
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΘΕΜΑ : H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ

Της 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΑΜ 10/10

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

1



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στόχος  της  παρούσας  Διπλωματικής  Εργασίας  είναι  η  ανάλυση  των 

κοινωνικών κινημάτων αλλαγής του 20ου αιώνα σε σχέση με την ψυχοσύνθεση 

και την  έντονη επαναστατικότητα της νεολαίας καθώς και η μετεξέλιξή των 

κλασσικών  κινημάτων  διαμαρτυρίας  στα  νέα  κοινωνικά  κινήματα  και   την 

κοινωνία των πολιτών.

Θα παρουσιάσουμε τις δυνάμεις εκείνες που ωθούν στη δημιουργία και την 

ανάπτυξη  των  κινημάτων,  τα  μέσα  που  χρησιμοποιούνται  και  τα 

αποτελέσματα – κατακτήσεις που μπορούν να παρουσιάσουν.

Επιπρόσθετα στο παρόν σύγγραμμα θα αναφέρουμε το ιστορικό πλαίσιο στο 

οποίο γεννήθηκαν τα κοινωνικά κινήματα σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Επιπλέον θα οριστεί η έννοια του κοινωνικού κινήματος και της συλλογικής 

δράσης  με  μια  ιδιαίτερη  αναφορά  στον  Μάη  του  68  αλλά  και  σε  άλλα 

κοινωνικά κινήματα που διαμόρφωσαν πολιτική είτε με την επιτυχία τους είτε 

με την αποτυχία τους.

Επιπρόσθετα  στο  δεύτερο  μέρος  της  εργασίας  θα  αναλυθεί  ο 

πρωταγωνιστικός ρόλος που έπαιξε η νεολαία στην γέννηση και την εξέλιξη 

των κινημάτων αμφισβήτησης.

Στο  τρίτο  μέρος  της  εργασίας  θα αναφερθούμε  στην μετεξέλιξη  των Νέων 

κοινωνικών κινημάτων στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών. 

Τέλος θα καταγράψουμε τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε για το 

μέλλον  των  κοινωνικών  κινημάτων  υπό  το  πρίσμα  και  των  σημερινών 

κρίσιμων εξελίξεων.
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Πολλοί ιστορικοί αναφέρουν πως τα πρώτα χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού 

κινήματος  τα  συναντάμε  στην  Β.  Αμερική,  τόσο  κατά  τη  διάρκεια  της 

Επανάστασης με την χρήση πρότυπων μορφών  πολιτικής δράσης1 όπως το 

μποϊκοτάζ , όσο και στο  προ-εμφυλίου πρώτο κίνημα κατά της δουλείας με τη 

συλλογή υπογραφών. Παράλληλα όπως, με την Αμερική και στην  Βρετανία 

του  ύστερου   18ου αιώνα  ,  παρατηρεί  ο  Markoff  υπάρχουν  αλληλένδετες 

εξελίξεις που θέτουν τα θεμέλια των κοινωνικών κινημάτων όπως  

 <<η εξασθενημένη βασιλεία , μια ενισχυμένη κυβέρνηση ,πολίτες που 

αυτό-οργανώνονται   για την διεκδίκηση αιτημάτων από την κυβέρνηση αυτή , 

με μια πολιτική ελίτ εθισμένη στο να ισχυρίζεται οτι κυβερνά εις το όνομα του 

λάου, σύνδεση απομακρυσμένων περιοχών λόγο ανάπτυξης του εμπορίου , 

εξάπλωση  της  εγγραμματοσύνης  και  νέα  μέσα  επικοινωνίας   που  που 

οδηγούν  χωρικά  διισταμένους  ανθρώπους  να  αισθάνονται  ότι  κινούνται  μ’ 

έναν κοινό ρυθμό>>2 . 

Ωστόσο η κλιμάκωση  των κοινωνικών κινημάτων που αναπτύσσονται στην 

εποχή  μας  έχει  τις  ρίζες  της   στον  πολιτικό  διάλογο  που  ξεκίνησε  στην 

Ευρώπη μετά το τέλος του β παγκοσμίου πολέμου . Η οδυνηρή διαπίστωση 

1 . Tarrow G. Sidney,όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Charles Tilly , Κοινωνικά κινήματα 

1768-2004 ,εκδόσεις Σαββάλα 2007, σ.σ.84-85

2 Markoff John,όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Charles Tilly , Κοινωνικά κινήματα 1768-2004 

,εκδόσεις Σαββάλα 2007, σ. 33
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της έκπτωσης βασικών λειτουργιών του πολιτικού συστήματος και η αδυναμία 

υπεράσπισης  θεμελιωδών  ατομικών  και  συλλογικών  δικαιωμάτων, 

αποτέλεσαν τη βάση για νέες αναζητήσεις και διεκδικήσεις των πολιτών.

Ήταν φανερό ,ιδίως για το δημοκρατικό κίνημα ,  ότι  η ενασχόληση με την 

πολιτική  μόνο  στην  σφαίρα  που  διαμόρφωναν  οι  σχέσεις  της  αστικής 

δημοκρατίας , ρόλος του πολίτη ψηφοφόρου , δεν αρκούσε. 

Ο κοινωνικός μετασχηματισμός που θεμελίωνε ένα ουσιαστικό κράτος δικαίου 

και θα διασφάλιζε μία σειρά από δικαιώματα απαιτούσε την ενεργό συμμετοχή 

του πολίτη.  

Το κίνημα για δημοκρατία στον ευρωπαϊκό νότο, το κίνημα για την ειρήνη και 

τον αφοπλισμό, το αντιρατσιστικό και το οικολογικό κίνημα αποτέλεσαν στην 

ουσία μια πρώτη επανάσταση για το σύστημα , που δεν είχε ξαναγνωρίσει 

κινήματα που διαπερνούσαν οριζόντια τους κομματικούς σχηματισμούς που 

συγκροτούσαν πολιτικά μέτωπα και συσπείρωναν μέχρι τότε την νεολαία.

Κορυφαία  στιγμή  του  κινήματος  της  νεολαίας  στην  Ευρώπη  αποτέλεσε 

αναμφίβολα  ο  Μάης  του  68  με  επίκεντρο  τη  Γαλλία.  Το  κίνημα  του  Μάη 

αμφισβήτησε κάθε τι συντηρητικό πάλεψε ενάντια στη βία και την καταπίεση 

της εξουσίας υπηρέτησε την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη διεκδίκησε 

φοιτητικά και εργατικά δικαιώματα , ύμνησε τον έρωτα και τον ρομαντισμό  και 

άφησε τη σφραγίδα του στον αιώνα που πέρασε ως μία από της κορυφαίες 

εκδηλώσεις αντίστασης με οδηγό την νεολαία.  

Στην Ελλάδα τα κοινωνικά κινήματα άργησαν να πάρουν την μορφή που είχαν 

στον  υπόλοιπο  δυτικό  κόσμο.  Οι  παθογένειες  του  ανάπηρου  κράτους  της 

συντηρητικής  δεξιάς  ,  με  τον  μισό  πληθυσμό  της  χώρας  πολιτικά  και 

κοινωνικά  αποκλεισμένο  ,δεν  άφηνε  περιθώρια  για  εναλλακτικές  πολιτικές 

προσεγγίσεις. Το αίτημα για δημοκρατία , για κατάλυση του μετεμφυλιακού 

αστυνομικού  κράτους  ,για  τη  δικαίωση  μίας  γενιάς  που  αντιστάθηκε  στον 

κατακτητή και στους ντόπιους δοσίλογους , ήταν η μόνη προοπτική .

Η  κατάσταση   στη  χώρα  μας  στις  δεκαετίες  ’60  και  ’70  –  περίοδο 

διαμόρφωσης και ανάπτυξης των νέων κοινωνικών κινημάτων στην Ευρώπη 

– η χούντα , ο αντιδικτατορικός αγώνας και η μεταπολίτευση φέρουν πολύ 
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συγκεκριμένα προστάγματα. Σε μια περίοδο κατά την οποία στην Ευρώπη η 

κοινωνική  κριτική  διαμορφώνεται  γύρω από τις  έννοιες  όπως ο  φυλετικός 

ρατσισμός το φύλο , η ηθική της αστικής τάξης , το περιβάλλον στην Ελλάδα 

κεντρικό  ζήτημα  ήταν  η  ανατροπή  της  χούντας  στων  συνταγματαρχών, 

Κυρίαρχο ρόλο και ζωογόνος δύναμη της αντίστασης ήταν η νεολαία και το 

φοιτητικό κίνημα το οποίο χωρίς αμφιβολία επηρεάστηκε και από τον Μάη του 

’68 και αργότερα γέννησε και τα νέα κοινωνικά κινήματα που αναπτύσσονται 

με γοργούς ρυθμούς και στην Ελλάδα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΤΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΟΝ 20  ο   ΑΙΩΝΑ  

Tη δεκαετία του 1960 μια νεότερη πιο απαιτητική και  ανυπόμονη Ευρώπη 

απέκτησε  συνείδηση  των  μεγάλων  κοινωνικών  αλλαγών  και  του 

επανακαθορισμού  των  αξιών  που  είχαν  συντελεστεί  μετά  τον  πόλεμο  και 

απαίτησε  από  την  πολιτική  και  τη  δικαιοσύνη   να  παρακολουθήσουν  τις 

εξελίξεις3.Μια πίο κινητική κοινωνία λιγότερο προσηλωμένη στην παράδοση 

αναδυόταν  ,  η  οποία  επιθυμούσε  την  πραγματική  πολιτική  ελευθερία  και 

κοινωνική ισότητα.

Καθώς οι  ψυχροπολεμικοί  φόβοι  άρχισαν  να  υποχωρούν στις  ευρωπαϊκές 

τουλάχιστον  χώρες,  οι  συντηρητικές  κυβερνήσεις  φάνταζαν  ολοένα  και 

περισσότερο  δεμένες  με  το  σκοτεινό  και  παρελθόν  και  η  επιθυμία  της 

ανατροπής αυξανόταν διαρκώς.

Η Ιταλία το 1960 έφτασε στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου όταν η κυβέρνηση 

Τραμπόνι πήρε τη εξουσία με την υποστήριξη των νεοφασιστών. Στην Γαλλία, 

ο  πόλεμος  στην  Αλγερία  προκάλεσε  μεγάλες  αντιδράσεις  και  διαδηλώσεις 

που  αντιμετωπίστηκαν  με  άγρια  αστυνομική  βία  καθοδηγούμενη  από  την 

γαλλική κυβέρνηση  με αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών γάλλων διαδηλωτών.

3 Mazower M. , Σκοτεινή Ήπειρος ,εκ. Αλεξάνδρεια 2004,σ. 299.
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Στην Ελλάδα η κυβέρνηση Καραμανλή συγκλονίστηκε από τις αποκαλύψεις 

για τη συνεργασία πρωτοκλασάτων υπουργών της με τις δυνάμεις κατοχής. 

Στη  δυτική  Γερμανία  ο  καγκελάριος  Κίζιγκερ  όσο  και  ο  πρόεδρος  Λύμπκε 

κατατρύχονταν  από το  ναζιστικό  παρελθόν  τους.  Αυτά  είναι  κάποια  μικρά 

παραδείγματα  που  φανερώνουν  πως όλο  και  περισσότερο  επικρατούσε  η 

εντύπωση  ότι  η  ίσως  ψευδής  αυτή  ομαλότητα   και  ευημερία  της 

ψυχροπολεμικής  Ευρώπης  είχαν  επιτρέψει  απλώς  μια  κολοβή  ή  και  κατ’ 

όνομα  μόνο  δημοκρατία  πίσω  από  την  οποία  ελλόχευαν  παλαιότερες 

αυταρχικές δυνάμεις που θα έπρεπε τώρα να ανατραπούν.

Εκτός  από  την   Ευρώπη  και  οι  ΗΠΑ  βρίσκονται  στο  μεταίχμιο  μεταξύ 

συντηρητισμού και ριζοσπαστισμού , ο πόλεμος του  Βιετνάμ θα δημιουργήσει 

ένα πρωτοφανή για τα αμερικανικά δεδομένα κίνημα διαμαρτυρίας που θα 

επηρεάσει και θα αλληλεξαρτηθεί με το φεμινιστικό κίνημα και το κίνημα για τα 

ίσα δικαιώματα των μαύρων.

Ένα ωστόσο είναι το πολύ βασικό στοιχείο που ενώνει της κοινωνικές αυτές 

εκρήξεις  που ξεσπούν σε πολύ διαφορετικές  μεταξύ  τους ομάδες,  είναι   ο 

βασικός / κυρίαρχος ρόλος που κατέχει η νεολαία.

Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο έντονο το χάσμα των γενεών όσο στις δεκαετίες 

μεταξύ του 1950 και 1970. Η αμφισβήτηση κάθε τι παλιού γίνεται λοιπόν η 

κυρίαρχη  ιδεολογία  και  δημιουργούνται  κάθε είδους  ομάδες  νέων που είτε 

διεκδικούν  πολιτικές  αλλαγές  είτε  εκφράζουν  την  απέχθιά  τους  για  την 

πουριτανή κοινωνία των γονιών τους.  Η απέχθεια αυτή φανερώνεται  μέσα 

από την σεξουαλική απελευθέρωση, την μόδα, την τέχνη μέχρι που παίρνει 

και πολιτική μορφή μέσα από τα κοινωνικά κινήματα. 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ 

1.1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ

  Η ετερογενής φύση των κοινωνικών κινηµάτων καθιστά δύσκολη τη

στοιχειοθέτηση κοινών χαρακτηριστικών ώστε να είναι δυνατόν να οριστεί η
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ταυτότητά τους. Ωστόσο, µπορούµε να παραθέσουμε µερικά αναγνωριστικά 

στοιχεία  που  διακρίνουν  τα  κοινωνικά  κινήματα  µέσα  από  τις  θετικές  ή 

αρνητικές αποφάνσεις διανοητών και αναλυτών. Μέσα από την προβολή των 

απόψεων αυτών  των συγγραφέων επιδιώκεται να καταδειχτεί µια πρισµατική 

θεώρηση του πολύµορφου αυτού και πολυσηµικού φαινοµένου, καθώς και οι 

συνθήκες που το ανέδειξαν σε κυρίαρχο θέµα της σύγχρονης προβληµατικής.

Χαρακτηρίζοντας  την  εποχή  µας,  ο  Κορνήλιος  Καστοριάδηςισχυρίζεται  ότι 

ζούµε  σε  µια  φάση  αποσύνθεσης,  όχι  κρίσης,  και  αναρωτιέται  τί  είναι  το 

απαιτούµενο. Απαντάει ο ίδιος ως εξής: « Με δεδοµένη την οικολογική κρίση, 

την  ακραία  ανισότητα  της  κατανοµής  των  πόρων  µεταξύ  πλουσίων  και 

φτωχών χωρών, την απόλυτη σχεδόν αδυναµία να συνεχίσει το σύστηµα τη 

σηµερινή του πορεία, το απαιτούµενο είναι  µια νέα φαντασιακή δηµιουργία 

που η σημασία της δεν µπορεί να συγκριθεί µε τίποτε ανάλογο στο παρελθόν, 

µια δηµιουργία που θα έβαζε στο κέντρο της ζωής του ανθρώπου σηµασίες 

άλλες από την αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης, που θα έθετε 

στόχους ζωής διαφορετικούς, για τους οποίους οι άνθρωποι θα µπορούσαν 

να πουν πως αξίζουν τον κόπο»4 .

Αυτό, κατά την άποψή του, θα απαιτούσε αναδιοργάνωση των κοινωνικών 

θεσµών, των σχέσεων εργασίας, των οικονοµικών, πολιτικών και πολιτιστικών

σχέσεων, αλλά και απαλλαγή από την ιδέα ότι κεντρικός άξονας ζωής είναι η

οικονοµία, η οποία πρέπει να ξαναπάρει τη θέση της, δηλαδή να γίνει  ένα 

απλό µέσο του ανθρώπινου βίου και όχι ύστατος σκοπός. Αναγνωρίζει δε ως 

κολοσσιαία  δυσκολία το γεγονός  ότι  ένας  τέτοιος προσανατολισµός απέχει 

απίστευτα από αυτά που σκέπτονται και επιθυµούν σήµερα οι άνθρωποι των 

σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, οι πολίτες της απάθειας  και της ιδιώτευσης. 

Με αποτέλεσµα: «...αυτό που χαρακτηρίζει, ακριβώς, τη σύγχρονη κοινωνία 

είναι  η  εξαφάνιση  των  κοινωνικών  και  πολιτικών  συγκρούσεων  [...]  Δεν 

υπάρχουν  στην  πραγµατικότητα  ούτε  αντιτιθέµενα  προγράµµατα  ούτε 

συµµετοχή του κόσµου σε πολιτικές συγκρούσεις ή αγώνες, ή έστω σε µια 
4  Καστοριάδης Κορνήλιος, Η Άνοδος της Ασηµαντότητας, Εκ. Ύψιλον, Αθήνα, 2000, σ. 122
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πολιτική  δραστηριότητα.  Στο  κοινωνικό  επίπεδο,  δεν  έχουµε  µόνο  τη 

γραφειοκρατικοποίηση των συνδικάτων και την αποσκελέτωσή τους αλλά και 

την εξαφάνιση των κοινωνικών αγώνων»5.

Δεδοµένης  αυτής  της  πραγµατικότητας,  πιστεύει  ο  Κ.  Καστοριάδης  ότι 

οφείλουν  όσοι  έχουν  συνείδηση  της  σοβαρότητας  των  περιστάσεων  να 

κάνουν ό,τι είναι δυνατόν ώστε να ξυπνήσει ο κόσµος από τον σηµερινό του 

λήθαργο και να αρχίσει να δρα. «Αλλαγή είναι δυνατή µόνο, και µόνον εάν, 

συµβεί  µια  νέα  αφύπνιση,  αν  αρχίσει  µια  νέα  φάση  πυκνής  πολιτικής 

δηµιουργικότητας της ανθρωπότητας, πράγµα που προϋποθέτει µε τη σειρά 

του  την  έξοδο από την  απάθεια  και  την  ιδιώτευση  που χαρακτηρίζουν τις 

σύγχρονες εκβιοµηχανισµένες κοινωνίες»6.

Μπορεί  κανείς  εδώ να  επισηµάνει  δύο από τα συστατικά γνωρίσµατα  των 

ΚΚ ,δηλαδή τη συνειδητοποίηση της τρέχουσας κατάστασης και το αίτηµα για 

συλλογική δράση.

Ένα  τρίτο  γνώρισµα  είναι  αυτό  που  θεωρεί  ο  Κ.  Καστοριάδης  µοναδικά 

µοναδικό  ανάµεσα  στα  δηµιουργήµατα  της  ανθρώπινης  ιστορίας:  «το 

δηµιούργηµα  που  δίνει  τη  δυνατότητα  στη  συγκεκριµένη  κοινωνία  να 

αυτοαµφισβητείται.Δηµιουργία  της  ιδέας  της  αυτονοµίας,  της  στοχαστικής 

επιστροφής στον εαυτό της,της κριτικής και της αυτοκριτικής, της επερώτησης 

που  δεν  γνωρίζει  ούτε  δέχεται  περιορισµούς.  Δηµιουργία,  εποµένως,  της 

δηµοκρατίας και της φιλοσοφίας ταυτόχρονα»7. Μορφή αυτής της δηµιουργίας 

είναι και τα κοινωνικά κινήµατα, χάρη στη διαδοχή των οποίων επιβιώνουν 

στη σύγχρονη κοινωνία ορισµένες επιµέρους ελευθερίες,  τις  οποίες δεν τις 

παραχώρησε  ο  καπιταλισµός  αλλά  τις  απέσπασαν  και  τις  επέβαλαν 

µακραίωνοι  αγώνες.  Γιατί,  παρόλο  που  µπορεί  να  πει  κανείς  ότι,  για 

παράδειγµα, τα κινήµατα της δεκαετίας του 60' απέτυχαν στον κεντρικό τους 

στόχο, όµως « άφησαν πίσω τους σηµαντικά αποτελέσµατα, σχετικά µε τη 

5Καστοριάδης Κορνήλιος, Η Άνοδος της Ασηµαντότητας, Εκδόσεις Ύψιλον, Αθήνα, 2000,σ.σ 
123.
6Καστοριάδης Κορνήλιο, οπ.αν.παρ ,σ.σ. 129.
7Βλ. στο ίδιο σ.σ.167, 183.
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θέση  των  νέων,  των  Μαύρων  και  των  γυναικών,  αποτελέσµατα  που  δεν 

µπορούµε ούτε να τα περιφρονήσουµε, ούτε να τα υποτιµήσουµε, ούτε να τα 

απορρίψουµε»8.

Η αµφισβήτηση των κατεστηµένων εξουσιών είναι συνεκδοχή των ΚΚ και ο 

βασικός  λόγος  κινητοποίησης  του  ατόµου  για  την  αλλαγή  τους  µέσα  από 

συλλογική δράση. Ο Κ. Καστοριάδης βλέπει άλλωστε το άτοµο ως κοινωνικο-

ιστορικό  δηµιούργηµα,  ως  ολογράφηµα  του  κοινωνικού  κόσµου,  το  οποίο 

είναι και αποτέλεσµα και προϋπόθεση της αµφισβήτησης των κατεστηµένων 

θεσµών και πιστεύει ότι µόνο η ανθρώπινη συλλογικότητα µπορεί να επιφέρει 

αλλαγή  αρκεί  να  αφυπνιστεί  και  να  ξεδιπλώσει  την  δηµιουργική  της 

φαντασιακή  δραστηριότητα.  Ο  Γιάννης  Καρύτσας  αναφερόµενος  στην 

προσωπικότητα  και  το  έργο  του  Καστοριάδη,  επισηµαίνει  κάποια  κεντρικά 

σηµεία του προτάγµατός του για την καθολική χειραφέτηση του ανθρώπου. 

Από αυτή την επισήµανση µπορούµε να ανιχνεύσουµε τη θεµελιώδη θέση και 

πίστη του Κ. Καστοριάδη στην φαντασιακή θέσµιση της κοινωνίας. Γι’αυτόν 

κάθε επαναστατική πράξη είναι συγχρόνως καθορισµένη και ακαθόριστη, είναι 

«η προβολή µας  σε µία µελλοντική  κατάσταση που ανοίγεται  απ’  όλες  τις 

µεριές προς το άγνωστο και την οποία συνεπώς δεν µπορούµε να κατέχουµε

στη σκέψη εκ των προτέρων, την οποία όµως πρέπει υποχρεωτικά να την 

υποθέσουµε ως καθορισµένη,  όσον αφορά αυτό που έχει  σηµασία για  τις 

σηµερινές αποφάσεις»9.

Τα κοινωνικά κινήµατα είναι και αυτά προβολή σε µελλοντικές καταστάσεις, 

άγνωστες  από  τα  πριν,  αλλά  σίγουρα  διαφορετικές  από  τις  παρούσες  τις 

οποίες αντιµάχονται.  Αλλά οφείλουν να διατηρηθούν µέσα στο πλαίσιο του 

επαναστατικού τους προτάγµατος , αναγνωρίζοντας ως προαπαιτούµενα την 

αυτονοµία,  την  ελευθερία  και  την  ισότητα  των  ανθρώπων,  βασικά 

προαπαιτούµένα  της  δηµοκρατίας.  Ο  Κ.  Καστοριάδης  πιστεύει  στη 

δυνατότητα της άµεσης δηµοκρατίας  ιδέα την οποία άντλησε όχι  από την 

Αρχαία Ελλάδα αλλά από το εργατικό κίνηµα  θεωρώντας, βέβαια, ως βασική 

8Καρύτσας Γιάννης, Ο Καστοριάδης και το χειραφετησιακό πρόταγμα , Εφημερίδα   ΑΛΦΑ 
Τεύχος 116  - 10 Ιανουαρίου του 1998 σ.σ. 37
9 Καρύτσας Γιάννης, οπ.π. σ.σ. 40
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προϋπόθεση: «έναν άλλο τύπο ανθρώπου όπου το πάθος της ενασχόλησης 

µε  τα  κοινά  είναι  βασικό  χαρακτηριστικό  του».  Μόνο  ως  άτοµο  µε 

αναστοχαστική και αµφισβητησιακή ενεργητικότητα  είναι ικανός ο πολίτης να 

εκφράζει  συνειδητά  τη  βούλησή  του  για  µια  διαφορετική  θέσµιση  της 

κοινωνίας και να δηµιουργεί συλλογικά όργανα ή οµάδες συλλογικής δράσης.

1.2 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ  

Ο  ορισµός  του  κοινωνικού  κινήµατος10 εµπεριέχει  όλα  σχεδόν  τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία που διακρίνουν αυτές τις συλλογικότητες, όποτε και 

οπουδήποτε  απαντήθηκαν  ανά  τους  αιώνες.  Ορίζεται  δε  ως:  «χαλαρά 

οργανωµένη  αλλά  συνεχής  εκστρατεία  που  υποστηρίζει  έναν  κοινωνικό 

σκοπό, χαρακτηριστικά είτε την εφαρµογή είτε την πρόληψη µιας µεταβολής 

στη δοµή ή στις αξίες µιας κοινωνίας. Αν και τα κοινωνικά κινήµατα διαφέρουν 

σε µέγεθος, είναι  όλα, ουσιαστικά συλλογικά. Δηλαδή, είναι  το αποτέλεσµα 

της  περισσότερο  ή  λιγότερο  αυθόρµητης  συγκέντρωσης  ανθρώπων,  οι 

σχέσεις  των  οποίων  δεν  καθορίζονται  από  κανόνες  και  διαδικασίες  και  οι 

οποίοι απλώς µοιράζονται µια κοινή άποψη για την κοινωνία.» 

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα κύρια κοινωνικά κινήµατα που σηµάδεψαν 

λιγότερο ή περισσότερο  την ιστορία της ανθρωπότητας κατά τους τελευταίους 

αιώνες.

Στην αναφορά αυτή διαφαίνονται τα βασικά στοιχεία τα οποία συγκροτούν την 

ταυτότητα των ΚΚ που είναι τα εξής:

1. Ένας κοινωνικός στόχος. Τα κινήµατα αυτά υπάρχουν για να προωθήσουν 

αλλαγές στην υφιστάµενη κοινωνική τάξη ή για να διατηρήσουν το status quo 

µπροστά σε επαπειλούµενες µεταβολές.

2. Η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι µπορούν να αποφασίζουν για τις κοινωνίες 

τους.  Τα  κοινωνικά  κινήµατα  είναι  µαρτυρία  ότι  οι  άνθρωποι  µπορούν  να 

10 Λήµµα «κοινωνικό κίνηµα», Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, τόμος.34, σ.σ  

260.
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διαµορφώσουν  αποτελεσµατικά  τις  κοινωνίες  τους  µε  τρόπο  που  να 

ταιριάζουν µε ένα επιθυµητό πρότυπο.

3.  Η  χαλαρή  δοµή  τους  και  η  έλλειψη  αρχηγών  και  κωδικοποιηµένων 

συµφωνιών.  Για το λόγο αυτό τα ΚΚ δεν λειτουργούν σύµφωνα µε πάγιες 

διαδικασίες  και  διέπονται  από  αρχές  που  εξυπηρετούν  σε  µια  δεδοµένη 

στιγµή  τους  µακροπρόθεσµους  στόχους  τους.  Την  αρχηγία  καταλαµβάνει 

όποιο  από τα  µέλη  πείθει  για  το  ότι  κατανοεί  καλύτερα  τους  στόχους και 

διαθέτει ένα αποτελεσµατικό σχέδιο για να τους πετύχει.

Άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι: 

1.  Άτυπος  χαρακτήρας  συµµετοχικότητας.  Η  ιδιότητα  του  µέλους  κρίνεται 

απλώς από την πίστη του ατόµου στους στόχους του ΚΚ. Ωστόσο, τα µέλη 

ενός ΚΚ τυπικά συµµερίζονται  µια αίσθηση οµαδικής ταυτότητας και κοινής 

ιδεολογικής θέσης,

2. Μη καθορισµένη διάρκεια λειτουργίας και δράσης,

3. Μετατόπιση ή διαφοροποίηση µελών, στόχων, ιδεολογίας και προοπτικής.

4.  Συσχετισµός ή µη γενεσιουργού αιτίας  και  αποτελέσµατος.Τα κοινωνικά 

κινήµατα  πετυχαίνουν  κοινωνικές  µεταβολές  ή  πείθουν  την  κοινωνία  να 

υιοθετήσει τις ηθικές τους αξίες.

Στην  ταυτότητα  των  κοινωνικών  κινηµάτων  αναφέρεται  και  ο  Στέλιος 

Αλεξανδρόπουλοςπαραθέτοντας  θεωρίες  και  απόψεις  σύγχρονων 

θεωρητικών της πολιτικής επιστήµης και κοινωνιολογίας11 .

Ο  Αλεξανδρόπουλος  παραθέτει  τις  απόψεις  του   Lorenz  von  Stein  που 

πρώτος  αποκάλεσε  τις  πρακτικές  κινητοποιήσεις  του  προλεταριάτου 

κοινωνικό κίνηµα και κατ αυτόν: «...ο όρος κοινωνικό κίνηµα αντιστοιχούσε, 

[ταυτόχρονα],  αφενός  στην  κίνηση  της  κοινωνίας  (µε  την  έννοια  των 

συντελουµένων δοµικών µεταβολών) και, αφετέρου, στην κινητοποίηση ενός 

11  Αλεξανδρόπουλος Στέλιος , Θεωρίες για τη Συλλογική Δράση και τα Κοινωνικά Κινήµατα,  

Εκ. Κριτική, Αθήνα, 2001,σ.σ. 35.

13



συνόλου  κοινωνικών  ατόµων  που  εµφανίζονταν  ως  φορείς  των 

µεταβολών»12 .Ο  ιδιαίτερος  τρόπος  ανάγνωσης  των  σοσιαλιστικών  και 

κοµµουνιστικών θεωριών από τον Στάιν όσο και η θέση του για το πρακτικό 

κίνηµα  επηρέασαν τις αντίστοιχες θέσεις του Μαρξ, λέει ο Αλεξανδρόπουλος 

και γράφει ενδεικτικά: «Συνολικά, τόσο ο Στάιν όσο και ο Μαρξ διακατέχονταν 

από  την  αντίληψη  µιας  συντελούµενης  πρακτικής  κίνησης  µεταβολής  της 

κοινωνίας  και  θεωρούσαν  την  εργατική  τάξη  ως  τον  φορέα  αυτής  της 

µεταβολής.  Και  οι  δύο  αντιµετώπιζαν  τις  σοσιαλιστικές  και  κοµµουνιστικές 

ιδέες  ως  ιδεολογίες  που  η  πρακτικοκοινωνική  τους  λειτουργία  ήταν  ότι 

εξέφραζαν µορφές αυτοκατανόησης αυτού που οι δρώντες επιδίωκαν µε τη 

συµµετοχή τους στο κοινωνικό κίνηµα. Και οι δύο επιφύλασσαν στον εαυτό 

τους  µια  ιδιαίτερη  συµβολή  στη  συγκρότηση  επιστηµονικής  θεωρίας  µε 

αυτοτελή  γνωστική  αξία,  που  φιλοδοξούσε  να  επηρεάσει  προς  τη  σωστή 

κατεύθυνση  το  κοινωνικό  κίνηµα  ο  µεν  στην  κατεύθυνση  µιας 

µεταρρυθµιστικής  ενσωµάτωσης  (Stain)  ,  ο  δε  προς  µια  επαναστατική 

κατεύθυνση(Marx)»13 «Έτσι,  µπορούµε  να  πούµε»,  καταλήγει  ο 

Αλεξανδρόπουλος, «ότι η ιδέα του κοινωνικού κινήµατος πρωτοεµφανίστηκε 

ιστορικά και κατανοήθηκε θεωρητικά ως η έκφραση δοµικών µεταβολών στη 

σύγχρονη κοινωνία, συνδέθηκε δε µε την εργατική τάξη και τις σοσιαλιστικές 

ιδέες»14.

Η θεωρία του Μαρξ, που έχει  κεντρικό θέµα της τη σχέση της συλλογικής 

δράσης ως δύναµης µε την κοινωνική και  πολιτική µεταβολή,  δεν επιχειρεί 

απλώς  να  εξηγήσει  τη  συλλογική  δράση  µέσα  από  το  ρόλο  των  ταξικών 

συµφερόντων, αλλά προσφέρει ένα γενικότερο σχήµα εξήγησης του πώς οι 

ταξικές οµάδες συγκροτούνται  ως συνειδητές δρώσες συλλογικότητες. Είναι 

µια  διαµεσολάβηση  µεταξύ  δράσης  και  αντίστασης.  Για  τον  Μαρξ,  το 

κοινωνικό κίνηµα του 19ου αιώνα συνιστούσε µια διαδικασία συγκρότησης της 

εργατικής  τάξης  ως  συνειδητής  δρώσας  συλλογικότητας,  µε  στόχο  τον 
12 Lorenz von Stein, όπως αναφέρεται στο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος, Θεωρίες για τη  

Συλλογική Δράση και τα Κοινωνικά Κινήµατα, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2001, σ.σ..36
13Lorenz von Stein, όπως αναφέρεται στο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος, οπ.π . σ.σ 38
14Στέλιος Αλεξανδρόπουλος , οπ.π. σ.σ. 40 
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κοινωνικό µετασχηµατισµό, τον εξορθολογισµό και τη χειραφέτηση όλης της 

κοινωνίας.

Αντιστικτικά,  θεωρίες,  όπως  αυτές  του  Thomas  Hobbes,  που  έχουν  ως 

αφετηρία το εγωιστικό a priori, αντιλαµβάνονται την συλλογικότητα  αυτόν τον

σπουδαίο  πολλαπλασιαστή  ισχύος  -  «ως  µέσον  από  τη  σκοπιά  της 

χρησιµότητάς της (utilitas),στην ικανοποίηση των επιθυµιών και συµφερόντων 

των  ατόµων,  καθώς  και  ως  µέσον  αύξησης  της  δύναµης  αυτών  που 

συµµετέχουν».  Και  πιο  κάτω:  «Ο  Χοµπς  εµφανίζεται  ο  θεµελιωτής  µιας 

παράδοσης που αντιλαµβάνεται  τη  συλλογική  δράση ως µια  υπολογιστική 

συµπεριφορά  ορθολογικών  εγωιστών  που  επιδιώκουν  µέσω  αυτής  την 

επίτευξη  κάποιου  κοινού  σκοπού  ή  συµφέροντος.  Η  συλλογική  δράση 

εµφανίζεται ως µια µορφή εργαλειακής ορθολογικότητας, ως µέσον αύξησης 

της  ισχύος  αυτών  που  συµµετέχουν,  για  να  µπορέσουν  να  αποκτήσουν 

κάποιο µελλοντικό αγαθό»15  .

Ο Κ. Κάουτσκιπροσθέτει στο επιχείρηµα του Μαρξ ένα επιπλέον κριτήριο:

«Μια  συλλογικότητα  δεν  καθίσταται  τάξη  απλώς  επειδή  το  εισόδηµα  των 

µελών της προέρχεται από την ίδια πηγή. Πρέπει επίσης να βρίσκεται σε µια 

κατάσταση σύγκρουσης µε µιαν άλλη τάξη ή τάξεις σχετικά µε την κατανοµή 

του εισοδήµατος»16 . 

Αντίποδας του Μαρξ, ο Ε. Durkheim«για να απαντήσει  στο πρόβληµα  των 

σχέσεων  µεταξύ  ατοµισµού-σοσιαλισµού,  έπρεπε  πρώτα  να  εξετάσει  τις 

σχέσεις ανάµεσα στο άτοµο και στην κοινωνία» και κατέληξε στο συµπέρασµα 

ότι η συλλογική δράση δεν είναι απλώς ένα εργαλείο επίτευξης συλλογικών 

σκοπών 17 . Η προσέγγισή του βασίζεται σε µια λειτουργιστική οπτική. Θεωρεί 

ως  βασική  λειτουργία  της  συλλογικής  δράσης  την  ανάπτυξη  συλλογικής 

συνείδησης  η  οποία  διαµεσολαβεί  και  επηρεάζει  τη  διαµόρφωση  των 

επιθυµιών και των συµφερόντων των ατόµων. «O Durkheim πίστευε κυρίως 

15 203  Hobbes Thomas , (οπ. π.), σ.σ. 44, 51
16 204 Κautsky K. (oπ.π.), σ. 85
17  Durkheim Emile, όπως αναφέρεται στο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος, Θεωρίες για τη  

Συλλογική Δράση και τα Κοινωνικά Κινήµατα, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2001,σ.σ. 93-110
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στην  εξελικτική  διαµόρφωση  των  συλλογικών  παραστάσεων  και  της 

συλλογικής συνείδησης µέσα από στιγµές δηµιουργικής συλλογικής δράσης», 

«Το  βάρος  στην  ανάλυση  του  Durkeim  δίνεται  στα  κοινωνικοψυχολογικά 

χαρακτηριστικά  που  επιτρέπουν  να  εξηγήσουµε  πώς  ξεκινώντας  από  τα 

άτοµα µπορούµε να αναχθούµε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µιας

συλλογικότητας».

 Ωστόσο, ο Durkeim, ενώ έδειξε τον ρόλο που παίζουν οι συλλογικότητες στη 

διαµόρφωση  των  ατόµων,  παρέλειψε  να  δείξει  πώς  οι  συλλογικότητες 

διαµορφώνονται και οι ίδιες από τη δράση των ατόµων.

Ο Robert Park συµφωνώντας µε το Ε. Durkheim αλλά και συµπληρώνοντας 

τη θεωρία του,  προσπάθησε να  δείξει  πώς δηµιουργείται  η  συλλογικότητα 

µέσα  από  τις  ανθρώπινες  δράσεις.  Ο  Παρκ  -  ηγετική  φυσιογνωµία  της 

λεγόµενης Σχολής του Σικάγου - είναι ο πρώτος που προσπάθησε να ορίσει 

ένα  ιδιαίτερο  πεδίο  µελέτης  στο  χώρο της  ακαδηµαϊκής  κοινωνιολογίας  το 

οποίο ονόµασε collective behaviour συλλογική συµπεριφορά18. 

Ο  Παρκ  ορίζει  την  κοινωνιολογία  ως  την  επιστήµη  της  συλλογικής 

συµπεριφοράς  και  θεωρεί  το  µαζικό  κίνηµα  ως  µια  συνθετότερη  µορφή 

συλλογικής συµπεριφοράς. Κάτω από τον όρο µαζικό κίνηµα ο Παρκ διακρίνει 

τρεις βασικές κατηγορίες: 

α) Τη µαζική µετανάστευση, 

β) Τις σταυροφορίες, 

γ) τις επαναστάσεις.

 «Η προσπάθειά του ήταν να δείξει ότι η συλλογική συµπεριφορά αποτελεί τη 

βασική  διαδικασία  θέσµισης  και  αποθέσµισης  όχι  µόνο  στο  πλαίσιο  της 

σύγχρονης  κοινωνίας,  αλλά  και  σε  προγενέστερες  µορφές  κοινωνιών». 

Ωστόσο,  σχολιάζει  ο  Σ.  Αλεξανδρόπουλος:  «Είναι  δύσκολο  να  υποθέσει 

κανείς ότι µια µορφή συλλογικής συµπεριφοράς που είτε δεν στρέφεται κατά 

της  πολιτικής  εξουσίας  είτε  δεν  διεκδικεί  κάτι  από  αυτήν  µπορεί  να  έχει 

18  Park Robert , (οπ.αν. παρ.), σ.σ. 138, 146
16



διάρκεια και να οδηγεί σε µορφές θεσµοποίησης σύµφωνα µε το σχήµα του 

Παρκ»19.

Ο Χέρµπερτ Μπλούµερ, µαθητής του Παρκ, ορίζει τη συλλογική συµπεριφορά 

ως «...µια ειδική περιοχή της κοινωνικής δράσης, που περιλαµβάνει µορφές 

συµπεριφοράς οι οποίες δεν προσδιορίζονται από το έθιµο, την παράδοση, 

τις  συµβάσεις,  τους κανόνες  και  τις  θεσµικές ρυθµίσεις,  αλλά εµφανίζονται 

αυθόρµητα  και  δεν  οφείλονται  σε  προκατεστηµένες  µορφές  κατανόησης  ή 

παραδόσεις>>20.Στην προσέγγιση του Μπλούµερ, η συλλογική συµπεριφορά 

γίνεται  αντιληπτή ως «...η  περιοχή εκείνη  της κοινωνικής  δράσης όπου το 

παλιό  αποσυντίθεται  και  δηµιουργείται  το  νέο,  είτε  πρόκειται  για  νέες 

ρυθµίσεις, κανόνες, θεσµούς, είτε πρόκειται συνολικά για την ανάδυση µιας 

νέας κοινωνικής τάξης πραγµάτων»21

Ο  Χ.  Μπλούµερκάνει  επίσης  διάκριση  ανάµεσα  στις  στοιχειώδεις  µορφές 

συλλογικής συµπεριφοράς (πλήθος, µάζα, κοινό) και στα κοινωνικά κινήµατα, 

τα  οποία αποτελούν,  κατ.  Αυτόν,  µια πιο οργανωµένη  και  σύνθετη  µορφή 

συλλογικής  συµπεριφοράς.  Ο  Χ.  Μπλούµερ  υποστηρίζει  ότι  τα  κοινωνικά 

κινήµατα  –  όπως  ακριβώς  και  οι  στοιχειώδεις  µορφές  συλλογικής 

συµπεριφοράς  -  έχουν  τις  απαρχές  τους  σε  καταστάσεις  αναταραχής.  Η 

εµφάνιση,  όµως,  µορφών  στοιχειώδους  συλλογικής  συµπεριφοράς  δεν 

συνεπάγεται αυτοµάτως και γένεση ενός κοινωνικού κινήµατος22 . 

Για να συµβεί αυτό πρέπει να υπάρχει εκτός από τη δυσαρέσκεια απέναντι 

στην  υπάρχουσα  µορφή ζωής,  που  χαρακτηρίζει  εν  γένει  τις  στοιχειώδεις 

µορφές συλλογικής συµπεριφοράς, και ένα άλλο στοιχείο που ο Μπλούµερ το 

χαρακτηρίζει ως  κινητήρια δύναµη ενός κοινωνικού κινήµατος, δηλαδή «...ένα 

πλαίσιο επιθυµιών και ελπίδων για ένα νέο σχήµα ή σύστηµα διαβίωσης».

Σε σχέση µε τα ειδικά κοινωνικά κινήµατα, ο Μπλούµερ περιγράφει πέντε
19  Αλεξανδρόπουλος Στέλιος  Θεωρίες για τη Συλλογική

Δράση και τα Κοινωνικά Κινήµατα, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2001 , σ.σ 148
20   Blumer Herbert  (οπ.αν.παρ.), σ.σ151
21  Blumer Herbert  (οπ.αν.παρ.), σ.σ166
22  Blumer Herbert(oπ.αν.παρ),  σ.σ.181-182
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βασικούς  µηχανισµούς  που  µεσολαβούν  από  την  αρχική  φάση  της 

στοιχειώδους  συλλογικής  συµπεριφοράς   µέχρι  τη  φάση  της  οργανωτικής 

συλλογικής  συγκρότησης  του  κινήµατος  και  προσδιορίζουν  την  τελική 

διαµόρφωση,  την  ανάπτυξη  και  την  επιτυχία  του  ειδικού  κοινωνικού 

κινήµατος. 

Οι µηχανισµοί αυτοί είναι:

1. η παρακινητική δράση (agitation),

2. η ανάπτυξη ενός esprit de corps,

3. η ανάπτυξη µιας ηθικής,

4. η συγκρότηση ιδεολογίας, 

5. η ανάπτυξη της τακτικής του κινήµατος.

«Η παρακινητική δράση», κατά τον Μπλούµερ, «παίζει  ιδιαίτερα σηµαντικό 

ρόλο  στην  αρχική  περίοδο  της  ανάπτυξης  του  κινήµατος...»  και 

«...προσανατολίζεται  συνεπώς  προς  τη  µάζα  των  ατόµων  προς  τα  οποία 

προσβλέπει το κίνηµα και τα οποία είναι αναγκαία για την ανάπτυξή του [...] 

ορίζει  το  esprit  de  corps  ως  την  οργάνωση  των  συναισθηµάτων  ενός 

συνανήκειν και µιας ταύτισης και αλληλεγγύης µεταξύ των µελών στη βάση 

του κοινού σκοπού ή µιας κοινής αποστολής»23.

Στη  συνέχεια  αναφέρονται  οι  τρεις  µηχανισµοί  µέσω  των  οποίων 

αναπτύσσεται το esprit de corps: α) η εσωοµαδική/εξωοµαδική σχέση, 

β) η άτυπη συντροφικότητα, και γ) η τελετουργική συµπεριφορά.«Το esprit de 

corps όµως δεν  εγγυάται  από µόνο του και  τη  διάρκεια  ή την αντοχή του 

κινήµατος.  Προς  αυτή  την  κατεύθυνση  συµβάλλει  η  διαµόρφωση  και  η 

ανάπτυξη µιας ηθικής του κινήµατος».

Αντίστοιχο  ρόλο στη συγκρότηση και  τη συνοχή του κινήµατος  αποδίδει  ο 

Μπλούµερ και  στην ανάπτυξη της ιδεολογίας του.  Δεν δίνει,  όµως,  σαφείς 

ορισµούς ούτε για την ηθική ούτε για την ιδεολογία. 

Ως προς την ιδεολογία ο Χ. Μπλούµερ περιορίζεται να πει ότι αποτελείται από 

ένα σύνολο θεωριών, πεποιθήσεων και µύθων, ότι έχει λόγια ή επιστηµονική 

23Blumer Herbert(oπ.αν.παρ),  σ.σ.186-187
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θεµελίωση,  αποτελεί  τη  φιλοσοφία  και  την  ψυχολογία  του  κινήµατος  και 

αναπτύσσεται από τους διανοούµενούς του και ορίζει πέντε κύρια συστατικά 

που συγκροτούν την ιδεολογία ενός κινήµατος24:

1) προσδιορίζει το σκοπό και τις επιδιώξεις του κινήµατος,

2) περιλαµβάνει την κριτική και την καταδίκη της ισχύουσας δοµής την

οποία το κίνηµα επιδιώκει να µεταβάλει,

3) αποτελεί την αµυντική θεωρία που επιδιώκει να δικαιολογήσει και να

νοµιµοποιήσει το κίνηµα και τους στόχους του απέναντι στις επιθέσεις

των αντιπάλων του,

4) στοιχειοθετεί ένα σύνολο επιχειρηµάτων και πεποιθήσεων που

σχετίζονται µε πολιτικές, τακτικές και γενικώς µε την πρακτική δράση

 5) φιλοξενεί τους µύθους του κοινωνικού κινήµατος.

Άλλος  βασικός  µηχανισµός  από  τον  οποίο  εξαρτάται  η  ανάπτυξη  ενός 

κοινωνικού  κινήµατος  είναι,  κατά  τον  Χ.  Μπλούµερ,  η  τακτική,  η  οποία 

αναπτύσσεται  σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:  στην απόκτηση οπαδών, στη 

συγκράτηση των οπαδών και στην επίτευξη των στόχων.

Σύµφωνα  µε  την  άποψη  του  Χ.  Μπλούµερ,  τα  ειδικά  κοινωνικά  κινήµατα 

διακρίνονται  σε  δύο  βασικές  κατηγορίες:  τα  µεταρρυθµιστικά  και  τα 

επαναστατικά  κινήµατα.  Και  τα  δύο  επιδιώκουν  αλλαγές  στην  κοινωνική 

διάρθρωση  και  στους  υφιστάµενους  θεσµούς,  αλλά  παρουσιάζουν  και 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους.

Οι διαφορές που επισηµαίνονται είναι ως προς την έκταση και το εύρος των 

στόχων  τους.  Ενώ,  δηλαδή,  ένα  µεταρρυθµιστικό  κίνηµα  «επιδιώκει  να 

αλλάξει  µια  περιορισµένη  περιοχή  της  κοινωνικής  διάρθρωσης», 

επικαλούµενο  την  ιδεατή  πλευρά  των  ισχυουσών  ηθικών  αξιών,  ένα 

επαναστατικό κίνηµα ως φορέας νέου σχήµατος ηθικών αξιών  «επιδιώκει τη 

µεταβολή της συνολικής κοινωνικής διάρθρωσης».

24 Blumer Herbert, όπως αναφέρεται στο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος, Θεωρίες για τη Συλλογική  

Δράση και τα Κοινωνικά Κινήµατα, Εκ. Κριτική, Αθήνα, 2001, σ.σ 190-191
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Κλείνοντας  την  αναφορά  του  στον  Χ.  Μπλούµερ,  ο  Σ.  Αλεξανδρόπουλος 

εκφράζει την άποψή του για το γενικότερο πλαίσιο της θεωρίας του λέγοντας: 

«...η περιγραφή του Μπλούµερ περιορίζεται  και  πάλι  σε συναισθήµατα και 

ψυχολογικούς  παράγοντες,  ενώ αποφεύγει  να  υπεισέλθει  σε  οικονοµικούς, 

πολιτικούς κ.ά. παράγοντες που διαπλέκονται µε τη συγκρότηση αυτών των 

κινηµάτων,  κάτι  που  βεβαίως  αποτελεί  παρακολούθηµα  του  γενικότερου 

φορµαλισµού της θεωρίας του».

Σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών κινηµάτων, ο Παναγιώτης

Καλογεράτος αναφέρει ως θεµελιώδη και εποµένως απόλυτα απαραίτητα τα 

εξής τέσσερα στοιχεία 25 : 

α) τη συλλογικότητα,

 β) τον συγκρουσιακό χαρακτήρα της συλλογικής δράσης, 

γ) την αµφισβήτηση, και

 δ) την αλλαγή.

 Ορίζει  το  Κοινωνικό  Κίνηµα  «ως  µια  οµάδα  (ή  συλλογικότητα)  που 

αναπτύσσει  µια  συγκρουσιακού  χαρακτήρα  δράση,  αµφισβητώντας 

κοινωνικές σχέσεις και προϊόντα τους (δοµές, κοινωνικά καθεστώτα, πολιτικά 

συστήµατα,  θεσµούς,  αξίες,  καταστάσεις,  διαδικασίες,  ιδεολογίες  κ.λπ.)και 

επιδιώκοντας την αλλαγή τους (ολική ή ποιοτική, συνολική ή µερική)».

Κατά  την  άποψη  του  Π.  Καλογεράτου,  τα  Κ.Κ.  δεν  έχουν  µελετηθεί  ούτε 

αναλυθεί επαρκώς ως γνωστικό αντικείµενο από τις Κοινωνικές Επιστήµες ή 

την  Κοινωνιολογία  πράγµα  που,  όπως λέει,  ίσως  και  να  οφείλεται  στην  « 

υποτίµηση του Συλλογικού από το µαρξισµό (υπερτίµηση του κοινωνικού) και 

από τον µεθοδολογικό ατοµικισµό που κυριάρχησε στην αµερικανική, ιδίως, 

κοινωνιολογία»26.

Υποστηρίζει  ότι  ο  µαρξισµός  εννοιολόγησε  το  κοινωνικό  κίνηµα  µε 

αποκλειστικό  κριτήριο  τον  ταξικό  αγώνα  και  µάλιστα  τον  αγώνα  µόνο  της 

25 Καλογεράτος Παναγιώτης, Τα Κοινωνικά Κινήµατα ως γνωστικό αντικείµενο της Πολιτικής  

Επιστήµης και της Κοινωνιολογίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 2001, σ.σ. 38-39, 94.
26Καλογεράτος Παναγιώτης,οπ.αν.παρ. σ.σ. 110.
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εργατικής  τάξης  και  ότι  κατά  τη  µαρξιστική  ερµηνεία  τα  ΚΚ  εξαντλούνται 

εννοιολογικά στη σηµασία των επαναστατικών κινηµάτων.

Σχετικά µε τη συλλογική δράση και τα ΚΚ, ο Π. Καλογεράτος αναφέρει:

«ενώ δεν υπάρχει  ΚΚ χωρίς συλλογική δράση, κάθε συλλογική δράση δεν 

υποδηλώνει  κίνηµα»27.  Θεωρεί  ότι  η  αµφισβήτηση  είναι  το  στοιχείο  που 

ενοποιεί  τα  επιµέρους  είδη  των κοινωνικών κινηµάτων σε  µια  θεωρία  του 

κοινωνικού  κινήµατος  και  ότι  αυτή  είναι  η  κινητήρια  δύναµη  όλων  των 

κοινωνικών κινηµάτων και µαζί µε το αίτηµα της αλλαγής αποτελούν τα ων 

ουκ άνευ  στοιχεία  της έννοιας  των ΚΚ και  ότι  «αν η συνειδητοποίηση της 

ανάγκης  αλλαγής  του  συστήµατος  από τα  µέλη µιας  οµάδας /  κατηγορίας 

συνοδευτεί από τη συνειδητοποίηση της ανάγκης για αγωνιστική δράση προς 

αυτή την κατεύθυνση και από την ενεργό συµµετοχή σ’αυτή τη δράση, τότε 

και µόνο τότε µιλάµε για κοινωνικό κίνηµα» «εφόσον ο στόχος αφορά στην 

αλλαγή ενός δοµικού στοιχείου του κοινωνικοπολιτικού συστήµατος, η οµάδα 

που το επιδιώκει συνιστά κοινωνικό κίνηµα, αφού, αν ο στόχος επιτευχθεί, το 

σύστηµα δεν θα είναι πια το ίδιο»28

27 Καλογεράτος Παναγιώτης, Τα Κοινωνικά Κινήµατα ως γνωστικό αντικείµενο της Πολιτικής  

Επιστήµης και  της Κοινωνιολογίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 2001, σ.σ. 172, 221, 295,  

232-233, 
28Καλογεράτος Παναγιώτης ,οπ.αν.παρ . σ.σ. 307-308, 310-311.
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1.3 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Ο θεωρητικός  προβληματισμός που αναπτύσσεται  στον χώρο της  μελέτης 

των  συλλογικών  δράσεων  διατηρεί,  όπως  είναι  φυσικό,  αμείωτο  το 

ενδιαφέρον του για τη διερεύνηση της κινηματικής αιτιότητας: γιατί και πότε οι  

άνθρωποι  εγκαταλείπουν τις  ρουτίνες  της  καθημερινότητας προκειμένου να  

εμπλακούν  στις  αβεβαιότητες  της  διεκδίκησης; Αν  θεωρηθεί  πως  η  υλική 

στέρηση και η δυναμική προώθησης συμφερόντων αποτελούν προϋποθέσεις 

για την εκδήλωση κινητοποιήσεων, αρκούν οι παράγοντες αυτοί και για την 

εμφάνιση κινημάτων; Αν όχι, με ποιους άλλους πρέπει να συμπληρωθούν και 

πώς; Μαζί με τα κινηματικά γιατί,  όμως, η θεωρία στρέφεται –κυρίως– στη 

διερεύνηση  των πώς,  τωνμηχανισμών μέσω  των  οποίων  οι  κινηματικές 

προδιαθέσεις μετασχηματίζονται σε πραγματικότητες.

 Η  μετατόπιση  αυτή  έχει  τεράστιες  επιστημολογικές  συνέπειες  και 

προεκτάσεις.

Στη συμβατική πολιτική και κοινωνική επιστήμη (που εστιάζεται σε θεσμούς 

και διαδικασίες διακυβέρνησης), οι κοινωνικές συγκρούσεις αντιμετωπίζονται, 

κατά  κανόνα,  ως  παρείσακτες  παθογένειες.  Το  ερώτημα  που  διέπει  τη 

διερεύνησή τους, οσάκις ανακύπτουν, είναι –ακριβώς– γιατi συγκρούσεις; Στη 

συγκρουσιακή πολιτική το ερώτημα αυτό αντιστρέφεται. Αφού στις κοινωνίες 

εξακολουθεί να υφίσταται κυριαρχία29, οι συγκρούσεις όχι μόνο παθολογία δεν 

συνιστούν, αλλά αποτελούν εγγενή συνιστώσα του πολιτικού φαινομένου, τη 

βασική διαδικασία μέσω της οποίας ανακύπτουν και μετεξελίσσονται πολιτικοί 

και  κοινωνικοί  θεσμοί.  Σημασία,  συνεπώς,  δεν  έχουν  τόσο  οι  αιτίες  των 

συγκρούσεων όσο  οι  μηχανισμοί  τους –όχι  τόσο τα γιατί αλλά  τα πώς ,  με 

ποιους  τρόπους  συλλογικά  υποκείμενα  αναδύονται  και  συγκροτούν 

οργανώσεις,αρθρώνουν  πολιτικό  λόγο  και   πλοηγούν  στη  μεταβαλλόμενη 

πολιτικοθεσμική  συγκυρία.

29 NEVEU Eric, Κοινωνιολογία των κοινωνικών κινημάτων και ιστορίες από τον Μεσαίωνα  
μέχρι σήμερα ,εκδόσεις Σαββάλα ,2010 ,σ. 34
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Ο προβληματισμός συγκροτείται στη βάση μιας σειράς κομβικών ερευνητικών 

αξόνων  : (α)  πολιτικές  ευκαιρίες  διαστάσεις  του  πολιτικοθεσμικού 

περιβάλλοντος  που  διευκολύνουν  (ή  δυσχεραίνουν)  τις  κινηματικές 

εκδηλώσεις· (β)  μορφές  δράσης:  ιστορικά  αφομοιωμένα  διεκδικητικά 

ρεπερτόρια  με  τα  οποία  τα  κινήματα  προωθούν  τα  αιτήματά  τους· (γ)  

οργανωτικές  δομές και  υποστηρικτικά  δίκτυα· (δ)  νοηματοδοτήσεις,  αξιακές  

πλαισιώσεις και συλλογικές ταυτότητες ο χώρος του πολιτικού λόγου και των 

συμβολικών αναπαραστάσεων. 

1.4 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ   CHARLES     TILLY     

Συγκρουσιακή ή διεκδικητική πολιτική έχουμε όταν άνθρωποι  απλοί  (χωρίς 

ισχυρούς  πόρους  και  πρόσβαση  στη  θεσμική  εξουσία) συγκροτούνται  σε  

ομάδες,  διατυπώνουν  αιτήματα  και  συγκρούονται με  τις  ελίτ,  άλλους 

αντιπάλους ή τις κρατικές αρχές.O Charles Tilly επισημαίνει πως το κοινωνικό 

κίνημα  αναδύεται  ως  αποτέλεσμα  τη  σύζευξης  τριών  αλληλένδετων 

παραγόντων30 : 

(α) Εκστρατείες : παρατεταμένες δηλαδή  διεκδικήσεις  που απευθύνονται σε 

"αρχές" πρωτίστως, αν και όχι αποκλειστικά, κρατικές ενώ παράλληλα έχουν 

3 στοιχεία τους διεκδικητές, τους καθορισμένους στόχους , και κάποιο κοινό. 

(β) Ρεπερτόρια : είναι οι συλλογικές δράσεις οι μορφές αντίδρασεις τα μέσα 

που χρησιμοποιεί ένα κίνημα όπως, π.χ., η δημιουργία οργανώσεων, η χρήση 

ΜΜΕ και η διανομή προπαγανδιστικού υλικού. 

   (γ) Συλλογική επίδειξη Αξιοσύνης, Ενότητας, Πολυάριθμου, και Αφοσίωσης   

(ΑΕΠΑ), οι αρχές του ΑΕΠΑ είναι ουσιαστικά η δέσμευση του ατόμου στον 

σκοπό του κινήματος που φανερώνεται μέσα από πράξεις για παράδειγμα η 

Αξιοσύνη μπορεί να φανερωθεί μέσα από την σοβαρή συμπεριφορά και το 

κομψό ντύσιμο των συμμετοχόντων. Η Ενότητα μπορεί να είναι τα ρυθμικά 

30 Tilly  Charles, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ 1976 – 2004, εκδόσεις Σαββάλας , σ.21 
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συνθήματα  ή  οι  στοιχισμένες  πορείες  .  Το  Πολυάριθμο  αφορά  την 

καταμέτρηση  των  συμμετεχόντων  ή  η  συλλογή  υπογραφών.  Τέλος  η 

Δέσμευση είναι η συνέπεια στην εκπλήρωση του σκοπού παρά τυχό αντίξοες 

συνθήκες, η αυταπάρνηση του εγώ για το κοινό καλό, όπως για παράδειγμα η 

συμμετοχή ενός ηλικιωμένου ή ατόμου με αναπηρία31.

Ο  Tilly  τονίζει:  "Όχι  κάποιο  μεμονωμένο  στοιχείο,  αλλά  ο συνδυασμός 

ρεπερτορίου και ΑΕΠΑ στο πλαίσιο εκστρατειών,  συνιστά την ιδιαιτερότητα 

του  κοινωνικού  κινήματος"  .  Ως  κοινωνικοπολιτική  πραγματικότητα  και 

γνωστικό  αντικείμενο,  το  κοινωνικό  κίνημα  αποτελεί  συνισταμένη  των 

διεκδικητικών  υποκειμένων·,  των  διεκδικήσεων  που προβάλλουν  και  των 

αποδεκτών  τους:  του  κοινού  στο  οποίο  οι  διεκδικήσεις  απευθύνονται. 

Επισημαίνεται ακόμη πως  η οντολογία των κινημάτων δεν είναι ουσιολογική 

αλλά σχεσιακή –η ανάδυσή τους δεν ενέχει ούτε νομοτέλεια ούτε μονιμότητα , 

οι κινηματικές διεκδικήσεις δεν αφορούν μόνο εργαλειακές επιδιώξεις, αλλά, 

επίσης, συλλογικές  ταυτότητες και υπόσταση,  και  τα  κινήματα  είναι 

συνυφασμένα  με  κρίσιμες  πολιτικές  διαδικασίες  της  νεωτερικότητας:  τον 

εκδημοκρατισμό, την πολιτισμική γεφύρωση και τη γενικευμένη πύκνωση της 

επικοινωνίας στις ανθρώπινες κοινωνίες. 

31 Tilly  Charles οπ.π. σ.23
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1.5 ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ   CHARLES     TILLY     
Οι μελετητές τοποθετούν τη γένεση του κοινωνικού κινήματος στο δεύτερο 

μισό  του  18ου  αιώνα.  Στο  πλαίσιο  αυτό  κομβική  σημασία  αποκτά  η 

διερεύνηση  της  γενικής  φύσης  των  διεκδικητικών  δράσεων,  του 

αποκαλούμενου διεκδικητικού  ρεπερτορίου .  Η  έννοια  αναδεικνύει  το  ότι  οι 

άνθρωποι διεκδικούν μέσω τελετουργικά επαναλαμβανόμενων πρακτικών οι 

οποίες  κληροδοτούνται,  μαθαίνονται  και,  στη συνέχεια,  γίνονται  αντικείμενο 

περαιτέρω επεξεργασίας.  Σε μια οπτική μακράς διάρκειας διακρίνονται  δύο 

βασικά  γένη  ρεπερτορίων:  το  παραδοσιακό  και  το  παραδειγματικό 

ή νεωτερικό. Οι μεταξύ τους διαφορές αφορούν τις τέσσερις διαστάσεις που 

απεικονίζονται στο Γράφημα 1 (επεξεργασία από Tilly 198332)

Το παραδοσιακό ρεπερτόριο ήταν: 

♦ εντόπιο (ή επιτόπιο), αφού τα συμφέροντα των διεκδικητών εντοπίζονταν σε 

μία και μόνο γεωγραφική περιοχή 
32 Tilly Charles  "Speaking Your Mind without Elections, Surveys, or Social Movements", The 
Public Opinion Quarterly, 47: 4.(1983) , σ.σ.. 461-478.
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♦ δυαδικό  και  διαμεσολαβούμενο,  αφού  τα  διεκδικητικά  υποκείμενα 

στρέφονταν  εναντίον  φυσικών  προσώπων  (όσων  κατηγορούνταν  για 

αδικοπραγία) εκφράζοντας την αντιπαλότητά τους κατευθείαν και άμεσα. Όταν 

τα αιτήματα απευθύνονταν στις κεντρικές αρχές, οι διεκδικητές επιζητούσαν τη 

διαμεσολάβηση  τοπικών  προυχόντων  οι  οποίοι  όμως  ποδηγετούσαν  τις 

δράσεις· 

♦ ειδικό ή ιδιαίτερο, με την έννοια ότι τόσο τα αιτήματα όσο και οι διεκδικητικές 

ρουτίνες διέφεραν από πληθυσμό σε πληθυσμό, από περιοχή σε περιοχή, και 

από αίτημα σε αίτημα· και

 ♦ βίαιο,  αφού η κύρια μορφή συλλογικής δράσης ήταν η άσκηση φυσικής 

βίας.

Στις  βασικές  μορφές  του  συγκαταλέγονται:  κατασχέσεις  σιτηρών, 

καταπατήσεις  κτημάτων,  βιαιοπραγίες  εναντίον  αυτουργών  αδικοπραξίας, 

διαπάλη  μεταξύ  θρησκευτικών  αιρέσεων,  διαπομπεύσεις  μετά  από 

καταπατήσεις  εθιμικών  δικαιωμάτων  (συγκρουσιακές  παρωδίες,  charivari), 

συμβολικοί  εμπρησμοί  ομοιωμάτων,  καταστροφές  μηχανών  (Λουδισμός) 

κ.λπ. 

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό το νεωτερικό     ρεπερτόριο   είναι: 

♦ πανεθνικό-γενικό, αφού τα συμφέροντα που εξυπηρετεί αφορούν πολλούς 

και διαφορετικούς πληθυσμούς (συναφώς, οι διεκδικήσεις προβάλλονται στο 

όνομα γενικών αρχών)

 ♦ παραδειγματικό,  γιατί  μπορεί  εύκολα να αντιγραφεί  από μια περιοχή και 

συγκυρία σε άλλες

 ♦ αυτόνομο γιατί,  οσάκις  χρησιμοποιείται  για  πανεθνικής  εμβέλειας 

διαμαρτυρία, αυτή συντελείται χωρίς την ποδηγεσία τοπικών αρχόντων· και

 ♦ "πολιτικοποιημένο", με την έννοια ότι βασική μορφή διεκδίκησης δεν είναι η 

φυσική  βία,  αλλά  η  προσπάθεια  πολιτικού  επηρεασμού 

(παρεμπόδισης/άσκησηςπίεσης).Οι μορφές του περιλαμβάνουν το μποϊκοτάζ, 

τη  μαζική  συλλογή  υπογραφών,  συλλαλητήρια,  οδοφράγματα,  απεργίες, 

εξεγέρσεις,κ.λπ. Τα ρεπερτόρια αλλάζουν πολύ αργά, σχεδόν ανεπαίσθητα, 
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σε  συνάφεια  με  θεμελιακές  μεταβολές  στα  αντιπαρατιθέμενα  κοινωνικά 

συμφέροντα και τα πολιτικά τους περιβάλλοντα. 

1.6 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
Η κοινωνική αλλαγή δεν προκαλεί άμεσα και αδιαμεσολάβητα αποτελέσματα 

στις  πολιτικές  δομές  και  διαδικασίες  που  είναι  μια  πολυπαραγοντική 

συνάρτηση  ,όπως  δείχνει  ο  παρακάτω  πίνακας  33.  Όι  δρώντες  ενός 

κοινωνικού κινήματος όταν προσπαθούν να να προωθήσουν τις διεκδικήσεις 

τους στο πολιτικο-οικονομικό σύστημα ή να κατοχυρώσουν τα ήδη κεκτημένα 

δικαιώματά  τους  πρέπει  να  αντιλαμβάνονται   τις  <<ευκαιρίες>>  και  τις 

απείλές.

33 Βλ. McAdam D., Tarrow S., and Tilly Ch. (eds) (2001). Dynamics of Contention. New York:  
Cambridge University Press, σ.17
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Οι  κοινωνικές  ομάδες   μπορεί  να  επιθυμούν  να  οργανώσουν  ένα  κίνημα 

διαμαρτυρίας και διεκδίκησης, δεν κρίνουν όμως κατάλληλη τη στιγμή για να 

αναλάβουν  μεγάλο  ρίσκο  καθώς  το  πολιτικό  σύστημα  είναι  κλειστό  και 

διατηρεί  μια  σημαντική  συνοχή  απολαμβάνοντας  παράλληλα  είτε  την 

υποστήριξη  μεγάλης  μερίδας  του  πληθυσμού  είτε  τη  σιωπηρή  και 

αναγκαστική  αποδοχή  της  ελλείψει  ορατών  εναλλακτικών  λύσεων. 

Προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των κοινωνικών αυτών ομάδων είναι η 

εξασφάλιση  ορισμένων  προσβάσεων  στις  πολιτικές  αρχές,  η  μείωση  της 

έντασης  της  καταστολής,  η  διάσπαση  των  κυρίαρχων  πολιτικών  ελίτ,  η 

υποστήριξη ορισμένων ομάδων από κάποιες ελίτ. Αυτή η προσέγγιση είναι 

χρήσιμη  γιατί  συνεισφέρει  στην  εξήγηση  του  προβλήματος  γιατί  κινήματα 

πετυχαίνουν σε μία χώρα και αποτυγχάνουν σε κάποια άλλη ή σε μία χρονική 

περίοδο και  όχι  σε  άλλη.  Οι  ευκαιρίες  μελετήθηκαν κατά  κόρον από τους 

ερευνητές  της  «πολιτικής  διαδικασίας»  με  κίνδυνο  να  παραλειφθούν  οι 

«απειλές». Η έννοια της «απειλής» έχει  δύο όψεις. Απειλές είναι  τόσο «τα 

κόστη που θα υποστούν οι κοινωνικές ομάδες λόγω της διαμαρτυρίας» όσο 

και αυτά που θα επωμιστούν εάν δεν δράσουν»34 .Η απειλή σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για συλλογική δράση στο βαθμό 

που ο παράγοντας «φόβος» καταστεί  η κύρια μεσολαβούσα μεταβλητή. Οι 

αλλαγές  των  συνθηκών  σε  επίπεδο  κρατικής  πολιτικής,  οικονομίας  και 

κοινωνίας που πλήττουν πληθυσμιακές ομάδες -στην περίπτωσή μας τους 

μισθωτούς  εργαζόμενους  και  ιδιαίτερα  τους  εργαζόμενους  στις  τράπεζες- 

μπορούν να επιφέρουν την συλλογική κινητοποίηση μέσω της παρέμβασης 

του αισθήματος του φόβου. Χωρίς να θεωρηθεί ότι υπάρχει επιστροφή στις 

παλιότερες θεωρίες της «συλλογικής συμπεριφοράς» που υπερτόνιζαν τους 

ψυχολογικούς παράγοντες, η έννοια της «απειλής» αναφέρεται στις «απειλές 

εναντίον της καθημερινότητας», δηλαδή εναντίον όσων έχουν καθιερωθεί και 

θεωρούνται  ως δεδομένα (μισθοί, συντάξεις,  μονιμότητα εργασίας κ.α.)  για 

34 Βλ. Goldstone J. and Tilly Ch. (2001) “Threats (and Opportunity): Popular Action and State  
Response in the Dynamics of Contentious Action” in Aminzade et al (eds), Silence and Voice 
in the Study of Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press, σ.σ.. 179-194.
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μια ολόκληρη ζωή. 

Τέσσερις θεωρούνται ως βασικές απειλές:

α) εναντίον των καθημερινών διαδικασιών μιας κοινότητας ή της ύπαρξής της, 

β) η πραγματική ή επαπειλούμενη καταπάτηση της αίσθησης της ασφάλειας, 

ιδιωτικότητας και  ελέγχου των πολιτών,  γ)  τροποποίηση των καθημερινών 

συνθηκών  διαβίωσης  λόγω  μη  ευνοϊκής  κατανομής  πόρων  στους 

διεκδικούντες  πληθυσμούς  και  δ)  εντυπωσιακές  αλλαγές  στις  δομές 

κοινωνικού ελέγχου35  .                                

Πέραν  τούτων,  θα  πρέπει  να  προσθέσουμε  την  έννοια  της  «γνωστικής 

απελευθέρωσης»36 .Οι εκπρόσωποι της θεωρίας της «πολιτικής διαδικασίας» 

θεωρούν ότι εκτός των δομικών και οικονομικών αιτιών, τρεις βασικοί αιτιακοί 

παράγοντες  υπεισέρχονται  και  συμβάλλουν  στην  ανάδειξη  των  κινημάτων 

διαμαρτυρίας. 

Πρώτον, οι αλλαγές των ευκαιριών του πολιτικού περιβάλλοντος (δομή των 

πολιτικών ευκαιριών)  και  ειδικά ο τρόπος ανταπόκρισης του κράτους στην 

ίδια  τη  διαμαρτυρία  ˙  δεύτερον,  το  υφιστάμενο  επίπεδο  οργάνωσης  της 

κοινότητας των ανθρώπων που θεωρεί ότι αδικείται και, τέλος, οι εκτιμήσεις 

αυτών  των  ανθρώπων  για  τις  πιθανότητες  επιτυχίας  της  συλλογικής 

δράσης .Όταν οι  εργαζόμενοι  συνειδητοποιούν ότι  υπάρχει  δυνατότητα  να 

κερδίσουν  –έστω  και  να  αποκρούσουν  μια  απειλή-  έχουν  ως  ένα  βαθμό 

επιτύχει τη γνωστική απελευθέρωσή τους. Αυτή βέβαια η απελευθέρωση δεν 

είναι  ούτε  αυτόματη  ούτε  χωρίς  αντιστροφές.  Κάτω  από  ορισμένες 

προϋποθέσεις  (δημοκρατικές  διαδικασίες  βάσης,  σαφής  πολιτικός  λόγος, 

ριζοσπαστισμός και μαχητικότητα) μπορεί να διαρκέσει  δημιουργώντας νέα 

δεδομένα.

35 Snow et al (1998) «Disrupting the ‘Quotidian’: Reconceptualizing the Relationship Between  
Breakdown and the Emergence of Collective Action”. Mobilization. Vol. 3, No. 1, σ.σ.. 1-22.
36 McAdam D. (1982). Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930–
1970. Chicago: University of Chicago Press.
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Με  άλλα  λόγια,  τα  κινήματα  διαμαρτυρίας  πρέπει  στη  συγκεκριμένη 

περίπτωση  να  διαμορφώνουν  και  να  ενεργοποιούν  μια  «ταυτότητα». 

Σύμφωνα  με  τη  θεωρία  της  «συλλογικής  ταυτότητας»37,  τα  κοινωνικά 

κινήματα τείνουν να διαμορφώνουν μια δική τους ομαδική εικόνα την οποία 

επηρεάζουν τα συμμετέχοντα μέλη το καθένα χωριστά αλλά και επηρεάζονται 

από  αυτή.  Αυτές  οι  συλλογικές  ταυτότητες  δεν  είναι  πάγιες  αλλά 

αναδιαμορφώνονται  στην  πράξη:  «Συλλογική  ταυτότητα  είναι  ένας 

διαδραστικός  και  διαμοιραζόμενος  ορισμός που παράγεται  από ξεχωριστά 

άτομα  (ή  ομάδες  σε  ένα  πιο  σύνθετο  επίπεδο)…και  πρέπει  να  γίνεται 

αντιληπτός  ως  διαδικασία  επειδή  κατασκευάζεται  και  είναι  υπό 

διαπραγμάτευση μέσω της κατ’ επανάλήψη ενεργοποίησης των σχέσεων που 

συνδέουν τα άτομα (ή τις ομάδες) με το κίνημα»38 .Η σύνθετη αυτή διαδικασία 

διαμόρφωσης  της  συλλογικής  ταυτότητας  και  του  κοινωνικού  κινήματος 

αποδεικνύει, σύμφωνα με τους θεωρητικούς αυτούς, ότι «οι εκδηλώσεις της 

συλλογικής  δράσης  τοποθετούνται  σε  πολιτισμικά  προσδιοριζόμενους 

χώρους  δράσης».  Η  συλλογική  δράση  «εμπεδώνεται  σε  μια  βασική 

πολιτισμική  δομή».  Βασίζεται,  δηλαδή,  σε  μια  πραγματικότητα,  που 

«αποτελείται  από έναν  ειδικά  οργανωμένο  λόγο,  ο  οποίος  προηγείται  της 

υποκίνησης  των  δρώντων προς την  κατεύθυνση  της  κοινής  δράσης»,  και 

μάλιστα κυριαρχεί  στην υποκίνηση των δρώντων39 .Η συλλογική ταυτότητα 

δεν είναι ποτέ αποκλειστικά αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης και ορθολογικών 

υπολογισμών αλλά αποτελείται και ενεργοποιείται εξίσου από αισθήματα που 

εμπλέκονται στην καθημερινή ζωή. Η ισχυρή αίσθηση της αλληλεγγύης και 

της ενότητας αποτελεί σημαντικό απόθεμα για τη δράση. 

Το σύνολο αυτών των παραγόντων που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των 

37 Melucci Alb. (1988), «Getting Involved: Identity and Mobilization in Social Movements» στο 
Klandermans B, Kriesi H. and Tarrow S. (Eds.), From Structure to Action: Comparing Social  
Movements Across Cultures, International Social Movement Research I, Greenwich, CT: JAI,  
σ.σ. 329-48 
38 Βλ. Melucci Alb.(1988), οπ αν.παρ, σ. 330
39 Βλ. Eder Kl. (1993). The New Politics of Class: Social Movements and Dynamics in  
Advanced Societies. London: Sage, σ.σ1-15.
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κοινωνικών κινημάτων,  ο Charles Tilly θα αποδώσει  με τα αρχικά WUNC, 

δηλαδή Αξιοσύνη, Ενότητα, Πολυάριθμο, Δέσμευση όπως παραθέσαμε και 

σε προηγούμενο κεφάλαιο.

 Η  παρατεταμένη  αμφισβήτηση  της  πολιτικής  των  κυριάρχων  πολιτικών 

δυνάμεων  και  κοινωνικών  τάξεων  και  η  δημόσια  επίδειξη  Αξιοσύνης, 

Ενότητας,  Πολυάριθμου  και  Δέσμευσης  διακρίνουν  τα  σημερινά  κοινωνικά 

κινήματα από παλιότερες μορφές συλλογικής δράσης ομάδων που υφίσταντο 

αδικία.  Αυτά  τα  κριτήρια  που  θέτει  ο  Tilly  ως  προϋπόθεση  για  την 

αναγνώριση  των  κοινωνικών  κινημάτων  στη  σημερινή  εποχή  και  για  την 

αξιολόγηση  του  βαθμού  επιτυχίας  τους  μας  δημιουργούν  ένα  πλαίσιο 

εργασίας για να αξιολογήσουμε ένα κοινωνικό κίνημα .

Πρέπει να τονιστεί ότι στις συνθήκες σχετικά δημοκρατικού καθεστώτος «ένα 

σημαντικό μέρος της συλλογικής δράσης δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα 

προγράμματα  αλλά  σε  διεκδικήσεις  ταυτότητας,  δηλαδή  το  δημόσιο 

ισχυρισμό ότι  μια  ομάδα ή το σώμα που η ομάδα εκπροσωπεί  είναι  άξια 

λόγου,  ενωμένη,  μαζική  και  προσηλωμένη  στο  σκοπό»40.Οι  αξιώσεις 

ταυτότητας  περιλαμβάνουν  πορείες,  διαδηλώσεις,  μαζικές  συγκεντρώσεις 

καταλήψεις εργασιακών χώρων και δημοσίων κτιρίων κλπ. Ακόμη και είναι 

νόμιμες  αυτές  οι  μορφές  διεκδίκησης,  όλες  εμπεριέχουν  μια  υπονοούμενη 

απειλή  χρήσης  μορφών  άμεσης  συγκρουσιακής  δράσης  και  διεκδίκησης 

επικύρωσης πολιτικού ρόλου.   

Οι  εργαζόμενοι/ες,  προκειμένου  να  δράσουν  συλλογικά  πρέπει  πρώτα  να 

ορίσουν ως άδικες τις συνθήκες ζωής τους και  να θεωρήσουν ότι  υπάρχει 

πιθανότητα  επιτυχίας.  Οι  υπαρκτές  εργατικές  συνδικαλιστικές  οργανώσεις 

προσφέρουν το πλαίσιο για την επίτευξη αυτής της συνειδητοποίησης. Πιο 

συγκεκριμένα, σημαντικός είναι ο ρόλος των ηγεσιών αυτών των οργανώσεων 

για  την  ερμηνεία  των  γεγονότων  και  των  συνθηκών που  προσπαθούν  να 

«κινητοποιήσουν συναίνεση» ώστε να ωθήσουν τους εργαζόμενους/ες στην 

40 Βλ. Tilly Charles. (2003) The Politics of Collective Violence. Cambridge: Cambridge 
University Press, σ.σ 197.
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ανάληψη δράσης και να κερδίσουν την υποστήριξη του κοινού41 .Έχοντας τις 

ρίζες  της στην έννοια  της «διαχείρισης  των εντυπώσεων»,  η  ανάλυση της 

διαμόρφωσης πλαισίων προσδοκά να εξηγήσει την επιτυχία ή αποτυχία των 

κοινωνικών κινημάτων.

 Διαμόρφωση πλαισίου είναι «η διαδικασία με την οποία μια επικοινωνιακή 

πηγή, όπως ένας ειδησεογραφικός οργανισμός,  προσδιορίζει  και συγκροτεί 

ένα πολιτικό ζήτημα ή μια δημόσια αντιπαράθεση»42 .  Σύμφωνα με τη θεωρία 

της  «διαμόρφωσης  πλαισίων»  που  στρέφεται  στην  ανάλυση  των 

ερμηνευτικών σχημάτων τα οποία αποδέχονται οι άνθρωποι για να κατανοούν 

το περιβάλλον τους και να τοποθετούν τους εαυτούς τους στον κόσμο στον 

οποίο  ζουν,  τα  πλαίσια  ασκούν μια  διπλή λειτουργία  από τη  μια  δίνοντας 

νόημα  στα  γεγονότα  και  από  την  άλλη  οργανώνοντας  τις  εμπειρίες 

καθοδηγώντας τις ενέργειες τόσο των συλλογικοτήτων όσο και των ατόμων. 

Με την έννοια αυτή, τα κινήματα και οι κοινωνικές οργανώσεις είναι φορείς 

πεποιθήσεων και ιδεολογιών. Αποσκοπώντας στη στρατολόγηση νέων μελών 

και στην προσέλκυση οπαδών οι εν ευρεία έννοια οργανώσεις του πολιτικού 

συστήματος,  δηλαδή  τα  κόμματα,  τα  συνδικάτα  και  οι  λοιπές  κοινωνικές 

οργανώσεις,  διαμορφώνουν  πλαίσια  που  αναπαριστούν,  όσο  το  δυνατόν 

ευκρινέστερα, τις ιδέες και τα οράματα των υποψήφιων μελών και οπαδών. 

Αυτή  είναι  η  διαδικασία ώστε να  μπορούν τα  μέλη να  ερμηνεύουν με  ένα 

συγκεκριμένο τρόπο τα γεγονότα που έπονται ή που έχουν παρέλθει και να 

δράσουν  με  τον  κατάλληλο  τρόπο.  Ταυτόχρονα  επηρεάζεται  και  η 

διαμόρφωση των πλαισίων των αντίπαλων κοινωνικών ομάδων. Όμως πέρα 

από  το  γενικό  πλαίσιο  των  εννοιών  και  παραδοχών  υπάρχει  και  το  πιο 

συνεκτικό σύστημα ιδεών -ή ιδεολογία- που παρέχει μια θεωρία της κοινωνίας 

και της ανάλογης κοινωνικό-πολιτικής συμπεριφοράς. 

Ο  βαθμός  επιτυχίας  της  διαδικασίας  πλαισίωσης  είναι  αποτέλεσμα  της 

ικανότητας των ηγεσιών να γεφυρώνουν τα πλαίσια δράσης των οργανώσεών 
41  Klandermans B. (1984). “Mobilization and participation: Social-psychological expansions of  
resource mobilization theory”. American Sociological Review Νο. 49, σ.σ.. 583-600.

42 Nelson T.E., Oxley Z.M. and Clawson R.A. (1997) “Toward a psychology of framing  
effects”. Political Behavior. Vol. 19, Issue 3, σ.σ. 221-246.
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τους με τις απόψεις και τα σχήματα που ασπάζονται τα μέλη, οι ομάδες και οι 

συλλογικότητες που θέλουν να προσελκύσουν ή να συντονιστούν μαζί τους 

για  την  επίτευξη  πολιτικών  και  κοινωνικών σκοπών.   Αυτό  σημαίνει  ότι  η 

διαδικασία της πλαισίωσης δεν είναι, μονόδρομη από τα πάνω προς τα κάτω. 

Επειδή  τα  πλαίσια  «καθιστούν  τα  άτομα  ικανά  να  εντοπίζουν,  να 

αντιλαμβάνονται,  να αναγνωρίζουν και  να χαρακτηρίζουν τα γεγονότα» και 

«επιλεκτικά  να  τονίζουν  και  να  κωδικογραφούν  αντικείμενα,  καταστάσεις, 

γεγονότα, εμπειρίες και συνέπειες ενεργειών στο πλαίσιο του παρόντος ή του 

παρελθόντος  τους,»  τα  μέλη  μπορούν  ανακωδικοποιώντας  τα  πλαίσια  να 

δώσουν  τη  δική  τους  ερμηνεία  και  το  δικό  τους  νόημα  στα  πολιτικά  και 

κοινωνικά γεγονότα και στις ενέργειες της οργάνωσής τους, που ενδεχομένως 

να αποκλίνουν σοβαρά από αυτά της ηγεσίας ή να τροποποιούνται μόνο ως 

προς ορισμένα σημεία. 43

Η αντίληψη για τη δομή των πολιτικών ευκαιριών και ο τρόπος πρόσληψής 

της κάθε φορά από τα μέλη της συλλογικότητας προσδιορίζουν ως ένα βαθμό 

την επιτυχία της στην υλοποίηση των στόχων της. 

43 Βλ. Snow D., Rochford E.B.J, Worden S., and Benford R. (1986), «Frame Alignment  
Processes, Micromobilization and Movement Participation», American Sociologist Review,  
No.51, σ.σ . 464-481  
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1.7 ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

Η προϋπόθεση για την ανάδυση κινηματικών υποκειμένων είναι η δυνατότητά 

τους  να  χρησιμοποιούν  δόκιμες  μορφές  συλλογικής  δράσης.  Όμως  οι 

μελετητές διαφοροποιούνται ως προς τη διάσταση του θέματος που θεωρούν 

περισσότερο ενδιαφέρουσα. Ενώ μια ομάδα, που διεξάγει τις αναλύσεις της 

σε επίπεδο μονογραφικής  περιπτωσιολογίας,  έλκεται  από την  πολυμορφία 

των  συλλογικών  δράσεων,  μια  άλλη,  που  αποσκοπεί  στη  θεωρητική 

γενίκευση  και  ατενίζει  το  πρόβλημα  με  μακροσκοπικές  κατηγορίες  (κύριος 

εκπρόσωπός της ο Charles Tilly), τονίζει τον σχετικά περιορισμένο και τελικά 

προβλέψιμο χαρακτήρα τους: τα κινηματικά υποκείμενα δεν αυτοσχεδιάζουν 

παρά μόνο οριακά και σε ειδικές συνθήκες. Αυτό άλλωστε αναδεικνύει και η 

ίδια η έννοια του "ρεπερτορίου": επαναλαμβανόμενο, προβλέψιμο και σχετικά 

περιορισμένο φάσμα ειδικών δράσεων που χρησιμοποιούνται από συλλογικά 

υποκείμενα στο πλαίσιο της διεκδικητικής κίνησης44

Διαμαρτυρία

Εξαιτίας του ότι δεν διαθέτουν θεσμικούς πόρους και σταθερές προσβάσεις 

στο πολιτικό σύστημα, τα κοινωνικά κινήματα κατά κανόνα διαμορφώνουν και 

προβάλλουν  τις  διεκδικήσεις  τους  εκτός  των  επίσημων  διαύλων  .  Οι 

κινηματικές εκδηλώσεις τείνουν έτσι να προσλάβουν τον χαρακτήρα δράσεων 

διαμαρτυρίας με βασικό στόχο την παρακώλυση της ομαλής λειτουργίας του 

πολιτικού  συστήματος:  "[Δ]ιαμαρτυρία  είναι  κινητοποίηση...  μέσα  από  μη 

συμβατικές  μορφές  δράσης με  σκοπό την άσκηση πίεσης  στις  αρχές"  .  Η 

διαδήλωση,  η  άρνηση  καταβολής  φόρων  και  ενοικίων,  οι  καταλήψεις 

δημόσιων χώρων, το μπλοκάρισμα των εθνικών οδικών αρτηριών –όλα είναι 

μορφές δράσης που ανακόπτουν τις ρουτίνες της διακυβέρνησης. Δεν ήταν 

πάντοτε  (ούτε  και  σήμερα  είναι  πλήρως)  νομιμοποιημένες,  όμως  από  τις 

44 TAYLOR, V., N. VAN DYKE (2004) "'Get up, Stand up:' Tactical Repertoires of Social  
Movements" στο Snow, D., S. A. Soule, H. Kriesi (επιμ.) The Blackwell Companion to Social  
Movements, Οξφόρδη: Blackwell Publishing , σ. 266
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δεκαετίες  1960-70 έχουν πάψει  να θεωρούνται  παραβατικές.  Ως κατεξοχήν 

πολιτικός πόρος αυτών...που δεν κατέχουν πόρους, η διαμαρτυρία σπανίως 

μπορεί  να επιδιώκει  άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων που προβάλλει.  Η 

πίεση προς τις αρχές ασκείται έμμεσα, μέσω της επίδρασής της στο πολιτικό 

περιβάλλον.

Η  συζήτηση  για  τις  συλλογικές  δράσεις  αναδεικνύει  τέσσερις  μεγάλες 

γνωστικές περιοχές:

(α) την ταξινόμηση των μορφών τους·

(β) τη διερεύνηση της αιτιότητας που τις διέπει (γιατί τα κινηματικά υποκείμενα 

επιλέγουν μία μορφή και όχι άλλη;)·

(γ) το ζήτημα της αλλαγής (του περάσματος από μία μορφή σε άλλη)· και

(δ) το πρόβλημα της αποτελεσματικότητας (ποια μορφή είναι επιτυχέστερη και 

γιατί).

Βια, Παρεμπόδιση, Σύμβαση

Μια εναργής μορφική ταξινόμηση γίνεται από τον Tarrow ο οποίος εννοιολογεί 

ένα συνεχές από τη βία στη –σχετική– συμβατικότητα με κρίσιμη ενδιάμεση 

ζώνη  την  παρενόχληση  [disruption]  ή παρεμπόδιση45.

ΒΙΑ

Η βία αποτελεί την πιο ορατή μορφή, τόσο ιστορικά όσο και στις μέρες μας. 

Είναι άμεση, συμβολικά πυκνή και, οσάκις προκαλείται, έλκει το ενδιαφέρον 

τόσο της παριστάμενης κοινής γνώμης όσο και των αρχών. Όμως παρά τα 

πλεονεκτήματα  αυτά,  και  το  γεγονός  ότι  αποτελεί  την  ευκολότερη  μορφή 

συλλογικής δράσης (με σχετικά μικρό οργανωτικό κόστος),  στις σύγχρονες 

κοινωνίες  η  χρήση  της  καθίσταται  ατελέσφορη,  επικίνδυνη  και  -συνεπώς- 

απευκταία.  Ο λόγος είναι  απλός: ενώ η απειλή χρήσης βίας είναι  πολύτιμο 

45 TARROW, S. (1998) Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics,  
2η έκδοση, Cambridge: Cambridge University Press. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

35



όπλο  στη  διάθεση  των  διεκδικητών,  η  πραγματική  βία  επιφέρει  συνθήκες 

διπολικής  αντιπαράθεσης  με  τους  κατασταλτικούς  μηχανισμούς.  Στις 

συγκρούσεις  που  επακολουθούν,  οι  λιγότερο  μαχητικοί  διεκδικητές 

φυλλορροούν  ενώ  παράλληλα  δημιουργούνται  τα  προσχήματα  για 

κατασταλτική  επίταση.

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ  

Και για τον λόγο αυτόν τα περισσότερα νεωτερικά κινήματα προτιμούν την 

παρεμπόδιση –μια μορφή που θα μπορούσε επιχειρησιακά να αποδοθεί ως 

"απειλή  χρήσης  βίας":  "Επειδή  προκαλεί  αβεβαιότητα  και  δίνει  σε 

[αντικειμενικά]  ανίσχυρους  δρώντες  την  πρωτοβουλία  απέναντι  σε 

ισχυρότερους  αντιπάλους,  η  παρεμπόδιση  είναι  το  ισχυρότερο  όπλο  των 

κοινωνικών  κινημάτων"46.  Ως  μορφή  συλλογικής  δράσης,  η  παρεμπόδιση 

επιφέρει,  αν  είναι  δημιουργική,  αποτελέσματα  τα  οποία  όλα  τα  κινήματα 

επιδιώκουν:  παρακώλυση  των  λειτουργιών  του  πολιτικού  συστήματος, 

πρόκληση ενδιαφέροντος  στην κοινή  γνώμη,  ανάδειξη  των "ελλείψεων της 

καθημερινότητας"  κ.λπ.  Παρ'  όλα  αυτά,  γνήσια  παρεμπόδιση  εμφανίζεται 

πολύ  σπανιότερα  απ'  ότι  θα  περίμενε  κανείς.  Ο  λόγος  είναι  το  μεγάλο 

οργανωτικό κόστος της, συνδυαστικά με τη μακρά σειρά προϋποθέσεων που 

απαιτεί:  αριθμούς,  αφοσίωση,  συντονισμό,  επινόηση  τελεσφόρων  μορφών 

παρενόχλησης  –  όλα  πράγματα  ιδιαίτερα  δύσκολα. 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Θεωρείται  ότι  η σύμβαση επικρατεί  γιατί  οι  συλλογικές  δράσεις  που 

αναλαμβάνονται  στο  πλαίσιό  της  είναι  σχετικά  "εύκολες":  ενέχουν  μικρό 

ατομικό  και  συλλογικό  κόστος,  δεν  απαιτούν  μεγάλη  αφοσίωση  από  τους 

μετέχοντες  και  είναι  ευρύτατα  αναγνωρίσιμες.  Θεωρείται  πως,  αν  και 

ξεκίνησαν  διαφορετικά,  οι  θεσμικές  απεργίες  και  πορείες  είναι  σήμερα  οι 

46 TARROW, S. (1998) Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics,  
2η έκδοση, Cambridge: Cambridge University Press.  σ.σ. 98
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κλασικές  μορφές  συμβατικών  δράσεων.  Συναφώς,  στις  περισσότερες 

προηγμένες  χώρες  (τουλάχιστον  κατά  τη  μεταπολεμική  περίοδο)  το 

συνδικαλιστικό κίνημα έχει μεταβληθεί από μαχητικό διεκδικητικό υποκείμενο 

σε συμβατικό "κοινωνικό  εταίρο".  Πολλοί  διακρίνουν στην εξέλιξη αυτή  μια 

κινηματική  επιτυχία,  όμως  η  θέσμιση  του  συνδικαλισμού  ούτε  τη 

νεοφιλελεύθερη αναστροφή των πρώιμων μεταπολεμικών κατακτήσεων της 

εργατικής τάξης απέτρεψε, ούτε την οργανωτική συρρίκνωση των συνδικάτων 

αποσόβησε.  Η  σύμβαση  μπορεί  να  είναι  "εύκολη",  όμως  η 

αποτελεσματικότητά  της  παραμένει  αμφίβολη.

Η εννοιολόγηση Tarrow είναι σημαντική, δεν είναι όμως η μόνη. Ενδιαφέρων 

είναι  επίσης  ο  διαχωρισμός  μεταξύ  μορφών  που  (α)  είναι 

πρωτίστως στρατηγικές  (αναπτύσσονται  στο  πλαίσιο  μιας  "εργαλειακής" 

λογικής)  και  "εξωστρεφείς"  και  (β)  αυτών  που  είναι  "εκφραστικές"  και 

μεταϋλιστικά  εσωστρεφείς,  αποσκοπώντας  στη  συνειδητοποίηση  και  την 

"ατομική  αλλαγή".  Αξιοσημείωτη  είναι  ακόμη  η  ταξινόμηση  που  διαιρεί  τις 

συλλογικές  δράσεις  στη  βάση  της  σχέσης  που  εγκαθιδρύουν  με  τους 

αποδέκτες  των  κινηματικών  αιτημάτων.  Διακρίνονται  έτσι  δράσεις 

♦πειθούς για το δίκαιο των αιτημάτων ♦ συναλλαγής  και επιδίωξης quid pro 

quos και  ♦ πίεσης με  απειλή  την  πρόκληση  βλάβης.  Υφίσταται,  τέλος,  ο 

παλιός  δόκιμος  διαχωρισμός  συγκρουσιακών  (επαναστατικών)  και 

συναινετικών  (ρεφορμιστικών)  δράσεων  με  βασικές  αναφορές  την  κλασική 

ιστοριογραφία του εργατικού κινήματος.

Αιτιότητα

Η συζήτηση περί  της αιτιότητας  των διαφόρων μορφών (γιατί  τα  κινήματα 

υιοθετούν κάποιες  μορφές δράσης και  όχι  άλλες;)  αναδεικνύει  παράγοντες 

τόσο εξωγενείς- περιβαλλοντικούς όσο και ενδογενείς Στην πρώτη κατηγορία 

δεσπόζει  η  μακροσκοπική  αντιστοίχηση  κατασταλτικών  συνθηκών  και 

επαυξημένης  συγκρουσιακότητας.  Οι  σύγχρονοι  μελετητές  όπως  ο 

Σεφεριάδης  έδειξαν  πως  η  κατασταλτική  αστυνόμευση  των  συλλογικών 
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δράσεων  εγκαθιδρύει  και  στη  συνέχεια  αναπαράγει  έναν  κύκλο  βίας  . 

Γνωστικά  παρεμφερούς  –αν  και  επί  της  ουσίας  διαφορετικού–  χαρακτήρα 

είναι  και  ο  ισχυρισμός  ότι  η  έλευση  της  λεγόμενης  "μεταβιομηχανικής" 

κοινωνίας  οδηγεί  στην  ανάδυση  ποιοτικά  νέων  διεκδικητικών  υποκειμένων 

(μεσαία  στρώματα)  και  αιτημάτων  (μεταϋλισμός,  οικολογία,  σεξουαλικές 

προτιμήσεις  κ.λπ.)  που,  συνδυαστικά,  ευνοούν  τον  συμβολισμό  και  την 

τελετουργία ("εκφραστικές δράσεις"). 

Μεταξύ των "ενδογενών" παραγόντων ανάπτυξης των Κ.Κ επισημαίνονται:

 ♦  το  κλασικό  ζήτημα  της  οργάνωσης ,  η  άποψη  ότι  οι  θεσμοθετημένες 

ιεραρχικές  δομές  οδηγούν,  αργά  ή  γρήγορα,  στη  σύμβαση  και  την 

ενσωμάτωση χαρακτηρίζεται και ως ο  "σιδηρούς νόμος της ολιγαρχίας" . Έχει 

όμως  υποστηριχθεί  και  το  ακριβώς  αντίθετο:  ότι  προϋπόθεση  για  τη 

διεξαγωγή παρατεταμένης διεκδίκησης είναι η ύπαρξη ισχυρών οργανωτικών 

δομών·

.♦  Η  φύση  των  κινηματικών  υποκειμένων,  το  περιεχόμενο  της  γενικής 

ιδεολογίας τους και η φύση των αιτημάτων που προβάλλουν. Οι skinheads, οι 

νεοναζί  και  οι  φονταμενταλιστές  έλκονται  από  τη  βία  γιατί  αυτός  είναι  ο 

πυρήνας της ιδεολογίας τους -η πλήξη και η ακύρωση του άλλου.

 ♦  Επισημαίνεται  τέλος  η  λεγόμενη  "δομική  ισχύς  των  διεκδικητών", 

συνάρτηση της θέσης τους στην κοινωνική  πυραμίδα και  των πόρων που 

έχουν  στη  διάθεσή  τους.  Υποστηρίχθηκε  (όχι  πάντοτε  πειστικά)  πως 

υποκείμενα  χαμηλής  ισχύος  (άνεργοι,  καταπιεσμένες  εθνοτικές  ομάδες, 

κοινωνικά αποκλεισμένοι κ.λπ.) ρέπουν εγγενώς προς τη βία. Τα στρώματα 

αυτά  και  τίποτε  δεν  έχουν  να  χάσουν  από  μετωπικές  συγκρούσεις  και 

βρίσκονται  σε  συνθήκες  de  facto  προνεωτερικής  απομόνωσης.  Συνήθως 

σιωπούν  και  περνούν  απαρατήρητα,  όταν  όμως  επιλέξουν  το  δρόμο  της 

διαμαρτυρίας, οι εκδηλώσεις τους θα τείνουν να είναι εκρηκτικές. Η πρόσφατη 
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ανάφλεξη  των  παρισινών banlieues  (προάστια)47  θα  μπορούσε  να 

προσεγγιστεί υπό το φως αυτής της επισήμανσης.

ΑΛΛΑΓΗ 

Σε  ένα  κλασικό  κείμενο  του  1983,  ο  Doug  McAdamυποστήριξε  πως  οι 

αλλαγές  στις  μορφές  συλλογικής  δράσης  ανακύπτουν  ως αποτέλεσμα  της 

διαρκούς  αλληλεπίδρασης  των  κινημάτων  και  των  αντιπάλων  τους  –στο 

πλαίσιο  της  προσπάθειας  των  πρώτων  να  εξισορροπήσουν  την  τεράστια 

διαφορά δύναμης  που τους  χωρίζει  από τους δεύτερους48 .  Το φαινόμενο 

παραλληλίζεται με κινήσεις που γίνονται σε μια παρτίδα σκάκι. Στις μελέτες 

του  για  το  civil  rights  movement  ο  McAdam  διαπίστωσε  πως  ο  αρχικός 

αιφνιδιασμός που προκαλείται από τις κινηματικές δράσεις δίνει προσωρινή 

πρωτοβουλία κινήσεων στους διεκδικητές, όμως ταυτόχρονα ωθεί τις αρχές 

σε τακτικές αναπροσαρμογές, που ουδετεροποιούν την αρχική επίδραση και 

επιβάλλουν  στα  κινήματα  νέες  αναζητήσεις. 

Συμβολή  στην  άποψη  περί  των  σχεσιακών  καταβολών  της  αλλαγής  των 

μορφών δράσης έχει και ο Tilly : τα ρεπερτόρια δεν απορρέουν από "ατομικές 

συνειδησιακές καταστάσεις, αλλά προσομοιάζουν με γλώσσα...[που] συνδέει 

άτομα και ομάδες"49.  Η μεταβολή στους διεκδικητικούς τρόπους έρχεται  ως 

αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της επαφής που εγκαθιδρύεται.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Αν η μεταβολή των συλλογικών δράσεων είναι συνάρτηση περιβαλλοντικών 

επιρροών και στρατηγικών διαδράσεων, αυτό ισχύει στο πολλαπλάσιο για τις 
47 http://wikipedia.qwika.com/en2el/Banlieue

48 McADAM, D. (1983) "Tactical Innovation and the Pace of Insurgency",American 
Sociological Review 48, σ.σ. 735-754.
49 TILLY, Charles. (1995) Popular Contention in Great Britain, 1758-1834, Cambridge, Mass.:  
Harvard University Press. σ.σ..95
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εκβάσεις τους. Πρόκειται για αντικείμενο δύσκολο και αμφιλεγόμενο, όμως η 

εμπειρία  φαίνεται  να  επιβεβαιώνει  την  αποτελεσματικότητα  της μαχητικής 

παρεμπόδισης, μορφής που δεν είναι ούτε βίαιη ούτε συμβατική , οι μαχητικές 

ομάδες έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να επιτύχουν ικανοποίηση των 

στόχων τους . 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Χωρίς  οργάνωση,  οι  συλλογικές  δράσεις,  όσο  μαχητικές  και  αν  είναι, 

παραμένουν  "πρωτόγονες"  και  σύντομα  εκφυλίζονται  -έγραψε  ο  Eric 

Hobsbawm  συνοψίζοντας  μια  συστατική  αρχή  της  μαρξικής  κινηματικής 

παράδοσης50  . Αντίστοιχη βαρύτητα στην οργάνωση έδωσε και η σχολή της 

κινητοποίησης  πόρων  [resource  mobilisation  theory]  που,  τονίζοντας  την 

οργανωμένη  (και  όχι  άναρχη)  υπόσταση  των  κινημάτων.  Όμως  στις 

βιβλιογραφικές αποτιμήσεις του θέματος, η άποψη αυτή συνυπάρχει με την 

αντίθετή της , που θεωρεί πως η θεσμική οργάνωση προδικάζει συμβατικές 

δράσεις  και  πολιτική  ενσωμάτωση   στερεί  δηλαδή  από  τα  κινήματα  τον 

πολυτιμότερο  πόρο  τους,  τη  δυνατότητα  παρεμπόδισης. 

Το πρόβλημα είναι εν μέρει  εννοιολογικό. Όπως επισημαίνει  ο Tarrow στις 

συναφείς συζητήσεις συγχέονται τουλάχιστον τρεις διαφορετικές σημασίες του 

όρου "οργάνωση"51 :

 (1) η πρώτη, και πιο διαδεδομένη, υποδηλώνει θεσμοθετημένες ιεραρχικές 

δομές  –  σύνθετες  οργανώσεις  που  θέτουν  στόχους  και  διαμορφώνουν 

στρατηγικές για την επίτευξή τους· 

50 Hobsbawn  Eric όπως αναφέρεται στον TARROW, S. (1998) Power in Movement: Social  
Movements and Contentious Politics, 2η έκδοση, Cambridge: Cambridge University Press σ. 
123 
51 TARROW, S. (1998) Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, 
2η έκδοση, Cambridge: Cambridge University Press. σ. 124
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(2) μια δεύτερη σημασία αναφέρεται στην οργάνωση της συλλογικής δράσης 

στο σημείο επαφής με τον αντίπαλο:  βραχύβιες συνελεύσεις,  συντονιστικές 

επιτροπές αγώνα, πυρήνες δράσης, ακόμη και στρατιωτικού τύπου ομάδες 

κρούσης  –μορφώματα  που  μπορεί  να  ελέγχονται  από  μια  θεσμοθετημένη 

οργάνωση, μπορεί όμως και όχι·

 (3)  η  τρίτη  σημασία,  τέλος,  επισημαίνεται  κυρίως  από  ερευνητές  των 

πολιτισμικών λειτουργιών των κινημάτων κα αφορά συνεκτικές δομές και τα 

κοινωνικά δίκτυα που συνδέουν ηγεσία και βάση, επιτρέποντας σε ένα κίνημα 

να  εξακολουθεί  τις  δράσεις  του  ακόμη  και  όταν  απουσιάζει  η  "επίσημη 

καθοδήγηση". 

1.8   ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  

Τι αποτελέσματα έχει η δράση των κινημάτων στη ζωή των κοινωνιών; Πώς 

και πόσο την άλλαξαν και τι είδους συμπεράσματα προκύπτουν για το μέλλον; 

Πρόκειται  για  ερωτήματα  δύσκολα  που  περιπλέκονται  ακόμη  περισσότερο 

εξαιτίας  της  τάσης  πολλών  παρατηρητών  να  αποτιμούν  τις  κινηματικές 

εκβάσεις  επί  τη  βάσει  διακηρυγμένων  προγραμματικών  στόχων  –όσο  πιο 

φιλόδοξοι  οι  στόχοι  τόσο  πιο  αποκαρδιωτικές  οι  αποτιμήσεις. 

Όμως  ο  βραχύς  χρόνος  αδικεί  καταφανώς  την  πολυπλοκότητα  του 

φαινομένου.  Αν και  τα  αιτιώδη γεγονότα   είναι  σύνθετα  με  πολλαπλές  και 

ακούσιες επενέργειες (τι προκαλεί τι και πώς), είναι σαφές πως οι κινηματικές 

διεκδικητικές  δράσεις  συνιστούν  βασικό  παράγοντα  διαμόρφωσης  της 

σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας. Δεν είναι υπερβολικό 

να  υποστηρίξει  κανείς  πως  ό,τι  σήμερα  θεωρείται  θεσμικά  παγιωμένος 

διακανονισμός  έχει  τις  καταβολές  του  σε συλλογικές  δράσεις  που κατά  τη 

στιγμή της αρχικής τους ανάληψης υπήρξαν εξωθεσμικά συγκρουσιακές.
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Χωρίς  να  δίνει  οριστικές  απαντήσεις,  η  βιβλιογραφία  αναδεικνύει  ωστόσο 

ορισμένες  κρίσιμες προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας.  Συγκαταλέγονται  οι 

δυνατότητες

 ♦ παρεμπόδισης (σχεδόν  ποτέ  δεν  κατακτήθηκαν  δικαιώματα  χωρίς  τη 

σύντονη άσκηση πίεσης στις ελίτ)

 ♦ σύναψης  επιτυχών  συμμαχιών με  φορείς  που  έχουν  πρόσβαση  στο 

πολιτικό σύστημα (διευκρινίζεται  όμως ότι  δεν πρόκειται  για οπορτουνισμό, 

αλλά για πολιτική ενεργοποίηση) 

 ♦κινητοποίησης  οργανωτικών,  διεκδικητικών  και  συμβολικών  πόρων.

1.9 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ  ΤΟΥ ΜΑΗ 
ΤΟΥ 68’

Ο Μάης του '68 ήταν ένα από μεγαλύτερα κινήματα και  μία από τις 

μεγαλύτερες γενικές απεργίες στην ιστορία της Γαλλίας. Το πανίσχυρο αυτό 

κοινωνικό κίνημα ξέσπασε στην κορύφωση της μεταπολεμικής οικονομικής 

ανόδου του καπιταλισμού. Ο όρος Μάης του '68 (γνωστός και ως Γαλλικός 

Μάης) περιγράφει την πολιτική και κοινωνική αναταραχή που ξέσπασε στη 

Γαλλία κατά τη διάρκεια των μηνών Μαΐου-Ιουνίου του 1968. Τα γεγονότα 

ξεκίνησαν από κινητοποιήσεις των Γάλλων μαθητών και φοιτητών, 

επεκτάθηκαν με γενική απεργία των Γάλλων εργατών και τελικά οδήγησαν σε 

πολιτική και κοινωνική κρίση52.

Κάποιος δημοσιογράφος έγραψε, μερικούς μήνες προτού ξεσπάσουν αυτά τα 

γεγονότα,  «  Η  Γαλλία  πλήττει»,  κάτι  που  στην  πραγματικότητα  ήταν  ένας 

τρόπος για να πούμε ότι ο ίδιος βαριόταν την άνευρη πολιτική επικαιρότητα 

εκείνης  της  Γαλλίας  που ο  στρατηγός  Ντε  Γκολ  την  κυβερνούσε  επί  δέκα 

συναπτά  έτη.  Ο  πόλεμος  της  Αλγερίας  είχε  τελειώσει.  Υπήρχε  βέβαια  και 

52 Champagne Patric, LAROUSE , Ο ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ , Το λεξικό των κινημάτων 
αμφισβήτησης  του 20ου αιώνα  ,Συλλογικό Έργο , εκδόσεις ΟΞΥ 2004  σ. 297
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Πόλεμος του Βιετνάμ, όμως αυτός ήταν μακριά και διεξαγόταν κυρίως από τις 

Ηνωμένες  Πολιτείες,  γεγονός  που προκάλεσε  μεγάλη φοιτητική  αναταραχή 

στις  αμερικάνικες  πανεπιστημιουπόλεις.  Στη  Γαλλία  τα  μάτια  όλων  ήταν 

στραμμένα  προς  τον  εκσυγχρονισμό  της  οικονομίας  και  την  άνοδο  των 

ρυθμών ανάπτυξης. Όλα φαίνονταν να κατευθύνονται προς την κοινωνία της 

αφθονίας. Όλα έδειχναν να πηγαίνουν καλά και πολλοί ήδη μιλούσαν αν όχι 

για το «τέλος της ιστορίας»(Τείχος Βερολίνου), τουλάχιστον για το «τέλος των 

ιδεολογιών».

Τα  γεγονότα  άρχισαν  αρχές  1968,  όταν  κάποιες  φοιτητικές  ομάδες 

ξεσηκώθηκαν  για  μία  ακόμη  φορά  κατά  των   απαρχαιωμένων  και 

πουριτανικών  κανονισμών  του  πανεπιστημίου.  Όμως  αυτή  η  ενδημική 

φοιτητική αναταραχή θα έπαιρνε το Μάρτιο, μία άλλη διάσταση στη τεράστια 

πανεπιστημιούπολη,  στη  Ναντέρ.  Για  να  θέσουν  σε  τέλος  αυτή  την 

αναταραχή, οι ακαδημαïκές και κυβερνητικές αρχές αποφάσισαν να δράσουν 

κατασταλτικά(π.χ.  έκλεισαν μερικά πανεπιστήμια όπως της Ναντέρ και  της 

Σορβόννης).  Έτσι  δημιουργήθηκε με  τρόπο απρόβλεπτο και  αμείλικτο,  μία 

διαδοχή γεγονότων που αναμένονταν να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο.

Τα  γεγονότα  ξεκίνησαν όταν  στις  22  Μαρτίου  1968  μια  ομάδα  φοιτητών 

κατάλαβε  το  κτίριο  της  διοίκησης  του  Πανεπιστημίου  της  Ναντέρ  που 

βρίσκεται στην ομώνυμη πόλη, μερικά χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι, για να 

διαμαρτυρηθεί  για  την  πρόσφατη  σύλληψη  μελών  της  φοιτητικής  Εθνικής 

Επιτροπής του Βιετνάμ. Μετά τις διακοπές του Πάσχα, όταν το πανεπιστήμιο 

άνοιξε και πάλι, η διοίκηση του αποφάσισε να τιμωρήσει για την κατάληψη 

οκτώ  φοιτητές,  οι  οποίοι  κλήθηκαν  να  παρουσιαστούν  ενώπιον  της 

πειθαρχικής  επιτροπής,  στις  6  Μαΐου.  Τα  αιτήματα  αρχικά  ήταν 

επαναλειτουργία του Πανεπιστήμίου, απελευθέρωση των συλληφθέντων, και 

αντιπολεμική συμπαράσταση στα θύματα του Βιετνάμ αργότερα επεκτάθηκαν 

με την γενική απεργία των Γάλλων εργατών και τελικά οδήγησαν σε πολιτική 

και  κοινωνική  κρίση,  που  άρχισε  να  παίρνει  διαστάσεις  επανάστασης και 
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οδήγησε  στη  διάλυση  της  Γαλλικής  Εθνοσυνέλευσης  και  την  προκήρυξη 

εκλογών από τον τότε πρόεδρο Σαρλ Ντε Γκωλ.

O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

 Η μακρά περίοδος καπιταλιστικής ανάπτυξης μετά το 1945 είχε μεταβάλλει 

την  ταξική  ισορροπία  δυνάμεων  και  είχε  δυναμώσει  αποφασιστικά  την 

Ευρωπαϊκή  εργατική  τάξη.  Πριν  από  τον  Δεύτερο  Παγκόσμιο  Πόλεμο  η 

Γαλλική άρχουσα τάξη προσπάθησε να στηριχθεί στην καθυστέρηση. Μετά 

την εμπειρία της Παρισινής Κομμούνας οι Γάλλοι αστοί φοβούνταν θανάσιμα 

την  ανάπτυξη  του  προλεταριάτου  και  έτσι  ανέπτυξαν  μια  παρασιτική 

οικονομία  εισοδηματιών  βασιζόμενη  στην  χρηματοδότηση  κεφαλαίου,  στις 

τραπεζικές συναλλαγές και τις αποικίες.

Οι  φοιτητές  αποτελούν  πάντα  το  ευαίσθητο  βαρόμετρο  των  τάσεων  που 

αναπτύσσονται  στα  βάθη  της  κοινωνίας.  Το  κύμα  των  φοιτητικών 

διαδηλώσεων και  καταλήψεων που προηγήθηκαν των γεγονότων του Μάη 

ήταν κάτι σαν τον κεραυνό που προηγείται της καταιγίδας. Στους μήνες πριν 

τον Μάη υπήρξε έντονη ζύμωση στους φοιτητές που αποκρυσταλλώθηκε σε 

μια σειρά διαδηλώσεων και καταλήψεων.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΑΗ, Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ:

Μετά από μήνες συγκρούσεων μεταξύ των σπουδαστών και των Αρχών στο 

Πανεπιστήμιο  της  Ναντέρ στα  περίχωρα  του  Παρισιού,  το  Πανεπιστήμιο 

έκλεισε στις 2 Μαΐου 1968 με λοκ άουτ από τη διεύθυνσή του. Οι σπουδαστές 

στο  Πανεπιστήμιο  της  Σορβόνης συναντήθηκαν  στις  3  Μαΐου για  να 

διαμαρτυρηθούν για το κλείσιμο και την ενδεχόμενη αποβολή φοιτητών της 

Ναντέρ.
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Τη Δευτέρα, 6 Μαΐου, η Εθνική Ένωση Σπουδαστών -η μεγαλύτερη φοιτητική 

ένωση στη  Γαλλία ακόμα και  σήμερα- και  η Ένωση των Πανεπιστημιακών 

Καθηγητών  κάλεσε  σε  πορεία  όσους  ήθελαν  να  διαμαρτυρηθούν  για  την 

εισβολή της αστυνομίας στη  Σορβόνη. Στην πορεία κατέβηκαν περισσότεροι 

από 20.000 φοιτητές, καθηγητές και διάφοροι υποστηρικτές με κατεύθυνση τη 

Σορβόνη,  που  παρέμενε  κλειστή  από  την  αστυνομία,  η  οποία  κινήθηκε 

εναντίον  του  πλήθους,  που άρχισε  να  διαλύεται.  Ακολούθησαν  οδομαχίες, 

κατά  τις  οποίες  οι  διαδηλωτές  έστηναν  πρόχειρα  οδοφράγματα  και  η 

αστυνομία απαντούσε με δακρυγόνα. Εκατοντάδες φοιτητές συνελήφθησαν.

Στις 6 Μαΐου στην απεργία μπήκαν και οι μαθητές των λυκείων, οι οποίοι την 

επόμενη  ημέρα  ενώθηκαν  με  φοιτητές,  καθηγητές  και  νέους  εργάτες  και 

συγκεντρώθηκαν στην Αψίδα του Θριάμβου απαιτώντας:

1.την  απόσυρση  όλων  των  ποινικών  κατηγοριών  εναντίον  των 

συλληφθέντων φοιτητών

2.την απόσυρση της αστυνομίας από το Πανεπιστήμιο και

3.το άνοιγμα των Πανεπιστημίων της  Ναντέρ και της  Σορβόνης από τις 

Αρχές.

Οι  διαπραγματεύσεις  κατέρρευσαν,  αφού  οι  σπουδαστές  γύρισαν  στις 

πανεπιστημιουπόλεις,  έπειτα  από  ψεύτικη  αναφορά  πως  η  κυβέρνηση 

δέχτηκε τα αιτήματα, ανακάλυψαν όμως ότι οι σχολές ήταν ακόμη κλειστές. Οι 

φοιτητές βρίσκονταν σε επαναστατικό πυρετό.

Την Παρασκευή 10 Μαΐου, ένα τεράστιο πλήθος μαζεύτηκε στην Αριστερή 

Όχθη  (Rive  Gauche)  του  Σηκουάνα.  Όταν  η  αστυνομία  τους  εμπόδισε  να 

διασχίσουν το ποτάμι, το πλήθος κατέφυγε σε οδοφράγματα κι η αστυνομία 

επιτέθηκε  στις  δυο  τα  ξημερώματα  έπειτα  από  αποτυχημένες 

διαπραγματεύσεις.  Οι  οδομαχίες  κράτησαν  μέχρι  το  πρωί  της  επόμενης 

ημέρας,  και  προκάλεσαν  εκατοντάδες  τραυματισμούς  και  συλλήψεις.  Τα 

γεγονότα  μεταδίδοντας  απευθείας  από  το  ραδιόφωνο,  ενώ  την  επόμενη 

ημέρα προβάλλονταν πλάνα στην τηλεόραση.

Η σκληρή αντίδραση της κυβέρνησης προκάλεσε κύμα αλληλεγγύης για 

τους  απεργούς,  ενώ  πολλοί  γνωστοί  Γάλλοι τραγουδιστές  και  ποιητές 
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ενστερνίστηκαν  τις  επαναστατικές  ιδέες  μετά  την  αποκάλυψη  των 

αστυνομικών  βιαιοτήτων.  Το  Γαλλικό  Κομμουνιστικό  Κόμμα  υποστήριξε 

απρόθυμα  τους  σπουδαστές,  τους  οποίους  θεωρούσε  τυχοδιώκτες  και 

αναρχικούς, και οι σημαντικότερες Αριστερές Ομοσπονδίες, η Γενική Εργατική 

Συνομοσπονδία  (Confédération  Générale  du  Travail)  και  ο  Σύνδεσμος 

Μηχανικών κάλεσαν σε μια ημέρα γενικής απεργίας και πορείας τη Δευτέρα 

13 Μαΐου. 

Εκείνη  την  ημέρα,  πάνω  από  ένα  εκατομμύριο  πολιτών  βγήκε  στην 

πορεία  στους  δρόμους  του  Παρισιού.  Ο  ίδιος  ο  πρωθυπουργός  Ζωρζ 

Πομπιντού ανήγγειλε  την  απελευθέρωση  των  κρατουμένων  και  την 

επαναλειτουργία  της  Σορβόνης.  Το  κύμα  των  απεργιών  εντούτοις  δεν 

υποχώρησε, παρά το πλήθος εξοργίστηκε περισσότερο. 

Όταν  ξανάνοιξε  η  Σορβόνη,  οι  σπουδαστές  την  κατέλαβαν  και  την 

ανακήρυξαν αυτόνομο «λαϊκό πανεπιστήμιο». Περίπου 401 λαϊκές «επιτροπές 

δράσης»  συστάθηκαν  στο  Παρίσι και  αλλού  στις  εβδομάδες  που 

ακολούθησαν για να εκφράσουν τις διαμαρτυρίες ενάντια στην κυβέρνηση και 

τη γαλλική κοινωνία.

Στις επόμενες ημέρες, οι εργαζόμενοι άρχισαν να κάνουν κατάληψη στα 

εργοστάσια,  ξεκινώντας  με  μια  καθιστική  διαμαρτυρία  στις  αεροπορικές 

εγκαταστάσεις κοντά στη Νάντη στις 14 Μαΐου, κατόπιν με μια άλλη απεργία 

σε  εργοστάσιο  συναρμολόγησης  της  Renault κοντά  στη  Ρουέν,  η  οποία 

επεκτάθηκε στα κατασκευαστικά εργοστάσια της  Renault στην κοιλάδα του 

Σηκουάνα και  στο  παρισινό προάστιο  Βoulogne-Billancourt.  Μέχρι  τις  16 

Μαΐου οι εργαζόμενοι είχαν καταλάβει περίπου πενήντα εργοστάσια και μέχρι 

τις 17 Μαΐου 200.000 εργαζόμενοι απεργούσαν.

Ο  αριθμός  αυτός  διογκώθηκε  σε  δύο  εκατομμύρια  εργαζομένους  την 

επόμενη ημέρα και  έπειτα δέκα εκατομμύρια.  Κατά προσέγγιση δηλαδή τα 

δύο  τρίτα  του  γαλλικού εργατικού  δυναμικού  βρίσκονταν  σε  απεργία  την 

εβδομάδα που ακολούθησε. 

Αυτές  οι  απεργίες  δεν  καθοδηγήθηκαν  από  την  Εργατική  Ένωση, 

αντιθέτως έγινε προσπάθεια να κατευθυνθούν οι διαμαρτυρίες σε ζητήματα 

46

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/16_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/16_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/Renault
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/Renault
http://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%81%CE%B2%CF%8C%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%81%CE%B2%CF%8C%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%81%CE%B6_%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%81%CE%B6_%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85


όπως υψηλότερες αμοιβές και άλλες οικονομικές απαιτήσεις. Οι εργαζόμενοι 

υπέβαλαν  ένα  ευρύτερο,  πιο  πολιτικό  και  ριζοσπαστικότερο  αίτημα, 

απαιτώντας την παραίτηση της κυβέρνησης και του Προέδρου Σαρλ Ντε Γκωλ 

και, σε μερικές περιπτώσεις, προσπάθησαν να αναλάβουν την αυτοδιοίκηση 

των εργοστασίων όπου δούλευαν. Όταν η ηγεσία των εργατικών συνδικάτων 

διαπραγματεύτηκε με τις Ενώσεις των μεγαλύτερων εργοδοτών μια αύξηση 

35% στο βασικό μισθό, μια αύξηση μισθών 7% και το μισό των κανονικών 

μισθών για τις ημέρες της απεργίας, οι εργαζόμενοι που είχαν καταλάβει τα 

εργοστάσια  αρνήθηκαν  να  επιστρέψουν  στις  θέσεις  τους,  αν  και  αυτή  η 

συμφωνία ήταν καλύτερη από ό,τι θα μπορούσαν να έχουν λάβει έναν μόνο 

μήνα νωρίτερα.

Στις 30 Μαΐου εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές, καθοδηγούμενοι από την 

Εργατική Ομοσοπονδία, βαδίζουν στους δρόμους του Παρισιού, φωνάζοντας 

"Αντίο, Ντε Γκωλ!"

Ενώ η κυβέρνηση έμοιαζε να είναι υπό κατάρρευση, ο  Σαρλ Ντε Γκωλ 

επέλεξε να μην πει  το αντίο,  ωστόσο αναγκάστηκε να κρυφτεί  και  υπήρχε 

έτοιμο  σχέδιο  για  τη  φυγάδευσή  του  από τη  χώρα.  Αφού  εξασφάλισε  ότι 

διέθετε  υπολογίσιμο  αριθμό  στρατιωτικών  μονάδων  για  να  τον  καλύψουν, 

βγήκε  την  επόμενη  ημέρα  στο  ραδιόφωνο  -καθώς  η  Εθνική  Τηλεόραση 

βρισκόταν  σε  απεργία-  και  ανήγγειλε  τη  διάλυση  της  Εθνοσυνέλευσης  και 

εκλογές  που  θα  γίνονταν  στις  23  Ιουνίου.  Διέταξε  τους  εργαζομένους  να 

επιστρέψουν στην εργασία τους, απειλώντας να κηρύξει κατάσταση εκτάκτου 

ανάγκης.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ:

Από εκείνη τη χρονική στιγμή και έπειτα το επαναστατικό αίσθημα των 

σπουδαστών και των εργαζομένων εξασθένισε. Οι εργαζόμενοι επέστρεψαν 

βαθμιαία στις εργασίες τους, ενώ άλλα εργοστάσια εκκενώθηκαν βίαια από 
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την  αστυνομία.  Η  Εθνική  Ένωση  Σπουδαστών  ματαίωσε  τις  δημόσιες 

διαμαρτυρίες.  Η κυβέρνηση  κατάργησε  διάφορες  αριστερές  οργανώσεις.  Η 

αστυνομία επανέκτησε υπό τον έλεγχό της τη Σορβόννη στις 16 Ιουνίου, ενώ 

ο  Σαρλ  Ντε  Γκωλ θριάμβευσε  στις  εκλογές  που  πραγματοποιήθηκαν  τον 

Ιούνιο και η κρίση έλαβε τέλος. 

Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ:

Η τηλεόραση, που βρίσκεται υπό αυστηρό κυβερνητικό έλεγχο, καλύπτει με το 

σταγονόμετρο  αυτά  τα  βίαια  γεγονότα.  Αντίθετα,  οι  περιφερειακοί 

ραδιοφωνικοί σταθμοί, μεταδίδουν απευθίας ειδήσεις χάρη στηνν υιοθέτηση 

από  τους  δημοσιογράφους  τους  της  τεχνολογίας  των  ραδιοτηλεφώνων. 

Ακούμε ζωντανά τις επιθέσεις της αστυνομίας53, τις φωνές των διαδηλωτών, 

τις  κραυγές  των  χτυπημένων  από  τα  γκλόμπ  περαστικών,  τα  αυθόρμητα 

σχόλια λαχανιασμένων και αγανακτισμένων ρεπόρτερ. Αυτοί οι ραδιοφωνικοί 

σταθμοί δεν καλύπτουν μόνο τα γεγονότα, αλλά και δημιουργούν το γεγονός. 

Έτσι,  διαπραγματεύονται  άμεσα  την  εξουσία.  Η  ενεργιτική  συμμετοχή  των 

ακουστικών μέσων στην ίδια την εξέλιξη του γεγονότος και στη διάδοση του 

είναι  η  εισαγωγή  μιας  διαδικασίας  ένταξης  των  οπτικοακουστικών  μέσων 

επικοινωνίας στο πολιτικό παιχνίδι που θα αναπτυχθεί στη συνέχεια. Ως προς 

το  ρόλο  των  ΜΜΕ,  ο  Μάης  του  ’68  σηματοδοτεί  ένα  σημείο  καμπής. 

Μπορέσαμε να δούμε σε ποιο βαθμό οι δημοσιογράφοι, λόγω της δύναμης 

και της αυξανόμενης παρεμβατικότητας των Μέσων, δεν μπορούσαν πια να 

θεωρούνται απλοί μάρτυρες που καταγράφουν την πραγματικότητα. Αντίθετα, 

έγιναν   ενεργοί  πρωταγωνιστές,  συμπαραγωγοί  των  γεγονότων  τα  οποία 

υποτίθενται ότι αναμετέδιδαν.

 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: 

53 LAROUSE , Ο ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ , Το λεξικό των κινημάτων αμφισβήτησης  του 20ου 

αιώνα  , εκδόσεις ΟΞΥ 2004  σ.σ. 297
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Αν και το κίνημα στη Γαλλία ηττήθηκε και ενίσχυσε τον ντε Γκολ καθώς και τη 

γαλλική συντηρητική κοινωνία, άφησε βαθιά τα ίχνη του μέχρι και σήμερα.Τα 

γεγονότα μπορεί  να κατέληξαν σε πολιτική αποτυχία, αλλά είχαν τεράστιες 

κοινωνικές συνέπειες: μπορεί να μη διήρκεσαν ένα μήνα, αλλά ο όρος Μάης 

του '68 έγινε συνώνυμο με την αλλαγή των κοινωνικών αξιών. Στη  Γαλλία, 

θεωρείται  ως  σημείο-σταθμός  για  τη  μετάβαση  από  το  συντηρητισμό 

(θρησκεία,  πατριωτισμός,  σεβασμός  στην  εξουσία)  στις  φιλελεύθερες  ιδέες 

(ισότητα, ανθρώπινα δικαιώματα, σεξουαλική απελευθέρωση). Στην Ευρώπη, 

αποτέλεσαν έμπνευση για παρόμοιους κοινωνικούς αγώνες αλλά και αφορμή 

για  ρήξη  ορισμένων  κομματιών  του  σοσιαλιστικού  κινήματος  με  τα 

παραδοσιακά κομμουνιστικά κόμματα.

Ο Μάης  του  '68  δεν  ήταν  μια  μεμονωμένη  «γαλλική  υπόθεση».  Αντίθετα, 

υπήρξαν διαμαρτυρίες φοιτητών σε όλο τον κόσμο.

Τα γεγονότα προηγήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ο Πρόεδρος Λίντον 

Τζόνσον αποσύρθηκε από την προεδρική εκστρατεία  το Μάρτιο  του  1968, 

λόγω της αυξανόμενης λαϊκής διαμαρτυρίας. Ακολούθησε στις  4 Απριλίου η 

δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και η φοιτητική κατάληψη και το κλείσιμο 

του Πανεπιστημίου Κολούμπια στις 23 Απριλίου.

Στο  Μεξικό,  τη  νύχτα  της  2ης  Οκτωβρίου 1968,  μια  πορεία  σπουδαστών 

τελείωσε μέσα σε έναν καταιγισμό σφαιρών στην Plaza de las Tres Culturas 

στο Tlatelolco, στην  Πόλη του Μεξικού, δέκα μέρες πριν τους  Ολυμπιακούς 

του 1968 .

Τα  φοιτητικά  κινήματα  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες και  τη  Γερμανία ήταν 

απομονωμένα από την εργατική τάξη, αλλά στην Ιταλία και στην Αργεντινή και 

οι εργαζόμενοι ένωσαν τις δυνάμεις τους στις προσπάθειες να δημιουργηθεί 

μια ριζικά διαφορετική κοινωνία.

Στο  Βέλγιο,  φοιτητές  από  το  φλαμανδικό πανεπιστήμιο  Katholieke 

Universiteit  Leuven  διαμαρτυρήθηκαν  ενάντια  στην  επιβολή  της  γαλλικής 

γλώσσας στο πανεπιστήμιο, κάτι  που οδήηγησε στη δημιουργία ξεχωριστού 

γαλλόφωνου πανεπιστημίου (Université catholique de Louvain).
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Στην Ανατολική Ευρώπη, φοιτητές στην Πολωνία και στη Γιουγκοσλαβία 

διαμαρτυρήθηκαν εναντίον της περιστολής της ελευθερίας του λόγου από το 

κομουνιστικό  καθεστώς ενώ  στην  Τσεχοσλοβακία η  Άνοιξη  της  Πράγας 

διεύρυνε τα πολιτικά δικαιώματα μέχρι την καταστολή της από τη  Σοβιετική 

Ένωση και τους συμμάχους της από το Σύμφωνο της Βαρσοβίας.

Πολλοί  φοιτητές  επίσης  ασχολήθηκαν  με  τα  ζητήματα  του  "Τρίτου 

Κόσμου". Δημιουργήθηκαν σοσιαλιστικά κινήματα με αναφορές στην  Κούβα, 

το  Βιετνάμ και  την  Κίνα,  αναδεικνύοντας  προσωπικότητες  όπως  ο  Φιντέλ 

Κάστρο, ο Τσε Γκεβάρα και ο Μάο Τσε Τουνγκ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΗ

Η  ιδεολογική  ατμόσφαιρα  του  Μάη  όπως  και  άλλων  κινημάτων  της  ίδιας 

δεκαετίας ήταν ένα μείγμα παραδοσιακών επαναστατικών ιδεών από τη μία 

και  από  την  άλλη  κριτικών  τοποθετήσεων  απέναντι  στις  παραδοσιακές 

μορφές και στο περιεχόμενο του εργατικού ή του σοσιαλιστικού κινήματος ή 

ακόμα και έμμεσης υπέρβασης τους54. Σύμφωνα με κάποιους, ο Μάης του 68 

σηματοδότησε  την  εμφάνιση  «της  νεολαίας  ως  νέου  πρωταγωνιστή  της 

ιστορίας». Για άλλους εξέφραζε «μία πολιτισμική κρίση», για άλλους η πρώτη 

σύγρουση ανάμεσα τεχνοκράτες και τους προλετάριους της γνώσης». Τέλος, 

για μερικούς, ήταν μόνο το παράλογο ψυχόδραμα μιας κοινωνίας ανίκανης να 

δεχτεί  τη  μεταρρύθμιση  χωρίς  να  προηγηθεί  κρίση.  Είναι  μάταιο  να 

αναζητήσουμε  μία  και  μοναδική  εξήγηση  του  Μάη.  Η  σημασία  τους  είναι 

πολλαπλή και γι’ αυτό δεν μπορεί να διεξαχθεί εύκολα κάποιο συμπέρασμα. 

Τα  γεγονότα  αυτά  λειτούργησαν  ως  μία  περίπτωση,  κατά  την  οποία,  ο 

καθένας  είδε  στο  πρόσωπο  της  ό,τι  ήθελε  ο  ίδιος  να  δει.(  μη 

πολιτικοποιημένοι  φοιτητές:  ισότητα  ευκαιριών  στο  πανεπιστήμιο  και 

54 Καστοριάδης Κορνήλιος , Η Άνοδος της Ασηµαντότητας, Εκδόσεις Ύψιλον, Αθήνα, 2000, σ.  
37
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καλύτερες συνθήκες εργασίας, πολιτικοποιημένοι φοιτητές: καταγγελία  κατά 

καταναλωτικής κοινωνίας,  εργατικά συνδικάτα:  αύξηση μισθών,  καλλιτέχνες 

και δημοσιογράφοι: επανάσταση κατά της λογοκρισίας, πολιτικά πρόσωπα: 

δημοκρατικό έλλειμμα). Σίγουρα η συμβολή του Μάη αποτελεί αναμφισβήτητο 

γεγονός,  καθώς τα γεγονότα του μας έχουν αφήσει  βαθιά χαραγμένα ίχνη 

στην πολιτική, την κοινωνία αλλά και την τέχνη, καθώς αποτέλεσε όχι μόνο 

ένα γεγονός με τεράστιες  κοινωνικές συνέπειες  αλλά και  μία αξιοθαύμαστη 

πηγή  έμπνευσης  σε  καλλιτεχνικό  επίπεδο.   Για  εκείνους  που  έζησαν  τα 

γεγονότα, από τη μία μένει ένα δυνατό συναίσθημα απελευθέρωσης. Όμως, 

κοιτάζοντας τα γεγονότα από απόσταση, πώς μπορούμε να παραβλέψουμε 

το ότι  αυτό το μεγαλόψυχο και αλληλέγγυο κίνημα, που αρνιόταν τόσο τον 

άγριο καπιταλισμό όσο και το γραφειοκρατικό σοσιαλισμό, κατέληξε τελικά σε 

ένα κραυγαλέο ατομικισμό και σε ένα νεοφιλελευθερισμό, δηλαδή το αντίθετο 

από  ό,τι  διακήρυττε.<<Η  μειοψηφία  του  Μάη  θα  μπορούσε  να  γίνει 

πλειοψηφία  αν  είχε  προχωρήσει  και  πέρα  από  τις  δηλώσεις  και  τις 

διαδηλώσεις55>> Είναι  ενδεικτικό  πως  όταν  αναφερόμαστε  σε  αυτούς  που 

συμμετείχαν  στο  Μάη  του  ’68,  λέμε  «εξηνταοχτάρηδες»,  ένας  όρος  που 

δημιουργήθηκε  μόνο  γι’αυτό.  Ένας  χαρακτηρισμός  που  αναφέρεται  στους 

παλιούς ηγέτες του κινήματος οι  οποίοι  άλλαξαν,  με την έννοια  ότι  έγιναν, 

έκτος κάποιων εξαιρέσεων, διευθυντικά στελέχη σε διαφημιστικές επιχειρήσεις 

ή  συγκροτήματα  του  Τύπου  ή  ακόμη  και  πετυχημένοι  πολιτικοί  που 

στράφηκαν στον καλώς ευνοούμενο σοσιαλισμό. Αν και ο Μάης απέτυχε να 

φέρει  την  πραγματική  αλλαγή  που  ονειρεύτηκε  η  νεολαία  του  Παρισιού 

ωστόσο όπως και  παλαιότερα κινήματα  τέτοιας  κλίμακας καταλήγουν στην 

επίσημη  θέσπιση  ορισμένων  δικαιωμάτων  ελευθεριών  και  εγγυήσεων  στο 

πλαίσιο  των  οποίων  εξακολουθούμε  να  ζούμε  και  σήμερα.  Σε  άλλες 

περιπτώσεις  ακόμα και  αν  δεν θεσπίζουν κάτι  το  επίσημο αφήνουν βαθιά 

σημάδια στην νοοτροπία και στην πραγματική ζωή των των κοινωνιών : τέτεια 

υπήρξε αναμφίβολα η περίπτωση της Παρισινής Κομούνας του 1871 , τέτοια 

55 Καστοριάδης Κορνήλιος, Η Άνοδος της Ασηµαντότητας, Εκδόσεις Ύψιλον, Αθήνα, 2000,  
σ.37
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είναι  ασφαλώς  και  η  περίπτωση  των  κινημάτων  του  60’  σε  Ευρώπη  και 

Αμερική56.     

Ο Μάης του ‘68  ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει με το επαναστατικό του 

πνεύμα  ολόκληρες  γενιές  νεολαίων  και  εργαζομένων57.  Οι  ριζοσπάστες 

φοιτητές  του  Μάη  έχουν  να  επιδείξουν  ορισμένα  πραγματικά  επιτεύγματα. 

Πρώτον τράβηξαν την προσοχή σ’ένα κενό πίστης και αφιέρωσης που είχε 

διαμορφθεί  στην  καρδιά των μεταπολεμικών πραγμάτων.   Ο παθιασμένος 

ιδεαλισμός τους θύμησε στον κόσμο την  ανάγκη πολιτικής και  ιδεολογικής 

διαμάχης καθώς δεν μπορούν όλα τα προβλήματα να αναχθούν σε ζητήματα 

επιστημονικής διαχείρησης ή παζαρέματος ανάμεσα σε ομάδες συμφερόντων. 

Δεύτερον  ,  η  συχνά  σατιρική  τους  επίθεση  κατά  του  μεταπολεμικού 

αυταρχισμού  ,  έστω  και  υπερβολική  ήταν  εύστοχη  και  ενθάρρυνε  μια  πιο 

κριτική  εξέταση  των  κέντρων  της  επιχειρηματικής  ,της  στρατιωτικής  και 

πολιτικής εξουσίας. Τέλος έδρασαν σαν μια τυπική ομάδα πίεσης που αν και 

της  έλλειπε  η  δομημένη  οργάνωση  ,  εξασφάλισε  πόρους  για  το 

πανεπιστημιακό  σύστημα  και  το  άνοιξε  σε  δημοκρατικότερες  επιρροές. 

Αποτελεσματική  αν  και  λιγότερο  διεκδικητική  δράση  ανέπτυξε  και  η 

οργανωμένη εργατική τάξη καθώς η φοιτητική δυσαρέσκεια συνέπεσε σε μία 

έξαρση της εργατικής δυσφορίας. Οι ΄΄ταραχές΄΄ του 68’ έδειξαν ότι κάποιοι 

είχαν  βιαστεί  πολύ  να  ξεγράψουν  τον  ταξικό  ακτιβισμό  ,τα  συνδικάτα 

διεκδικούσαν  μισθολογικές  αυξήσεις  για  δεκαετίες  και  έτσι  άρπαξαν  την 

ευκαιρία  που τους  έδωσε η  δράση των φοιτητών για  να  προσβάλουν την 

κρατούσα κατανομή του πλούτου. 

Έτσι λοιπόν πανευρωπαϊκά  οι διαμαρτυρίες των των φοιτητών ενισχύθηκαν 

γρήγορα  από  ένα  απεργιακό  κύμα  το  οποίο  εκατομμύρια  συνδικαλισμένοι 

απαίτησαν  ένα  πιο  δίκαιο  μερίδιο  στην  κοινωνική  ανάπτυξη.  Ωστόσο  αν 

ιδανικά  οι  φοιτητές  ήθελαν  μια  ουτοπία  μακριά  από  τον  καπιταλισμό  ,  ο 

56 Καστοριάδης Κορνήλιος  οπ.αν.παρ. σ. 46

57 Mazower M. , Σκοτεινή Ήπειρος ,εκ. Αλεξάνδρεια ,2004, σ.130
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στόχος των εργατών ήταν να απολαύσουν περισσότερα από τα κέρδη του 

συστήματος,  είχαν  δηλαδή  αποκλίνοντες  στόχους  και  από  τη  στιγμή  που 

πολλά από τα αιτήματα των συνδικάτων έγιναν πραγματικότητα η ελπίδα για 

μια διαρκέστερη συμμαχία εργατών – φοιτητών γρήγορα έσβησε. Η εργατική 

τάξη έχασε την επαναστατικότητα της και  αρκέστηκε σε πιο ήπιας μορφής 

διεκδικήσεις με την διαπραγματευτική της ισχύ σε ιστορικά υψηλά. Έτσι στις 

αρχές της δεκαετίας του 70’  τόσο οι  εργατοπατέρες όσο και  οι  φοβισμένοι 

συντηρητικοί  αντίπαλοί  τους  να  υπερτιμήσουν  την  πολιτική  τους  ισχύ  του 

εργατικού κόσμου και  δυστυχώς αυτή έμελλε  να είναι  η τελευταία νίκη της 

παλαιάς  εργατικής  τάξης  σ’έναν  αιώνα  οργανωμένων  αγόνων  ,  προτού  η 

ύφεση  ,  η  μαζική  ανεργία  και  η  παγκόσμια  αναδιάρθρωση  την  εξαφανίσει 

σταδιακά.  Η  οπισθοδρόμηση  αυτή  συνοδεύτηκε  με  μια  αντεπίθεση 

γραφειοκρατικοποίησης  και  ιδιωτικοποίησης  συνοδευόμενης  από  μια 

παραδοσιακή  φρασεολογία  μέσα  σε  ένα  νέο  κόσμο  νεοφιλελεύθερων  και 

ολιγαρχικών πολιτικών58.       

58 Καστοριάδης Κορνήλιος Η Άνοδος της Ασημαντότητας, Εκδόσεις Ύψιλον, Αθήνα, 2000, σ.  
47
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΝΕΟΛΑΙΑ 

2.1 Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΝ 20  o   ΑΙΩΝΑ   

 Η «νεότητα» ή «νεολαία» συγκροτείται ως χωριστή κατηγορία στο γύρισμα 

του 20ού αιώνα, σε άμεση συνάρτηση και με την πρόσφατη τότε ανακάλυψη 

της εφηβείας ως περιόδου με διακριτές βιολογικές και ψυχολογικές ιδιότητες.59 

Κατά τη διάρκειά του 20ού αιώνα η «νεολαία» αποτέλεσε κεντρική μεταφορά 

και εργαλείο στην πολιτική: γίνεται πρότυπο και ελπίδα για το μέλλον, αλλά 

επίσης συγχρόνως αντιμετωπίζεται ως αστάθμητος παράγοντας που απαιτεί 

επιτήρηση,  ως  απειλή.  Οι  ποικίλες  αναπαραστάσεις  και  απεικονίσεις  της 

«νεολαίας»  σηματοδότησαν  αφενός  τις  μελλοντικές  συλλογικές  προσδοκίες 

και  αφετέρου τις  κυρίαρχες  προσλήψεις  των νέων ως συγχρόνως φορέων 

ουτοπίας και φόβου και απορρόφησαν τις αγωνίες που γέννησαν οι τεράστιες 

αλυσιδωτές κοινωνικές ανατροπές του αιώνα, αυτό που κάνει ώστε η αρχή και 

το  τέλος  του  να  διαφέρουν  περισσότερο  από  ό,τι  σε  οποιονδήποτε  άλλο 

αιώνα,όπως παρατηρεί και ο  Έρικ Χόμπσμπομ.

Στον 20ό αιώνα λοιπόν οι νέοι, ως φορείς δράσης αλλά και ως αποδέκτες της 

κοινωνικής παρέμβασης, αναδείχθηκαν σε κεντρική συνιστώσα του δημόσιου 

πεδίου της πολιτικής και του περιεχομένου που πήρε το «κοινωνικό ζήτημα». 

Οι  προβληματισμοί  για  τη  «νεολαία»  αποτέλεσαν  συχνά  το  έναυσμα  για 

παρεμβάσεις του κράτους ή άλλων επίσημων θεσμικών φορέων, με στόχο την 

ηθική  ρύθμιση  γύρω  από  ζητήματα  εκπαίδευσης,  υγείας,  επαγγελματικής 

κατάρτισης,  συμπεριφοράς  κτλ.  Συγχρόνως,  κατανάλωση,  εκπαίδευση, 

ψυχαγωγία, πολιτική, στη μαζική διάσταση που απέκτησαν στον 20ό αιώνα, 

τροφοδότησαν  νεανικές  υποκειμενικότητες  με  τις  οποίες  συνδέθηκαν 

συλλογικές  μορφές  νεανικής  έκφρασης,  σε  συνομιλία  ή  σε  σύγκρουση  με 

κυρίαρχους λόγους, ιδιαίτερες εκδοχές ταυτότητας των νέων, τις πολλαπλές 

«νεολαίες» για τις οποίες κάνει λόγο ο Σπύρος Ασδραχάς στην εισαγωγή του 

59 ΚΟΓΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Νεολαία και πολιτική  - Συνθήκες ζωής και συστήματα των νεων στην 
Ευρώπη , εκδόσεις Επίκεντρο 2005 , σ. 17 
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συλλογικού  έργου  του  Ιδρύματος  Ν.Πουλαντζά  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  η 

«νεότητα», είτε ως μορφή ετερότητας στην οποία στόχευε η παρέμβαση των 

θεσμών είτε ως ταυτότητα της οποίας οι φορείς διεκδικούσαν την αυτονομία, 

αποτέλεσε συστατικό στοιχείο για τις πολιτικές της δημόσιας δράσης60.

Ο συνδυασμός ανάμεσα στη «νεολαία» και τον 20ό αιώνα παραπέμπει άμεσα 

στην  πολιτική.  Η  «νεολαία»  είναι  πολιτική  κατηγορία,  συνδέεται,  με  ένα 

περιεχόμενο της πολιτικής με την ευρεία έννοια της δημόσιας δράσης, που 

περιλαμβάνει την κομματική στράτευση, τη συμμετοχή σε σωματεία και άλλες 

κοινωνικές συσσωματώσεις, καθώς και σε διαφόρων ειδών κινήματα. 

2.2  ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ

Η φιγούρα του εξεγερμένου νεολαίου ανασύρεται συνειρμικά κάθε φορά που 

γίνεται λόγος για επανάσταση και κοινωνικές συγκρούσεις. Κληρονομιά των 

μεταπολεμικών  δεκαετιών  καπιταλιστικής  ανάπτυξης,  κοινωνικών 

ανταγωνισμών και καθολικής αμφισβήτησης, το «κίνημα της νεολαίας» έχει 

μείνει σαν ορισμός - σημείο αναφοράς της πολιτικής και κοινωνικής δράσης 

των  νεότερων  γενιών.  Έχει  μείνει  ταυτόχρονα  και  σαν  μνήμη-όραμα  σε 

αντιδιαστολή με τη σημερινή εικόνα της «φτωχής σχέσης» της νεολαίας με τα 

κινήματα και την πολιτική δράση. Μία ευρύτερη ματιά ωστόσο, γεωγραφικά 

και κοινωνικά, θα καταδείξει πως ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει φαινόμενο 

κοινωνικού  μετασχηματισμού  που  η  νεολαία  να  μην  είναι  η  δύναμη  που 

βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Μόνο που το είδος της «στράτευσής της» έχει 

αλλάξει και παρουσιάζει άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά από το προηγούμενο 

«μοντέλο».  Διαφορετικές  εμπειρίες,  κοινωνικές  κατεργασίες  και  η 

πολλαπλότητα ιστορικών χρόνων ακόμα και στο ίδιο τοπικό σημείο μέσα στις 

60   Συλλογικό έργο , Η ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα. Πολιτικές διαδρομές,  
κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις, Εισαγωγή , Εκδόσεις 
Θεμέλιο, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας,Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς .
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οποίες δρα η νεολαία καθορίζουν νέα χαρακτηριστικά στην εμπλοκή της με τα 

κινήματα κοινωνικής αλλαγής.

Στην ουσία ποτέ το κίνημα της νεολαίας δεν είχε ενιαία μορφή. Εκείνο που 

καθόριζε τη διακριτότητά του δεν ήταν ο βαθμός ομοιογένειάς του αλλά πως 

σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής για το επαναστατικό κίνημα η νεολαία μπήκε 

στην πρωτοπορία του διεθνώς, «αυτονομοποιώντας» την κίνησή της από τα 

κατεστημένα  επιτελεία  ή  κέντρα  του  κινήματος  που  αντιστοιχούσαν  σε 

προηγούμενα επαναστατικά ρεύματα που πια είχαν «ξεθυμάνει». Παράλληλα 

η διαδικασία αυτή συνέπεσε με διαδικασίες συγκρότησης της νεολαίας σαν 

μίας  ανεξάρτητης  –  αυτόνομης  κοινωνικής  κατηγορίας,  κύρια  στον 

αναπτυγμένο κόσμο, καπιταλιστικό και σοσιαλιστικό. Αυτός ο συγχρονισμός 

ανάδυσης  ενός  νέου  κοινωνικού  υποκειμένου  που  ενηλικιώνονταν  και 

όξυνσης των επαναστατικών κινημάτων στον κόσμο αποτέλεσε τo συστατικό 

στοιχεio αυτού που θα χαρακτηριστεί σαν «κίνημα της νεολαίας». Αποτέλεσμα 

αυτής  της  σύζευξης  ήταν  το  βάθεμα  και  η  επέκταση  της  κριτικής  που  τα 

νεανικά κινήματα του ’60 ανέπτυξαν. 

Η απάντηση ήταν να εξαπολυθεί μια επιχείρηση τιθάσευσης της νεολαίας και 

αυτή  ήταν  πολλαπλή,  χρησιμοποιώντας  ταυτόχρονα  μηχανισμούς 

αφομοίωσης αλλά κύρια καταστολής61. Η καταπτόηση του κινήματος δεν θα 

μπορούσε  να  επιτευχθεί  χωρίς  τη  διάλυση  κέντρων  και  οργανώσεων  του 

κινήματος,  συχνά  ταυτόσημου  την  εποχή  εκείνη  με  χτύπημα  αυτής  της 

διαφορετικής  νεολαίας.  Έτσι  η  βίαιη  κρατική  καταστολή  και  έλεγχος,  οι 

πολιτικές  κοινωνικού  ρατσισμού,  διάδοσης ναρκωτικών και  ποινικοποίησης 

μεγάλων κομματιών ανήσυχης νεολαίας αποτέλεσαν διεθνείς πρακτικές στα 

χρόνια του ‘70-’80 όπου υπήρχε «πρόβλημα νεολαίας» για το σύστημα, από 

τις ΗΠΑ μέχρι την Ελλάδα. Οι «αφομοιώσεις» ήρθαν μετά σαν αποτέλεσμα 

πιο υπόγειων διαδρομών που ένα κομμάτι αυτής της νεολαίας ακολούθησε. 

Ήταν  αποτέλεσμα  μιας  διαδραστικότητας  των  διαθέσεων  της  αγοράς  να 

ελέγχει και να κεφαλαιοποιεί νέες εναλλακτικές κουλτούρες.

61 LAROUSE , Ο ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ , Το λεξικό των κινημάτων αμφισβήτησης  του 20ου 

αιώνα  , εκδόσεις ΟΞΥ 2004  σ. 303 
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Κατά κάποιον τρόπο θα μπορούσε να ειπωθεί  πως η οπισθοχώρηση των 

ανολοκλήρωτων  θυελλών  του  ’60  είχε  σαν  αποτέλεσμα  μία  «απο-

νεανικοποίηση»  των  κινημάτων  με  κυρίαρχο  χαρακτηριστικό  τη 

διάχυση/ένταξη  της  δράσης  της  νεολαίας  στις  ποικίλες  ατζέντες  των 

σημερινών κινημάτων.

Η  έλλειψη  ενός  στοιχείου  «ανεξαρτησίας»,  μιας  ιδιαίτερα  νεολαιίστικης 

ταυτότητας  των κινημάτων,  σήμερα αποτελεί  τον  άλλο βασικό  παράγοντα-

δείκτη των μετασχηματισμών στην κίνηση της νεολαίας αλλά και αλλαγών στις 

υλικές  συνθήκες  της  σημερινής  κοινωνικής  της  ύπαρξης.  Η  νεολαία 

δραστηριοποιείται μάλλον όχι στη βάση της ιδιαίτερης νεανικής της εμπειρίας 

(να ‘σαι νέος), αλλά γενικότερων ζητημάτων, συγκλίνοντας έτσι ξανά αλλά μ’ 

έναν διαφορετικό τρόπο προς την ευρύτερη κοινωνική εμπειρία (πχ άνεργος, 

ευέλικτα  εργαζόμενος  κλπ).  Το  κίνημα  της  γαλλικής  νεολαίας  ενάντια  στο 

«συμβόλαιο πρώτης πρόσληψης»62 στο οποίο συνευρέθηκαν νεολαίοι όλων 

των  ηλικιών  και  ποικίλων  κοινωνικών  καταστάσεων  (μέσα  κι  έξω  απ’  την 

εκπαίδευση και τη δουλειά), αλλά και η νεολαία με το εργατικό κίνημα, έρχεται 

να σφραγίσει αυτή την τάση προσέγγισης.

Στις  χώρες  και  τα  κινήματα  του  Τρίτου  Κόσμου  ωστόσο,  η  ένταση  των 

κοινωνικών αντιθέσεων δεν επέτρεψε αυτόν τον ιδιότυπο «διχασμό» ανάμεσα 

στη  ριζοσπαστική  κίνηση  της  νεολαίας  και  την  ενσωμάτωση  «πιο 

παραδοσιακών» κινημάτων, εθνικοαπελευθερωτικό – εργατικό κλπ. Αντίθετα, 

η νεολαία αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά των λαϊκών κινημάτων. Από μία άποψη 

σήμερα βιώνουμε μία επανευθυγράμμιση των νεολαιίστικων κινημάτων της 

Δύσης/Βορρά με αυτά της Ανατολής/Νότου. Η ανατίναξη των «προνομίων» 

του  κράτους  πρόνοιας  στον  «αναπτυγμένο»  Βορρά  φέρνει  τη  νεολαία 

αντιμέτωπη από πολύ πιο νωρίς με αντίστοιχα προβλήματα επιβίωσης που 

αποτελούσαν  τον  πυρήνα  της  κίνησης  της  νεολαίας  στον  «υπανάπτυκτο» 

62 Eκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι συμμετείχαν το 2006 στις γενικές απεργίες που είχαν κηρύξει 
τα εργατικά συνδικάτα και οι φοιτητικές οργανώσεις, εναντίον του νομοσχεδίου για το 
Συμβόλαιο Πρώτης Πρόσληψης, που δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να απολύουν 
εντός δύο ετών τους νέους που προσλαμβάνουν χωρίς αποζημίωση. Το εθνικό συντονιστικό 
φοιτητών και μαθητών ζητούσε όχι μόνο την απόσυρση του νόμου, αλλά και την παραίτηση 
της κυβέρνησης του Ντομινίκ ντε Βιλπέν, ενδεικτικό του μεγέθους της κοινωνικής αναταραχής.
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Νότο. Έτσι, όμως, έχουμε την εμφάνιση «υβριδιακών μορφών», σε σχέση με 

τις  προηγούμενα  γνωστές  καταστάσεις,  που  καθορίζουν  τη  σημερινή 

πολυμορφία,  εικόνα και  σχέση της νεολαίας  με  τα σημερινά  κοινωνικά  και 

πολιτικά κινήματα. 

2.3 Σύντομος χάρτης των κινημάτων της νεολαίας

Η διαφοροποίηση  από  χώρα  σε  χώρα  και  η  ποικιλία  τρόπων  κοινωνικής 

ένταξης της νεολαίας μέσα στην ίδια χώρα διαμορφώνει ένα πλέγμα δράσης 

και παρέμβασής της, χαρακτηριζόμενο κύρια από τη δόμηση κινήσεων ή την 

εμφάνιση εκρήξεων γύρω από το συγκεκριμένο πρόβλημα με το οποίο κάθε 

φορά έρχεται αντιμέτωπη.

Η έντονη παρουσία, αλλά και ρόλος, της νεολαίας στο αντιπαγκοσμιοποιητικό 

κίνημα συνδέεται με το ότι οι ρίζες του χαρακτήρα του τελευταίου βρίσκονται 

στις  προηγούμενες  προσπάθειες  της  νεολαίας  να  οικοδομήσει  κάτω  από 

συνθήκες  υποχώρησης  εναλλακτικές  προς  το  σύστημα  απαντήσεις  σε 

μοριακό επίπεδο. Η πείρα αυτή, πρακτική και θεωρητική, βρήκε έκφραση στο 

αντιπαγκοσμιοποιητικό  κίνημα  συμβάλλοντας  στην  σύγκλιση  ενός  γαλαξία 

αυτόνομων  πριν  κινήσεων,  με  πιο  «παραδοσιακά»  ή  «σύγχρονα» 

χαρακτηριστικά, κάτω από το στερέωμα ενός κοινού στόχου. Ξανά το βασικό 

ενοποιητικό στοιχείο είναι η όξυνση της καπιταλιστικής επίθεσης ενάντια στο 

σύνολο  των  δικαιωμάτων  κοινωνικών  τάξεων,  κατηγοριών,  λαών  και 

εθνοτήτων.

Αν όμως η επίθεση έχει ένα «ενιαίο» κέντρο και ιδεολογικοπολιτική έκφραση, 

η αντίσταση σ’  αυτήν εμφανίζεται  υπό διάφορες ιδεολογικές αντιλήψεις  και 

μορφές  αγώνα,  από  τον  ισλαμικό  φονταμενταλισμό  μέχρι  ένοπλα 

κομμουνιστικά κινήματα και αντιεξουσιαστικές θεωρήσεις. Οι αιτίες μπορούν 
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να εντοπιστούν ξανά στην πολλαπλή μεταβατικότητα της περιόδου. Η έλλειψη 

άλλωστε  μιας  κυρίαρχης  σε  διεθνικό  επίπεδο  κοσμοαντίληψης  που  να 

χρωματίζει  την κύρια κατεύθυνση κίνησης των αντιστάσεων, αντίστοιχης με 

αυτήν «της προόδου» που χαρακτήρισε τους δύο προηγούμενους μοντέρνους 

αιώνες, επιτρέπει την εμφάνιση αντιφατικών φαινομένων στην έκφραση της 

ταξικής πάλης63. Αλλού, κύρια σε χώρες με πιο σύγχρονες δομές ενισχύεται 

πχ ένας διαχωρισμός, συνειδητός ή αυθόρμητος, των κινημάτων αυτών από 

το επίπεδο της πολιτικής πάλης,  ενώ όπου κυριαρχούν πιο παραδοσιακοί 

τρόποι κοινωνικής οργάνωσης η αντίσταση παίρνει κύρια μορφές διεκδίκησης 

πολιτικής  εξουσίας,  πχ  ισλαμικά  ριζοσπαστικά  κινήματα.  Παντού  όμως  η 

εμπλοκή της νεολαίας όχι μόνο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αλλά αποτελεί 

την κινητήρια δύναμη αυτών των κινημάτων.

Πιο  συγκεκριμένα  μπορούμε  να  πούμε  ότι  στις  χώρες  του  αναπτυγμένου 

Βορρά  τα  κινήματα  νεολαίας  εμφανίζονται  με  τη  μορφή  εκρήξεων  είτε  ως 

εξεγέρσεις  της  γκετοποιημένης  νεολαίας64 είτε  ως  σπασμωδικές  αμυντικές 

κινήσεις κύρια ενάντια σε αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση.

Τα τελευταία είναι αυτά με την πιο συχνή εμφάνιση και τον πιο οργανωμένο 

χαρακτήρα.  Μπορεί  χωρίς  δισταγμό  να  υποστηριχτεί  πως  δεν  υπάρχει 

προσπάθεια  εκπαιδευτικής  μεταρρύθμισης στην Ευρώπη κυρίως,  αλλά και 

αλλού,  τα  τελευταία  δεκαπέντε  χρόνια  χωρίς  την  ανάπτυξη  κινημάτων.  Τα 

κύρια  χαρακτηριστικά  αυτών  των  κινημάτων  πέρα  από  τον  αμυντικό  και 

σποραδικό χαρακτήρα τους, είναι  η μετάθεση του κέντρου βάρους από το 

σπουδαστικό στο μαθητικό κομμάτι. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται ακριβώς με το 

γεγονός  πως  είναι  ο  κοινωνικός  χώρος  του  σχολείου  πλέον  ο  χώρος 

παραγωγής και «αυτοδιάθεσης» της νεολαίας σαν ιδιαίτερης κατηγορίας, ένα 

φαινόμενο που για παλιότερες γενιές συνέβαινε στο πανεπιστήμιο. Επιπλέον 

η νεολαία έρχεται αντιμέτωπη από τα μαθητικά της χρόνια πια με αποφάσεις 

63  Γιοβανόπουλος  Χρήστος , Δημοκρατία Under Construction: Από τους δρόμους στις 
πλατείες, Συλλογικό έργο, εκδόσεις Α/συνέχεια, 2011 ,σ.σ.24-17

64 Γαλλικά Προάστια 
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ωρίμανσης,  πχ  επαγγελματικό  μέλλον  και  οικονομικές  πιέσεις,  που  στο 

επίπεδο  της  μεταλυκειακής  εκπαίδευσης  μεταφράζονται  σε  μεγαλύτερες 

δεσμεύσεις. Η «σχολειοποίηση» της τριτοβάθμιας συνοδεύεται από το άγχος 

για γρηγορότερη έξοδο από την εκπαίδευση και από την κατακόρυφη όξυνση 

της προσπάθειας και των θυσιών για μια αξιοπρεπή δουλειά. Μια αναζήτηση 

«επαγγελματικής  καριέρας»  που  ξεκινάει  πλέον  πολύ  πιο  νωρίς  μέσω 

μυριάδων  εκφάνσεων  πρόσκαιρης  εθελοντικής,  εποχικής,  μαθησιακής  κλπ 

εργασίας. Ο πιεστικός και ανασφαλής χαρακτήρας του εργασιακού μέλλοντος 

της νεολαίας και η έλλειψη ακριβώς απτών εναλλακτικών προτάσεων/λύσεων 

είναι η βάση ενός πραγματισμού και πρακτικού πνεύματος που χαρακτηρίζει 

τη  δράση  και  τη  σκέψη  της  και  που  βρίσκει  αντίκτυπο  στον  μερικό  και 

αποσπασματικό  χαρακτήρα  των  αντίστοιχων  κινημάτων.  Η  νεολαία  της 

εκπαίδευσης  παρεμβαίνει  με  αυτόν  τον  σπασμωδικό  τρόπο  στην 

απογύμνωση  των  δικαιωμάτων  της,  χωρίς  ιδιαίτερη  πρόταση  και  ατζέντα, 

αλλά κύρια γιατί  είναι  ο  μόνος τρόπος να δηλώσει  «παρών» ενάντια  στον 

αποκλεισμό της από κάθε συζήτηση που αφορά κύρια αυτήν και το μέλλον 

της. Από εδώ προκύπτει και η ζωντάνια και ο μαζικός τους χαρακτήρας, που 

συνυπάρχουν με ελλείψεις εμβάθυνσης και συνολικοποίησης των αιτημάτων 

αλλά  και  διάρκειας.  Η  εμπειρία  του  χρόνιου  αποκλεισμού  της  έχει  πάρει 

σταδιακά  τη  μορφή  «επιλογής  απουσίας»  από  τον  πολιτικό  στίβο  που 

ταυτίζεται  ακριβώς  μ’  αυτή  την  εχθρικότητα  και  την  αποξένωση από κάθε 

ιδεώδες, αρχή και συμφέρον της65. Είναι δυστυχώς η συνέχεια της επίθεσης 

που  εξασφαλίζει  τη  συνεχή  εμφάνιση  νεολαιίστικων  εκρήξεων  στην 

εκπαίδευση και όχι η δράση αριστερών ή άλλων επαναστατικών δυνάμεων.

Η απόσταση που χωρίζει τις επαναστατικές ιδέες και μορφές αγώνα από τη 

νεολαία  εμφανίζεται  ακόμα  πιο  έντονα  στο  επίπεδο  της  γκετοποιημένης 

νεολαίας. Ο αποκλεισμός αυτού του κομματιού είναι πολλαπλός. Οι ταξικοί-

κοινωνικοί  διαχωρισμοί  παίρνουν  τη  μορφή  πλέον  και  εθνικών-φυλετικών-

ρατσιστικών  διακρίσεων  που  η  έντασή  τους  αποτυπώνεται  στο  βίαιο  και 

65 Vjeran Katurnaric, Νεολαία και πολιτική  - Συνθήκες ζωής και συστήματα των νέων στην Ευρώπη , 
Συλλογικό έργο , εκδόσεις Επίκεντρο 2005 , σ. 69

60



πληβειακό  χαρακτήρα  των  εξεγέρσεων  των  γκέτο  όπως  στις  Η.Π.Α,  στο 

Παρίσι, αλλά και αλλού. Αν η νεολαία της εκπαίδευσης χρειάζεται να ξεσπάσει 

σε άναρθρες κραυγές για να αμυνθεί, η νεολαία των γκέτο όχι μόνο δεν έχει 

τίποτα άξιο να υπερασπιστεί,  αλλά για να ακουστεί πρέπει κυριολεκτικά να 

σπάσει και για να φανεί πρέπει να βάλει φωτιές. Η νεολαία αυτή, σε όποιο 

μέρος  του  πλανήτη,  από  τις  φαβέλες  της  Λατ.  Αμερικής  μέχρι  τις 

μητροπόλεις--γκέτο του Βορρά είναι προϊόν κατεργασίας των πιο βάρβαρων 

κατασταλτικών,  ελεγκτικών  και  χειριστικών  μηχανισμών.  Η  διαφυγή  στην 

παραβατικότητα  και  το  συμμοριτισμό  υιοθετούνται  σαν  μέσα  επιβίωσης, 

κοινωνικής και οικονομικής ταυτόχρονα, από μια νεολαία που αντιμετωπίζει 

τοίχους  χωρίς  πόρτες  ή  άλλες  διεξόδους.  Η  ανάπτυξη  αντίστοιχων 

νεολαιίστικων κουλτουρών, βγαλμένων μέσα από την εμπειρία του δρόμου, 

αποτελεί σημείο ταυτότητας και αναγνώρισης αυτής της νεολαίας καθώς και 

καθορισμού της απέναντι  στις αρχές, τους κώδικες και τις υποσχέσεις ενός 

συστήματος που δεν αναγνωρίζει καν την ύπαρξή της. Το παράδοξο στοιχείο 

αφομοίωσης αυτής της γλώσσας της μέσω της πολιτιστικής βιομηχανίας του 

συστήματος,  δεν  κάνει  τίποτα  άλλο  στην  ουσία  παρά  να  ενισχύει  τη 

διαπίστωση  της  εκμετάλλευσής  της  σαν  όνειρο  διαφυγής  αλλά  και 

απογοήτευσης/μοιρολατρίας όσον αφορά την αδυναμία γενικότερης αλλαγής, 

άλλης από προσωπικής. 

Αξίζει μια σύντομη αναφορά στο ρόλο της νεολαίας στα κινήματα και τις λαϊκές 

εξεγέρσεις της Λατινικής Αμερικής και στα κινήματα του ριζοσπαστικού Ισλάμ, 

δυο  πολύ  διαφορετικές  καταστάσεις  που  όμως  χαρακτηρίζονται  από  την 

έντονη παρουσία της νεολαίας σ’ αυτά. Το κύριο χαρακτηριστικό και των δύο 

είναι  ότι  η  κίνηση  της  νεολαίας  είναι  πλήρως  συγχρονισμένη  μ’  αυτήν 

γενικότερων κινημάτων. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η νεολαία βρίσκεται 

στην εμπροσθοφυλακή αυτών των κινημάτων αλλά δεν αποτελεί την κινητήρια 

δύναμή  τους  (πχ  στη  Λ.  Αμερική  το  ιθαγενικό  στοιχείο  κατέχει  πολύ  πιο 

κεντρική θέση ενώ στη Μ. Ανατολή πρόκειται για συνολικά εθνικά κινήματα). 

Από ‘κει  και  πέρα αρχίζουν οι  διαφορές όσον αφορά τη φύση αυτών των 
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κινήσεων,  από  τα  αντικαπιταλιστικά-αντιιμπεριαλιστικά  κινήματα  της  Λ. 

Αμερικής μέχρι τα αντιιμπεριαλιστικά-εθνικιστικά της Μ. Ανατολής.

2.4 Νεολαία και κίνημα: σε φάση μετάβασης και αλλαγής

Τα κινήματα της νεολαίας σήμερα επιδεικνύουν έναν πλούτο αντίστοιχο με τον 

πολυδιάστατο χαρακτήρα της επίθεσης του παγκοσμιοποιημένου κεφάλαιου. 

Ο χαρακτήρας τους καθορίζεται βασικά από τις ειδικές συνθήκες κάθε χώρας 

στην οποία εμφανίζονται, ενώ ένα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η σύγκλιση της 

ψαλίδας  ανάμεσα  στην  κίνηση  της  νεολαίας  και  τη  δράση  γενικότερων 

κινημάτων. Παρά τις ελλείψεις των νεανικών εκρήξεων και τον «μη εμφανώς 

πολιτικό»  χαρακτήρα  τους,  η  νεολαία  δεν  είναι  απούσα  και  παρεμβαίνει 

δραστήρια  στις  κοινωνικές  εξελίξεις  με  τον  ιδιαίτερο  δικό  της  τρόπο.  Ένα 

στοιχείο είναι πως η συμμετοχή της νεολαίας και το ενδιαφέρον της για «τα 

κοινά»  αυξάνει  διαρκώς.  Η  συμμετοχή  της  αυτή  όμως,  αν  μιλάμε  για  τον 

«αναπτυγμένο»  κόσμο  δεν  συμβαδίζει  με  τις  συνήθειες  παλαιότερων 

καταστάσεων,  αλλού  απελευθερώνοντας  δυναμικές  και  αλλού  αυξάνοντας 

περιορισμούς.

Παρόλα αυτά η σημερινή νεολαία φαίνεται να έχει πιο στέρεα τα πόδια της 

στην πραγματικότητα. Παράλληλα έχει διευρυνθεί η γκάμα των δημιουργικών 

της  δραστηριοτήτων  κι  επιδεικνύει  ένα  θετικό/πρακτικό  πνεύμα  στην 

αναζήτηση λύσεων και σαν κριτήριο ελέγχου καλεσμάτων «πολιτικοποίησής» 

της.  Συγκινείται  περισσότερο  από συγκεκριμένα  απτά  παραδείγματα  παρά 

από γενικές μελλοντικές ενοράσεις και δεν διστάζει να αναπτύσσει μόνη της, 

δικές  της  ομάδες,  χώρους  κλπ,  ανάλογα  με  τα  ενδιαφέροντά  της.  Οι 

διαδικασίες  αυτές  συσσωρεύουν,  παρά  τη  μερικότητά  τους,  μια  πείρα  πιο 

στέρεα, κατακτημένη στο επίπεδο της πράξης και μεταφερόμενη σε άλλους 

κοινωνικούς  χώρους,  εκεί  όπου  κατεστημένοι  θεσμοί  και  διαδικασίες 

εμποδίζουν την ανάπτυξη κινήσεων.  Το τελευταίο είναι  ιδιαίτερα σημαντικό 
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όσον αφορά τους εργασιακούς χώρους, καθώς οικονομικοί μετασχηματισμοί 

καταργούν προηγούμενες  κατηγορίες  εργαζόμενων και  μορφές  οργάνωσης 

αναδεικνύοντας άλλες, στις οποίες ο νέος εργαζόμενος αποτελεί την κεντρική 

φιγούρα.

Το στοιχείο αυτής της γνώσης είναι ένα από τα δύο στοιχεία που εμφανίζονται 

με  ιδιαίτερη  ένταση  στη  νεολαιίστικη  συνείδηση  και  πρακτική.  Αναδείχτηκε 

έντονα  και  κυρίως  μέσω  της  εμπλοκής  της  νεολαίας  με  το  κίνημα  της 

παγκοσμιοποίησης,  που  ανάμεσα  στ’  άλλα  κατάφερε  να  κοινωνικοποιήσει 

παγκοσμίως αυτή την πραχτική γνώση. Το παράδοξο είναι ότι η αυξανόμενη 

αυτή  γνώση  αδυνατεί  από  μόνη  της  να  συνθέσει  ένα  συνολικοποιημένο 

προγραμματικό όραμα που να συνενώνει οργανικά τα διάφορα κομμάτια του 

κινήματος.

Το δεύτερο στοιχείο είναι μια ισχυρή αίσθηση ηθικής, ή καλύτερα ήθους, που 

αναδεικνύεται  σαν  πρακτικό  κριτήριο  ελέγχου  και  διεκδίκησης  εφαρμογής 

προβαλλόμενων  «αξιών»  ή  «οραμάτων».  Συνοπτικά,  θα  μπορούσε  να 

ειπωθεί  πως  το  ηθικό  στοιχείο  χαράζει  ένα  όριο  πάνω  στο  οποίο 

προσκρούουν σήμερα μια σειρά νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Σαν ένα ιστορικό 

σύνορο πίσω από το οποίο δεν είναι διατεθειμένα να υποχωρήσουν πλατιά 

κοινωνικά  στρώματα και  κύρια  η  νεολαία,  που αν  και  με  ιδεαλιστικό  αλλά 

πλήρως υλικό τρόπο (συμμετοχή στο κίνημα / ηθική σαν κοινωνική πράξη) 

προβάλλει αυτές τις ηθικές αξίες σαν πολιτικό κριτήριο και αίτημα, στη θέση 

απόντων εναλλακτικών κοινωνικών οραμάτων.

Γενικά μιλώντας, το στοίχημα είναι το πάντρεμα του παλιού με το καινούργιο. 

Δηλαδή πώς η ιστορική πείρα του κινήματος θα μπορέσει να συναντηθεί με 

αναδυόμενες καταστάσεις  ώστε να μην χρειαστεί  να ξανανακαλυφθεί,  αλλά 

και να εμπλουτιστεί προσαρμοζόμενο στις νέες συνθήκες και ξεφορτώνοντας 

όποιο περιττό βάρος, επιταχύνοντας έτσι διαδικασίες μετασχηματισμού των 

νεολαιίστικων  κινημάτων  από  αμυντικά  -  αυθόρμητα  σε  πιο  επιθετικά  - 

μονίμως παρόντα.  Κάτι  τέτοιο θα κριθεί  από το πόσο είναι  διατεθειμένο το 

υπάρχον  οργανωμένο  κίνημα,  σε  όλες  του  τις  μορφές,  να  αρνηθεί  τον 

πατερναλιστικό  του  χαρακτήρα  και  να  ανοιχτεί  χωρίς  σχήματα  και 
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προϋποθέσεις άλλων εποχών στη σημερινή νεολαία η οποία, αν μη τι άλλο 

δικαιολογημένα, είναι επιφυλακτική απέναντί του, προτιμώντας να ανιχνεύσει 

το δικό της δρόμο. Διεκδικώντας έτσι τη δική της γνώση και επιτυχίες όπως 

και τα δικά της λάθη, καταδικά της.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ 

3.1 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ

1.Τα "νέα" κοινωνικά κινήματα είναι παλιά αλλά έχουν μερικά νέα 

χαρακτηριστικά 

    Τα διάφορα κοινωνικά κινήματα στη Δύση, το Νότο και την Ανατολή που 

κοινώς  αποκαλούνται  σήμερα  "νέα",  είναι  με  ελάχιστες  εξαιρέσεις,  νέες 

μορφές κοινωνικών κινημάτων που έχουν υπάρξει ανά τους αιώνες. Αποτελεί 

ειρωνεία  το γεγονός  ότι  τα "κλασικά"  εργατικά και  συνδικαλιστικά κινήματα 

χρονολογούνται  μόνο από τον περασμένο αιώνα,  και εμφανίζονται  όλο και 

περισσότερο να είναι μόνο ένα πρόσκαιρο φαινόμενο που σχετίζεται με την 

ανάπτυξη  του  βιομηχανικού  καπιταλισμού.  Απ'  την  άλλη  μεριά,  κινήματα 

αγροτών,  τοπικών κοινοτήτων,  εθνοτικά/εθνικιστικά,  θρησκευτικά ακόμα και 

φεμινιστικά/γυναικεία κινήματα έχουν υπάρξει για αιώνες ακόμα και χιλιετίες 

σε πολλά μέρη του κόσμου. Ωστόσο, σήμερα πολλά από αυτά τα κινήματα 

αποκαλούνται  "νέα"  παρά  το  γεγονός  ότι  αναρίθμητα  κοινωνικά  κινήματα 

έχουν  καταγραφεί  στην  ευρωπαϊκή  ιστορία.  Τέτοια  παραδείγματα 

περιλαμβάνουν την  εξέγερση  των  σκλάβων του  Σπάρτακου  στη  Ρώμη,  το 

κίνημα αδελφότητας Beguine στις Κάτω χώρες66 και άλλα γυναικεία κινήματα 
66 http://www.encyclopedia.com/topic/Beguines.aspx
Το κίνημα ξεκίνησε στη Lièges, του Βέλγιο στα τέλη του 12ου αιώνα, και ήταν μια 
άτυπη κοινότητα γυναικών που ζούσαν ανεξάρτητα υπο το παπικό έλεγχο. Κίνηση Αυτή η 
ημι-μοναστική γυναικών αναπτύχθηκε σε μια εποχή που σταυροφορίες και τους πολέμους 
αποδεκάτισε τον ανδρικό πληθυσμό ή τους έστρεφε στην παρανομία. Ήταν επίσης μια εποχή 
όταν θρησκευτικού ζήλου ήταν υψηλό. Για τα δεδομένα της εποχής θεωρείται ένα 
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που  κάνουν  την  εμφάνισή  τους  το  12ο  αιώνα  -εναντίον  των  οποίων 

εξαπολύθηκε "κυνήγι των μαγισσών" και άλλες μορφές καταπίεσης- κινήματα 

χωρικών  και  πόλεμοι  στη  Γερμανία  του  16ου  αιώνα,  καθώς  και  ιστορικές 

εθνοτικές  και  εθνικιστικές  συγκρούσεις  σ'όλη την  Ευρώπη.  Στην Ασία,  τον 

αραβικό  κόσμο  και  την  επέκταση  του  Ισλάμ,  την  Αφρική  και  τη  Λατινική 

Αμερική,  πολλαπλές  μορφές  κοινωνικών  κινημάτων  υπήρξαν  οι  φορείς 

κοινωνικής αντίστασης και μετασχηματισμού σ'όλη την ιστορία.

 Μόνο τα οικολογικά / Πράσινα κινήματα και τα κινήματα ειρήνης δικαιούνται 

να ονομάζονται "νέα" γιατί ανταποκρίνονται σε κοινωνικές ανάγκες που έχει 

δημιουργήσει  πιο  πρόσφατα  η  παγκόσμια  ανάπτυξη.  Η  γενικευμένη 

υποβάθμιση του  περιβάλλοντος,  που απειλεί  τα  μέσα συντήρησης  και  την 

ευημερία, είναι το προϊόν της πρόσφατης βιομηχανικής ανάπτυξης η οποία 

σήμερα δραστηριοποιεί, κυρίως αμυντικά, νέα οικολογικά/Πράσινα κοινωνικά 

κινήματα. Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στη διεξαγωγή των πολέμων 

απειλούν  τη  ζωή  όλων  των  ανθρώπων  και  δημιουργούν  νέα  αμυντικά 

κινήματα  ειρήνης.  Ωστόσο,  ακόμα κι  αυτά τα κοινωνικά κινήματα  δεν είναι 

ολωσδιόλου  νέα.  Η  παγκόσμια  (αποικιακή/ιμπεριαλιστική)  καπιταλιστική 

ανάπτυξη  προκάλεσε  (ή  βασίστηκε)  στην  τρομερή  περιβαλλοντική 

υποβάθμιση πολλών χωρών του Τρίτου Κόσμου (όπως για παράδειγμα, μετά 

την  κατάκτηση  της  Αμερικής,  τους  πολέμους  για  τους  σκλάβους  και  το 

εμπόριο στην Αφρική, τον Βιασμό της Βεγγάλης κ.λπ.). Κι αυτό προκάλεσε 

την  εμφάνιση  αμυντικών κοινωνικών  κινημάτων που  περιελάμβαναν  -αλλά 

δεν  περιορίζονταν-  σε   περιβαλλοντικά  ζητήματα,  όπως  τα  κινήματα  των 

Ινδιάνων της Βόρειας  Αμερικής και  των ιθαγενών της Αυστραλίας  σήμερα. 

Ακόμα ο πόλεμος έχει, φυσικά, και στο παρελθόν αποδεκατίσει και απειλήσει 

μεγάλους  πληθυσμούς  και  έχει,  επίσης,  προκαλέσει  τη  δημιουργία 

σημαντικών αμυντικών κοινωνικών κινημάτων. Προβλέποντας την εποχή μας 

ο  Αριστοφάνης  είχε  σκιαγραφήσει  ένα  γυναικείο/ειρηνιστικό  κίνημα  της 

κλασικής Ελλάδας στο έργο του  Λυσιστράτη.

πρωτοποριακό γυναικείο κίνημα που προσφέρει στοιχειώδη ελευθερίες στις ανύπαντρες 
γυναίκες.   
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      Τα  "κλασικά"  εργατικά  και  συνδικαλιστικά  κινήματα  μπορούν  να 

θεωρηθούν  σήμερα  ως  ιδιαίτερα  κοινωνικά  κινήματα,  που  έκαναν  την 

εμφάνισή τους -και συνεχίζουν να προκύπτουν- σε συγκεκριμένο χρόνο και 

τόπο. Η καπιταλιστική εκβιομηχάνιση στη Δύση δημιούργησε τη βιομηχανική 

εργατική τάξη και τα αιτήματα της, τα οποία εκφράστηκαν μέσα από κινήματα 

της  εργατικής  τάξης  και  των  συνδικάτων.  Ωστόσο,  τα  κινήματα  αυτά 

προσδιορίσθηκαν  και  καθορίστηκαν  από  τις  συγκεκριμένες  χρονικές  και 

τοπικές  συνθήκες  -της  κάθε  περιοχής  και  τομέα  κατά  την  περίοδο  της 

εκβιομηχάνισης-  και  ως  συνάρτηση  της  στέρησης  και  του  προβλήματος 

ταυτότητας που προκάλεσε η εκβιομηχάνιση. Τα κινήματα της εργατικής τάξης 

και των συνδικάτων φθίνουν συνεχώς στη Δύση, ενώ ανέρχονται στις χώρες 

του Νότου και της Ανατολής όπου η βιομηχανική και παγκόσμια ανάπτυξη 

δημιουργεί ανάλογες συνθήκες και προβλήματα. Έτσι, τα κοινωνικά κινήματα 

της  εργατικής  τάξης,  που λανθασμένα αποκαλούνται  "κλασικά",  πρέπει  να 

θεωρούνται και ως πρόσφατα και ως πρόσκαιρα, για να μην αναφερθούμε 

στο  γεγονός  ότι  είχαν  πάντα  τοπικό  και  περιφερειακό  χαρακτήρα  ή,  στην 

καλύτερη περίπτωση, εθνικό. 

Ένα  νέο χαρακτηριστικό  πολλών  συγχρόνων  κοινωνικών  κινημάτων  είναι, 

ωστόσο,  ότι  -  πέρα  από την  προφανώς αυθόρμητη  ευ  μεταβλητότητα  και 

προσαρμοστικότητα -κληρονομούν την οργανωτική ικανότητα και την ηγεσία 

των παλιών εργατικών κινημάτων, πολιτικών κομμάτων, εκκλησιών και άλλων 

οργανώσεων. Αντλούν από αυτά,  τα ηγετικά στελέχη που απογοητεύτηκαν 

από τους περιορισμούς των παλιών μορφών και που τώρα επιδιώκουν να 

δημιουργήσουν νέες.  Τα  εισαγόμενα,  όμως,  από τα παλιά κινήματα  οργα-

νωτικά  στοιχεία  μπορεί  να  αποτελέσουν  σημαντικό  ενεργητικό  γι'αυτά,  σε 

σύγκριση  με  τους  πιο  ερασιτεχνικά  οργανωμένους  ή  ανοργάνωτους 

προδρόμους  τους,  αλλά  μπορεί  και  να  περιέχουν  τους  σπόρους  μιας 

μελλοντικής θεσμοποίησης μερικών νέων κινημάτων.Μια άλλη πλευρά που 

μπορεί να είναι καινούργια στα "νέα" κοινωνικά κινήματα είναι, ίσως, ότι τώρα 

τείνουν  να  γίνουν  κινήματα  μίας  μόνο  τάξεως  ή  ενός  μόνο  κοινωνικού 
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στρώματος -  μεσαία τάξη στη Δύση και  λαϊκή εργατική τάξη στο Νότο- σε 

αντίθεση μ'ό,τι συνέβαινε σε πολλά από αυτά ανά τους αιώνες. Ωστόσο, με το 

κριτήριο αυτό του "καινοφανούς" , τα παλιά "κλασικά" κινήματα της εργατικής 

τάξης  είναι  επίσης  νέα  και  μερικά  σύγχρονα  εθνοτικά,  εθνικιστικά  και 

θρησκευτικά  κινήματα  είναι  παλιά.  Είτε  νέα  είτε  παλιά,  τα  "νέα  κοινωνικά 

κινήματα" της σημερινής εποχής είναι κατά πολύ αυτά που κινητοποιούν τους 

περισσότερους  ανθρώπους  στην  επιδίωξη  κοινών  στόχων.  Τα  κοινωνικά 

κινήματα, πολύ περισσότερο από τα "κλασικά" ταξικά κινήματα, παρακινούν 

και κινητοποιούν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σ' όλα τα μέρη της 

Γης  -  κυρίως  έξω  από  τους  κατεστημένους  πολιτικούς  και  κοινωνικούς 

θεσμούς,  τους  οποίους  οι  άνθρωποι  βρίσκουν  ανεπαρκείς  για  την 

εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Κι αυτός είναι ο λόγος που προσφεύγουν 

στα  "νέα",  κυρίως  μη  θεσμοποιημένα,  κοινωνικά  κινήματα. Αυτή  η  λαϊκή 

κίνηση  προς  τα  νέα  κινήματα  εκδηλώνεται  ακόμα  και  στην  αναζήτηση 

ταυτότητας  και/ή  στην  ευαισθητοποιημένη  κοινωνική  κινητοποίηση  ή  τα 

κοινωνικά κινήματα με περιορισμένους ή ανύπαρκτους δεσμούς μελών: στην 

ανταπόκριση  (του  κινήματος;)  της  νεολαίας  στη  μουσική  ροκ  και  το 

ποδόσφαιρο,  στα  εκατομμύρια  των  ανθρώπων  που  σε  πολλές  χώρες 

ανταποκρίνονται  αυθόρμητα  στις  επισκέψεις  του  Πάπα  (πέρα  από  την 

Καθολική Εκκλησία ως θεσμού) και στην αυθόρμητη μαζική ανταπόκριση στις 

έξω  -  (πολιτικές)  θεσμικές  εκκλήσεις  ενάντια  στην  πείνα  στην  Αφρική 

των BandAid, LiveAidκαι SportAid.  To  τελευταίο  ήταν  μια  έκκληση  και  μια 

ανταπόκριση όχι μόνο στη συμπόνοια αλλά και στο ηθικό αίσθημα της αδικίας 

του όλου πράγματος. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Τα κοινωνικά κινήματα διαφέρουν, αλλά μοιράζονται τα ηθικά κίνητρα και 

την κοινωνική εξουσία.

 Μπορούμε να κατατάξουμε τα κινήματα σε επιθετικά - (είναι η μειοψηφία) - 

και αμυντικά  (αποτελούν την πλειοψηφία). Σε μια σχετική, αλλά διαφορετική, 

διάσταση  μπορούμε να  διακρίνουμε  κινήματα  προοδευτικά,  οπισθοδρομικά 

και  "φυγής"  από  την  πραγματικότητα.  Μια  τρίτη  διάσταση  είναι  η  ένοπλη 

πάλη, ειδικά για την κρατική εξουσία ή η ειρηνική και ειδικότερα μη βίαιη πάλη, 

είτε είναι αμυντική είτε επιθετική. 

Ελάχιστα κινήματα είναι ταυτόχρονα επιθετικά, με την έννοια ότι επιδιώκουν 

να  αλλάξουν  την  καθεστηκυία  τάξη,  και  προοδευτικά  με  την  έννοια  ότι 

επιδιώκουν μια καλύτερη τάξη πραγμάτων για τον εαυτό τους και τον κόσμο. 

Τα  περισσότερα  κινήματα  είναι  κυρίως  αμυντικά.  Πολλά  επιδιώκουν  να 

διαφυλάξουν πρόσφατες (μερικές φορές, προοδευτικές) κατακτήσεις ενάντια 

στην ανατροπή ή την καταπάτηση τους. Τέτοια περίπτωση είναι τα φοιτητικά 

κινήματα (που επανεμφανίστηκαν μαζικά το 1986-87 στη Γαλλία, την Ισπανία, 

το  Μεξικό  και  την  Κίνα,  κινήματα  που  είχαμε  να  δούμε  από το  1967-68), 

καθώς και πολλές χιλιάδες κινήματα τοπικών κοινοτήτων που επιδιώκουν να 

υπερασπιστούν "τα προς το ζην" των μελών τους απέναντι στην επιδρομή της 

οικονομικής  κρίσης  και  της  πολιτικής  καταπίεσης.  Μερικά  κινήματα 

επιδιώκουν να υπερασπιστούν το περιβάλλον ή να διατηρήσουν την ειρήνη ή 

και τα δύο, όπως οι Πράσινοι της  Γερμανίας. Τα κινήματα είχαν και έχουν 

πολλές  διαφορές  και  εάν  υπάρχουν  μερικά  κοινά  χαρακτηριστικά  αυτά 

εντοπίζονται στο γεγονός ότι μοιράζονται τη δύναμη της ηθικής και το αίσθημα 

της αδικίας ή της δικαιοσύνης στα ατομικά κίνητρα και τη δύναμη της κοινωνι-

κής κινητοποίησης στην ανάπτυξη της κοινωνικής εξουσίας. 

Η συμμετοχή και κινητοποίηση σε όλα αυτά τα κοινωνικά κινήματα περιέχει 

μια ισχυρή ηθική συνιστώσα και ένα αμυντικό ενδιαφέρον για δικαιοσύνη στην 
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κοινωνική ή παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Επομένως, τα κοινωνικά κινήματα 

κινητοποιούν τα μέλη τους για επίθεση/άμυνα με βάση το κοινό ηθικό αίσθημα 

αδικίας. Η ηθική και η δικαιο-σύνη/αδικία, περισσότερο ίσως από τη στέρηση 

των προς το ζην και/ή συγκρότηση ταυ-τότητας μέσω της εκμετάλλευσης και 

της  καταπίεσης,  (οι  οποίες,  επίσης,  δημιουργούν  αισθήματα  ηθικής  και 

δικαιοσύνης/αδικίας),  πιθανότατα  υπήρξαν  οι  ουσιαστικές  κινητήριες  και 

καθοδηγητικές δυνάμεις των κοινωνικών κινημάτων, τόσο στο παρελθόν όσο 

και στο παρόν. Ωστόσο, το αίσθημα της ηθικής και του ενδιαφέροντος για την 

αδικία ή τη δικαιοσύνη αναφέρεται κυρίως σ' "εμάς". Η κοινωνική ομάδα που 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως "εμείς" ήταν και είναι αρκετά μεταβλητή, είτε 

αναφερόμαστε στην οικογένεια,  φυλή ,  χωριό, εθνική ομάδα,  έθνος,  χώρα, 

Πρώτο, Δεύτερο ή Τρίτο Κόσμο, ανθρωπότητα κ.λπ., είτε αναφερόμαστε στο 

γένος, τάξη, στρώμα, κάστα, ράτσα και άλλες ομαδοποιήσεις ή συνδυασμούς 

αυτών. Αυτό που μας κινητοποιεί είναι ακριβώς η στέρηση, η καταπίεση και 

ιδιαίτερα η αδικία σε βάρος "μας", όπως κι αν "εμείς" προσδιορίζουμε κι αντι-

λαμβανόμαστε τον εαυτό μας. Κάθε κοινωνικό κίνημα χρησιμεύει, επομένως, 

όχι μόνο για να αντιμάχεται τη στέρηση αλλά και για να (επι)βεβαιώνει την 

ταυτότητα όσων δραστηριοποιούνται  στο κίνημα αλλά και ίσως όλων "εμάς", 

για  τους  οποίους  το  κίνημα είναι  ενεργό.  Έτσι,  τέτοια  κοινωνικά  κινήματα, 

κάθε άλλο απ' το να είναι νέα, έχουν σημαδέψει πολλές φορές και σε πολλούς 

τόπους την κοινωνική ζωή των ανθρώπων.

Ταυτόχρονα, τα κοινωνικά κινήματα παράγουν και ασκούν κοινωνική εξουσία 

μέσω της κοινωνικής κινητοποίησης των όσων συμμετέχουν σ'αυτά. Αυτή η 

κοινωνική  εξουσία  δημιουργείται  και  ταυτόχρονα  προέρχεται  περισσότερο 

από το ίδιο το κοινωνικό κίνημα παρά από κάποιους πολιτικούς ή άλλους 

θεσμούς.  Στην  πραγματικότητα,  η  θεσμοποίηση  εξασθενίζει  τα  κοινωνικά 

κινήματα και η κρατική πολιτική εξουσία τα αναιρεί (παρόλο που θεσμικοί και 

πολιτικοί  σύμμαχοι  έξω  από  τα  κινήματα  μπορούν,  χρησιμοποιώντας  την 

κρατική εξουσία, να τα προστατέψουν ή να υποστηρίξουν τους στόχους τους). 

Τα κοινωνικά κινήματα απαιτούν εύκαμπτη, ευπροσάρμοστη και αυτόνομη μη 
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αυταρχική  οργάνωση  για  να  κατευθύνουν  την  κοινωνική  εξουσία  στην 

επιδίωξη κοινωνικών στόχων, οι  οποίοι  δεν μπορούν να επιτευχθούν μόνο 

μέσω του τυχαίου αυθορμητισμού. Μια τέτοια ευλύγιστη οργάνωση, ωστόσο, 

δεν συνεπάγεται τη θεσμοποίηση που οριοθετεί και περιορίζει την κοινωνική 

εξουσία των κινημάτων. Έτσι τα αυτόνομα, αυτοοργανωμένα νέα κοινωνικά 

κινήματα αντιμετωπίζουν την υπάρχουσα (κρατική) πολιτική εξουσία με μία 

νέα κοινωνική  εξουσία,  που επιφέρει  μεταβολές  στην πολιτική εξουσία.  Το 

σύνθημα του γυναικείου κινήματος ότι το προσωπικό είναι πολιτικό, ισχύει και 

για τα υπόλοιπα κοινωνικά κινήματα,  που επίσης επαναπροσδιορίζουν την 

πολιτική εξουσία. Όπως παρατηρεί η Luciana Castelina67 που συμμετέχει σε 

πολλά κοινωνικά κινήματα (και μερικά πολιτικά κόμματα) "είμαστε κίνημα γιατί 

κινούμε" - ακόμα και την πολιτική εξουσία.

2. Τα κοινωνικά κινήματα είναι κυκλικά

       Τα κοινωνικά κινήματα είναι  κυκλικά με δύο έννοιες.  Ανταποκρίνονται, 

κατ'αρχήν  στις  συνθήκες  που  αλλάζουν,  σαν  αποτέλεσμα  των  πολιτικών, 

οικονομικών  και  ίσως  ιδεολογικών  διακυμάνσεων  ή  κύκλων.  Δεύτερον,  τα 

κοινωνικά κινήματα τείνουν να έχουν το δικό τους κύκλο ζωής. Τα κοινωνικά 

κινήματα, τα μέλη τους, η κινητοποίηση και η δύνα- μή τους τείνουν να είναι 

κυκλικά- διότι  τα κινήματα κινητοποιούν ανθρώπους για να αντιμετωπίσουν 

(συνήθως κατά, σπάνια υπέρ) συνθήκες που και οι ίδιες είναι κυκλικές.

Παρόλο που η οικονομική επιβράδυνση ή κάμψη μπορεί να μην προκαλέσει 

άμεσα την εμφάνιση κινημάτων κοινωνικής διαμαρτυρίας, μπορεί εντούτοις να 

προωθήσει  τη  "δομή  της  πολιτικής  ευκαιρίας",  και  να  δημιουργήσει  ή 

ενισχύσει τα αιτήματα των κινημάτων, να κινητοποιήσει τα μέλη τους και να 

προάγει  τις  πιθανότητες  επιτυχίας  των  ίδιων  των  κινημάτων  και  των 
67 

Castelina Luciana
http://ip.cals.cornell.edu/courses/iard4010/documents/Frank%20and%20Fuentes%20Nine

%20Theses.pdf
Nine Theses on Social Movements
Author(s): Andre Gunder Frank and Marta Fuentes
Source: Economic and Political Weekly, Vol. 22, No. 35 (Aug. 29, 1987), pp. 1503
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συμμαχιών τους. Κι αυτό συμβαίνει πολύ περισσότερο σε ταραγμένες εποχές 

απ'ό,τι  στη  διάρκεια  της  οικονομικής  άνθισης  (μολονότι  το  '60  πολλά 

κοινωνικά  κινήματα  αναπτύχθηκαν  στη  Βόρεια  και  τη  Νότια  Αμερική,  την 

Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία). Ο Samir Amin68 υποστηρίζει ότι σε καλές 

εποχές είναι πιο εύκολο και πιο πιθανό να παίζει κανείς σύμφωνα με τους 

καθιερωμένους  κανόνες  του  παιχνιδιού.  Σε  δύσκολες,  όμως,  εποχές,  είναι 

αναγκαίο  και  πιθανό  να  παραβιαστούν  οι  καθιερωμένοι  κανόνες  του  παι-

χνιδιού  και  να  δημιουργηθούν  στην  πορεία  νέοι  κανόνες  δράσης.  Κι  αυτό 

ακριβώς κάνουν τα κινήματα.

Ωστόσο,  στην  αρχή  τα  κινήματα  είναι  κυρίως  αμυντικά  και  συχνά 

οπισθοδρομικά  και  ατομικιστικά,  όπως  στην  προηγούμενη  δεκαετία.  Όταν 

όμως η οικονομική κάμψη επηρεάζει σοβαρά τα προς το ζην των ανθρώπων 

και  την  ταυτότητά  τους,  τα  κοινωνικά  κινήματα  γίνονται  πιο  επιθετικά, 

προοδευτικά  και  κοινωνικά  υπεύθυνα.  Ασφαλώς,  αυτή  η  κίνηση  προς  τα 

κοινωνικά κινήματα έχει ήδη συμβεί σε πολλά από τα κοινοτικά κινήματα του 

Τρίτου Κόσμου, ως απάντηση απέναντι στην εξάπλωση της παγκόσμιας οι-

κονομικής κρίσης,  η  οποία στη Λατινική  Αμερική και  την Αφρική είναι  ήδη 

βαθύτερη από αυτήν της δεκαετίας του'30. 

Έτσι  πολλοί  από τους  λόγους  για  τους  προσδιοριστικούς  παράγοντες  της 

σημερινής  εξάπλωσης  και  δύναμης  των  κοινωνικών  κινημάτων  πρέπει  να 

αναζητηθούν μέσα στο  κυκλικά ιστορικό τους πλαίσιο,  ακόμα κι  αν  πολλά 

μέλη των κινημάτων αυτών θεωρούν ότι  κινούνται  αυτόνομα σε αναζήτηση 

αιώνιων και μερικές φορές οικουμενικών ιδανικών, όπως η αληθινή θρησκεία, 

το ιδανικό έθνος ή η αληθινή κοινότητα. Η εξέλιξη της σύγχρονης παγκόσμιας 

πολιτικο-οικονομικής κρίσης, με τις  πολλαπλές επιπτώσεις  της σε διάφορα 

μέρη του κόσμου, δημιουργεί ή προκαλεί αισθήματα πολιτικής, οικονομικής, 

πο-  λιτιστικής/στέρησης  καθώς  και  στέρησης  της  ταυτότητας  και  αποτελεί 

ηθική  προσβολή  απέναντι  στο  αίσθημα  της  δικαιοσύνης  για  εκατοντάδες 

εκατομμύρια ανθρώπους σ' όλο τον κόσμο.
68 http://www.re-public.gr/?p=30
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Συγκεκριμένα,  η  παγκόσμια  οικονομική  κρίση  έχει  μειώσει  την 

αποτελεσματικότητα  και  τη  λαϊκή  εμπιστοσύνη  στο  κράτος-έθνος  και  τους 

παραδοσιακούς πολιτικούς θεσμούς, ως υπερασπιστών και προαγωγών των 

λαϊκών  συμφερόντων.  Στη  Δύση  το  σοσιαλδημοκρατικό  κράτος-πρόνοιας 

απειλείται από οικονομική χρεοκοπία και πολιτική παράλυση, ιδιαίτερα εν όψει 

παγκόσμιων οικονομικών δυνάμεων που δεν μπορεί να ελέγξει. Στο Νότο, το 

κράτος  βρίσκεται  κάτω  από  το  πέλμα  της  τοπικής  στρατοκρατίας  και  του 

αυταρχισμού καθώς και της ξένης οικονομικής εξάρτησης. Στη σημερινή κρίση 

η "κρατική εξουσία" δεν αποτελεί, πουθενά σχεδόν μέσο για την ικανοποίηση 

των  λαϊκών  αναγκών.  Συνεπώς,  άνθρωποι  παντού  -αν  και  διαφορετικοί 

άνθρωποι με διαφορετικούς τρόπους- αναζητούν την πρόοδο, ή τουλάχιστον 

την  προστασία,  την  επιβεβαίωση και  την  ελευθερία  μέσα από χιλιάδες  μη 

κρατικά κοινωνικά κινήματα,  τα οποία επιδιώκουν να ξαναοργανώσουν την 

κοινωνική ζωή και να επαναπροσδιορίσουν την πολιτική.

Σε  πολλές  περιπτώσεις,  ιδιαίτερα  στην  περίπτωση  της  μεσαίας  τάξης,  η 

χειροτέρευση των συνθηκών ζωής διαψεύδει τις προηγούμενες φιλοδοξίες και 

προσδοκίες  της.  Όλο  και  περισσότεροι  άνθρωποι  αισθάνονται  ανίσχυροι 

διαπιστώνοντας ότι οι ιεροί πολιτικοί, κοινωνικοί και πολιτιστικοί θεσμοί είναι 

όλο και  λιγότερο ικανοί  να τους προστατέψουν και  να τους υποστηρίξουν. 

Έτσι  -είναι  εν  μέρει  παράδοξο  αυτό-  αναζητούν  την  ανανέωση  ή  την 

απόκτηση  μεγαλύτερης  ισχύος  μέσω  των  κοινωνικών  κινημάτων.  Τα  πε-

ρισσότερα από αυτά είναι αμυντικά, υπερασπίζονται τα προς το ζην και/ή την 

ταυτότητα,  όπως  τα  κινήματα  αγροτικών  και  αστικών  κοινοτήτων,  τα 

εθνοτικά/εθνικιστικά  και  μερικά  θρησκευτικά  κινήματα.  Άλλα  είναι,  συχνά, 

κινήματα φυγής,  όπως οι  διάφορες θρησκευτικές σέκτες  που ξεφυτρώνουν 

σαν μανιτάρια, τα πνευματιστικά και μερικά φονταμενταλιστικά κινήματα. Τα 

οικολογικά, ειρηνιστικά και γυναικεία κινήματα χωριστά ή σε συνεργασία με 

άλλα κοινωνικά κινήματα- φαίνονται να ανταποκρίνονται επίσης στη στέρηση 

και αδυναμία, που έχει δημιουργήσει η κρίση, τα αποτελέσματα της οποίας 

επιδιώκουν να αναχαιτίσουν ή να αναστρέψουν κυρίως αμυντικά. Τα κινήματα 
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αυτά είναι μόνο οριακώς επιθετικά στην επιδίωξη της καλυτέρευσης της ζωής, 

όπως για  παράδειγμα,  το  γυναικείο  κίνημα που επιδιώκει  να  βελτιώσει  τη 

θέση των γυναικών στην κοινωνία, αν και αυτό συμβαίνει σε μια στιγμή που η 

οικονομική κρίση υποσκάπτει τις οικονομικές ευκαιρίες των γυναικών.

 

Όπως τα κοινωνικά κινήματα έρχονται και μεγαλώνουν κυκλικά69, (ανάλογα με 

τις  μεταβαλλόμενες  συνθήκες),  έτσι  και  παρέρχονται.  Βέβαια,  αν  οι 

διεκδικήσεις ενός συγκεκριμένου κοινωνικού κινήματος επιτευχθούν, έχει την 

τάση να χάνει τη δύναμή του καθώς και ο λόγος ύπαρξής τους εξαφανίζεται (ή 

θεσμοποιείται  και παύει να είναι  κοινωνικό κίνημα).  Πιο συχνά,  ωστόσο, οι 

ίδιες  οι  συνθήκες  αλλάζουν  (μόνο  εν  μέρει,  χάρη  στα  ίδια  τα  κοινωνικά 

κινήματα) και το κίνημα χάνει την απήχηση και τη δύναμή του διότι παύει να 

έχει σχέση με τις υπάρχουσες συνθήκες ή μετασχηματίζεται σε (ή τα μέλη του 

κινούνται προς) άλλο κίνημα με νέες διεκδικήσεις. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα 

κινήματα  περισσότερο  κινητοποιούν  ανθρώπους  παρά  θεσμοποιούν  τη 

δράση τους, τείνουν να χάνουν τη δύναμή τους όταν φθίνει η ικανότητά τους 

για  κινητοποίηση,  ακόμα  κι  όταν  εξακολουθούν  να  έχουν  σχέση  με  τις 

υπάρχουσες  συνθήκες.  Υπόκεινται  λοιπόν  στη  γήρανση  και  το  θάνατο, 

πράγμα  που  ισχύει  ιδιαίτερα  για  κοινωνικά  κινήματα  που  εξαρτώνται  από 

χαρισματικούς ηγέτες όσο αναφορά την κινητοποίηση των μελών τους. Τα 

διάφορα  κινήματα  του  1968  και  τα  περισσότερα  επαναστατικά  κινήματα  ή 

αγροτικά κινήματα αποτελούν δραματικά παραδείγματα του κυκλικού αυτού 

"κύκλου ζωής" των κοινωνικών κινημάτων70.

 

69Moore Barrington, Injustice: The Social bases of Obedience and Revolt, 
Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1978. σ.σ. 56-67

70 Schlesinger Arthur, J., Jr., The cycles of American History, Boston, MA: Houghton Mifflin, Co., 1986. 
σ.σ. 34-36
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Ασφαλώς  η  ιστορία  έχει  μακροπρόθεσμες  σωρευτικές  τάσεις,  όπως  και 

κύκλους. Οι σωρευτικές ιστορικές τάσεις δεν φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί 

πρωταρχικά  από  τα  κοινωνικά  κινήματα.  Ωστόσο,  μερικά  κύρια  κοινωνικά 

κινήματα μπορεί να έχουν συμβάλει σ'αυτές τις τάσεις. Επιπλέον, είναι πιθανό 

ότι κανένα κοινωνικό κίνημα δεν έχει επιτύχει όλα όσα είχε προτείνει, ή όλα 

όσα επιδίωκαν όσοι συμμετείχαν σ'αυτά, (που συχνά είχαν διαφορετικούς και 

μερικές  φορές  αντιφατικούς  στόχους).  Πράγματι,  πολλά,  αν  όχι  όλα  τα 

κοινωνικά κινήματα στο παρελθόν, είχαν μάλλον διαφορετικά αποτελέσματα 

απ'αυτά που επιδίωκαν.

3. Η ταξική σύνθεση των κοινωνικών κινημάτων

      Τα κλασικά αλλά και τα νέα κοινωνικά κινήματα στη Δύση βασίζονται κατά 

κυρίαρχο τρόπο στη μεσαία τάξη.  Αυτή η ταξική σύνθεση των κοινωνικών 

κινημάτων,  ασφαλώς,  αντανακλά  κατά  πρώτο  λόγο  την  αλλαγή  της 

διαστρωμάτωσης  της  δυτικής  κοινωνίας,  από  περισσότερο  σε  λιγότερο 

διπολικές  μορφές.  Η  σχετική  και  σήμερα  ίσως  απόλυτη  μείωση  του 

βιομηχανικού εργατικού δυναμικού, όπως προηγουμένως και του αγροτικού, 

καθώς και η ανάπτυξη της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα (ακόμα κι αν η 

πλειοψηφία είναι  χαμηλόμισθοι)  και  της αυτοαπασχόλησης έχει  αυξήσει  τη 

μεσαία τάξη, τόσο σχετικά,  όσο και σε απόλυτους αριθμούς. Η πτώση της 

βιομηχανικής  απασχόλησης  έχει  μειώσει  όχι  μόνο  το  μέγεθος  αυτού  του 

κοινωνικού τομέα αλλά και την οργανωτική δύναμη, τη μαχητικότητα και το 

επίπεδο συνειδητοποίησης των "κλασικών",  εργατικών και  συνδικαλιστικών 

κινημάτων. Οι διαμαρτυρίες για την οικολογία, την ειρήνη, τα δικαιώματα των 

γυναικών,  την  οργάνωση  της  κοινότητας  καθώς  και  την  ταυτότητα, 

συμπεριλαμβανομένης της εθνότητας και του μειονοτικού εθνικισμού, φαίνεται 

πως γίνονται αισθητές, και έχουν σχέση με τα αιτήματα για δικαιοσύνη, κατ' 

εξοχήν  ανάμεσα  στις  μεσαίες  τάξεις  (ειδικότερα  στον  επαγγελματικό 

εκπαιδευτικό  τομέα)  στη  Δύση.  Εντούτοις,  τα  εθνοτικά,  εθνικιστικά  και 
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ορισμένα  θρησκευτικά  κινήματα  υπερβαίνουν  την  ταξική  και  κοινωνική 

διαστρωμάτωση.  Αυτό  ισχύει  ιδιαίτερα  για  τα  κινήματα  των  μειονοτήτων, 

όπως για παράδειγμα τα κινήματα για τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων 

στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία έχουν μια σημαντική λαϊκή βάση, παρόλο 

που η ηγεσία και πολλές από τις πετυχημένες διεκδικήσεις τους προέρχονται 

από τη μεσαία τάξη. Παρόλο που τα αιτήματα αυτών των ανθρώπων είναι 

κυρίως  οικονομικά,  (λόγω  της  αυξανόμενης  στέρησης  και  της  μείωσης  ή 

ακόμα και ανατροπής της κοινωνικής κινητικότητας) εκφράζονται περισσότερο 

μέσα  από  κοινωνικά  κινήματα  που  διεκδικούν  φεμινιστικά,  οικολογικά, 

κοινοτικά, εθνικιστικά/εθνοτικά και ιδεολογικά αιτήματα.

Στον  Τρίτο  Κόσμο  τα  κοινωνικά  κινήματα  βασίζονται  κυρίως  στη 

λαϊκή/εργατική  τάξη.  Αυτή η τάξη/στρώμα όχι  μόνο έχει  μεγαλύτερο βάρος 

στον Τρίτο Κόσμο, αλλά τα μέλη της υπόκεινται, πολύ περισσότερο από τα 

άλλα στρώματα, απόλυτα ή σχετικά στη στέρηση και την αδικία που τα ωθεί 

προς  τα  κοινωνικά  κινήματα.  Επιπλέον,  το  διεθνές  και  τοπικό  φορτίο  της 

παρούσας  οικονομικής  κρίσης  πέφτει  τόσο  βαρύ  πάνω σ'αυτούς  τους  αν-

θρώπους χαμηλού εισοδήματος ώστε να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη φυσική 

και οικονομική επιβίωσή τους καθώς και την πολιτιστική τους ταυτότητα. Η 

ανάγκη  κινητοποίησης  για  να  υπερασπιστούν  -  μέσω  των  κοινωνικών 

κινημάτων  -τον  εαυτό  τους,  γίνεται  ακόμα  εντονότερη  από το  γεγονός  ότι 

οικονομικοί και πολιτικοί θεσμοί που θα μπορούσαν να τους υπερασπιστούν 

απλώς  δεν  υφίστανται.  Τα  κοινωνικά  κινήματα  του  Τρίτου  Κόσμου 

συνεργάζονται  αλλά  και  ανταγωνίζονται  ή  ακόμα  και  συγκρούονται  μεταξύ 

τους.  Ανάμεσα  στα  πιο  πολυπληθή,  ενεργά  και  δημοφιλή  από  αυτά  τα 

κοινωνικά  κινήματα  υπάρχουν  χιλιάδες,  προφανώς  αυθόρμητες,  τοπικές 

αγροτικές  και  αστικές  οργανώσεις/κινήματα  που  επιδιώκουν  να 

υπερασπίσουν  την  επιβίωση  των  μελών  τους,  μέσω  της  συνεταιριστικής 

κατανάλωσης,  διανομής  και  παραγωγής.  Τέτοια  παραδείγματα  είναι  τα 

κινήματα που αναλαμβάνουν την οργάνωση συσσιτίων,  την παραγωγή και 

διανομή των αναγκαίων προς το ζην αγαθών (όπως το ψωμί), την οργάνωση 

75



της  υποβολής  αιτημάτων,  των  διαπραγματεύσεων  και,  μερικές  φορές,  της 

άμεσης δράσης για τη δημιουργία υποδομής στην κοινότητα, (νερό, ηλεκτρικό 

ρεύμα,  συγκοινωνίες  κ.λπ.).  Υπάρχουν  πάνω  από  1500  τέτοια  κοινοτικά 

κινήματα  μόνο  στο  Ρίο  ντε  Τζανέιρο71 και  συνεχώς  εξαπλώνονται  και 

ενεργοποιούνται στα 600.000 χωριά της Ινδίας.

 

Με άλλα λόγια, "η ταξική πάλη" συνεχίζεται και εντείνεται σε μεγάλο μέρος του 

Τρίτου  Κόσμου,  αλλά  παίρνει  -  ή  εκφράζεται  μέσα  από -  πολλές  μορφές 

κοινωνικών  κινημάτων,  εκτός  από  την  "κλασική"  μορφή  της  σύγκρουσης 

μεταξύ  (οργανωμένης)  εργασίας  και  κεφαλαίου/κράτους.  Τα  λαϊκά  αυτά 

κοινωνικά κινήματα και οργανώσεις αποτελούν άλλα μέσα και εκφράσεις της 

πάλης των ανθρώπων ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση, για το 

δικαίωμα της επιβίωσης και  της ταυτότητας σε μια πολύπλοκη εξαρτημένη 

κοινωνία στην οποία τα κινήματα αυτά δεν αποτελούν παρά απόπειρες και 

εργαλεία για την ενδυνάμωση του δημοκρατικού αυτοκαθορισμού. Στον Τρίτο 

Κόσμο,  η  περιφέρεια,  η  τοπική  κοινότητα,  η  κατοικία,  η  απασχόληση,  η 

διαστρωμάτωση,  η  φυλή,  το  χρώμα,  η  εθνικότητα,  η  γλώσσα,  η  θρησκεία 

κ.λπ., χωριστά αλλά και σε πολύπλοκους συνδυασμούς, αποτελούν στοιχεία 

και εργαλεία κυριαρχίας αλλά και απελευθέρωσης. Τα κοινωνικά κινήματα και 

η "ταξική πάλη" που εκφράζουν, αναπόφευκτα αντανακλά αυτή τη σύνθετη 

οικονομική, πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική δομή και εξελικτική διαδικασία.

 

Ωστόσο, τα λαϊκά αυτά κινήματα συχνά έχουν ηγεσία από τη μεσαία τάξη - και 

ως προς αυτό δεν διαφέρουν και πολύ από τα προγενέστερα εργατικά και 

αγροτικά κινήματα. Έτσι, η ειρωνεία του πράγματος είναι ότι τα κινήματα αυτά 

προσφέρουν  σήμερα  ευκαιρίες  για  ευχάριστη  απασχόληση  σε  μέλη  της 

μεσαίας τάξης και των διανοουμένων – επαγ-γελματίες, δάσκαλοι, παπάδες 

71http://www.anarkismo.net/article/23109?userlanguage=it&save_prefs=true   
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κ.λπ.  -  που  προσφέρουν  τις  υπηρεσίες  τους  ως  ηγέτες,  οργανωτές  ή 

σύμβουλοι  στα  κοινοτικά  κινήματα  και  άλλα  λαϊκά  κοινωνικά  κινήματα  του 

Τρίτου Κόσμου.

 

Τις  περισσότερες  φορές  τα  κοινοτικά  κινήματα  αλληλεπικαλύπτονται  με 

θρησκευτικά και εθνοτικά κινήματα, που τους δίνουν δύναμη και προωθούν 

την υπεράσπιση και επιβεβαίωση της ταυτότητας των μελών τους. Ωστόσο, τα 

εθνοτικά,  εθνικιστικά  και  θρησκευτικά  κινήματα  στον  Τρίτο  Κόσμο,  επίσης, 

υπερβαίνουν την ταξική διαστρωμάτωση. Ακόμα, τα εθνικιστικά, θρησκευτικά 

και άλλα παρόμοια κινήματα στη Νότια Ασία (Ινδουιστές, Μουσουλμάνοι, Σιχ, 

Ταμίλ, κ.λπ.) και αλλού στον Τρίτο Κόσμο - ίσως πιο δραματικά και τραγικά 

στο Λίβανο - συχνά κινητοποιούν τον ένα λαό ενάντια στον άλλο. Όσο πιο 

σοβαρή είναι η οικονομική κρίση, καθώς και η πολιτική κρίση του κράτους και 

του κόμματος  που πρέπει  να  την  διαχειριστεί,  και  όσο μεγαλύτερη είναι  η 

διάψευση  των  προηγουμένων  φιλοδοξιών  και  προσδοκιών,  τόσο  πιο 

ανταγωνιστικά γίνονται τα διάφορα κινήματα που δημιουργεί η λαϊκή απαίτηση 

για ταυτότητα σε πολλά μέρη του Τρίτου Κόσμου.

 

Η Ανατολή με κανένα τρόπο δεν εξαιρείται από την παγκόσμια κίνηση προς 

τα κοινωνικά κινήματα. Τα δέκα εκατομμύρια που κινητοποιήθηκαν από την 

Αλληλεγγύη στην Πολωνία και διάφορα κινήματα στην Κίνα είναι πολύ γνωστά 

παραδείγματα. Αλλά και σε άλλα μέρη της Ανατολικής Ευρώπης, ακόμα και 

στην  ίδια  την  (τέως)  Σοβιετική  Ένωση  εμφανίζονται  όλο  και  περισσότερο 

παρόμοια  κινήματα.  Ωστόσο,  σε  αντιστοιχία  με  την  ενδιάμεση  θέση  της 

Ανατολής  μεταξύ  της  βιομηχανικής  καπιταλιστικής  Δύσης  και  του 

Τριτοκοσμικού  Νότου  (εάν  αυτές  οι  κατηγορίες  έχουν  ακόμα  κάποια 

χρησιμότητα ή νόημα, πράγμα που είναι  αμφίβολο), τα κοινωνικά κινήματα 

στην Ανατολή φαίνεται επίσης ότι υπερβαίνουν την ταξική διαστρωμάτωση και 
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μάλιστα  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  απ'ό,τι  στη  Δύση  ή  το  Νότο.  Τα  εθνοτικά, 

εθνικιστικά,  θρησκευτικά,  οικολογικά,  ειρηνιστικά,  γυναικεία, 

περιφερειακά/κοινοτικά κινήματα, με ποικίλη κοινωνική σύνθεση, βρίσκονται 

σε  άνοδο,  μέσα  και  έξω  από  τη  θεσμική  και  πολιτική  δομή,  σε  όλες  τις 

Ανατολικές χώρες.

 

4. Κοινωνικά κινήματα και κρατική εξουσία

      Τα περισσότερα κοινωνικά κινήματα δεν επιδιώκουν την κρατική εξουσία, 

αλλά την αυτονομία από το ίδιο  το  κράτος.  Για πολλούς από αυτούς που 

συμμετέχουν στα κινήματα, αλλά και για τους παρατηρητές, η δήλωση αυτή 

είναι ταυτολογική· αφού το να μην επιδιώκουν - πόσο μάλλον να ασκούν - την 

κρατική εξουσία αποτελεί απαραίτητη  συνθήκη για τα κοινωνικά κινήματα. Η 

κρατική εξουσία θα σήμαινε άρνηση της ίδιας της ουσίας και του σκοπού των 

περισσοτέρων κινημάτων. Η ασυμβατότητα μεταξύ κοινωνικών κινημάτων και 

κρατικής εξουσίας γίνεται ίσως περισσότερο φανερή στα γυναικεία κινήματα. 

Η ίδια όμως ασυμβατότητα ισχύει και όσον αφορά τα πολυπληθή κοινοτικά 

κινήματα  -  γιατί  ξεχωριστά,  μικρής  κλίμακας  κοινωνικά  κινήματα,  που 

βασίζονται  στην  κοινότητα,  ασφαλώς  δεν  μπορούν  να  έχουν  στόχο  την 

κρατική εξουσία. Όπως ακριβώς και για τα γυναικεία κινήματα, η ίδια η ιδέα 

της κρατικής ή ακόμα και της κομματικής εξουσίας θα αποτελούσε άρνηση 

των  στόχων  και  της  ουσίας  τους.  Τα  κινήματα  αυτά  κινητοποιούν  και 

οργανώνουν τα μέλη τους για την επιδίωξη υλικών και μη στόχων, τους οποί-

ους το κράτος και οι θεσμοί του (συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών 

κομμάτων) έχουν άδικα αρνηθεί στις τοπικές κοινότητες. Ανάμεσα στους μη 

υλικούς  στόχους  και  μεθόδους  πολλών  κινημάτων,  είναι  η  περισσότερη 

συμμετοχική  δημοκρατία  της  βάσης  και  η  από  τα  κάτω  αυτοδιάθεση, 

πράγματα τα οποία νιώθουν ότι το κράτος και το πολιτικό σύστημα τους τα 
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αρνείται.  Έτσι,  τα  κινήματα  επιδιώκουν  είτε  να  αποκτήσουν  μεγαλύτερη 

αυτοδιάθεση  για  τον  εαυτό  τους  εντός  του  κρατικού  πλαισίου,  είτε  να 

παρακάμψουν  καθ'ολοκληρία  το  πλαίσιο  αυτό.  Τα  κινήματα  στη 

αναπτυσσόμενες  χώρες  ασχολούνται περισσότερο με τις υλικές ανάγκες - 

και  συχνά με  την ίδια  την  επιβίωση -  ενώ στη  Δύση μπορούν να  δείξουν 

μεγαλύτερο  ενδιαφέρον για την  τοπική  συμμετοχική  δημοκρατία  στη  βάση. 

Ασφαλώς, οι δυνάμεις της εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας που βρίσκονται 

έξω  από  τον  έλεγχο  τους,  περιορίζουν  σημαντικά  το  χώρο  ελιγμών  των 

κοινοτικών κινημάτων. Ούτε, όμως, και τα εθνικά κράτη έχουν επαρκή δύναμη 

- και δεν προστατεύουν τις κοινότητες - ενάντια παγκόσμιων οικονομικών δυ-

νάμεων  που  δεν  μπορούν  να  ελέγξουν.  Γι΄αυτό  -ίσως  και  να  αποτελεί 

ειρωνεία  κάτι  τέτοιο,  αφού  είναι  πιο  ανίσχυρες  -  οι  τοπικές  κοινότητες 

επιχειρούν να προστατέψουν και να ενδυναμώσουν οι ίδιες τον εαυτό τους. Η 

συλλογική δράση και  κατεύθυνση επιδιώκεται  και  διαφυλάσσεται  συνειδητά 

ενώ η συγκέντρωση της εξουσίας αποφεύγεται ως μορφή που διαφθείρει . 

Η άλλη πλευρά του  νομίσματος  -  ειδικά κατά  τη  διάρκεια  της  οικονομικής 

κρίσης - είναι η αυξανόμενη απογοήτευση και διάψευση των προσδοκιών που 

αισθάνονται  πολλοί  άνθρωποι  σε  σχέση  με  την  ίδια  την  οικονομία. 

"Οικονομική  μεγέθυνση",  "οικονομική  ανάπτυξη",  "οικονομικοί  στόχοι", 

"οικονομικά μέσα",  "οικονομική αναγκαιότητα",  "οικονομική λιτότητα"  -  τόσα 

πολλά  οικονομικά  συνθήματα  και  "λύσεις"  -  κι  όμως  δεν  ικανοποιούν  τις 

ανάγκες των ανθρώπων για κοινότητα, ταυτότητα, πνευματικότητα, ή συχνά 

ακόμα και για υλική ευημερία. Επιπλέον, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τους 

(κρατικούς) πολιτικούς θεσμούς ως υπηρέτες παρά ως εναλλακτικές λύσεις ή 

έστω επαρκείς  διαχειριστές των υποτιθέμενων οικονομικών αναγκαιοτητών. 

Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι ειδικά οι γυναίκες που υφίστανται περισσότερο 

τις οικονομικές συνέπειες, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μη-οικονομικών και 

αντιοικονομικών,  εξωθεσμικών  κοινωνικών  κινημάτων  που  προσφέρουν  ή 

αναζητούν άλλες λύσεις και απολαβές.
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Πολλά κοινωνικά κινήματα απευθύνονται επίσης στο αίσθημα της διάψευσης 

προσδοκιών και την αίσθηση της αδικίας που νιώθουν οι άνθρωποι σε σχέση 

με πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις που ξεπερνούν τον έλεγχο τους. Πολλές 

από  αυτές  τις  οικονομικές  δυνάμεις  -  που  άλλοτε  γίνονται  αντιληπτές  και 

άλλοτε  όχι  -  προέρχονται  από την παγκόσμια οικονομία  που βρίσκεται  σε 

κρίση.  Είναι  σημαντικό  ότι  οι  άνθρωποι  θεωρούν  όλο  και  περισσότερο  το 

κράτος  και  τους  θεσμούς  του  και  ειδικά  τα  πολιτικά  κόμματα 

αναποτελεσματικά για την αντιμετώπιση τέτοιων πανίσχυρων δυνάμεων. Το 

κράτος  και  οι  πολιτικές  του  διαδικασίες  δεν  μπορούν  ή  δεν  θέλουν  να 

αντιμετωπίσουν, πόσο μάλλον να ελέγξουν, αυτές τις οικονομικές δυνάμεις. 

Σε  κάθε  περίπτωση,  το  κράτος  και  οι  θεσμοί  του  καθώς  και  οι  πολιτικές 

διαδικασίες  και  τα  πολιτικά  κόμματα  (όπου  υπάρχουν),  αφήνουν  τους 

ανθρώπους στο έλεος δυνάμεων απέναντι στις οποίες πρέπει να αντιδράσουν 

με  άλλα  μέσα  -  μέσω  των  δικών  τους  κοινωνικών  κινημάτων.  Έτσι,  οι 

άνθρωποι  σχηματίζουν  ή  γίνονται  μέλη  σε  διάφορα  προστατευτικά  και, 

βασικά,  αμυντικά  κοινωνικά  κινήματα:  θρησκευτικά,  εθνοτικά,  εθνικά, 

φυλετικά,  φεμινιστικά,  οικολογικά,  ειρηνιστικά,  καθώς  και  κοινοτικά.  Τα 

περισσότερα  από  αυτά  τα  κινήματα  κινητοποιούνται  και  οργανώνονται 

ανεξάρτητα από το κράτος, τους θεσμούς του και τα πολιτικά κόμματα. Δεν 

θεωρούν  το  κράτος  και  τους  θεσμούς  του  και  ειδικότερα  την  ένταξη  ή  τη 

δραστηριότητα στα πολιτικά κόμματα ως επαρκή ή κατάλληλα μέσα για την 

επιδίωξη των στόχων τους. Πράγματι, σε μεγάλο βαθμό, ο μεγάλος αριθμός 

μελών και η δύναμη των κοινωνικών κινημάτων αποτελεί  αντανάκλαση της 

απογοήτευσης  των  ανθρώπων -  καθώς και  της  αναζήτησης  εναλλακτικών 

προτάσεων - στην πολιτική διαδικασία, τα πολιτικά κόμματα, το κράτος και την 

κατάληψη της κρατικής εξουσίας στη Δύση, το Νότο και την Ανατολή. 

Η  συνειδητοποίηση  της  αποτυχίας  των  επαναστατικών  και  ρεφορμιστικών 

κομμάτων  και  καθεστώτων  σ'  όλα  τα  μέρη  του  κόσμου  να  εκφράσουν 

επαρκώς τη διαμαρτυρία των ανθρώπων και να προσφέρουν βιώσιμες και 

ικανοποιητικές  εναλλακτικές  λύσεις,  είναι  η  βασική  αιτία  της  λαϊκής 
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μετακίνησης προς τα κοινωνικά κινήματα. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις τα 

παράπονα  και  οι  διαμαρτυρίες  των  ανθρώπων κατευθύνονται  ενάντια  στο 

κράτος και τους θεσμούς του, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα κοινωνικά κινή-

ματα  προσπαθούν  να  επηρεάσουν  την  κρατική  δραστηριότητα  ασκώντας 

πίεση κυρίως απ'έξω και πολύ πιο σπάνια από μέσα. Μόνο μερικά εθνοτικά 

και  εθνικιστικά,  και  στον  ισλαμικό  κόσμο  μερικά  θρησκευτικά  κινήματα, 

επιδιώκουν ένα δικό τους κράτος.

 

Παρ'όλα  αυτά,  ένα  από τα  κύρια  προβλήματα  των  κοινωνικών  κινημάτων 

είναι, η συνύπαρξη τους με τα εθνικά κράτη και τα κόμματα. Μια εικόνα αυτού 

του προβλήματος μας δίνει  το Πράσινο Κίνημα/Κόμμα στη Δυτική Γερμανία 

που από οικολογικό κίνημα της βάσης μεταβλήθηκε σ' ένα κοινοβουλευτικό 

κόμμα. Η πτέρυγα των "Ρεάλος" (ρεαλιστική Realpolitik72) υποστηρίζει ότι το 

κράτος, το κοινοβούλιο, τα πολιτικά κόμματα κ.λπ. είναι πραγματικότητες τις 

οποίες  το  κίνημα  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη  και  να  χρησιμοποιεί  προς 

όφελος του και ότι  η επιρροή ασκείται  αποτελεσματικότερα μέσα από τους 

θεσμούς  αυτούς  και  σε  συνεργασία  με  άλλα  κόμματα.  Η  πτέρυγα  των 

"Φούντις"  (φοντα-  μενταλιστές)  υποστηρίζει  ότι  η  συμμετοχή  σε  κρατικούς 

θεσμούς (καθώς και οι  συμμαχίες με άλλα πολιτικά κόμματα όπως είναι  οι 

σοσιαλδημοκράτες)  αποτελεί  απεμπόληση  των  στόχων  του  Πράσινου 

κινήματος και εκπόρνευση των θεμελιακών αξιών του, ακόμα δε και της ίδιας 

της ταυτότητας του κινήματος. Εθνοτικά, εθνικιστικά, θρησκευτικά, και μερικά 

ειρηνιστικά και κοινοτικά κινήματα αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και 

μερικές φορές δεν μπορούν να αντισταθούν στην πίεση να επιχειρήσουν να 

δράσουν μέσα στο κράτος, ως τμήμα (ή μέσω) ενός πολιτικού κόμματος ή 

άλλου κρατικού θεσμού. Αλλά τότε τα κινήματα διατρέχουν τον κίνδυνο να 

απεμπολήσουν την αποστολή τους, να αποστρατεύσουν ή να απωθήσουν τα 

μέλη τους και  να αυτοαναιρεθούν ως κινήματα.  Το ζήτημα που προκύπτει 

είναι εάν ο σκοπός αγιάζει  τα μέσα και εάν μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα 
72http://en.wikipedia.org/wiki/Realpolitik   
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μέσω  άλλων  πιο  θεσμοποιημένων  μέσων  που  δεν  έχουν  σχέση  με  τα 

κινήματα.  Επιπλέον,  το  ζήτημα  που  εγείρεται  είναι  εάν  παλιά  κοινωνικά 

κινήματα,  που  συχνά  δημιουργούνταν  ως  μαζικές  μετωπικές  οργανώσεις 

πολιτικών κομμάτων, αντικαθίστανται σήμερα από νέα κοινωνικά κινήματα τα 

οποία μετεξελίσσονται  τα ίδια σε πολιτικά κόμματα.  Στην περίπτωση όμως 

αυτή, τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στα παλιά και τα νέα κοινωνικά κινήματα, 

και τι γίνεται με τα μη-κρατικά, τα εξω-κρατικά, αντικρατικά και αντι- κομματικά 

αισθήματα,  καθώς  και  την  κινητοποίηση  πολλών  μελών  των  κινημάτων 

αυτών; Θα πρέπει ίσως να μεταθέσουμε το ερώτημα και να αναζητήσουμε την 

απάντηση στην εξέταση του κύκλου ζωής των κοινωνικών κινημάτων και την 

αντικατάσταση των παλιών από νέα κοινωνικά κινήματα.

 

5. Κοινωνικά κινήματα και κοινωνικός μετασχηματισμός73

Τα  κοινωνικά  κινήματα  είναι  σημαντικοί  φορείς  του  κοινωνικού 

μετασχηματισμού  και  των  νέων  οραμάτων,  παρά  τον  αμυντικό  τους 

χαρακτήρα, τα όριά τους και τις σχέσεις τους με το κράτος που αναφέρθηκαν 

πιο πάνω. Ένας λόγος για τον οποίο τα κοινωνικά κινήματα είναι σημαντικά 

είναι  το κενό που καλύπτουν εκεί  όπου το κράτος και άλλοι κοινωνικοί  και 

πολιτιστικοί θεσμοί δεν έχουν τη δύναμη ή τη θέληση να ενεργήσουν προς 

χάριν των συμφερόντων των μελών τους. Πράγματι, όπως είδαμε πιο πάνω, 

τα κοινωνικά κινήματα παρεμβαίνουν εκεί όπου δεν υπάρχουν θεσμοί ή εκεί 

όπου οι υπάρχοντες θεσμοί αποτυγχάνουν να εξυπηρετήσουν ή παραβιάζουν 

και έρχονται σε αντίθεση με τα συμ-φέροντα των ανθρώπων. Εάν οι συνθήκες 

που δημιουργούν και στηρίζουν ένα κοινωνικό κίνημα εκλείψουν, εξαφανίζεται 

και  το  κίνημα.  Εάν ένα  κίνημα επιτύχει  τους  στόχους του  ή  οι  στόχοι  του 

παύουν να έχουν σχέση με τα προβλήματα των μελών του, τότε χάνει  την 

απήχησή του. Χάνει την ορμή του και σβήνει ή γίνεται απολίθωμα.

73    Δημουλής Δ. http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=760 
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Ωστόσο, μεγάλο μέρος του κοινωνικού μετασχηματισμού,  των πολιτιστικών 

αλλαγών  και  της  οικονομικής  ανάπτυξης,  προκύπτει  σαν  αποτέλεσμα 

θεσμών,  δυνάμεων  και  σχέσεων  που  δεν  έχουν  σχέση  με  τα  κοινωνικά 

κινήματα  ή  τις  πολιτικές  διαδικασίες  στα  εθνικά  κράτη.  Η  παγκόσμια 

οικονομική ανάπτυξη, η εκβιομηχάνιση, οι τεχνολογικές αλλαγές, ο κοινωνικός 

και  πολιτιστικός  "εκσυγχρονισμός"  ήταν  και  είναι  διαδικασίες  που  σπάνια 

κινούνται ή καθοδηγούνται από κοινωνικά κινήματα ή (κρατικούς) πολιτικούς 

θεσμούς.  Η  παρέμβασή  τους  είχε  το  χαρακτήρα  περισσότερο  αντίδρασης 

παρά  προώθησης.  Παρόλο  που  δεν  πρέπει  να  υποτιμούμε  την  κρατική 

παρέμβαση (όπως κάνουν οι οπαδοί της ελεύθερης αγοράς), οι περιορισμοί 

της γίνονται όλο και μεγαλύτεροι σε μια παγκόσμια οικονομία της οποίας, οι 

κύκλοι  και  οι  τάσεις  είναι  σε  μεγάλο  βαθμό  εκτός  ελέγχου.  Ακόμα  και  η 

"σοσιαλιστική" κρατική ιδιοκτησία και ο σχεδιασμός δεν είναι σήμερα σε θέση 

να κατευθύνουν, ή ακόμα και να αντιμετωπίσουν, τις δυνάμεις της παγκόσμιας 

οικονομίας.

 

Οι συνθήκες αυτές θα έπρεπε να οδηγήσουν σε περισσότερο ρεαλισμό όσον 

αφορά τις προοπτικές των κοινωνικών κινημάτων (αλλά και  των πολιτικών 

θεσμών) καθώς και της πολιτικής τους, σχετικά με την εξουδετέρωση ή ακόμα 

και  τη  μεταβολή,  πόσο  μάλλον  την  απεξάρτηση  από  τις  παγκόσμιες 

οικονομικές δυνάμεις.  Αλλά κάτι  τέτοιο δεν συμβαίνει.  Το αντίθετο μάλιστα. 

Όσο  πιο  ισχυρές  και  ανεξέλεγκτες  γίνονται  οι  δυνάμεις  της  παγκόσμιας 

οικονομίας, ιδιαίτερα κατά την τωρινή περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης,  τόσο  περισσότερο  οδηγούν  στη  δημιουργία  νέων  κοινωνικών 

κινημάτων,  τα  οποία  διεκδικούν  αυτονομία  και  ασυλία  απέναντι  στις 

παγκόσμιες δυνάμεις και από τις οποίες υπόσχονται  να προστατεύσουν τα 

μέλη  τους  ή  να  τις  υπερνικήσουν.  Μεγάλο  μέρος  της  έλξης  πολλών 

κοινωνικών  κινημάτων,  προέρχεται  ακριβώς  από  την  ηθική  δύναμη  της 
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υπόσχεσής τους να ελευθερώσουν όσους συμμετέχουν σ' αυτά από τη βαθιά 

αίσθηση αδικίας για τη στέ-ρηση, (ή την απειλή στέρησης) των αναγκαίων 

προς το ζην, της κοινωνικής θέσης και της πολιτιστικής ταυτότητας. 

  

6.  Κοινωνικά  κινήματα  και  η  αποσύνδεση  από  τον  καπιταλισμό  και 
μετάβαση στο σοσιαλισμό

      Τα  κοινωνικά  κινήματα  μπορεί  να  θεωρηθούν  ότι  προσφέρουν  νέες 

ερμηνείες  και  λύσεις  στην  προβληματική  της  "αποσύνδεσης"  από  τον 

καπιταλισμό  και  της  "μετάβασης  στο  σοσιαλισμό".  Η  αποσύνδεση  των 

εξαρτημένων εθνικών κρατών του Νότου από την παγκόσμια καπιταλιστική 

οικονομία και τους κύκλους της αποδείχθηκε αδύνατη κατά τη διάρκεια του 

μεταπολεμικού μπουμ. Οι Ανατολικές χώρες, έχουν ήδη επανασυνδεθεί, στη 

διάρκεια της παρούσας κρίσης, με την παγκόσμια οικονομία, καθώς και με 

τους κύκλους της και την τεχνολογική της ανάπτυξη. Καμιά εθνική οικονομία ή 

κράτος και  σχεδόν κανένα πολιτικό κόμμα στον κόσμο δεν θεωρεί  σήμερα 

σοβαρή πρακτική πρόταση την αποσύνδεση της εθνικής οικονομίας. Ωστόσο, 

εάν  το  εθνικό  κράτος  και  η  οικονομία  δεν  είναι  και  δεν  μπορούν  να  είναι 

ανεξάρτητα σήμερα ή στο εγγύς μέλλον, ίσως η ιδέα της "αποσύνδεσης" θα 

έπρεπε να επανερμηνευθεί, παρά να εγκαταλειφθεί ολοκληρωτικά.

Μπορούμε να ερμηνεύσουμε εκ νέου την προβληματική της "αποσύνδεσης" 

με βάση τους διαφορετικούς, νέους δεσμούς, που πολλά κοινωνικά κινήματα 

προσπαθούν να σφυρηλατήσουν ανάμεσα στα μέλη τους και την κοινωνία, 

καθώς και μέσα στην ίδια την κοινωνία.  Τέτοια παραδείγματα έχουμε στην 

περίπτωση  των  γυναικείων  και  ορισμένων  οικολογικών  κινημάτων.  Πολλά 

κοινωνικά κινήματα επιδιώκουν να προστατέψουν τα μέλη τους, φυσικά και 

πνευματικά,  από  τις  ιδιοτροπίες  της  κυκλικής  παγκόσμιας  οικονομίας  και 

προτείνουν διαφορετικά είδη δεσμών με την οικονομία και την κοινωνία για τα 

μέλη τους. Ίσως θα έπρεπε να τροποποιήσουμε τον όρο "αποσύνδεση" ώστε 
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να  σημαίνει  διαφορετική  σύνδεση  ή  διαφορετικούς  δεσμούς.  Σ'αυτή  την 

περίπτωση,  τα  κοινωνικά  κινήματα  σήμερα  μετασχηματίζουν  κάποιους 

δεσμούς σε κάποιους άλλους προς όφελος των μελών τους.

Παρόμοια,  μπορούμε  να  ερμηνεύσουμε  εκ  νέου  την  προβληματική  και  τις 

προοπτικές μετάβασης στο σοσιαλισμό λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του 

υπαρκτού σοσιαλισμού και των σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων.

 

Ο  υπαρκτός  σοσιαλισμός  αποδείχθηκε  δυστυχώς  με  τον  τρόπο  που 

εφαρμόστηκε  ανίκανος  να  αποσυνδεθεί  από  την  παγκόσμια  καπιταλιστική 

οικονομία.  Επιπλέον,  παρά τα επιτεύγματα στην προώθηση μιας εκτατικής 

ανάπτυξης,  (μέσω  της  ευρείας  κινητοποίησης  ανθρώπινων  και  φυσικών 

πόρων),  απέτυχε  να  εξασφαλίσει  την,  μέσω  της  τεχνολογικής  εξέλιξης, 

εντατική  ανάπτυξη.  Πράγματι,  ο  ίδιος  κρατικός  σχεδιασμός  που  ήταν 

πλεονέκτημα  για  την  απόλυτη,  βιομηχανική,  αυταρχική,  εθνική  ανάπτυξη, 

αποδείχθηκε πως ήταν τελικά μειονέκτημα για την ανταγωνιστική τεχνολογική 

εξέλιξη  σε  μια  ραγδαία  μεταβαλλόμενη  παγκόσμια  οικονομία.  Η  συναφής 

πολιτική  οργάνωση  του  υπαρκτού  σοσιαλισμού  έχασε  την 

αποτελεσματικότητά της στο εσωτερικό και την απήχησή της στο εξωτερικό. 

Πιο σημαντικό ίσως είναι ότι έγινε πια φανερό ότι ο δρόμος για μια καλύτερη 

"σοσιαλιστική"  μελλοντική  αντικατάσταση  της  σύγχρονης  παγκόσμιας 

καπιταλιστικής οικονομίας δεν περνάει μέσα απ' τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Ο 

υπαρκτός σοσιαλισμός για τους υπέρμαχους  της ελεύθερης αγοράς , (όπως 

παρατήρησε ο Πολωνός οικονομολόγος Josef Pajestka74 σ'ένα συνέδριο, το 

1988,  στην  Κεντρική  Σχολή  Σχεδιασμού  και  Στατιστικής  στη  Βαρσοβία), 

φρακάρισε σε μια παρακαμπτήριο γραμμή, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος, (όπως 

74
The Relevance of Economic Theories: Proceedings of a Conference Held by the International 
Economic Association in Collaboration with the Polish Economic Association at Warsaw, Poland 
σ.σ. 12-15
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παρατήρησε ένας από τους συγγραφείς του παρόντος άρθρου), περνάει δί-

πλα σ' ένα εξπρές που κινείται στην κύρια γραμμή (αν και, όπως σημείωσε 

εύστοχα ο Pajestka, μπορεί να κατευθύνεται προς την άβυσσο).

 

Πράγματι,  οι  ουτοπικοί  σοσιαλιστές  μπορεί  να  αποδειχθεί  ότι  ήταν  πολύ 

λιγότερο  ουτοπικοί  απ'ό,τι  οι  υποτιθέμενοι  επιστημονικοί  σοσιαλιστές,  των 

οποίων  το  όραμα  κατέληξε  να  είναι  πολύ  περισσότερο  ουτοπικό  παρά 

ρεαλιστικό.  Επιδιώκοντας  (με  την  ανάλογη  οργάνωση)  να  αλλάξουν  την 

κοινωνία  με  μικρότερα,  άμεσα αλλά σταθερά βήματα  που δεν  απαιτούσαν 

κρατική εξουσία, οι ουτοπικοί σοσιαλιστές ήταν ίσως πιο ρεαλιστές από τους 

επιστημονικούς- και βρίσκονταν πιο κοντά τότε στα κοινωνικά κινήματα της 

εποχής μας απ'ό,τι οι "επιστημονικοί" σοσιαλιστές του προηγούμενου αιώνα. 

Και το σπουδαιότερο, πολλοί ουτοπικοί σοσιαλιστές πρότειναν και επιδίωξαν 

κοινωνικές αλλαγές και, ιδιαίτερα, διαφορετικές σχέσεις ανάμεσα στα φύλα, 

που στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν ή ξεχά-στηκαν από τους επιστημονικούς 

σοσιαλιστές.  Μερικά  σύγχρονα  κοινωνικά  κινήματα  θα  μπορούσαν  να 

αποκομίσουν  σημαντικό  όφελος  από  μία  μεγαλύτερη  εξοικείωση  με  τους 

στόχους,  την  οργάνωση  και  την  εμπειρία  των  πρώτων  ουτοπικών  σο-

σιαλιστών- καθώς και μερικών αναρχικών.

 

Επομένως,  η  πραγματική  μετάβαση  σε  μια  "σοσιαλιστική"  κοινωνία, 

εναλλακτική  στη  σημερινή  παγκόσμια  οικονομία,  κοινωνία  και  πολιτική, 

μπορεί να βρίσκεται πολύ περισσότερο στα χέρια των κοινωνικών κινημάτων. 

Τα κινήματα αυτά όχι μόνο πρέπει να παρεμβαίνουν για να σώζουν όσο το 

δυνατόν περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε απειλητική άβυσσο, 

αλλά πρέπει επίσης να φαίνονται ως οι πιο ενεργοί φορείς που σφυρηλατούν 

νέους δεσμούς για να μετασχηματίσουν τον κόσμο προς νέες κατευθύνσεις. 

Επιπλέον, μολονότι ορισμένα κοινωνικά κινήματα είναι υπο-εθνικά, λίγα είναι 
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εθνικά  ή  δι-εθνικά  (δηλαδή  μεταξύ  κρατών-εθνών)  και  πολλά,  όπως  τα 

γυναικεία,  τα  ειρηνιστικά  και  τα  οικολογικά,  θα  μπορούσαν  να  είναι  υπερ-

εθνικά  (δηλαδή  μη-εθνικά)  ή  λαός  προς  λαό  εντός  του  παγκόσμιου 

συστήματος. Δεν είναι ίσως καθόλου περίεργο ότι υπάρχει μεγαλύτερη υπερ-

εθνικότητα  ανάμεσα  στα  κοινωνικά  κινήματα  των  μητροπόλεων  παρά 

ανάμεσα στα πιο κερματισμένα του επίσης κερματισμένου και εξαρτημένου 

Τρίτου Κόσμου. Εντούτοις ο πραγματικός σοσιαλιστικός μετασχηματισμός - 

αν  θα υπάρξει  -  θα είναι  πολύ  πιο  εύπλαστος  και  ποικιλόμορφος αν  έχει 

φορέα τα κοινωνικά κινήματα παρά δυστυχώς  ο απατηλός "σοσιαλισμός σε 

μια χώρα".

 

7. Συμμαχίες και συγκρούσεις ανάμεσα στα κοινωνικά κινήματα

       Ίσως είναι  χρήσιμο - χωρίς να επιδιώκουμε να δώσουμε οποιαδήποτε 

συμβουλή- να εξετάσουμε τις πιθανότητες σύγκρουσης και αλληλοκάλυψης ή 

και  συμμαχιών  ανάμεσα  στα  διαφορετικά  είδη  κοινωνικών  κινημάτων.  Ο 

Αριστοφάνης  έχει  ήδη  σχολιάσει  τη  σχέση  ανάμεσα  στις  γυναίκες  και  την 

ειρήνη  στη  Λυσιστράτη.  Σήμερα  τα  γυναικεία  και  ειρηνιστικά  κινήματα 

μοιράζονται  μέλη  και  ηγεσία  και  ασφαλώς  προσφέρουν  ευκαιρίες  για 

συμμαχίες.  Στα  γυναικεία  κινήματα  και  τα  τοπικά  κινήματα  παρατηρείται, 

επίσης,  σημαντική  αλληλεπικάλυψη  από  άποψη  ουσιαστικής  συμμετοχής, 

μελών  και  ηγεσίας.  Οι  γυναίκες  είναι  ιδιαίτερα  δραστήριες  στα  κοινοτικά 

κινήματα  (και  στη  Λατινική  Αμερική  κυριαρχούν),  στα  οποία  προσδίδουν 

φεμινιστικές προοπτικές και πιέζουν για τα δικά τους αιτήματα, που βοηθούν 

στην αλλαγή των κινημάτων αυτών, των κοινοτήτων τους και ας ελπίζουμε και 

της κοινωνίας τους. Στη Δύση υπάρχει παρόμοια, εάν και μικρότερου βαθμού, 

αλληλεπικάλυψη  τα  περιβαλλοντικά,  οικολογικά  και  Πράσινα  κινήματα  στη 

Δύση μοιράζονται συμβατούς στόχους και μέλη με τα γυναικεία, ειρηνιστικά 

περιβαλλοντικά  και  κοινοτικά  κινήματα.  Έτσι,  τα  γυναικεία,  ειρηνιστικά  και 

κοινοτικά  κινήματα  -  τα  οποία  αποστρέφουν  το  πρόσωπο  τους  από  την 
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κρατική εξουσία και από εμπλοκές με τους πολιτικούς θεσμούς- προσφέρουν 

ευρύτατες ευκαιρίες για συμμαχίες ανάμεσα στα κοινωνικά κινήματα. 

Άλλες περιοχές αλληλεπικάλυψης (όσον αφορά τα μέλη) και συμβατότητας ή 

συμμαχιών μπορούν να παρατηρηθούν ανάμεσα σε ορισμένα θρησκευτικά, 

εθνοτικά-εθνικιστι-  κά  και  φυλετικά  κινήματα.  Το  κίνημα  που  ηγήθηκε  ο 

Αγιατολλάχ Χομεϊνί75 στο Ιράν, και μερικοί από τους πιστούς του αλλού στον 

ισλαμικό κόσμο, είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα μαζικής και επιτυχημένης 

κινητοποίησης  στην  εποχή  μας.  Οι  Σιχ  στο  Πουντζάμπ,  οι  Ταμίλ  στη  Σρι 

Λάνκα,  οι  Αλβανοί  στο  γιουγκοσλαβικό Κόσοβο,  οι  καθολικοί  Ιρλανδοί  στη 

Βόρεια Ιρλανδία και ίσως η Αλληλεγγύη στην Πολωνία είναι άλλα πρόσφατα 

παραδείγματα.  Αξίζει  ωστόσο  να  σημειώσουμε  ότι  αυτά  τα  θρησκευτικά-

εθνοτικά-εθνικιστικά  κινήματα  επιδιώκουν επίσης  την  κρατική  εξουσία ή  τη 

θεσμική  αυτονομία  και  μερικές  φορές  την  ενσωμάτωση  σ'ένα  γειτονικό 

εθνοτικό-εθνικό  κράτος.  Εάν  οι  κοινότητες  είναι  θρησκευτικά  και  εθνικά 

ομοιογενείς μπορεί να υπάρξει αλληλεπικάλυψη ή συμμαχία με τα μεγαλύτερα 

αυτά κινήματα.

 

Οι ευκαιρίες για συμβατότητα ή σύναψη συμμαχιών ανάμεσα σε διαφορετικά 

κοινωνικά κινήματα αυξάνονται όταν έχουν κοινά μέλη και/ή κοινούς εχθρούς. 

Έχουμε  ήδη  αναφέρει  την  επικάλυψη  όσον  αφορά  τη  συμμετοχή  των 

γυναικών γενικά στα διάφορα κοινωνικά κινήματα. Ωστόσο η κοινή ιδιότητα 

του  μέλους  επεκτείνεται  και  στα  άτομα,  και  ειδικότερα  σε  κάθε  γυναίκα 

χωριστά που συμμετέχει ενεργά σε διάφορα κοινωνικά κινήματα ταυτόχρονα 

ή  διαδοχικά.  Αυτοίοι  άνθρωποι  βρίσκονται  σε  θέσεις-κλειδιά  για  να  σφυ-

ρηλατήσουν  δεσμούς,  αν  όχι  συμμαχίες,  ανάμεσα  σε,  κατά  τα  άλλα, 

διαφορετικά κοινωνικά κινήματα. Τέτοιοι δεσμοί μπορούν να προκύψουν από 

την  επισήμανση  ενός  ή  περισσοτέρων  κοινών  εχθρών:  ένα  συγκεκριμένο 

κράτος,  κυβέρνηση  ή  τύραννο,  ένα  συγκεκριμένο  κυρίαρχο  θεσμό  ή 
75http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AC  
%CF%87_%CE%A7%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%8A%CE%BD%CE%AF 
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κοινωνική,  φυλετική  ή  εθνοτική  ομάδα,  ή,  ακόμα  λιγότερο  συγκεκριμένους 

εχθρούς, όπως "η Δύση", "ο ιμπεριαλισμός", "το κεφάλαιο", "το κράτος", "οι 

ξένοι", "οι άντρες", "η εξουσία" ή "η ιεραρχία". Επιπλέον, τόσο οι ευκαιρίες για 

συμμαχία,  όσο  και  η  μαζικότητα  και  ισχύς  της  κοινωνικής  κινητοποίησης, 

πιθανότατα,  αυξάνονται  όταν  οι  άνθρωποι  αντιλαμβάνονται  ότι  πρέπει  να 

υπερασπίσουν τους εαυτούς τους ενάντια σ'αυτούς τους εχθρούς.

 

Υπάρχουν,  επίσης,  σημαντικές  περιοχές  σύγκρουσης  και  ανταγωνισμού 

ανάμεσα  στα  κοινωνικά  κινήματα.  Ασφαλώς,  κινήματα  διαφορετικών 

θρησκειών και εθνοτήτων ή φυλών αντιπαρατίθενται ή ανταγωνίζονται μεταξύ 

τους. Συχνά,  τα  κοινωνικά  κινήματα  μαστίζονται  από  σοβαρές  εσωτερικές 

συγκρούσεις  σκοπών ή/και  μέσων.  Ασφαλώς,  όταν  τα  κοινωνικά  κινήματα 

είναι αποτέλεσμα συμμαχιών, ιδιαίτερα για προσωρινούς τακτικούς σκοπούς, 

οι  συμμετέχοντες  μπορεί  να  έχουν  διαφορετικούς,  και  μερικές  φορές 

αντίθετους,  σκοπούς  και/ή  προτιμήσεις  για  τα  μέσα.  Τέτοιες συγκρούσεις, 

ήταν  κοινές,  παραδείγματος  χάρη,  μεταξύ  των  αντιμπεριαλιστικών  εθνικο-

απελευθερωτικών  και  σοσιαλιστικών  κινημάτων  του  Τρίτου  Κόσμου.  Ο 

συνδυασμός θρησκευτικών και άλλων κοινωνικών κινημάτων, όπως αυτά με 

σημαντικά  στοιχεία  απελευθερωτικής  θεολογίας,  περιέχουν  επίσης  το 

ενδεχόμενο  της  εσωτερικής  σύγκρουσης.  Πράγματι,  πολλά  θρησκευτικά 

κινήματα, ή κινήματα με ισχυρό θρησκευτικό προσανατολισμό, φαίνεται πως 

περιέχουν  σημαντικούς  σπόρους  εσωτερικής  σύγκρουσης  ανάμεσα  σε 

προοδευτικούς  και  οπισθοδρομικούς  στόχους  ή,  μερικές  φορές,  στόχους 

φυγής απ' την πραγματικότητα. Η προσφυγή στη θρησκεία μπορεί να είναι ο 

κύριος,  ή  ο  μοναδικός,  τρόπος  για  να  κινητοποιηθούν  πολλοί  άνθρωποι 

ενάντια  σ'ένα  καταπιεστικό  καθεστώς  ή  για  να  υπερνικήσουν  τις 

καταπιεστικές, αλλοτριωτικές συνθήκες.
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       Μ'αυτήν την έννοια, η θρησκεία μπορεί να παρέχει μια απελευθερωτική, 

προοδευτική  επιλογή  -  όπως  αυτές  που  προσφέρονται  από  την 

απελευθερωτική θεολογία και τα κοινοτικά κινήματα που είναι συνδεδεμένα με 

την Εκκλησία στη Λατινική Αμερική. Ωστόσο, η ίδια η θρησκεία και η Εκκλησία 

μπορεί  επίσης  να  περιέχουν  σημαντικά  οπισθοδρομικά  και  αντιδραστικά 

στοιχεία.  Έτσι,  οπισθοδρομικά  στοιχεία  ή  στοιχεία  φυγής  υπόσχονται  να 

ξαναφέρουν το χρυσό 7ο αιώνα του Ισλάμ ή ακόμα και να εξαλείψουν όλα τα 

στοιχεία  του  εκδυτικισμού.  Κυριολεκτικά  αντιδραστικές  είναι  επίσης  οι 

ισλαμικές και καθολικές απόπειρες να γυρίσουν πίσω, ή να εμποδίσουν, την 

παραπέρα ανάπτυξη των προοδευτικών εξελίξεων στις σχέσεις μεταξύ των 

φύλων, συμπεριλαμβανομένων των διαζυγίων, του ελέγχου των γεννήσεων 

και των κοινωνικοοικονομικών ευκαιριών για τις γυναίκες, καθώς και άλλων 

πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Πράγματι, η θρησκεία είναι πιο συχνά 

ένα  εργαλείο  της  αντίδρασης παρά εργαλείο  των προοδευτικών δυνάμεων 

στη Δύση, την Ανατολή και το Νότο.

 

 8. Η θεωρητικοποιήση των κοινωνικών κινημάτων 

Όσο καιρό τα κοινωνικά κινήματα πρέπει να γράφουν τη δική τους ιστορία 

καθώς  προχωρούν,  δεν  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  -  και  το  μόνο  που 

μπορούν  να  κάνουν  είναι  να  απορρίψουν  σαν  αντιπαραγωγικές 

-οποιεσδήποτε έξωθεν συνταγές για το ποιος είναι ο προορισμός τους ή για 

το πώς πρέπει  να  φτάσουν εκεί.  Συγκεκριμένα  τα κοινωνικά  κινήματα  δεν 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν κανενός είδους φανταστικό προσχέδιο για το 

μέλλον  ,  αλλά  τα  οποία  είναι  τόσο  δημοφιλή  ανάμεσα  σ'αυτούς  που 

ισχυρίζονται ότι μιλούν εν'ονόματί τους. Για τον ίδιο λόγο, καλές συμβουλές 

από διανοούμενους και καλοπροαίρετους ανθρώπους είναι μάλλον δύσκολο 

να βρεθούν, αλλά και δύσκολο να αφομοιωθούν από τα κοινωνικά κινήματα. 

Ακόμα  πιο  ακατάλληλες  είναι,  ίσως,  οι  υποτιθέμενες  συμβουλές  από 

παρατηρητές  που  δεν  συμμετέχουν  ενεργά  .  Απ'  την  άλλη  μεριά,  πολλά 

90



κοινωνικά κινήματα μπορούν να ωφεληθούν και ωφελούνται από το όραμα 

και  τις  οργανωτικές  ικανότητες  όσων  συμμετέχουν,  και  πιο  σπάνια  από 

περαστικούς τρίτους, που μπορεί  να φέρουν ιδέες και  εμπειρίες  από άλλα 

κινήματα,  κόμματα και  θεσμούς76.  Πολλά κοινοτικά κινήματα,  συγκεκριμένα, 

ωφελούνται,  ή ακόμα και εξαρτώνται,  από την υποστήριξη έξωθεν θεσμών 

όπως η Εκκλησία, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (NGOs) και, περιστασιακά, 

ακόμα και από το κράτος. Τέτοιου είδους βοήθεια και εξάρτηση εμπεριέχει τον 

κίνδυνο να αφομοιωθούν μέσα στους θεσμούς μερικοί ηγέτες ατομικά, ή και 

ολόκληρη η ηγεσία και οι στόχοι της, ή ακόμα και το ίδιο το κοινωνικό κίνημα. 

Εντούτοις,  αυτό  που  κυρίως  χαρακτηρίζει  τα  κοινωνικά  κινήματα  είναι  ότι 

(πρέπει  να)  κάνουν  τα  πράγματα  με  το  δικό  τους  τρόπο.  Στην 

πραγματικότητα,  ίσως  το  πιο  σημαντικό  πράγμα  που  μπορούν  να 

προσφέρουν τα κοινωνικά κινήματα τόσο στα μέλη τους όσο και στα μη-μέλη 

είναι  η  ίδια  η  προσέγγισή  τους  που  βασίζεται  στη  συμμετοχή,  τον 

αυτομετασχηματισμό, και την αυθορμησία καθώς και η προσαρμοστικότητά 

τους. Εκεί βρίσκεται η ελπίδα που υπόσχονται για το μέλλον.

9. Η νέα δημοκρατία των πολιτών

Σαν συμπέρασμα, μπορεί να γεννηθεί το ερώτημα πώς μπορεί τα κοινωνικά 

κινήματα να είναι κυκλικά, προσωρινά, αμυντικά, ανταγωνιστικά και ασθενή 

και  την  ίδια  στιγμή  να  σφυρηλατούν  νέους  δεσμούς  που  βοηθούν  στο 

μετασχηματισμό της κοινωνίας σήμερα . Η απάντηση μπορεί να αναζητηθεί 

και ίσως βρεθεί στη συμμετοχή και συμβολή των κοινωνικών κινημάτων στην 

επέκταση και  τον επαναπροσδιορισμό της δημοκρατίας  στην κοινωνία των 

πολιτών.

 

Τόσο  στην  αστική,  όσο  και  στη  σοσιαλιστική  παράδοση  και  πρακτική,  ο 

σχηματισμός κράτους και εξουσίας κατείχε την πρώτη θέση, και η δημοκρατία 
76Αλεξανδρόπουλος Στέλιος , Θεωρίες για τη Συλλογική Δράση και τα Κοινωνικά Κινήµατα, Εκ.  

Κριτική, Αθήνα, 2001,σ.σ. 89-105
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προσδιορίζονταν πρωταρχικά με όρους πολιτικής ή οικονομικής συμμετοχής 

στις  κρατικές  υποθέσεις.  Ωστόσο,  ο  θεσμός  και  η  εξουσία  του  κράτους, 

ολοφάνερα, είναι όλο και λιγότερο τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπισθούν 

πολλές από τις κοινωνικές και  ατομικές ανησυχίες,  ιδιαίτερα στην κοινωνία 

των  πολιτών  της  Δύσης  αλλά  και  του  τρίτου  κόσμου.  Οι  παγκόσμιες 

οικονομικές  και  πολιτικές  δυνάμεις  που βρίσκονται  εκτός  κρατικού ελέγχου 

εξασθενίζουν  το  κράτος  προς  τα  έξω  και  το  καθιστούν  ανεπαρκές  στην 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτών του προς τα μέσα. Ταυτόχρονα, 

οι πολλαπλές κοινωνικές, πολιτιστικές και ατομικές ανησυχίες της κοινωνίας 

των πολιτών αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς ή αρνητικώς από τους κρατικούς 

θεσμούς ή την κρατική εξουσία. Αυτή η αδυναμία της πολιτικής εξουσίας, ίσως 

επιδεινώνεται  σε  περιόδους  κρίσης,  που  καθιστά  τους  καθιερωμένους 

κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού εξαιρετικά ανεπαρκείς.

Κατά  συνέπεια,  πολλαπλά  είδη  κοινωνικών  κινημάτων  αναδύονται  και 

κινητοποιούνται  για  να  ξαναγράψουν  τους  θεσμικούς  (δημοκρατικούς;) 

κανόνες  του  παιχνιδιού  ως προς  την  πολιτική  εξουσία  — και  μ'αυτόν  τον 

τρόπο να επαναπροσδιορίσουν το ίδιο το παιχνίδι. Ο στόχος είναι ότι, στην 

κοινωνία  των  πολιτών,  οι  κανόνες  αυτοί  πρέπει  να  βασίζονται  και  να 

περιλαμβάνουν  νέους  δημοκρατικούς  κανόνες,  ως  προς  την  κοινωνική  και 

πολιτική εξουσία. Μ'αυτό τον τρόπο τα κινήματα βοηθάνε να μετατοπισθεί το 

κοινωνικοπολιτικό κέντρο βαρύτητας από τη θεσμική, πολιτική ή οικονομική, 

δημοκρατία  (ή  άλλη  εξουσία)  στο  πλαίσιο  του  κράτους,  προς  μια  πιο 

συμμετοχική δημοκρατία των πολιτών (και εξουσία) στο πλαίσιο της κοινωνίας 

των πολιτών. Υπάρχουν τεράστιοι και ίσως αυξανόμενοι τομείς ενδιαφέροντος 

των πολιτών όπου η εμπιστοσύνη τους στη θεσμική πολιτική κρατική εξουσία 

είναι  ανεπαρκής  ή  ολοφάνερα  αντιπαραγωγική.  Σ'αυτούς  τους  τομείς,  οι 

πολιτικοποιημένοι πολίτες της κοινωνίας των πολιτών επιδιώκουν, χρησιμο-

ποιώντας  όλο  και  πιο  δημοκρατικές  διαδικασίες,  τα  ποικίλα,  και  συχνά 

αντιφατικά,  οικονομικά,  κοινωνικά,  κοινοτικά,  πολιτισμικά,  εθνοτικά, 

θρησκευτικά,  ιδεολογικά,  πολιτικά  και  άλλα  συμφέροντά  τους.  Γι'αυτό  το 
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σκοπό, οι πολίτες της κοινωνίας των πολιτών ενώνονται και κινητοποιούνται 

μέσα  από  εξίσου  ποικίλα  και  αυτόνομα  κοινωνικά  κινήματα  και  μη 

κυβερνητικές οργανώσεις.

 

Ταυτόχρονα, (και εν μέρει ως αποτέλεσμα) τα αιτήματα για δημοκρατία και την 

επέκτασή  της  -ή  τον  πρακτικό  επαναπροσδιορισμό  της  δημοκρατίας  των 

πολιτών-  γίνονται  όλο  και  πιο  επίμονα  παντού.  Στη  Δύση,  το  αίτημα  για 

περισσότερη  συμμετοχική  δημοκρατία  συνοδεύεται  ή  αντανακλάται  από τη 

μειωμένη συμμετοχή των ψηφοφόρων στις πολιτικές εκλογές. Στην Ανατολή, 

η νέα δημοκρατία εκδηλώνεται με τα κοινωνικά κινήματα των πολιτών στην 

Κίνα  και  με  χιλιάδες  νέους  πολιτικούς  ομίλους  και  άλλες  οργανώσεις.  Στο 

Νότο, η ατομική και μαζική συμμετοχή στα κινήματα και τις οργανώσεις για 

την  επαναδιαμόρφωση  της  κοινωνίας  των  πολιτών  και  της  κουλτούρας 

μοιράζεται  σχεδόν  την  πρώτη  θέση  με  την  προσπάθεια  κατάκτησης  και 

διαχείρισης  της  εξουσίας.  Στη  διαδικασία  αυτή,  η  σημασία  της  αυτόνομης 

συμμετοχικής  δημοκρατίας  των  πολιτών  στην  κοινωνία  των  πολιτών 

αυξάνεται, σε σχέση με τη σημασία της πολιτικής δημοκρατίας στο κράτος. Τα 

αυτόνομα συμμετοχικά κοινωνικά κινήματα συμμετέχουν ουσιαστικά σ' αυτή 

τη διαδικασία του κοινωνικού μετασχηματισμού.

   10.  Συμπεράσματα για  την την Νεολαία ως τον  πρωταγωνιστή των   
κινημάτων  

Η περίοδος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που διανύουμε αναδιατάσσει 

ριζικά  τους  κοινωνικούς  όρους  ένταξης  ευρύτερων  στρωμάτων,  τα  οποία 

εξωθούνται εκτός κοινωνικού ιστού. Αυτή η διαδικασία αφορά κατά βάση τα 

πιο ζωντανά στρώματα των κοινωνιών και ιδιαίτερα τη νεολαία. Η περίοδος 

όμως χαρακτηρίζεται και από την έξαρση των κοινωνικών αγώνων διεθνώς, 

με τα κοινωνικά και ειδικά τα νεολαιίστικα κινήματα που αναπτύσσονται σε μία 

σειρά από χώρες να παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα 
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παραδοσιακά κινήματα. Η εξέγερση των προαστίων στη Γαλλία το 2005, ο 

Δεκέμβρης του 2008 στην Ελλάδα, η πρόσφατη εξέγερση στο Λονδίνο, καθώς 

και οι  αραβικές εξεγέρσεις,  αποτελούν κατεξοχήν νεολαιίστικα ξεσπάσματα. 

Ταυτόχρονα, ο ρόλος της νεολαίας είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένος, τόσο ως 

προς τη φυσική παρουσία του όσο και ως ηγεμονική συνιστώσα αναφορικά με 

τις  μορφές  πάλης  (π.χ.  χρήση  μέσων  νέας  τεχνολογίας)  σε  κοινωνικά 

κινήματα  που  εμπλέκουν  ευρύτερα  κομμάτια  των  κοινωνιών,  όπως  τους 

«αγανακτισμένους» σε όλη την Ευρώπη.

 
Γιατί,  όμως, είναι  η νεολαία που παίζει  πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν τη 

διαδικασία;  Όπως  αναφέρθηκε  και  στα  προηγούμενα  κεφάλαια   αυτό  το 

ερώτημα  είναι  αναγκαίο  να  απαντηθεί  για  την  κατανόηση  των  σύγχρονων 

κοινωνικών κινημάτων, και των κοινωνικο-πολιτικών διεργασιών.  Σχετίζεται, 

άλλωστε, άμεσα και με μια δεύτερη ενδιαφέρουσα ερώτηση, που αφορά τα 

χαρακτηριστικά  των  κινημάτων  αυτών.  Η  νεολαία,  ως  ιδιαίτερη  κοινωνική 

κατηγορία77 ,  δεν  συγκροτεί  κοινωνική  τάξη,  αλλά  διαταξική  κατηγορία, 

κατηγοριοποίηση που προκύπτει από τη συμμετοχή των ατόμων στη σφαίρα 

της κατανάλωσης δια της ένταξής τους στον οικογενειακό μηχανισμό. Ωστόσο, 

αποκτά  μια  σειρά  κοινά  ιδεολογικά  και  πολιτικά  χαρακτηριστικά,  που 

καταλήγουν  σε  ιδεολογική  και  πολιτική  συνοχή,  αποτέλεσμα  της  ενιαίας 

ένταξης  στον  εκπαιδευτικό  μηχανισμό  (μηχανισμό  διακριτό  από  την 

παραγωγή), καθώς και σε συγκεκριμένες όψεις της παραγωγικής διαδικασίας 

(όταν τα άτομα εντάσσονται  σε αυτήν ως νεολαίοι  – π.χ. δομές μαθητείας, 

αλλά όχι  μόνο).  Αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά δημιουργούν τη δυνατότητα 

ύπαρξης  ενός  νεολαιίστικου  κινήματος,  που  μπορεί,  υπό  συνθήκες,  να 

ξεπεράσει τα κοινά συμφέροντα της νεολαίας και να συγκροτηθεί γύρω από 

πολιτικούς στόχους σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο.

 Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι μετασχηματισμοί του νεοφιλελευθερισμού 

σε  επίπεδο  οικονομικό  και  πολιτικό  χειροτερεύουν  ριζικά  τους  όρους 
77 Σύμφωνα με τον ορισμό του Νίκου Πουλαντζά, βλ. N. Poulantzas, Les classes 
sociales, L’Homme et la société 1972 σ.σ. 122-124
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κοινωνικής  ένταξης  ευρύτερων κοινωνικών  στρωμάτων,  αλλά  δημιουργούν 

και  το  έδαφος  νέων  ενοποιήσεων  σε  πολιτικό  επίπεδο.  Πράγματι, 

βρισκόμαστε μπροστά σε μία διπλή διαδικασία μετασχηματισμού όψεων του 

πολιτικού συστήματος, που επηρεάζει καθοριστικά τον τρόπο ανάπτυξης των 

κοινωνικών  και  πολιτικών  αντιστάσεων.  Από  τη  μία,  πρόκειται  για 

μετασχηματισμό  στο  πολιτικό  επίπεδο  που  αναδιατάσσει  τον  τρόπο 

παρέμβασης των κοινωνικών στρωμάτων στο πεδίο του κράτους μέσω της 

τροποποίησης  το  κοινωνικού  συμβολαίου,  όπως  αυτό  νοούνταν  τα 

προηγούμενα χρόνια. Η κατάρρευση της σοσιαλδημοκρατίας και η διολίσθησή 

της προς τη νεοφιλελεύθερη διαχείριση εντείνουν την αδυναμία ενσωμάτωσης 

των κοινωνικών συμφερόντων σε εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο. Ταυτόχρονα, 

οι  διάφοροι  θεσμοί  συνδέονται  πιο  άμεσα  με  το  κράτος  και  την  πολιτική 

εξουσία, οδηγώντας στην απαξίωσή τους και αντιμετωπίζοντας βαθιά κρίση 

νομιμοποίησης. Δημιουργείται έτσι έντονη κρίση πολιτικής εκπροσώπησης.

 

Η  σκλήρυνση  της  διαχείρισης  από  την  πλευρά  του  κράτους  και  των 

μηχανισμών του,  η  ανελαστικότητά  του  απέναντι  σε  διευρυμένα  κοινωνικά 

στρώματα  και  διεκδικήσεις,  η  αδυναμία  του  να  αναπαράγει  τους  δεσμούς 

ανάμεσα  στους  πολίτες  και  την  πολιτική,  και  να  παραγάγει  νέα  πεδία 

ηγεμονίας (υλικά και συμβολικά), η έλλειψη δημοσίου χώρου μέσα στον οποίο 

θα  μπορούσε  να  αναπτυχθεί  πολιτικός  διάλογος  που  θα  οδηγούσε  σε 

κοινωνικο-πολιτικές  αλλαγές  εντείνουν  το  αίσθημα  πολιτικού  αδιεξόδου  σε 

διευρυμένα  κοινωνικά  στρώματα.  Ο  κοινωνικός  συμβιβασμός  των 

προηγούμενων  χρόνων  αίρεται  με  αποτέλεσμα  την  μεγαλύτερη  άσκηση  . 

Δημιουργούνται  παράλληλα  ευρεία  στρώματα  πολιτικά  αποκλεισμένων, 

στρωμάτων που δεν υπάρχουν για το επίσημο πολιτικό σκηνικό. 

Η πολιτική περιορίζεται στις επίσημες μορφές άσκησής της, απορρίπτοντας 

την  παρέμβαση  του  λαϊκού  παράγοντα,  περιθωριοποιώντας  ευρύτερα 

στρώματα,  και  αποκλείοντας  από  τα  αποδεκτά  ρεπερτόρια  κάθε 

συγκρουσιακή μορφή. Παράλληλα, η διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου, 
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που διασφάλιζε τη συναίνεση ευρύτερων στρωμάτων στις κυρίαρχες μορφές 

διακυβέρνησης, οδηγεί σε συντηρητική και αυταρχική στροφή του πολιτικού 

συστήματος, με αυξανόμενο το ρόλο της φυσικής καταστολής, της επιτήρησης 

και της πειθάρχησης.

 

Από την άλλη πλευρά, οι μετασχηματισμοί στο οικονομικό επίπεδο οδηγούν 

στη δομική μετάλλαξη της εργασίας και άρα στην τροποποίηση της σχέσης 

κεφαλαίου-εργασίας, που επηρεάζει καθοριστικά τον τρόπο συγκρότησης των 

δυνάμεων  της  εργασίας.  Οι  μεταρρυθμίσεις  στο  πεδίο  αυτό  είναι  δομικές. 

Διαρρηγνύουν τους συνεκτικούς δεσμούς ανάμεσα στους εργαζόμενους, και 

τους στερούν έναν κοινό χώρο ανάπτυξης των διεκδικήσεων και των αγώνων 

τους. Η αναδιάρθρωση στους χώρους εργασίας οδηγεί σε τροποποίηση των 

όρων συγκρότησης των δυνάμεων της εργασίας, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό 

την αποκέντρωσή τους. Παράλληλα, η σχέση ανάμεσα στο κεφάλαιο και την 

εργασία  δεν  καθορίζεται,  πλέον,  από  τη  μεσολάβηση  του  κοινωνικού 

συμβιβασμού των προηγούμενων χρόνων. Έτσι, τροποποιείται  η ανάπτυξη 

και  η  βαρύτητα  των  αγώνων  που  συγκροτούνται  γύρω  από  τη  σχέση 

κεφαλαίου-εργασίας. Αυτή η διαδικασία αφορά, στο μεγαλύτερο βαθμό της, τη 

νεολαία  (αρκεί  να  σκεφτούμε  ότι  τα  νεολαιίστικα  στρώματα  δουλεύουν 

κατεξοχήν σε αναδιαρθρωμένους χώρους και στη μερική απασχόληση).

 

11.Νεολαία σήμερα : η πρώτη γενιά που ξέρει ότι θα ζήσει χειρότερα 
από τις προηγούμενες
 

Έτσι, η ένταση της οικονομικής κρίσης οδηγεί στη χειροτέρευση των όρων 

ζωής ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων,  στη  συμπίεση των διαφορετικών 

κοινωνικών  διαστρωματώσεων  και  στη  δημιουργία  στρωμάτων  που 

αισθάνονται  ή  και  είναι  κοινωνικά  (και  όχι  μόνο  πολιτικά  ή  θεσμικά) 

αποκλεισμένα  εξαιτίας  της  διευρυμένης  οικονομικής  ανασφάλειας. 

Ταυτόχρονα, οι προσδοκίες μιας προηγούμενης περιόδου καταρρέουν, και οι 

πόρτες  διεξόδου  και  κοινωνικής  ανέλιξης  για  τους  περισσότερους  έχουν 
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μπλοκαριστεί.  Είναι  μάλλον  περιττό  να  ειπωθεί  σε  ποιο  βαθμό  πλήττεται 

ιδιαιτέρως η νεολαία από αυτή την πραγματικότητα.

 

Για ένα πολιτικό σύστημα όπως ο νεοφιλελευθερισμός, το οποίο υποσχόταν 

προσωπική κατοχύρωση και ένα μέλλον εγγυημένο υπό τις προϋποθέσεις της 

σκληρής εργασίας, των προσωπικών θυσιών και της υποταγής στις κυρίαρχες 

δομές είναι εντυπωσιακή και έντονα αποσταθεροποιητική η παραδοχή ότι η 

νεολαία αποτελεί την πρώτη γενιά (μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) που θα 

ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη78.

 

Τα  υψηλά επίπεδα  ανεργίας  της  νεολαίας  πριν  από την  οικονομική  κρίση 

εκτοξεύονται  στη συνέχεια.  Ακόμα περισσότερο,  η  απόκτηση ενός  πτυχίου 

κατά  κανόνα  δεν  εγγυάται  και  πολλές  φορές  δυσχεραίνει  τη  δυνατότητα 

εύρεσης εργασίας. Παράλληλα, η νεολαία είναι  αυτή που εισάγεται με τους 

χειρότερους όρους στην αγορά εργασίας, και συχνά χρησιμοποιείται (μαζί με 

το στρατό εφεδρείας των ανέργων, επίσης νέων συνήθως) ως προθάλαμος 

για  τη  γενίκευση  της  αναίρεσης  εργασιακών  δικαιωμάτων.  Πράγματι,  η 

νεολαία  αντιμετωπίζει  στο  μεγαλύτερο  βαθμό τους  χαμηλούς μισθούς,  την 

εργοδοτική  αυθαιρεσία  στην  πρόσληψη,  την  απόλυση  και  τις  συνθήκες 

εργασίας,  τη  μερική  απασχόληση,  και  τη  μαύρη  εργασία.  Τα  αντίστοιχα 

κυβερνητικά  μέτρα που πάρθηκαν σε  μια  σειρά  χώρες  κατοχυρώνουν την 

ένταξή  της  στην  αγορά  εργασίας  με  πολύ  χειρότερους  όρους,  ως  μέσο 

αύξησης  της  κερδοφορίας  του  κεφαλαίου,  κατάπνιξης  των  κοινωνικών 

αντιστάσεων  και  αναπαραγωγής  διαχωρισμών  εντός  του  σώματος  των 

εργαζομένων.

 

Φυσικά,  εκτός  από  τη  δυσχερή  οικονομική  κατάσταση,  η  νεολαία,  ως 

κοινωνική κατηγορία, υφίσταται καταπίεση σε πολλαπλά επίπεδα. Καταρχάς, 

78 Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ενδεικτική είναι μελέτη του Ευρωβαρομέτρου λίγο 
πριν από την εξέγερση τον Δεκέμβρη του 2008: 83% των συμμετεχόντων 
δηλώνουν ότι πιστεύουν πως η ζωή των παιδιών τους θα είναι δυσκολότερη από 
τη δική τους. Πηγή : Ευρωβαρόμετρο, φθινόπωρο 2008.
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εξαιτίας της εντεινόμενης λιτότητας, οι νέοι κερδίζουν όλο και πιο αργά την 

ανεξαρτησία τους από την οικογένεια. Αλλά και από νωρίτερα οι ρυθμοί ζωής 

της στο σχολείο, και σταδιακά και στο πανεπιστήμιο, είναι συχνά αβάσταχτοι. 

Από  μαθητές,  είναι  αναγκασμένοι  να  αθροίζουν  προσόντα,  ακολουθώντας 

δραστηριότητες  που  δεν  επιλέγουν  και  δεν  επιθυμούν  ανάμεσα  στα 

φροντιστήρια  και  το  καθημερινό  διάβασμα,  με  απώτερο σκοπό την είσοδο 

στην τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  που τους εισάγει  σε  έναν  νέο  φαύλο κύκλο 

συσσώρευσης  προσόντων  και  ανασφάλειας.  Η  πειθάρχηση  σε  αυτόν  το 

σκοπό και στα κυρίαρχα ιδεολογικά πρότυπα είναι μονόδρομος. Οποιαδήποτε 

άλλη συμπεριφορά θεωρείται αντικοινωνική και οφείλει να περιθωριοποιείται. 

Δημιουργείται  έτσι,  από  τη  μία  πλευρά  η  «εξαπατημένη  γενιά»  κατά  τον 

Μπουρντιέ,  η νεολαία που ακολουθεί  τις  κυρίαρχες νόρμες  δημιουργώντας 

προσδοκίες που δεν ικανοποιούνται, που καταπιέζεται και τελικά ζει μια ζωή 

που αισθάνεται κενή και χωρίς πραγματικά κίνητρα. Από την άλλη πλευρά, η 

«χαμένη γενιά»,  κατά τον Μάικ Ντέιβις,  η οποία δεν αποδέχεται  αυτήν την 

πραγματικότητα,  με  τρόπο  φυσικά  μη  οργανωμένο  (ελλείψει  και  πολιτικού 

φορέα  που  να  μπορέσει  να  εκπροσωπήσει  τα  συμφέροντά  της),  και 

περιθωριοποιείται.

Η κατάσταση  είναι  ακόμα  χειρότερη  για  τους  νέους  μετανάστες,  οι  οποίοι 

αντιμετωπίζουν  όλα  τα  παραπάνω,  όντας  σε  κατάσταση  διαρκούς 

αβεβαιότητας και αστάθειας, ιδίως οι μετανάστες δεύτερης γενιάς, άνθρωποι 

που συχνά γεννήθηκαν σε μια χώρα που δεν τους αναγνωρίζει  στοιχειώδη 

πολιτικά,  αλλά  και  κοινωνικά  δικαιώματα.  Γι’  αυτούς,  οι  προσδοκίες 

κοινωνικής κινητικότητας καταρρέουν ταχύτατα, ενώ είναι  συχνά αδύνατη η 

πραγματική ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

 

Για να επανέλθουμε στο ερώτημα των νεολαιίστικων κινημάτων και την αιτία 

της ανάδειξής τους ,  αυτό που παρατηρούμε σε μια σειρά χώρες (από τις 

ευρωπαϊκές νεολαίες της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Αγγλίας ως εκείνη των 

αραβικών  εξεγέρσεων)  είναι  η  συγκρότηση  μιας  ιδιότυπης  νεολαιίστικης 

ταυτότητας,  σεβόμενη τις  διαφορές,  η οποία ξεφεύγει  από τα καθιερωμένα 
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πολιτικά  σχήματα  και  διαδηλώνει  ως  τέτοια.  Η  Μαρία  Καραμεσίνη  μιλά 

επιτυχημένα για «ενότητα στη διαφορά» που προκαλεί δεσμούς αλληλεγγύης, 

αλλά  και  κοινές  διεκδικήσεις  και  αγώνες  79.  Πράγματι,  οι  μετέχοντες  στις 

νεολαιίστικες εξεγέρσεις δεν συμμετέχουν με βάση τα δικά τους συμφέροντα 

ως ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, αλλά στο όνομα μιας κοινής νεολαιίστικης 

ταυτότητας, που προκύπτει από την κοινή κοινωνική ένταξη. Χαρακτηριστικό 

το  παράδειγμα  των  μεταναστών,  που  συγκροτούν  κατά  κανόνα  ιδιαίτερες 

κοινότητες  και  μάλιστα σχετικά ανελαστικές  ως προς την ένταξή τους από 

άλλες  κοινωνικές  ομάδες,  αλλά,  στην  περίπτωση  των  συγκεκριμένων 

εξεγέρσεων,  συμμετείχαν  στο  όνομα  μιας  ενιαίας  ταυτότητας  που  τους 

ξεπερνούσε (μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις, χωρίς η αφορμή της εξέγερσης 

να τους αφορά άμεσα, π.χ. η περίπτωση Γρηγορόπουλου, που δεν ήταν καν 

μετανάστης).

 

Οι νεολαιίστικες αυτές κινητοποιήσεις παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που τις 

διαφοροποιούν  από  τα  παραδοσιακά  κινήματα.  Γι’  αυτό  άλλωστε,  σε  ό,τι 

αφορά τα κοινωνικά υποκείμενα, είναι πιο έντονη η παρουσία εκείνων που 

δεν είναι εξοικειωμένοι με τις κατεστημένες μορφές και τον πολιτικό λόγο των 

παραδοσιακών κινημάτων. Εξ ου και η περιορισμένη παρουσία σε αυτές τις 

μορφές εξέγερσης των σταθερών εργαζομένων ή ακόμα και των φοιτητών ως 

τέτοιων,  σε  αντίθεση  με  τους  μαθητές  ή  τους  ελαστικά  εργαζόμενους. 

Πρόκειται  για εξεγέρσεις  έντονα πολιτικοποιημένες με την έννοια μιας νέας 

πολιτικοποίησης:  στο  έδαφος  της  ραγδαίας  απαξίωσης  της  επίσημης 

πολιτικής  και  των  μορφών της,  ευρύτερα  κοινωνικά  στρώματα  οδηγούνται 

στην αναζήτηση νέων μορφών άσκησης της πολιτικής, που απομακρύνονται 

ή και αντιτάσσονται στις παραδοσιακές.

 

Από αυτή τη σκοπιά, μπορούμε να δούμε τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των 

εξεγέρσεων:  την  αμφισβήτηση  του  ρόλου  των  θεσμών  και  της 

79 Μ. Καραμεσίνη, «Οι δυσκολίες επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων στην Ελλάδα», Εποχή, 
2009 , σ.σ. 14 – 17
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αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και την έντονα αντισυστημική τοποθέτηση. 

Τις μορφές αυτό-οργάνωσης, την ανάγκη πειραματισμού και καινοτομιών σε 

ότι αφορά τις μορφές πάλης, την αυθόρμητη δράση, τη λειτουργία μέσα από 

ανοιχτές συνελεύσεις και δομές άμεσης δημοκρατίας. Τη χρησιμοποίηση ιδίων 

μέσων των συμμετεχόντων, και όχι των ήδη υπαρχόντων μέσων (π.χ. χρήση 

εναλλακτικής πληροφόρησης μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης ). 

Την  αναβάθμιση  της  παρέμβασης  στο  πεδίο  της  καθημερινής  ζωής,  τη 

διάχυση μέσα στην πόλη εναλλακτικά προς τη συγκέντρωση σε συγκεκριμένα 

κεντρικά σημεία, την ανάγκη «επανακατάληψης»  του δημόσιου χώρου. Την 

υποβάθμιση του πολιτικού λόγου και την αναβάθμιση των πρακτικών και της 

δράσης,  την  άρνηση  καθοδήγησης  (εκφράζοντας  όψεις  απονομιμοποίησης 

της Αριστεράς και των παραδοσιακών κινημάτων). Και, βέβαια, την ιδιαίτερη 

σχέση του κινήματος με τη βία.

 

Φυσικά, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κινημάτων αυτών, που 

σχετίζονται  με  τους  διαφορετικούς  όρους  συγκρότησης  των  κοινωνικών 

σχηματισμών (καθώς και της Αριστεράς και του κινήματος μέσα σε αυτούς). 

Έτσι,  ύστερα  από  ενδελεχή  μελέτη,  θα  μπορούσαμε,  ίσως,  να  βρούμε 

περισσότερα  κοινά  στοιχεία  μεταξύ  του  «ελληνικού  Δεκέμβρη»  και  του 

κινήματος  των «αγανακτισμένων»  απ’  ό,τι  με  τις  εξεγέρσεις  των  γαλλικών 

προαστίων  και  του  Λονδίνου,  παρόλο  που  καταρχάς  φαίνονται  να 

εντάσσονται  στον  ίδιο  τύπο  κινητοποίησης.  Οι  εξεγέρσεις  σε  Γαλλία  και 

Λονδίνο είχαν εντονότερο το στοιχείο της τυφλής βίας και λιγότερο αυτό της 

συγκρότησης  νέων  σχέσεων,  μορφών  οργάνωσης  και  πρωτοβουλιών, 

έντονες στην εξέγερση του Δεκέμβρη. Άλλωστε, οι ειδικές συνθήκες ένταξης 

των μεταναστών αφενός,  και  αφετέρου  η διαφοροποίηση στο  επίπεδο της 

πόλης,  με  το  ρόλο  των  προαστίων,  τροποποιούν  σημαντικά  τους  όρους 

συγκρότησης των εξεγέρσεων σε Γαλλία και Αγγλία.

 

Ωστόσο, αποτυπώνουν στην πραγματικότητα διαφορετικές μορφές έκφρασης 

της  νεολαίας,  με  τα  χαρακτηριστικά  που  αναπτύξαμε  παραπάνω.  Τα 
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ερωτήματα που προκύπτουν σε σχέση με τις δυνατότητες διασύνδεσης και 

συντονισμού,  βαθύτερης  πολιτικοποίησης,  αλλά  και  τα  όριά  τους  είναι 

προφανώς αρκετά. Οι μορφές αυτές εκφράζουν όμως, προφανώς, την ανάγκη 

επανοικειοποίησης  της  πολιτικής∙  την  ανάγκη  συμμετοχής  στα  κοινά, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης ύπαρξης ανεξάρτητων δομών, δημοσίων 

χώρων, χώρων κοινωνικού πειραματισμού, εναλλακτικών αντιθεσμών, χώρων 

συνάντησης.  Εκφράζεται,  στην  πραγματικότητα,  η  ανάγκη  επιστροφής  στο 

πολιτικό,  αλλά  όχι  με  όρους  κυρίαρχους  ή  θεσμικούς  ,  επιστροφή  στην 

πολιτική, έξω από της παραδοσιακές μορφές άσκησής της.

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΘΕΡΜΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΜΟΥ ΣΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.  
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