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ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΙΤ 
 
Θεωρούμε ότι οι κύριοι κοινωνικοί, οικονομικοί κ.ά. παράγοντες που συνδέθηκαν με τη Βιομηχανι‐

κή Επανάσταση (τέλη του 18ου και όλος ο 19ος αιώνας) είναι οι εξής: 
 

1) ο εκμηχανισμός της παραγωγής, 
2) ο προχωρημένος καταμερισμός της εργασίας, 
3) η όλο και πιο έντονη απαίτηση για περισσότερη εξειδίκευση και τεχνική γνώση 

και 
4) η  μεγάλη  σημασία  που  απέκτησε  η  έννοια  της  «οικονομικής  ανάπτυξης»,  της 

«δημόσιας ευημερίας» και της «κοινωνικής προόδου». 
 
Αλλά η παραπάνω γενίκευση της ιστορικής αυτής περιόδου, των βασικών της χαρακτηριστικών κι 

αιτιών που τη γέννησαν, δεν συνεπάγεται ούτε ότι μιλάμε για ομοιογενή πολιτικά, κοινωνικά και οι‐
κονομικά φαινόμενα, ούτε αντίστοιχα και για ομοιόμορφες πολιτικές θεωρίες και ιδέες. Συγκεκριμένα, 
είδαμε ότι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του κλασικού φιλελευθερισμού του 19ου αιώ‐
να, ο Τζον Στιούαρτ Μιλ (1806‐1873) διακατεχόταν από αισιοδοξία για την εξέλιξη της ανθρώπινης ι‐
στορίας, προτείνοντας ως ένα βαθμό εκδημοκρατισμό του πολιτικού συστήματος (τονισμός περισσότε‐
ρο του συλλογικού από ό,τι του ατομικού συμφέροντος καθώς και των τριών διαστάσεων της «ελευθε‐
ρίας», δηλαδή της ελευθερίας ανάπτυξης της προσωπικότητας, της ελευθερίας της μειονότητας και της 
ελευθερίας της διαφωνίας). 

Επίσης θα δούμε παρακάτω ότι και η σκέψη ενός άλλου πολιτικού θεωρητικού του 19ου αιώνα, του 
Καρλ Μαρξ (1818‐1883) διακατεχόταν, μέσα από τη δική του οπτική γωνία, από αισιοδοξία για την αν‐
θρωπότητα και το μέλλον της.  

Αλλά ήδη από τα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, οι κοινωνικο‐οικονομικές και πολιτι‐
κές συνθήκες διαμορφώνουν μια νέα οπτική των κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων. Συγκεκρι‐
μένα, οι συνέπειες της τεχνολογικής εξέλιξης, ο κλιμακούμενος ανταγωνισμός ανάμεσα στον καπιτα‐
λισμό και το σοσιαλισμό, η ανάπτυξη πολιτικών οργανώσεων που περιορίζουν την ατομική ελευθερία 
κ.ά.  όχι  μόνον  έθεσαν  σε  αμφισβήτηση  την προηγούμενη αισιοδοξία,  αλλά  και  προκάλεσαν  έντονα 
ερωτηματικά σχετικά με έννοιες όπως «ελευθερία», «δημοκρατία» κ.ά. και τις πολιτικές τους εφαρμο‐
γές. 

Δύο από τους σημαντικότερους πολιτικούς θεωρητικούς της περιόδου αυτής, ο Μαξ Βέμπερ (1864‐
1920) και ο Γιόζεφ Σουμπέτερ (1883‐1946) εκφράζουν, στο έργο τους, αυτήν ακριβώς την επιφύλαξη για 
τη δημοκρατία. Και οι δυο τής αποδίδουν μια πολύ περιοριστική διάσταση «η οποία, το πολύ, αντιμε‐
τωπίζεται ως ένα μέσο για την επιλογή εκείνων που θα παίρνουν τις αποφάσεις και για τη χαλιναγώ‐
γηση των υπερβολών τους». Έτσι το δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης μοιάζει τώρα να αφορά πε‐
ρισσότερο κάποιες συγκεκριμένες ομάδες ή άτομα που ανταγωνίζονται μεταξύ τους ως προς τη συμ‐
μετοχή τους στη διαδικασία λήψης των πολιτικών αποφάσεων, και λιγότερο με την υλοποίηση και δι‐
καίωση της «λαϊκής κυριαρχίας».  

Αυτή η προσέγγιση της δημοκρατίας απέχει πολύ από τα οράματα τόσο του Κλασικού Φιλελευθε‐
ρισμού περί ελευθερίας όσο και της Μαρξιστικής Θεωρίας περί ισότητας. 
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1. Κλασικός Ελιτισμός 
 
Βασική ιδέα 
 
Η εξουσιαστική ελίτ είναι ένα ουσιαστικής σημασίας αναπόφευκτο συστατικό της κοινωνι‐

κής και πολιτικής ζωής. Η δημοκρατία –με την κλασική έννοια της άμεσης συμμετοχής όλων 

των πολιτών– είναι ψευδαίσθηση, ένα μυθικό κατασκεύασμα που δεν ανταποκρίνεται στην πο‐

λιτική, κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα.   

Πηγή του Κλασικού Ελιτισμού είναι η κριτική που ασκήθηκε στις δημοκρατικές και σοσιαλιστικές 
ιδέες της ισότητας. Κατά τον 20ό αιώνα, την εμφάνισή του κάνει ένα είδος νέου «Συντηρητικού» Φιλε‐
λευθερισμού  που  –σε  αντίθεση  με  τον  Κλασικό  Φιλελευθερισμό–  δεν  πιστεύει  στην  αξία  και  τα  δι‐
καιώματα του ατόμου, ούτε και στην ισότητα όλων των ανθρώπων. Εκείνο που κυριαρχεί είναι η δυ‐
σπιστία απέναντι στη μάζα και τις επιλογές της, καθώς και η αίσθηση της επιτακτικής ανάγκης η μά‐
ζα αυτή να καθοδηγηθεί από συγκεκριμένες πολιτικές ελίτ.  

Για τους εκπροσώπους του Κλασικού Ελιτισμού, όπως τους Βιλφρέντο Παρέτο  (1848‐1923), Γκαε‐
τάνο Μόσκα  (1857‐1941)  και Ρόμπερτ Μισέλς  (1876‐1936),  η  δημοκρατία  δεν ήταν παρά μια ανόητη 
ψευδαίσθηση,  διότι  η  πολιτική  δύναμη ασκείται πάντοτε από μια προνομιούχα μειοψηφία:  μια  ελίτ. 
Παραδείγματος χάρη, στο βιβλίο του «Η Κυρίαρχη Τάξη» (The Ruling Class, 1896), ο Μόσκα υποστήριξε 
πως, σε όλες τις κοινωνίες, «εμφανίζονται δύο τάξεις: η τάξη που κυριαρχεί και η τάξη που κυριαρχεί‐
ται». Συνεπώς, οι ιδιότητες που απαιτούνται για την άσκηση της πολιτικής εξουσίας είναι πάντα άνισα 
κατανεμημένες, με αποτέλεσμα μια συμπαγής μειοψηφία να μπορεί πάντα να χειραγωγεί και να ε‐
λέγχει τις μάζες, ακόμη και στα πλαίσια μιας αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. 

Ο Μισέλς ανέπτυξε την ιδέα ότι σε όλους τους οργανισμούς, όσο δημοκρατικοί κι αν εμφανίζονται, 
υπάρχει η τάση για συγκέντρωση της δύναμης στα χέρια μιας μικρής ομάδας κάποιων ατόμων που ε‐
πιβάλλονται στους άλλους οργανώνοντας και παίρνοντας αποφάσεις, κι όχι στα χέρια της παθητικής 
μάζας των υπόλοιπων ατόμων μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Ονόμασε το φαινόμενο αυτό «ο σιδερέ‐
νιος νόμος της ολιγαρχίας». 

Οι Μόσκα και Παρέτο διαφοροποιούνται από τον Πλουραλισμό αμφισβητώντας ακόμη και την έν‐
νοια της «λαϊκής κυριαρχίας», υποστηρίζοντας την άποψη ότι, ανεξάρτητα από το αν επικρατεί η κα‐
θολική ψήφος ή όχι, κυβερνά πάντα μια ολιγαρχία. Η ελευθερία επιλογής του ψηφοφόρου μηδενίζεται, 
αφού αυτός πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο‐τρεις υποψήφιους, οι οποίοι υποστηρίζονται από «ορ‐
γανωμένες μειοψηφίες» και οικονομικά συμφέροντα.  

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η διακυβέρνηση από ελίτ δεν θεωρείται αναγκαίο κακό, αλλά ένα α‐
ναπόφευκτο κι ευπρόσδεκτο ευτυχές γεγονός, αν σκεφτεί κανείς –πάντα σύμφωνα με την άποψη του 
Κλασικού Ελιτισμού– ότι η μάζα δεν μπορεί να αυτοκυβερνηθεί.        

 
Συνεπώς για τον Κλασικό Ελιτισμό είναι αναπόφευκτη η διαίρεση της κοινωνίας σε δύο πολιτικές 

κατηγορίες:  

α) σε μια μειοψηφία «εκλεκτών» –κεφαλαιοκράτες, διανοούμενοι, πολιτικοί, στρατιωτικοί και 
γραφειοκράτες– (ελίτ) που κυβερνά, και 

β) στις εξουσιαζόμενες μάζες που δεν έχουν ικανότητες, γνώσεις κι ενδιαφέρον για μια ενερ‐
γητική συμμετοχή στην πολιτική ζωή. 

Επίσης υπάρχει μια συνεχής «κυκλοφορία», δηλαδή εναλλαγή των κοινωνικών ομάδων που απαρ‐
τίζουν την εκάστοτε κυβερνητική ελίτ.  
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•  Συναντήσαμε  τον Μαξ  Βέμπερ  όταν  περιγράψαμε  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  του  σύγχρονου 

κράτους. Είχαμε,  δηλαδή,  δει ότι για το μεγάλο Γερμανό κοινωνικό και πολιτικό αναλυτή, η κρατική 
εξουσία θεμελιώνεται στο «μονοπώλιο της νόμιμης χρήσης φυσικής βίας».   

Για να αντιληφθούμε περί τίνος πρόκειται αλλά και πώς ο Βέμπερ σχετίζεται με τη Θεωρία του Ε‐
λιτισμού, θα πρέπει να δούμε τη σκέψη του μέσα στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά πλαίσια της 
εποχής του. 

Παρόλο που ο ίδιος δεν χρησιμοποίησε στα κείμενά του τον όρο «ελίτ», συνδέεται με το ρεύμα του 
Ελιτισμού.  Η  θεωρία  του  ονομάστηκε  «Δημοκρατία  του  Ήγέτη».  Είναι  η  θεωρία  της  νόμι‐
μης/ορθολογικής κυριαρχίας και νομιμοποίησης –αυτής κατά την οποία η πολιτική εξουσία συνδέεται 
με ένα σύστημα απρόσωπων νομικών κανόνων και η εξουσία καθορίζεται και περιορίζεται συνταγμα‐
τικά. Η  δημοκρατία  αυτή  δεν  στηρίζεται,  σύμφωνα πάντα  με  τον  Βέμπερ,  στη  λαϊκή  διακυβέρνηση. 
Δηλαδή η «λαϊκή βούληση», η «αληθινή βούληση του λαού» είναι δημιουργήματα της φαντασίας. Κυ‐
ρίαρχος δεν είναι ο λαός αλλά η διοίκηση.    

Μετά την ήττα της Γερμανίας κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (μετά το 1918/19), η χώρα ζούσε την 
κατάρρευση της παραδοσιακής της μοναρχίας και τη μεταβατική περίοδο προς τη Δημοκρατία της Βα‐
ϊμάρης. Ήταν έκδηλο κι έντονο το κενό της ύπαρξης της νομιμοποίησης της δημοκρατίας, αφού:  

α) επρόκειτο για μια δημοκρατία χωρίς μια ηγετική μορφή.  
β) ίσχυε αυτό που ο Βέμπερ ονόμασε «αυταρχικά θεσπισμένος Καπιταλισμός» αντί του Φιλελεύθε‐

ρου Καπιταλισμού1. Με άλλα λόγια, η Γερμανία ερχόταν αντιμέτωπη με το λεγόμενο «δομικό της ε‐
λάττωμα»,  δηλαδή  το  γεγονός  ότι  στην  επικράτειά  της  ουδέποτε αναπτύχθηκε μια ανθούσα αστική 
τάξη –όπως είχε γίνει στις περιπτώσεις άλλων δυτικών χωρών–, η οποία θα αναλάμβανε την πολιτική, 
οικονομική και κοινωνική εξουσία. Στην πραγματικότητα, η χώρα ελεγχόταν πολιτικά από μια τάξη 
που καταποντιζόταν οικονομικά, δημιουργώντας έτσι μια απειλή για το μέλλον της Γερμανίας.  

γ) Το αποτέλεσμα ήταν, αντί να υπάρξει μια καλή πολιτική διαχείριση, να αναπτυχθεί μια υπερ‐
βολικά δυνατή γραφειοκρατία, γεγονός που οδήγησε στην ταύτιση της έννοιας «πολιτική» με τη αυτήν 
της «διοίκησης». 

δ) Το Κοινοβούλιο (Reichstag) υπήρχε κι εκλεγόταν με γενικές εκλογές, ωστόσο ο καγκελάριος και η 
κυβέρνηση δεν εκλέγονταν άμεσα από το λαό αλλά από τον Κάιζερ.  

ε) Τέλος, έλειπαν οι πολιτικές ελίτ που θα μπορούσαν να αναλάβουν και να ασκήσουν την πολιτι‐
κή εξουσία. 

 
Συνεπώς, το βασικό ερώτημα για τον Βέμπερ ήταν το εξής: Πώς θα μπορούσε η Γερμανία να γίνει 

ένα «κράτος ισχύος»;  
Ο Βέμπερ έτρεφε μεγάλη εκτίμηση για τον ανταγωνισμό που λάβαινε χώρα μεταξύ των πολιτικών 

για τη νόμιμη απόκτηση της πολιτικής εξουσίας.  
Οι μελέτες κι αναλύσεις του αφορούν: 
α) Τους θεσμούς που επιτρέπουν την άνοδο κι επιλογή των πολιτικών αρχηγών, 
β) Τις σχέσεις μεταξύ κυρίαρχων (κυβερνώντων) και κυριαρχούμενων (κυβερνώμενων), δηλαδή τον 

τρόπο με τον οποίο προβάλλονταν οι ηγετικές μορφές ενός δημοκρατικού συστήματος προκειμένου να 

                                                 
1 Καπιταλιστικό κράτος: Ο Καπιταλισμός είναι ένα οικονομικό και κοινωνικό σύστημα στο οποίο ο πλούτος ανήκει σε 
ιδιώτες (άτομα, επιχειρήσεις…) και η οργάνωση της οικονομικής ζωής βασίζεται στις αρχές της ελεύθερης αγοράς. 
Χαρακτηριστικά του καπιταλιστικού κράτους: α) Τα μέσα παραγωγής κατέχουν ιδιώτες με σκοπό το κέρδος. β) 
Ισχύει η οικονομική, κοινωνική και πολιτική σύγκρουση μεταξύ «κεφαλαίου» (εργοδότες, επιχειρηματίες, μάνατζερ…) 
και «εργασίας» (εργάτες, κάτοχοι της εργατικής δύναμης). γ) Το ιδιωτικό κεφάλαιο υπερέχει οικονομικά, κοινωνικά 
και πολιτικά πάνω στις άλλες κοινωνικές ομάδες ή τάξεις. δ) Το ιδεολογικό υπόβαθρο της καπιταλιστικής οικονομίας 
είναι ο ορθολογισμός του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. ε) Η εργατική δύναμη είναι διαθέσιμη, δηλαδή άτομα που, 
για οικονομικούς κ.ά. λόγους, αναγκάζονται να πουλήσουν την εργατική τους δύναμη στους εργοδότες τους έναντι μι-
σθού.  
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αποκτήσουν οπαδούς, καθώς και οι μηχανισμοί μέσα από τους οποίους νομιμοποιούνταν η πολιτική 
τους κυριαρχία. 

γ) Τις δραστηριότητες των πολιτικών αρχηγών και τη λειτουργία που αυτοί επιτελούν σε σχέση με 
τη δημιουργία μιας ανοιχτής κι ευμετάβλητης κοινωνίας. 

 
Ο Βέμπερ υποστηρίζει: 
α) Τον εκδημοκρατισμό του Γερμανικού εκλογικού συστήματος, δηλαδή την κατάργηση των τριών 

τάξεων του Πρωσικού καθεστώτος, η οποία θα εξασφάλισε την κοινωνική και πολιτική ενότητα του 
έθνους. 

β) Τον πλήρη κοινοβουλευτισμό 
γ) Τη δημοκρατία του εκλεγμένου ηγέτη που εκλέχθηκε μέσω δημοψηφίσματος και βάσει δυναμικά 

οργανωμένων κι ανταγωνιστικών κομμάτων (π.χ. ΗΠΑ)                        
 
 
2. Ανταγωνιστικός Ελιτισμός 
 
Αλλά ενώ οι θεωρητικοί του Κλασικού Ελιτισμού περιγράφουν την εξουσιαστική ελίτ ως ένα 

συμπαγές και με κοινά συμφέροντα κοινωνικό σώμα, οι θεωρητικοί του λεγόμενου Ανταγωνιστι‐
κού Ελιτισμού τονίζουν τη σημασία του ανταγωνισμού μεταξύ των συμφερόντων των διαφορετι‐
κών ελίτ. Η άποψη αυτή συνδέεται με το «ρεαλιστικό» μοντέλο της δημοκρατίας του Αυστριακού 
Γιόζεφ Σουμπέτερ (Joseph Schumpeter, 1883‐1950), έτσι όπως αυτό περιγράφεται στο βιβλίο του 
«Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία» (Capitalism, Socialism and Democracy). Σ’ αυτό δια‐
βάζουμε:  

«Η  δημοκρατική μέθοδος είναι η θεσμική ρύθμιση της λήψης πολιτικών αποφάσεων, στις ο‐
ποίες τ’ άτομα αποκτούν την εξουσία ν’ αποφασίζουν μέσω μιας ανταγωνιστικής πάλης  για την 
ψήφο των πολιτών».  

Για τον Σουμπέτερ, η δημοκρατική ζωή είναι μια πάλη ανταγωνιζόμενων πολιτικών, οι ο‐
ποίοι είναι ενταγμένοι σε κόμματα κι επιζητούν την εξουσιοδότηση να κυβερνήσουν. Δεν είναι 
μια μορφή πολιτικής και κοινωνικής ζωής που εξασφαλίζει την ισότητα και τους καλύτερους όρους 
επιβίωσης κι ανάπτυξης του ανθρώπου. Αντίθετα, είναι ένας μηχανισμός επιλογής, η εξουσία 
του πολιτικού: ο ρόλος του δημοκρατικού πολίτη περιορίζεται απλά στο δικαίωμα να επιλέγει, κα‐
τά καιρούς, με την ψήφο του τους πολιτικούς ηγέτες και να δίνει, έτσι, την εξουσιοδότηση στην εκά‐
στοτε κυβέρνηση να κυβερνήσει για λογαριασμό του (να τη νομιμοποιεί)2. Το εκλογικό σώμα απο‐
φασίζει ποιες ελίτ θα κυβερνήσουν, αλλά δεν μπορεί ν’ αλλάξει το γεγονός ότι την εξουσία έχει κά‐
θε φορά μια ελίτ. 

Ο Σουμπέτερ θεωρούσε άχρηστη κι αντιφατική την έννοια της «λαϊκής κυριαρχίας». Ο σύγχρο‐
νος κόσμος είναι τόσο σύνθετος και πολύπλοκος που, για να υπάρξει επιτυχής κυβέρνηση, πρέπει 
το «κυρίαρχο κράτος» να ξεχωρίζει σαφώς από τον «κυρίαρχο λαό», ο δε ρόλος του τελευταίου να 
περιορίζεται αυστηρά. Τ’ άτομα μπορούν να είναι ενεργά καταναλώνοντας και ζώντας την ιδιωτική 
τους ζωή αλλά όχι συμμετέχοντας στη σφαίρα της πολιτικής πέραν της άσκησης του εκλογικού 
τους δικαιώματος.   

Τα βασικά επιχειρήματα του Σουμπέτερ εναντίον της κλασικής δημοκρατίας αφορούν βασικές 
έννοιες της τελευταίας, όπως «κοινό αγαθό» και «γενική» ή «λαϊκή βούληση».  

Η ιδέα του «κοινού αγαθού», πάνω στην οποία θα μπορούσαν να συμφωνήσουν οι άνθρωποι, 
όπως ισχυρίζεται η Θεωρία του Κοινωνικού Συμβολαίου, είναι παραπλανητική κι επικίνδυνη. Οι 

                                                 
2 Το Μοντέλο Δημοκρατίας του Σουμπέτερ ονομάζεται «Δημοψηφισματική Δημοκρατία»  
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άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες κι αξίες και το κοινό αγαθό ερμηνεύεται με πολλούς και δι‐
αφορετικούς τρόπους. Στις σύγχρονες κοινωνίες δεν είναι δυνατόν να γεφυρωθούν τα χάσματα που 
χωρίζουν τις διαφορές αυτές. 

Ο Σουμπέτερ δεν δέχεται, επίσης, την κλασική άποψη των Ρουσσώ και Μαρξ, ότι δηλαδή η ά‐
σκηση της δημοκρατικής πολιτικής πρέπει να στηρίζεται στη βούληση όλων των πολιτών. Υποστη‐
ρίζει ότι υπάρχουν αποφάσεις μη δημοκρατικών κυβερνήσεων που, συχνά, μπορεί να είναι πιο απο‐
δεκτές απ’ το λαό απ’ ό,τι εκείνες των δημοκρατικών. Ο Σουμπέτερ αναφέρει το παράδειγμα της 
πολιτικής του Ναπολέοντα Βοναπάρτη (αρχές του 19ου αιώνα στη Γαλλία), που αν και ασκούνταν με 
δικτατορικά μέσα είχε ευεργετικά αποτελέσματα για το λαό. Έχοντας υπόψη του τις θεωρίες για 
την ψυχολογία του πλήθους, ο Σουμπέτερ υποστήριξε ότι η «λαϊκή βούληση» είναι ένα κοινωνικό 
κατασκεύασμα μ’ ελάχιστη ορθολογική βάση. Αρκεί να μελετήσει κανείς τον τρόπο που λει‐
τουργεί η διαφήμιση για να καταλάβει ότι η γενική και η λαϊκή βούληση της κλασικής δημοκρατίας 
είναι σήμερα «προϊόν κι όχι η κινητήρια δύναμη της πολιτικής διαδικασίας». 

Ο Σουμπέτερ θεωρούσε ότι ο ίδιος ο Καπιταλισμός διαβρώνει τα θεμέλια της καπιταλιστικής 
κοινωνίας εξαιτίας των αντιθέσεων που εμπεριέχει. Επίσης, ότι ο δυτικός Καπιταλισμός θα παρα‐
χωρήσει, τελικά, τη θέση του σε μια νέα οικονομική τάξη, μια μορφή Σοσιαλισμού.               

Συνοπτικά, το Ανταγωνιστικό Μοντέλο των Ελίτ σύμφωνα με τη θεωρία του Σουμπέτερ είναι: 

α) Μια μέθοδος για την επιλογή –ανάμεσα σε πολλές άλλες ανταγωνιζόμενες ελίτ– μια έμπει‐
ρης πολιτικής ελίτ, που είναι ικανή να παίρνει τις απαραίτητες νομοθετικές και διοικητικές αποφά‐
σεις. 

β) Ένα εμπόδιο στις υπερβολές της πολιτικής ηγεσίας. 

           

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Ανταγωνιστικού Μοντέλου Ελιτισμού είναι:  

α) η κοινοβουλευτική κυβέρνηση με ισχυρή εκτελεστική εξουσία, 

β) ο ανταγωνισμός μεταξύ ανταγωνιστικών ελίτ και κομμάτων, 

γ) η κυριαρχία στο κοινοβούλιο της πολιτικής των κομμάτων, 

δ) ο κεντρικός ρόλος της πολιτικής ηγεσίας και  

ε) το γεγονός ότι η γραφειοκρατική διοίκηση είναι ανεξάρτητη και καλά εκπαιδευμένη. 

 

Το Ανταγωνιστικό Μοντέλο των Ελίτ συναντάται στα πλαίσια της βιομηχανικής κοινωνίας, ό‐
που η κοινωνική και πολιτική σύγκρουση είναι τεμαχισμένη σε πολλά μέρη. Οι εκλογείς είναι ελλι‐
πώς πληροφορημένοι σχετικά με τα πολιτικά δεδομένα και η πολιτική κουλτούρα ανέχεται πολλές 
και διαφορετικές απόψεις. Τέλος, υπάρχει ένα έμπειρο στρώμα εξειδικευμένων τεχνοκρατών και δι‐
ευθυντών που επηρεάζει τις πολιτικές διαδικασίες. 

 

 

3.  Οικονομική Θεωρία της Δημοκρατίας 

Το Μοντέλο του Ανταγωνιστικού Ελιτισμού ανέπτυξε παραπέρα ο Άντονι Ντάουνς (Antony 
Downs) ονομάζοντάς το «Οικονομική Θεωρία της Δημοκρατίας». Ο εκλογικός ανταγωνισμός δη‐
μιουργεί μια πολιτική αγορά, όπου οι πολιτικοί λειτουργούν σαν επιχειρηματίες που επιδιώκουν ν’ 
αποκτήσουν την εξουσία, και οι ψηφοφόροι σαν καταναλωτές που ψηφίζουν το κόμμα που βρίσκε‐
ται πιο κοντά στις προτιμήσεις τους. Ο Ντάουνς ισχυρίζεται ότι ένα σύστημα ανοιχτών κι ανταγω‐
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νιστικών εκλογών εγγυάται τη δημοκρατία επειδή αναθέτει την κυβέρνηση σ’ εκείνο το κόμμα, η 
φιλοσοφία, οι αξίες και η πολιτική του οποίου ανταποκρίνονται καλύτερα στις προτιμήσεις των πε‐
ρισσότερων ψηφοφόρων. Όπως είπε ο Σουμπέτερ «δημοκρατία είναι η εξουσία του πολιτικού».  

 

 

4.  Ριζοσπαστική‐Φιλελεύθερη Σχολή των Ελίτ (ΗΠΑ) 
 
Γενικά μπορεί κανείς να πει ότι, ενώ οι εκπρόσωποι του Κλασικού Ελιτισμού προσπάθησαν να α‐

ποδείξουν πως η δημοκρατία  είναι  ένας μύθος,  οι  σύγχρονοι  θεωρητικοί  του  Ελιτισμού  έχουν  την 
τάση να ερευνήσουν την έκταση στην οποία λείπει το δημοκρατικό ιδεώδες από κάποια συγκεκριμένα 
πολιτικά συστήματα. Εκπρόσωποι του ρεύματος αυτού στις ΗΠΑ ήταν οι:  

- Χάρολντ Λάσγουελ (Harold Lasswell). Το ριζοσπαστικό του βιβλίο «Ψυχοπαθολογία και 
Πολιτική» (1930) βασίζεται στην ιδέα ότι το κύριο κίνητρο των πολιτικών ηγετών έχει να κάνει 
με  ιδιωτικές, σχεδόν παθολογικής φύσης συγκρούσεις, οι οποίες στη συνέχεια εκλογικεύονται 
με τη μορφή μέτρων που παίρνονται για το κοινό καλό. 

- Σ. Ράιτ Μιλς (C. Wright Mills, 1916‐1962) που θεωρείται και ως ο κύριος εκπρόσωπος της 
Ριζοσπαστικής‐Φιλελεύθερης Σχολής των ΗΠΑ.    

Χαρακτηριστική είναι η μελέτη που έκανε ο Μιλς σχετικά με τη δομή της εξουσίας στις ΗΠΑ. Σε 
αντίθεση με την πλουραλιστική ιδέα της ευρείας και καθαρά δημοκρατικής διασποράς της πολιτικής 
δύναμης  (βλ. πολλά κέντρα εξουσίας),  ο Μιλς παρουσίασε στο έργο του «Η Ελίτ  της Δύναμης»  (The 
Power Elit, 1956) μια εικόνα ενός κράτους, όπου η κατανομή της εξουσίας έχει καθαρά συγκεντρωτι‐
κό/ολιγαρχικό χαρακτήρα, κι όπου μόνο στα μεσαία επίπεδα της εξουσίας λειτουργεί ο δημοκρατικός 
πλουραλισμός των αντισταθμιστικών πολιτικών δυνάμεων.    

Για τον Μιλς, οι ΗΠΑ κυριαρχούνται από ένα δίκτυο ηγετικών ομάδων  (κέντρο λήψης των μεγά‐
λων αποφάσεων), μια εξουσιαστική ελίτ που αποτελείται από τις μεγάλες επιχειρήσεις  (κυρίως όσες 
σχετίζονται με τη στρατιωτική άμυνα και τον πολεμικό εξοπλισμό) δηλαδή τους ιδιοκτήτες και τα α‐
νώτατα διευθυντικά τους στελέχη, την ηγεσία των Αμερικάνικων ενόπλων δυνάμεων και τα μέλη του 
πολιτικού διευθυντηρίου  (Πρόεδρος των ΗΠΑ, Αντιπρόεδρος, υπουργικό συμβούλιο, Προεδρικοί σύμ‐
βουλοι, ανώτατοι αξιωματούχοι της κρατικής διοίκησης), δηλαδή όλη την κρατική διοίκηση. 

Τα κοινά βιώματα αυτής της εξουσιαστικής ελίτ των ΗΠΑ προέρχονται, για τον Μιλς, από  
α) την κοινή κοινωνική της καταγωγή (μεσο‐ και μεγαλοαστικά στρώματα) 
β) τη φοίτησή της σε κοινά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
γ) την κοινωνική της δικτύωση 
δ)  την  κυκλοφορία  του  προσωπικού  ανάμεσα  στις  τρεις  αυτές  ομάδες,  π.χ.  κάποιοι  απόστρατοι 

προσλαμβάνονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.    
 
Όσον αφορά την κατανομή της πολιτικής δύναμης στις σημερινές κοινωνίες, οι σύγχρονοι εκπρό‐

σωποι  της Ριζοσπαστικής Σχολής  των Ελίτ  (Alford, Friedland, Parry, Dowse, Hughes  κ.ά.)  υποστηρί‐
ζουν ότι: 

- μια μειοψηφία ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τους μηχανισμούς άσκησης της εξουσίας 
- ισχύει  η προνομιακή θέση  της  ελίτ  και  τα  κοινά  της συμφέροντα στο  να  διαιωνίζει  το 

status quo 
- ο «κυρίαρχος» λαός του κοινοβουλευτικού δημοκρατικού συστήματος δεν είναι πραγμα‐

τικά πολιτικά αυτοδύναμος. Η δύναμή του είναι τυπική κι όχι ουσιαστική. Ο πολίτης άγεται και 
φέρεται εκ των άνω.  


