· Κουτσούκης, 1990: 38-
42· Dogan, 2003: 3-4· Korom, 2015: 391-394· Mayerhoffer & Pfetsch, 
2018: 417-418· Knoke, 2018: 550-551): εκείνο της κυρίαρχης ελίτ 
(ruling elite) και εκείνο του πλουραλισμού των ελίτ (plural elite)3.

2. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι ο ορισμός των συγκεκριμένων ρευμάτων στις σχε-
τικές αναλύσεις διαφοροποιείται εν μέρει, μολονότι τα κύρια χαρακτηριστικά πα-
ραμένουν κοινά. Ο Κουτσούκης, για παράδειγμα, αναφέρεται στο μοντέλο της άρ-
χουσας ελίτ και στο μοντέλο του πλουραλισμού των ελίτ. O Dogan από την πλευρά 
του, υποστηρίζει ότι στη βιβλιογραφία για τις ελίτ «υπάρχει μια συμφωνία» οι ελίτ 
να διαχωρίζονται μεταξύ ελιτίστικης σχολής (μονο-ιεραρχική ερμηνεία) και πλουρα-
λιστικής σχολής (πολυαρχική ερμηνεία) – όπου είναι εμφανής η επίδραση της θεω-
ρητικής προσέγγισης του Dahl. Οι Mayerhoffer και Pfetsch προβαίνουν σε διαχω-
ρισμό μεταξύ παραδείγματος της κυρίαρχης τάξης και πλουραλιστικής θεωρίας για 
τις ελίτ, ενώ αντίστοιχες κατηγοριοποιήσεις συναντάμε και σε άλλες προσεγγίσεις, 
όπως εκείνες της Keller και της Etzioni-Halevy. Παράλληλα, σε κάποιες περιπτώσεις, 
συναντάμε και πιο λεπτομερείς επιμέρους κατηγοριοποιήσεις (π.χ., Higley & Moore, 
1981: 584-585), μια πρακτική όμως που περισσότερο θα δυσκόλευε παρά θα συ-
νέδραμε στην καλύτερη κατανόησή τους από την πλευρά του αναγνώστη, ιδιαίτερα 
από τη στιγμή που κινούνται στη λογική της παραπάνω διάκρισης. 

3. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, ο ακριβής προσδιορισμός του περιεχομένου του 
δημοκρατικού ελιτισμού είναι εξαιρετικά δύσκολος, κι αυτό γιατί η σχετική συζήτηση 
είναι εκτενής και πλούσια. Ήδη από τη δεκαετία του 1960 έχει απασχολήσει, σε σημα-
ντικό βαθμό, τη συζήτηση για τη σχέση ελίτ και δημοκρατίας, ακολουθώντας διαφο-
ρετικές ερμηνείες και οπτικές. Ενώ, για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις εστιάζει 
αποκλειστικά στη σχέση πολιτικών ελίτ, δημοκρατίας και πολιτών, σε κάποιες άλλες η 
ύπαρξη του δημοκρατικού ελιτισμού ταυτίζεται με την ύπαρξη ενός σημαντικού αριθ-
μού ελίτ σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αυτονομίας, ταυτίζο-
ντας επί της ουσίας τον δημοκρατικό ελιτισμό με την αντίληψη του πλουραλισμού των 
ελίτ (για τμήμα της σχετικής συζήτησης, βλ. Parry, 1970· Bealy, 1996· Best & Higley, 
2010). Η ταύτιση δημοκρατικού ελιτισμού και πλουραλισμού των ελίτ, σε ορισμένες 
περιπτώσεις θεωρείται λανθασμένη (Bealy, 1996: 322), ενώ ως έναν βαθμό είναι και 
περιοριστική ως προς τον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ ελίτ και δημοκρατίας. Στο 
πλαίσιο της ανάλυσής μας, η ερμηνεία του δημοκρατικού ελιτισμού ακολουθεί τη συλ-
λογιστική που περιγράφηκε στις προηγούμενες σελίδες, την αντίληψη δηλαδή ότι οι 
ελίτ συνιστούν μια αναπόφευκτη συνθήκη για μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία, χω-
ρίς αυτό να υποδηλώνει μια αρνητική συνθήκη για τη λειτουργία της. 
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του 1950) υποστήριζε ότι ο ρόλος των πολιτικών ελίτ είναι πιο πε-
ριορισμένος σε σχέση με τις στρατιωτικές και τις οικονομικές ελίτ, 
ως αποτέλεσμα των διεθνών συνθηκών και εξελίξεων, αλλά και της 
αγαστής συνεργασίας μεταξύ των ανώτερων στελεχών του στρατού 
και της οικονομίας, κάνοντας λόγο για την ύπαρξη μιας μορφής 
«στρατιωτικού καπιταλισμού» στις ΗΠΑ (Mills, 2000: 274-277). H 
συγκεκριμένη συνθήκη, επεσήμανε, δεν είναι στατική, αλλά μπορεί 
κάλλιστα να μεταβληθεί, αν αλλάξουν αντίστοιχα οι εθνικές και οι 
διεθνείς συνθήκες (π.χ., η δημιουργία διαρκώς μεγαλύτερων επιχει-
ρήσεων συνεπάγεται την ισχυροποίηση της οικονομικής ελίτ) (Mills, 
2000: 274-277). Η θέση περί μεταβλητότητας της ισχύος των ελίτ, 
αναμφισβήτητα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αν αναλογι-
στούμε ότι στις μέρες μας οι συγκεκριμένες συνθήκες έχουν μετα-
βληθεί σημαντικά, με τη στρατιωτική ελίτ να διαδραματίζει έναν 
μάλλον περιορισμένο ρόλο (τουλάχιστον στα δημοκρατικά πολιτεύ-
ματα), ενώ από την άλλη ο ρόλος των οικονομικών ελίτ ισχυροποι-
είται ολοένα και περισσότερο έναντι της πολιτικής. 

Μολονότι ο Mills αναφέρθηκε στις μεταβολές ισχύος των ελίτ, 
του ασκήθηκε έντονη κριτική λόγω του ότι δεν περιέγραψε επαρ-
κώς ούτε τον τρόπο με τον οποίο οι ελίτ καταφέρνουν και επιβάλ-
λουν τα συμφέροντά τους, ούτε τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές 
που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες ιστορικές περιόδους, μπορούν 
να οδηγήσουν στην αντικατάσταση των παλαιών ελίτ από νέες 
(Lachmann, 1990: 400). Αναμφίβολα, αν ο Mills έδινε μεγαλύτερη 
βαρύτητα στο ζήτημα της μεταβλητότητας της ισχύος των ελίτ της 
εξουσίας, θα μπορούσε να προσδώσει στο σχήμα του αυξημένη 
ερμηνευτική αξία, ειδικά υπό το πρίσμα των αλλαγών των τελευ-
ταίων δεκαετιών, όπου ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας λή-
ψης αποφάσεων έχει μετατοπιστεί από το εθνικό επίπεδο στο διε-
θνές, με τους διεθνείς οργανισμούς να διαδραματίζουν έναν εξαι-
ρετικά σημαντικό ρόλο. 

Παρόλο που ο Mills επηρεάστηκε σημαντικά από την Ιταλική 
Σχολή των Ελίτ, επέκρινε ορισμένα σημεία των αντίστοιχων θεωρι-
ών, και ιδιαίτερα του Mosca, απορρίπτοντας τη θέση του για τη δια-
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χρονική ύπαρξη μιας κυρίαρχης τάξης, χαρακτηρίζοντάς την ως μια 
απλή ταυτολογία και γενικότητα, η οποία αδυνατεί να ερμηνεύσει 
επαρκώς το παρελθόν και το παρόν. Στο ίδιο πλαίσιο, άσκησε κριτι-
κή στην ιστορική προσέγγιση που χρησιμοποίησε ο Mosca (μια στά-
ση που γίνεται εμφανής και σε μετέπειτα προσεγγίσεις για τις ελίτ). 
Απέρριψε το σκεπτικό ότι οι ελίτ είναι εκείνες που διαμορφώνουν 
πάντα τα βασικότερα ιστορικά γεγονότα, αφού σε συγκεκριμένες πε-
ριπτώσεις, και ιδιαίτερα όταν λαμβάνουν χώρα μεγάλες και σημα-
ντικές αλλαγές, είναι πολύ πιθανό οι αλλαγές αυτές να μη γίνονται 
αντιληπτές από τα μέλη των ελίτ (Mills, 2000: 20). 

Αντιθέτως, βρίσκεται πολύ πιο κοντά στον Michels και στον «σι-
δερένιο νόμο της ολιγαρχίας». Εστιάζοντας στον ρόλο του ηγέτη σε 
μια οργάνωση, υποστήριξε –όπως και ο Michels- ότι από τη στιγμή 
που ένα μέλος αναλάβει τον ρόλο του ηγέτη, στην πραγματικότη-
τα παύει να αποτελεί εργαλείο της οργάνωσης, για δύο βασικούς 
λόγους: Αφενός γιατί εστιάζει στο πώς θα διατηρήσει την ηγετική 
του θέση, αφετέρου γιατί δεν αποτελεί πλέον ένα απλό μέλος μιας 
μαζικής οργάνωσης, αλλά μέλος μιας εξέχουσας ελίτ (Mills, 2000: 
307-308). Η ένταξη σε μια ελίτ έχει αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 
χάσματος, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένα ζη-
τήματα καθίστανται αντικείμενο διαβούλευσης και επίλυσης μετα-
ξύ των μελών των ελίτ, αλλά και αναφορικά με τον τρόπο που πα-
ρουσιάζονται στις μαζικές οργανώσεις. Όμως, σε αντίθεση με τον 
Michels, θεωρεί ότι το συγκεκριμένο χάσμα δεν οδηγεί απαραίτητα 
στον σιδερένιο νόμο της ολιγαρχίας, αλλά στον νόμο της εκπροσώ-
πησης (spokesmanship), σύμφωνα με τον οποίο «…όσο η ομάδα 
πίεσης αναπτύσσεται, τόσο οι ηγέτες της τείνουν να διαμορφώνουν 
τις απόψεις που “εκπροσωπούν”» (Mills, 2000: 308). Αναμφίβολα, 
κάποιος στο συγκεκριμένο σημείο μπορεί να εντοπίσει μια ομοιό-
τητα με τη θεωρητική προσέγγιση του Mosca, ο οποίος υποστηρίζει 
ότι όσο μεγαλύτερη είναι η πλειοψηφία, τόσο πιο δύσκολη καθίστα-
ται η οργανωτική της ικανότητα. 

Σημαντικό στοιχείο του έργου του Mills αποτελεί το ενδιαφέρον 
που επιδεικνύει για τον ρόλο των Μέσων Ενημέρωσης. Το εν λόγω 
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στοιχείο, ακόμα και σε μεταγενέστερες αναλύσεις για τις ελίτ έτυχε 
περιορισμένου ερευνητικού ενδιαφέροντος (π.χ., Putnam8, Keller). 

Σύμφωνα με τον Mills, με την ολοκλήρωση του Β’ Παγκοσμίου 
πολέμου, οι σύγχρονες μορφές δημοκρατίας που παγιώθηκαν είχαν 
μαζική μορφή, με σημαντικό αντίκτυπο σε επίπεδο δικαιωμάτων και 
ελευθεριών (μια θέση στην οποία αναφέρθηκε και ο Mannheim). 
Όμως, η συγκεκριμένη κατάσταση δεν συνεπάγεται ότι οι πολίτες 
μιας μαζικής δημοκρατίας αποκλείεται να μετατραπούν σε ανοργά-
νωτη μάζα, με πολύ μικρότερο βαθμό αυτονομίας, με περιορισμέ-
νες δυνατότητες να ακουστεί η άποψή τους, και συνεπακόλουθα να 
επηρεάσουν σημαντικά τις εξελίξεις9. Στην όλη διαδικασία, τα Μέσα 
Ενημέρωσης, και κυρίως η τηλεόραση, διαδραματίζουν ξεχωριστό 
ρόλο. Οι ελίτ, πολιτικές ή οικονομικές, μπορούν να προωθήσουν, 
π.χ. μέσω των δημοσιογράφων, με σχετική ευκολία τα μηνύματά 
τους, τα οποία, χάρη στα μέσα που διαθέτουν (ειδικούς της επικοι-
νωνίας, πολιτικό μάρκετινγκ), μπορούν να ελέγχουν και να κατευ-
θύνουν (Mills, 2000: 302-304 & 311).

Η τάση αυτή στα ΜΜΕ, όπως είναι λογικό, επηρεάζει εντόνως 
τον τρόπο δραστηριοποίησης και ανάδειξης των πολιτικών ελίτ. 
Πλέον, οι πολιτικοί είναι διάσημα πρόσωπα, τα οποία εξαρτώνται 
όλο και περισσότερο από τα ΜΜΕ για να αναδειχθούν και παράλ-
ληλα να διατηρήσουν τη θέση τους. Το αποτέλεσμα είναι να εκτο-
ξεύεται το κόστος της προεκλογικής εκστρατείας ενός πολιτικού, 
αναδεικνύοντας σε σημαντικό πολιτικό κριτήριο το επικοινωνια-
κό χάρισμα και την επικοινωνιακή διάσταση της πολιτικής (Mills, 

8. Ειδικά στην περίπτωση του Putnam, η συγκεκριμένη διάσταση είναι εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσα, αν αναλογιστούμε ότι στις μετέπειτα θεωρίες του που δεν 
εστιάζουν στην ανάλυση των ελίτ, αλλά στο κοινωνικό κεφάλαιο των πολιτών, η 
παράμετρος των ΜΜΕ, και ιδιαίτερα της τηλεόρασης, θεωρείται η πλέον σημαντι-
κή στη συρρίκνωση του κοινωνικού κεφαλαίου των πολιτών στις ΗΠΑ (Putnam, 
2000: 231-234). 

9. Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη, σύμφωνα με τον 
Mills, δεν οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον ρόλο των ΜΜΕ, αλλά και σε άλλες 
παραμέτρους, όπως η αποξένωση των ανθρώπων στις μεγάλες πόλεις, καθώς και 
το γεγονός ότι υπάρχει ελλιπής πολιτική εκπαίδευση και διαβούλευση (Hartmann, 
2007: 41-46). 
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2000: 250-251 & 311). Η όλη κατάσταση, όπως πολύ σωστά προέ-
βλεψε ο Mills, εντάθηκε τα επόμενα χρόνια, καθώς, μέσα από την 
προβολή, κυρίως την τηλεοπτική, τα μέλη των ελίτ εθνικοποιού-
νται και αποκτούν αναγνωρισιμότητα. Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει 
τα μέλη των ελίτ σε διασημότητες, ως αποτέλεσμα του κύρους που 
διαθέτουν λόγω της εξουσίας ή του πλούτου τους (Mills, 2000: 
83-84), μια διάσταση στην οποία αναφερθήκαμε και νωρίτερα. 

Η στάση αυτή του Mills για τον ρόλο των ΜΜΕ και τον επηρεα-
σμό των ελίτ, δίχως άλλο συνδέεται με τον αυξημένο ρόλο της προ-
παγάνδας, η οποία αποτέλεσε ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των 
αντιμαχόμενων πλευρών την περίοδο του Β' Παγκοσμίου πολέμου, 
αλλά και με το γεγονός ότι την περίοδο που έγραψε το συγκεκριμέ-
νο έργο είχε αρχίσει να αναπτύσσεται η τηλεόραση ως μαζικό Μέ-
σο στις ΗΠΑ. Ως προς το τελευταίο αυτό σημείο αξίζει να αναφερθεί 
ότι, εν αντιθέσει με τα όσα ίσχυαν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης 
και την Ελλάδα, στις ΗΠΑ η τηλεόραση ξεκίνησε τη λειτουργία της 
ως εμπορικό Μέσο και όχι ως δημόσιο αγαθό. 

Η θεωρητική προσέγγιση του Mills διαφοροποιείται από την 
πλουραλιστική αλλά και τη Μαρξιστική θεωρία. Ο Mills ερμη-
νεύει την κατανομή της εξουσίας ως μια πυραμίδα στην κορυφή 
της οποίας βρίσκονται οι ελίτ, που διαχειρίζονται και λαμβάνουν 
τις αποφάσεις τις οποίες επιβάλλουν στις μάζες. Η άποψη αυτή 
διαφοροποιείται αισθητά από την άποψη των πλουραλιστών, οι 
οποίοι υποστηρίζουν πως η διαδικασία λήψης αποφάσεων συνι-
στά το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης και της διαμάχης μετα-
ξύ των ομάδων συμφερόντων που υφίστανται στο εσωτερικό της 
κοινωνίας, αλλά και μεταξύ των ομάδων συμφερόντων και της 
πολιτικής εξουσίας. 

Θεωρητική αφετηρία των διαφοροποιήσεων μεταξύ των δύο 
προσεγγίσεων αποτελεί ο έλεγχος των βασικών πηγών αναπαρα-
γωγής της εξουσίας, όπως, επί παραδείγματι, ο πλούτος, η εξειδι-
κευμένη γνώση, αλλά και ο έλεγχος σημαντικών θέσεων στο κρά-
τος και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Mills, οι συγκεκριμένες 
πηγές ελέγχονται σχεδόν εξολοκλήρου από τις ελίτ, με αποτέλεσμα 



114 Πολιτικές Ελίτ και Εξουσία

να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ευκολότερη επιβολή 
και αναπαραγωγή τους. 

Αντίθετα, στην περίπτωση των πλουραλιστών, αν και αναγνωρί-
ζεται ότι οι παραπάνω πηγές δεν είναι ισομερώς κατανεμημένες στο 
εσωτερικό των κοινωνιών, υποστηρίζεται πως διαχέονται με τέτοιο 
τρόπο στην κοινωνία, ούτως ώστε καμία κοινωνική ομάδα να μην 
είναι σε θέση να επιβάλλεται πλήρως στην πολιτική διαδικασία. 

Όπως ήταν λογικό, αυτή η θέση του δέχθηκε έντονη κριτική 
από τους πλουραλιστές, όπως ο Dahl, ο οποίος αμφισβήτησε την 
ύπαρξη της συγκεκριμένης ελίτ10. Για τους πλουραλιστές, η ανι-
σομερής κατανομή του πλούτου και του εισοδήματος δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο απόδειξης της ύπαρξης των ελίτ, 
καθώς οι συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις ενδέχεται να οφείλο-
νται σε συγκυριακούς παράγοντες (π.χ., εξελίξεις σε άλλες χώρες) 
(Domhoff, 2007: 102). Παράλληλα, οι πλουραλιστές θεωρητικοί 
απέρριψαν τη θέση, την οποία ανέπτυξε ο Mills, ότι οι ελίτ πα-
ρουσιάζουν μεγάλο βαθμό συνεκτικότητας. Στο έργο του, ο Dahl 
(1958: 463-469) ισχυρίστηκε ότι οι θεωρητικοί των ελίτ συχνά κά-
νουν το λάθος να ταυτίζουν την ικανότητα για έλεγχο με τη δυνα-
τότητα άσκησης εξουσίας. Παρ’ όλα αυτά, είναι γεγονός ότι σε με-
ταγενέστερα κείμενά τους, τόσο ο Dahl όσο και ο Lindblom (Dahl 
& Lindblom, 1976), με τον οποίο είχε συνεργαστεί επί σειρά ετών, 
αναγνώρισαν ότι οι επιχειρήσεις διατηρούν στο πλαίσιο μιας κοι-
νωνίας έναν πιο ισχυρό ρόλο σε σχέση με άλλες ομάδες και άλλους 
θεσμούς, προσεγγίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αντίστοιχες θέσεις 
θεωρητικών των ελίτ, χωρίς όμως να αποδέχονται την ύπαρξη μιας 
ελίτ εξουσίας (Domhoff, 2007: 107-108). 

Παράλληλα, μια διάσταση της πλουραλιστικής κριτικής, που συ-
ναντήσαμε και στην περίπτωση της Ιταλικής Σχολής των Ελίτ και 
κατά βάση συνδέεται με τον Dahl (βλ. κεφάλαιο 2), εντοπίζεται και 
στην περίπτωση του Mills. Σύμφωνα με τον Parry (1970: 121-123), 

10. Για μια αναλυτικότερη παρουσίαση της διαμάχης μεταξύ πλουραλιστών και 
Mills, βλ. Dahl, 1958: 463-469· Domhoff, 2007: 97-114· Roskin, Medeiros & Jones, 
2008:156-161. 


