
ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΙΕΣΗΣ

3.2 ∆ιαδικασία εκπροσώπησης συµφερόντων και οµάδες 
συµφερόντων

3.2.2 Οµάδες συµφερόντων και τύποι οργάνωσης



Οµάδες Πίεσης

Είναι ανοργάνωτες ή οργανωµένες οµάδες που 

ενεργά επιδιώκουν την προώθηση των 
ιδιαίτερων συµφερόντων τους στο πλαίσιο 
µιας κοινωνίας µε την άσκηση πίεσης σε 
δηµόσιους αξιωµατούχους, φορείς και 
υπηρεσίες. Κατευθύνουν τις προσπάθειές τους 

κατά τρόπο τέτοιο ώστε να επηρεάζουν τις 
νοµοθετικές και εκτελεστικές εξουσίες, τα 
πολιτικά κόµµατα και, πολλές φορές, τη 
γενική κοινή γνώµη.
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Ένα κύριο σηµείο πρόσβασης των οµάδων πίεσης στο 
πολιτικό σύστηµα είναι το κοινοβούλιο και στις ΗΠΑ οι δύο 
βουλές (η «Τρίτη Βουλή» κατά µια έκφραση). Οι οµάδες 
πιέζουν για την κατάρτιση ή την τροποποίηση και ψήφιση 
νόµων που άπτονται των συµφερόντων τους. 

Με υποσχέσεις οικονοµικής ή εκλογικής στήριξης εκ 
µέρους των µελών της οµάδας στις επόµενες εκλογές, η 
οργάνωση ελπίζει να πείσει ορισµένους νοµοθέτες, 
ιδιαίτερα τους προεδρεύοντες των επιτροπών, να 
εγκρίνουν ευνοϊκά νοµοθετήµατα. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο οι απερχόµενοι βουλευτές λαµβάνουν το 
µεγαλύτερο µερίδιο των χρηµάτων από τα ταµεία 
εκλογικών εκστρατειών των οµάδων πολιτικής δράσης 
στις ΗΠΑ.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ; (James March and Herbert 

Simon, 1993, Organizations. Στα Ελληνικά: 2003, 

Οργανώσεις, Εκδ. Κριτική)

Οργανώσεις είναι σύνολα ατόµων που αλληλεπιδρούν µεταξύ 

τους, ενώ είναι τα πλέον πολυπληθή σύνολα σε κοινωνικό 

επίπεδο, που διαθέτουν σύστηµα συντονισµού ανάλογο του 

κεντρικού συστήµατος των ανώτερων βιολογικών 

οργανισµών (αναγωγή στη βιολογία). 

Ρόλοι εντός οργανώσεων = σύνθετοι, παγιωµένοι (ως ένα 

βαθµό) και σαφώς οριοθετηµένοι (µε βάση ρητούς ή/και 

γραπτούς όρους) =» περιβάλλον προβλέψιµο + σταθερό. 

Ρόλοι από κοινού µε τα δοµικά χαρακτηριστικά =» η 

οργάνωση αντιµετωπίζει συντονισµένα το περιβάλλον της.
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Η συµπεριφορά της οργάνωσης

Προτάσεις για την οργανωσιακή συµπεριφόρά
1. Τα µέλη της οργάνωσης, ιδιαίτερα οι εργαζόµενοι, είναι κυρίως 

παθητικά όντα που επιτελούν εργασίες και δέχονται οδηγίες δίχως 
να παίρνουν πρωτοβουλίες ή να ασκούν σηµαντική επιρροή.

2. Τα µέλη µεταφέρουν στις οργανώσεις στις οποίες εντάσσονται 
στάσεις, αξίες και επιδιώξεις. Πρέπει να υποκινηθούν ή να πειστούν 
για να υιοθετήσουν συµµετοχική συµπεριφορά στο πλαίσιο της 
οργάνωσης. Οι στόχοι και οι επιδιώξεις οργάνωσης και ατόµων δεν 
εναρµονίζονται πλήρως. Οι υπάρχουσες ή οι µελλοντικές 
συγκρούσεις ως προς τους στόχους καθιστούν τα φαινόµενα 
εξουσίας, τις στάσεις και το φρόνηµα κεντρικά ζητήµατα για την 
ερµηνεία της οργανωσιακής συµπεριφοράς. 

3. Τα µέλη των οργανώσεων είναι λήπτες αποφάσεων και λύτες 
προβληµάτων =» οι αντιληπτικές και γνωστικές διεργασίες έχουν 
καθοριστική σηµασία για την ερµηνεία της συµπεριφοράς στο 
πλαίσιο των οργανώσεων.
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Υπενθυµίζουµε τον ορισµό του David Easton: 
(περιλαµβάνεται στο βιβλίο Η. Κουσκουβέλη, 1997, Λήψη 

αποφάσεων, κρίση και διαπραγµάτευση, Αθήνα: Εκδ. 

Παπαζήση) Πολιτική είναι η λήψη αποφάσεων µε 
θεσµοθετηµένα µέσα για τη διανοµή ή ανακατανοµή 

των αξιών. Ως αξία εκλαµβάνεται κάθε τι που µπορεί 
να ενδιαφέρει, να κινητοποιήσει και να αποτελέσει 
στόχο των παραγόντων του πολιτικού αγώνα, όπως η 

οικονοµία, η ισχύς, η παιδεία, η υγεία, το περιβάλλον, 
η οµόνοια. Επειδή οι ανάγκες και οι αξίες ποικίλλουν, 
γι’ αυτό υπάρχουν και διαφορετικές πολιτικές. 
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Στην πολιτική υπάρχει κάποιος λήπτης 

αποφάσεων (άτοµο, οµάδα ή φορές) που αφού 
κατατάξει στα πλαίσια των ισχυουσών 

συνθηκών τις αξίες, θα τις κατανείµει στη βάση 

θεσµοθετηµένων διαδικασιών και µέσων. Η 
λήψη των αποφάσεων και η εκπόνηση της 

πολιτικής λαµβάνει χώρα είτε υπό κανονικές 

συνθήκες είτε υπό κατάσταση κρίσης. Πάντα 
όµως σε ένα κλίµα αβεβαιότητας, η οποία είναι 

ιδιαίτερα έντονη υπό κατάσταση κρίσης. 
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Κρίση ονοµάζεται µια κατάσταση στην οποία 

παρατηρούνται γρήγορα εκτυλισσόµενα γεγονότα που 

ταυτόχρονα εµπεριέχουν και δηµιουργούν το στοιχείο της 
έκπληξης. 

Κατ’ αρχήν πρέπει να γίνει αναφορά στους «διαδικαστικούς 
ορισµούς» της κρίσης (Wiener and Kahn, 1962). 

Καταχωρούµε τους εξής ορισµούς που εντάσσονται στα 

πλαίσια της πολιτικής επιστήµης.

- Η κρίση είναι συχνά σηµείο καµπής σε µίαν 

αναπτυσσόµενη διαδοχή γεγονότων και πράξεων.

-Η κρίση είναι µία κατάσταση στην οποία απαιτείται 
υψηλός βαθµός δραστηριοποίησης των συµµετεχόντων.
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-Η κρίση απειλεί τους στόχους και τους σκοπούς των 
συµµετεχόντων.

-Η κρίση ακολουθείται από ένα σηµαντικό αποτέλεσµα 
του οποίου οι συνέπειες µορφοποιούν το µέλλον των 
συµµετεχόντων.

-Η κρίση αποτελείται από τη σύγκλιση γεγονότων που 
καταλήγει σε ένα νέο σύνολο γεγονότων.

-Η κρίση παράγει αβεβαιότητες στην εκτίµηση µίας 
κατάστασης και στο σχηµατισµό εναλλακτικών λύσεων 
για την αντιµετώπισή της.

-Η κρίση µειώνει τον έλεγχο επί των γεγονότων και των 
αποτελεσµάτων τους.
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- Η κρίση εντείνει την πίεση, που συχνά παράγει το 
στρες και την αγωνία των συµµετεχόντων.

-Η κρίση είναι µία περίπτωση κατά την οποία η 

πληροφορία που διατίθεται στους συµµετέχοντες είναι, 
συνήθως, ανεπαρκής.

-Η  κρίση αυξάνει τις χρονικές πιέσεις για τους 
συµµετέχοντες.

-Η κρίση χαρακτηρίζεται από αλλαγές στις σχέσεις 
ανάµεσα στους συµµετέχοντες.

-Η κρίση αυξάνει τις εντάσεις ανάµεσα στους 
συµµετέχοντες.
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Θεωρία των Μiller and Iscoe (1963), που προέρχονται από

το χώρο των κοινωνιολογικών και ψυχολογικών ερευνών:

-Μία κατάσταση κρίσης είναι µάλλον οξεία παρά χρόνια, αν

και η διάρκειά της είναι συνήθως απροσδιόριστη.

-Η κρίση καταλήγει συχνά σε συµπεριφορές «παθολογικές»,

όπως η ανικανότητα και η αναζήτηση αποδιοποµπαίων

τράγων.

-Η κρίση απειλεί τους στόχους των εµπλεκοµένων ατόµων.

-Η κρίση είναι σχετική:αυτό που είναι κρίση για κάποιον

µπορεί να µην είναι για κάποιον άλλο.

-Η κρίση προκαλεί ένταση στον οργανισµό και άγχος.
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Η «Ντεσιζιονιστική» θεωρία του C.Barnard (1962)
αναφέρεται σε τρεις διαστάσεις της έννοιας «κρίση»:

-αναγνώριση της φύσης του γεγονότος: εξωγενές ή
ενδογενές για τους «παραγωγούς αποφάσεων».

-εκτίµηση του χρόνου απόφασης: βραχεία, µέση, µακρά
διάρκεια.

-εκτίµηση της σχετικής σηµασίας των αξιών για τους
συµµετέχοντες: υψηλή ή χαµηλή.

Επίσης και για τον Barnard ισχύει η θέση ότι η
κρίση για το ένα µέρος ενδέχεται να µην εκλαµβάνεται
ως τέτοια από το άλλο µέρος. Τέλος, δίδεται ιδιαίτερο
βάρος στο ερώτηµα: «η µονάδα απόφασης
προκάλεσε την κρίση ή προκλήθηκε απ’ αυτήν;»
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Sectional group                       Cause group
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Sectional groups: εκπροσωπούν ένα συγκεκριµένο 
τµήµα της κοινωνίας. Η λειτουργία τους είναι η 
φροντίδα για τα κοινά συµφέροντα αυτού του 
τµήµατος της κοινωνίας και, συνήθως, τα µέλη της 
προέρχονται από αυτό (π.χ. µέλη του ΣΕΒ οι 
επιχειρήσεις, µέλη της ΓΣΕΕ τα συνδεόµενα µ’ αυτήν 
συνδικάτα εργαζοµένων).

Cause groups: εκπροσωπούν πεποιθήσεις (beliefs) ή 
αρχές (principles). Θεωρητικά, οι πάντες µπορούν να 
είναι µέλη τους, διότι ενεργούν για την προώθηση των 
συµφερόντων του σκοπού (cause), π.χ. η 
Greenpeace και άλλες οικολογικές οµάδες προωθούν 
τα συµφέροντα του περιβάλλοντος.
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Οµάδες πίεσης που οργανώνουν τα συµφέροντα 
τµηµάτων της κοινωνίας. Εκπροσωπούν τα τµήµατα 
αυτά «υπερασπίζοντας» τα συµφέροντά τους. Είναι 

εξουσιοδοτηµένοι «εκπρόσωποι» (spokesman groups) 
αυτών των κοινωνικών τµηµάτων. 

Οµάδες που οργανώνουν κοινές διαθέσεις (attitudes). 

«Προωθούν» (promotional groups) τους σκοπούς που 
προκύπτουν από τις διαθέσεις των µελών τους. 
Βασική λειτουργία τους είναι η διάθεση δυνάµεων και 

πόρων προς χρήση για την «προώθηση» των 
σκοπών.



Οµάδες πίεσης
Η διάκριση αυτή θολώνει σε περιπτώσεις οµάδων 
πίεσης που είναι ταυτόχρονα εκπρόσωποι κοινωνικών 
τµηµάτων (sectional) και εκπρόσωποι πεποιθήσεων ή 

αρχών (cause): π.χ. Οδοντιατρικός Σύλλογος που 
υπερασπίζεται τα συµφέροντα των µελών του ως 
επαγγελµατιών παράλληλα µε την προώθηση του 

σκοπού της φθορίωσης του νερού. Οι οµάδες αυτές 
ορισµένες φορές συγκροτούν ειδικές οµάδες πίεσης 
για την προώθηση σκοπών: π.χ. Ιατρικός Σύλλογος 

που συγκροτεί οµάδα εκστρατείας κατά του 
καπνίσµατος.
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ΓΙΑΤΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΚΟΠΟΥ;

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

- R. Inglehart: Θεωρία µεταϋλιστικών αξιών.

- Βάση η θεωρία περί αναγκών του Maslow, ο οποίος 
υποστηρίζει ότι υπάρχει µια ιεραρχία των αναγκών του 
ανθρώπου (theory of human motivation) που ξεκινά 

από τη βάση που είναο οι εντελώς φυσιολογικές
ανάγκες της τροφής, της ένδυσης, της στέγασης κ.λ.π. 
και φτάνει στην κορυφή που είναι οι ανάγκες της 

αυτοπραγµάτωσης.
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Οι ανάγκες αυτοπραγµάτωσης εξαρτώνται από την 
προηγούµενη ικανοποίηση των φυσιολογικών 
αναγκών, των αναγκών ασφάλειας, της ανάγκης της 

αγάπης και του σεβασµού. 

Ο Inglehart υποστηρίζει ότι η αυτοπραγµάτωση 
σχετίζεται µε τον «µετα-υλισµό» και ότι η «απόκτηση» 

µετα-υλικών αξιών προκαλεί πραγµατικές αλλαγές στη 
συµπεριφορά. 

Όσον αφορά την πολιτική συµµετοχή, οι ανάγκες 
µεταφράζονται σε δύο θεµελιακές κατηγορίες αξιών: 
τις υλικές και τις µεταϋλικές. 
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Η θεωρία της «αλλαγής αξιών» υποστηρίζει ότι 

καθώς ένα αυξανόµενο ποσοστό ανθρώπων 
αρχίζει να δίνει έµφαση σε µετα-υλικές αξίες, 

µεταβάλλεται η ηµερήσια διάταξη της πολιτικής 

και το κέντρο βάρους µετατοπίζεται από τις 
παραδοσιακές ανησυχίες για τις οικονοµικές 

ανάγκες και τις ανάγκες ασφάλειας στις µη 

οικονοµικές αξίες και στις ανησυχίες για την 
ποιότητα της ζωής στο πλαίσιο των µετα-

βιοµηχανικών κοινωνιών.
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Β. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Σύµφωνα µε έρευνα της «∆ιεθνούς Αµνηστίας» οι 

περισσότεροι άνδρες και γυναίκες που 

συµµετέχουν στη συγκεκριµένη οργάνωση είναι 
η µη κοµµατική πολιτική προσέγγισή της. 
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Γ. ΛΟΓΟΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Αλλαγή εστίασης από τη ζήτηση στην προσφορά. 

- Η αποτελεσµατικότητα και η φύση της προσφοράς 
αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες για την απόφαση 
ένταξης στην οργάνωση. 

- Οι οµάδες µε τις στρατηγικές µάρκετινγκ που 
χρησιµοποιούν µπορούν να µεταβάλλουν τα επίπεδα 
ζήτησης για απόκτηση ιδιότητας µέλους και, µε 
δεδοµένο το χαµηλό χρηµατικό κόστος εγγραφής στις 
περισσότερες οµάδες σκοπού, οι αποφάσεις 
ένταξης/υποστήριξης βρίσκονται κάτω από «το 
κατώφλι της οικονοµικής ορθολογικότητας». 
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- Έτσι, οι οµάδες αυτές προσφέρουν ένα µείγµα 

οργανωτικών και ψυχολογικών στρατηγικών 
που βοηθούν στο να τεθεί η απόφαση ένταξης 

στην ηµερήσια διάταξη των ατόµων.



Οµάδες πίεσης, δηµοκρατία και 

αποτελεσµατική κυβέρνηση

Ι. Οµάδες πίεσης και δηµοκρατία

� Βοήθεια στη δηµοκρατία

∆ίαυλος εκπροσώπησης
- στη θεωρία του πλουραλισµού η δραστηριότητα των 
οµάδων πίεσης θεωρείται ουσιαστικό στοιχείο της 
δηµοκρατίας.

- A. Bentley (1908): τα άτοµα δεν µπορούν να επηρεάσουν 
τις κυβερνήσεις παρά µόνο µέσω των οµάδων πίεσης.

- R. McKenzie (1958): οι οµάδες πίεσης αποτελούν, γενικώς, 
ένα πολύ σηµαντικότερο δίαυλο επικοινωνίας σε σχέση µε 
τα κόµµατα για τη µεταβίβαση πολιτικών ιδεών από τη 
µάζα τον πολιτών στις κυβερνήσεις τους. Όταν οι πολίτες 
προσπαθούν να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων το κάνουν µέσω των οµάδων πίεσης.
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αποτελεσµατική κυβέρνηση

Des Wilson (Βρετανός Λοµπίστας): «Υπάρχει κάτι 
πιο ουσιαστικό για τη δηµοκρατία από την 
περιστασιακή ψήφο. Για να είναι υγιής, µια 

δηµοκρατία χρειάζεται συµµετοχή σε όλα τα 
επίπεδα. Οι οµάδες πίεσης είναι ο ένας τρόπος µε 
τον οποίο µπορούν οι πολίτες να ασκούν το 

δικαίωµά τους στην γνώση αυτών που 
συµβαίνουν και στο σχολιασµό τους καθώς και 
στην επιχειρηµατολόγηση υπέρ ή κατά 

διαφορετικών πολιτικών και προτεραιοτήτων 
κατά τη διάρκεια της θητείας της εκάστοτε 
κυβέρνησης». 
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αποτελεσµατική κυβέρνηση

Συµµετέχοντας στις δραστηριότητες των 
οµάδων πίεσης, οι πολίτες µπορούν να 
προθυµοποιούνται περισσότερο να 
συµµετάσχουν στην πολιτική διαδικασία 
συνολικά. Ενθαρρύνονται να 
συµµετέχουν σε µια σειρά πολιτικών 
δραστηριοτήτων αλλά και να φροντίζουν 
για την παροχή πόρων που τους 
καθιστούν ικανούς να εµπλακούν στην 
πολιτική διαδικασία.



Οµάδες πίεσης, δηµοκρατία και 

αποτελεσµατική κυβέρνηση
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αποτελεσµατική κυβέρνηση

William Waldegrave (υφυπουργός Οικονοµικών 
Βρετανίας 1996). «Οι οµάδες πίεσης είναι 
φυσικό στοιχείο της πολιτικής. Οι άνθρωποι 
πάντοτε θα ενώνονται για την προστασία των 
συµφερόντων τους, να επιχειρηµατολογήσουν 
υπέρ της αλλαγής, ή να αντιταχθούν σ’ αυτήν, 
στο πλαίσιο ενός συστήµατος όπου τα 
πράγµατα µπορούν να αλλάξουν µε την 
πολιτική δράση. Όσο πιο δηµοκρατικό είναι ένα 
σύστηµα, τόσο περισσότερο µπορούν να 
ανθίσουν αυτές οι οµάδες.
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αποτελεσµατική κυβέρνηση
Εκπροσωπείται ένα ευρύ φάσµα συµφερόντων 
και προτιµήσεων στην κοινωνία, και 
κινητοποιώντας την κοινή γνώµη, οι οµάδες 
πίεσης µπορούν να ελέγχουν τη συγκέντρωση 
της πολιτικής εξουσίας. Μπορούν να το κάνουν 
αυτό δηµιουργώντας αντιπολίτευση στην 
κυβέρνηση και τις πολιτικές της που 
χαράσσονται χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
γνώµη του γενικού κοινού ή τα συµφέροντα 
µιας σηµαντικής µειονότητας που πρόκειται να 
επηρεαστεί. 
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Εναλλακτικά, εάν οι οµάδες πίεσης 

αναγνωρίζονται από την κυβέρνηση, µπορούν 
να ασκούν επιρροή µέσω της διαδικασίας 

διαβουλεύσεων πριν από τη λήψη της τελικής 

απόφασης για την εφαρµοστέα πολιτική, µια 
διαδικασία που είναι σαφώς σύµφωνη µε την 

αρχή της συναινετικής διαδικασίας.
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Ι. Οµάδες πίεσης και δηµοκρατία

� Εµπόδια στη δηµοκρατία

- Τα πολιτικά κόµµατα συναρθρώνουν τη µάζα των 
συµφερόντων στην κοινωνία, χωρίς τα οποία η 
πολιτική θα κυριαρχείτο από ειδικά συµφέροντα. Η 

σχετική σηµασία των οµάδων πίεσης έχει αυξηθεί τα 
τελευταία χρόνια. 

# M. Olson (1965): Φόβος ότι η λογική της συλλογικής 
δράσης θα µπορούσε να οδηγήσει στην άσκηση 
τυραννίας επί της πλειοψηφίας από την πλευρά των 

µειοψηφικών συµφερόντων.
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Στο ίδιο κλίµα ο Samuel Brittan (1975) προειδοποίησε 
ότι η διεκδίκηση των εγωιστικών συµφερόντων των 
οµάδων µε καταπιεστικά µέσα στην αγορά αποτελεί 
σοβαρή απειλή για τη δηµοκρατία.

Χωρίς να ανήκει στο νεοδεξιό ιδεολογικό ρεύµα του 
Θατσερισµού που ασπάστηκε τις απόψεις των Olson 
και Brittan, ο συντηρητικός βουλευτής Douglas Herd
επισήµανε ότι το βάρος των οµάδων πίεσης είχε 
αυξηθεί τα τελευταία χρόνια προσθέτοντας πολλές 
δυσκολίες στην επίτευξη λήψης αποφάσεων προς 
όφελος του γενικού συµφέροντος: «σαν ‘ερπετά’ που 
αναδύονται συνεχώς από τη θάλασσα και 
στραγγαλίζουν τον Λαοκόωντα και τους γιους του µε 
το κουλούριασµά τους.
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Γι’ αυτό ο W. Waldegrave επέµεινε στην ανάγκη «να είµαστε 
προσεκτικοί καθώς ανταποκρινόµαστε στα αιτήµατα των οµάδων 
lobby γιατί πρέπει να σιγουρευόµαστε ότι κάνοντας αυτό 
βελτιώνουµε την υγεία του πολιτικού σώµατος ως συνόλου». 

Οι καθαρότερες συγκρούσεις αφορούν την αύξηση των κρατικών 
δαπανών για το αγαπηµένο αντικείµενο της συγκεκριµένης κάθε 
φορά οµάδας πίεσης. Φυσικά, οι συγκρούσεις αυτού του τύπου 
δεν είναι οι µοναδικές.

J. Carter: «Ολοένα και περισσότερο συρόµαστε σε µονοθεµατικές 
οµάδες και οργανώσεις ειδικών συµφερόντων ώστε να 
διασφαλίζουµε πως ό,τι άλλο και να συµβαίνει οι προσωπικές µας 
απόψεις και τα ιδιωτικά µας συµφέροντα επιβάλλονται.. 
Παραµορφώνεται έτσι ο σκοπός µας επειδή το εθνικό συµφέρον 
µας δεν είναι πάντοτε το άθροισµα όλων των µοναδικών µας ή 
των ειδικών µας συµφερόντων.
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Έλλειψη εσωτερικής δηµοκρατίας
# Roberto Michels («θεωρία ελίτ»): «Σιδηρούς νόµος της 
ολιγαρχίας». Είναι στη φύση των οργανώσεων να 
συγκεντρώνεται η εξουσία στα χέρια µιας µικρής οµάδας 
κυρίαρχων προσωπικοτήτων. Ο νόµος ισχύει τόσο για τις 
οµάδες πίεσης όσο και για τα πολιτικά κόµµατα: στην 
εποχή του Michels για τα σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα και 
για τα εργατικά συνδικάτα. Κατά την κριτική αυτή 
οργανώσεις σαν τον ΣΕΒ ή τη ΓΣΕΕ, παρά τη φαινοµενικά 
δηµοκρατική δοµή τους, είναι ολιγαρχικές στην 
πράξηΠολλές οµάδες σκοπού σκόπιµα αποφεύγουν τις 
δηµοκρατικές δοµές. Π.χ. η GreenPeace εγκαλείται για 
«…αυστηρά γραφειοκρατική, αν όχι αυταρχική, δοµή. Μια 
µικρή οµάδα ανθρώπων ελέγχει την οργάνωση τόσο σε 
διεθνές όσο και εθνικό επίπεδο.» 
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Οι G. Parry, G. Moyzer & N. Day (1992) δεν ορίζουν 
τη συµµετοχή από την άποψη της «απλής ιδιότητας 
µέλους» αλλά θεωρούν ότι «στηρίζεται στη δράση, 

στην υλοποίηση ενεργειών που αποσκοπούν στην 
άσκηση κάποιας επιρροής στα πολιτικά 
αποτελέσµατα». Η πολιτική σηµασία της µαζικής 

συµµετοχής στις οµάδες σκοπού είναι µικρή γιατί το 
κόστος της συµµετοχής είναι πολύ χαµηλό ώστε να 
µην µπορεί να θεωρηθεί ως δεδοµένη η στράτευση και 

η επένδυση που συνεπάγεται η συµµετοχή. 
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Οι ηγεσίες των µαζικών οργανώσεων σκοπού έχοντας 
διεξάγει έρευνα µεταξύ των µελών τους είναι σε θέση 
κάθε φορά να γνωρίζουν τις διαθέσεις και τις 
δυνατότητές τους. Ο ρόλος της προσδοκώµενης 
αντίδρασης µπορεί, ως εκ τούτου, να είναι ισχυρός 
όσον αφορά την διατήρηση της σύνδεσης, όσο 
ασήµαντη κι αν είναι αυτή, µεταξύ της ηγετικής ελίτ και 
των µελών-υποστηρικτών. 

=>«Προβλεπτική δηµοκρατία» αντί της «συµµετοχικής 
δηµοκρατίας» (anticipatory democracy vs. 
participatory democracy)
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Όµως δεν είναι όλες οι οµάδες πίεσης 

αντιδηµοκρατικές και γραφειοκρατικές. Οι 
οµάδες πίεσης οργανώνονται σε τοπικό 

επίπεδο ή κατά θεµατικές και 

αυτοοργανώνονται είτε σε εφήµερη είτε σε 
µόνιµη βάση. Λειτουργούν πολύ συχνά µε 

άµεση δηµοκρατία, εκλεγµένους και 

ανακλητούς εκπροσώπους. 
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Συνδικάτα κλάδων σε τοµείς µε προσωπικό υψηλού 
εκπαιδευτικού επιπέδου καταργούν στην πράξη 
πολλές µορφές διαµεσολάβησης και λειτουργούν µε 

άµεση δηµοκρατία (π.χ. COBAS στην Ιταλία).

Τοπικές οικολογικές οµάδες λειτουργούν µε ανοιχτές 
αµεσοδηµοκρατικές δοµές και καταφέρνουν να τις 

επιβάλλουν στο άµεσο περιβάλλον τους (π.χ. 
κινητοποιήσεις κατά της εγκατάστασης Κέντρων 
Υπερυψηλής Τάσης της ∆ΕΗ σε 

Ηλιούπολη/Αργυρούπολη, κατά της εγκατάστασης 
πετροχηµικών εργοστασίων στην Αιτωλοακαρνανία 
και στην Κάρυστο της Εύβοιας κ.α.)
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Πολιτική ανισότητα

- Η θεωρία των ελίτ που θεωρεί ότι η εξουσία συγκεντρώνεται 

στα χέρια των ολίγων, υποστηρίζει ότι η δραστηριότητα των 

οµάδων πίεσης έχει την τάση να ενισχύει τις υπάρχουσες 

δοµές ανισότητας στο πολιτικό σύστηµα.

- Π.χ. το κοινό εκπαιδευτικό background των ανώτατων 

αξιωµατούχων των εργοδοτικών οργανώσεων, των 

προέδρων των επιτροπών, των υπουργών και των ανωτάτων 

δηµοσίων λειτουργών διαφέρει συνήθως σε πολύ µεγάλο 

βαθµό από αυτό των ηγετικών στελεχών των εργατικών 

συνδικάτων, και εξηγεί γιατί οι εργοδότες έχουν καλύτερες 

και περισσότερες άτυπες επαφές µε τα κυβερνητικά 

υπουργεία σε σχέση µε τα συνδικάτα.
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Οµάδες πίεσης και αποτελεσµατική κυβέρνηση

Πώς βοηθούν οι οµάδες στην αποτελεσµατική κυβέρνηση;

� Συµβουλές

Οι οµάδες πίεσης βελτιώνουν την κυβερνητική αποτελεσµατικότητα 
παρέχοντας συµβουλές στην κυβέρνηση λόγω της γνώσης του 
θέµατος και του χώρου στον οποίο αναφέρονται. 

� ∆ιαβουλεύσεις

Παράδειγµα των Graham & Tytler (1993) για τις Συντηρητικές 
κυβερνήσεις Θάτσερ: «Η παράλειψη των Συντηρητικών να έλθουν 
σε διαβουλεύσεις µε τον κλάδο των εκπαιδευτικών και άλλα 
ενδιαφερόµενα µέρη (π.χ. τοπικές αρχές) οδήγησε σε 
αναποτελεσµατικές πολιτικές στην εκπαίδευση που συνεχώς 
τροποποιούνταν.». Πολλές φορές εξαγγέλθηκαν από τις ελληνικές 
κυβερνήσεις µεταρρυθµίσεις που δεν τύχαιναν της αποδοχής των 
ενδιαφεροµένων µερών καθώς δεν είχε ζητηθεί η γνώµη τους (π.χ. 
Ασφαλιστικό).
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� Βοήθεια στη διοίκηση
-Βοηθούν και στη διαχείριση της κυβερνητικής πολιτικής. Π.χ. 
µια εργοδοτική ένωση µπορεί να είναι σε θέση να βοηθήσει 
στην αποτελεσµατική εφαρµογή µιας πολιτικής σε επίπεδο 
επιχείρησης διαχέοντας πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική 
αυτή και την εφαρµοσιµότητά της στις επιχειρήσεις-µέλη της. 

-Μπορεί επίσης να εξηγήσει τη σηµασία της για τις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους µέσω µηχανισµών όπως τα σεµινάρια ή οι κατ’ 
ιδίαν επαφές µε τις επιχειρήσεις. 

-Μπορεί επίσης να αναλάβει την ευθύνη για ένα καθήκον, π.χ. να 
δηµιουργήσει κώδικα αυτορρύθµισης συµπεριφοράς 
αποφεύγοντας έτσι την άµεση κρατική νοµοθετική παρέµβαση. 
Τα τελευταία χρόνια λειτουργίες δηµόσιας πολιτικής περνούν 
στα χέρια των εργοδοτικών οργανώσεων (π.χ. κατάρτιση).
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Πώς εµποδίζουν οι οµάδες την αποτελεσµατική κυβέρνηση;

� Συνήθως θεωρείται δεδοµένο ότι µια οµάδα πίεσης είναι η 
καθοριστική φωνή σ’ ένα ιδιαίτερο θέµα. Όµως, υπάρχει 
κίνδυνος να παίρνονται τοις µετρητοίς πολλές αξιώσεις, 
κυρίως όταν καλοπροαίρετες οµάδες πίεσης είτε 
υπερβάλλουν την υπόθεσή τους είτε απλώς κάνουν λάθος 
σε δεδοµένα και εξηγήσεις-ερµηνείες. Τέτοιες περιπτώσεις 
υπήρξαν πολλές, ιδιαίτερα σε θέµατα δηµόσιας υγείας και 
περιβάλλοντος (π.χ. υπόθεση «τρελών αγελάδων», 
επιπτώσεις έκρηξης πυρηνικού εργοστασίου Chernobyl
κ.α.). Η ισχύς των σύγχρονων ΜΜΕ πολλές φορές 
συµβάλλει καθοριστικά στην πολλαπλασιαστική επίδραση 
τέτοιων γεγονότων σε επίπεδο κοινής γνώµης και χάραξης 
πολιτικής.
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Όταν οι οµάδες πίεσης αρνούνται να συνεργαστούν µε 
τις κυβερνήσεις στις διαδικασίες διαβούλευσης που 
οδηγεί στην νοµοθετική διαδικασία, κι ακόµη πιο πολύ 

στη διαχείριση της εφαρµογής αυτής της νοµοθεσίας, 
τα αποτελέσµατα ενδέχεται να είναι δραµατικά. Π.χ. 
στη Βρετανία (1971-1974), ο Νόµος περί Εργασιακών 

Σχέσεων που περιόριζε την αυτονοµία συνδικάτων και 
συνδικαλιστών δεν εφαρµόστηκε στην πράξη λόγω 
της συνολικής αντίθεσης των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων. Το ίδιο συνέβη στην Ελλάδα µε το 
Άρθρο 4 του Ν.1365/83 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
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