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1. ΠΡΟΛΟΓΟ 

 Θζμα τθσ παροφςασ εργαςίασ αποτελεί θ μελζτθ και θ αποςαφίνθςθ των κοινωνικϊν κινθμάτων. 

Πιο ςυγκεκριμζνα πραγματοποιείται μια ςφγκριςθ τα κοινωνικϊν κινθμάτων πριν και μετά τθν 

ζξαρςθ του φαινομζνου τθσ παγκοςμιοποίθςθσ.  

 τθν αρχι πραγματοποιείται μια προςζγγιςθ του όρου των κοινωνικϊν κινθμάτων καταγράφοντασ 

με αυτό το τρόπο τα βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ και ςκιαγραφϊντασ τθν μορφι τουσ. θμαντικό 

ρόλο διαδραματίηουν αναλυτζσ όπωσ ο CharlesTilly και ο ErikNeveu, οι οποίοι ζχουν μελετιςει εισ 

βάκοσ το ςυγκεκριμζνο κζμα.  

 Ζπειτα, πολυ ςθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί ο διαχωριςμόσ του όρου των κοινωνικϊν κινθμάτων με 

άλλα κοινωνικά φαινόμενα. Παραδείγματοσ χάρθ τα πολιτικά κόμματα και οι εργατικζσ ενϊςεισ 

μπορεί να μοιράηονται  αρκετά κοινά γνωρίςματα με τα κοινωνικά κινιματα αλλά είναι όροι που δεν 

πρζπει να ςυνχαίονται και να ςυγκρίνονται μεταξφ τουσ. 

 Ο όροσ ςυλλογικι δράςθ αποτελεί κομβικό ςθμείο εξζταςθσ ςτο πεδίο των κοινωνιικϊν κινθμάτων. 

Αξίηει να αναηθτθκοφν οι λόγοι και οι αιτίεσ κατά τισ οποίεσ οι άνκρωποι κινθτοποιοφνται και 

αποφαςίηουν να ενωκοφν και να δράςουν προκειμζνου να πετφχουν ζνα κοινό ςκοπό. Οι ςυλλογικζσ 

δράςεισ αποκρυςταλϊνονται μζςα από τισ οργανϊςεισ και τισ κινιτοποιιςεισ. Άρα πρζπει να 

αναηθτθκοφν τα κοινά ςθμεία που ενϊνουν αυτοφσ τουσ δφο όρουσ προκειμζνου να υπάρξει μια 

ςυντονιςμζνθ δράςθ για ζνα κοινό ςκοπό. 

 τθν ςυνζχεια κα αναφερκοφν οι αντίπαλοι των κοινωνικϊν κινθμάτων. Για πιον λόγο κάπιοι 

αποφαςίηουν πωσ οι ςυλλογικζσ διεκδικιτικζσ δράςεισ αποτελοφν απειλι; και τι μζςα επιςτρατεφουν 

προκειμζνου να δράςουν καταςταλτικά ϊςτε να περιορίςουν όςο το δυνατό περιςςότερο τισ 

δράςεισ τουσ;  

Επιπρόςκετα παρουςιάηεται μια τάςθ πολιτικοποίθςθσ των κοινωνικϊν κινθμάτων. Πρζπει να 

αναηθτθκεί θ ςχζςθ αυτοφ του φαινομζνου τόςο γενικότερα με το πολιτικό γίγνεςκαι όςο και 

ειδικότερα με τα πολιτικά κόμματα που κατζχουν το κοινοβουλευτικό ζλεγχο. ε αυτό το ςθμείο 

πολυ ςθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ των επαγγελματιϊν, των λεγόμενων Λομπιςτϊν, που λειτουργοφν ωσ 

εποικοινωνιολόγοι- διαμεςολαβθτζσ μεταξφ των κοινωνικϊν κινθμάτων και του πολιτικοφ κόςμου. 

 Επίςθσ πολφ ςθμαντικό κεφάλαιο αποτελεί τα ρεπερτόρια δράςθσ των κοινωνικϊν κινθμάτων. 

Τπάρχουν διάφοροι μζκοδοι και τρόποι οι οποίοι επιςτρατεφονται προκειμζνου να επιτευχκεί το 

επικυμθτό αποτζλεςμα. Επίςθσ το ρεπερτόριο δράςθσ αντικατοπτρίηει τθν διαμαρτυρία και εκφράηει 

επι του πρακτζου τθν δυςαρζςκεια και τθν επικυμία των διεκδικιτϊν. 

Σζλοσ κα δωκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον οριςμό τθσ παγκοςμιοποίςθσ και πωσ επθρεάηει τα 

κοινωνικά κοινιματα, για πρϊτθ φορά ειςάγεται ο όροσ μεταυλιςτικά κινιματα. Σι διαφορζσ ζχουν 

τα μεταυλιςτικά κινιματα από τα υπόλοιπα παραδοςιακά κινιματα που υφίςτανται ζδω και 

αιϊνεσ;Σζλοσ πολυ ςθμαντικό ρόλο παίηουν τα ΜΜΕ ςτθν διαμόρφωςθ των ςφγχρονων διεκδικθτϊν. 

 

 

 

 

 



2. Η εννοιολογικι προςζγκιςθ του όρου <<κοινωνικό κίνθμα>> ςυμφωνα με τον CharlesTilly 

 Ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ κεωρθτικοφσ των κοινωνικϊν κινθμάτων, Ο CharlesTilly, Αμερικάνοσ 

ιςτορικόσ και κοινωνιολόγοσ, ξεκίνθςε τθν ζρευνα του προςπακϊντασ να απαντιςει ςτο ερϊτθμα:<< 

πϊσ, πότε και γιατί οι ςυνθκιςμζνοι άνκρωποι διατυπϊνουν ςυλλογικζσ διεκδικιςεισ ζναντι των 

δθμοςίων αρχϊν, άλλων κατόχων εξουςίασ, ανταγωνιςτϊν, εχκρϊν και ςτόχων τθσ λαϊκισ 

δυςαρζςκειασ και αποδοκιμαςίασ>>. Αρχικά, ο Tilly , αποφεφγει να χρθςιμοποιιςει τον όρο 

κοινωνικό κίνθμα, τθν δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι,  επειδι δεν είχε ζνα ςυγκεκριμζνο εννοιολογικό 

περιεχόμενο. Πίςτευε ότι αυτόσ ο όροσ πικανόν κα δθμιουργοφςε ςφγχυςθ παρά κα διευκόλυνε τθν 

επιςτθμονικι ζρευνα. τθν ςυνζχεια τθσ ερευνάσ του διαπίςτωςε ότι τα ςυγκρουςιακά γεγονότα που 

διαδραματίςτθκαν από το 17ου μζχρι 20ου αιϊνα ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ και Βόρεια Αμερικι τον 

ζκαναν να αλλάξει γνϊμθ. Οι ςυλλογικζσ διεκδικιςεισ κακθμερινϊν ανκρϊπων χάρισ ςτα 

επαναλαμβανόμενα ςυγκρουςιακά ρεπερτόρια τουσ επζφεραν ςοβαρζσ αλλαγζσ και διεκδικθτικζσ 

επιτυχίεσ. Επιπρόςκετα παρατθροφνται πωσ όλα αυτά τα κοινωνικά διεκδικθτικά ξεςπάςματα 

άρχιςαν να παίρνουν όμοια μορφι και να διαφαίνονται  ςυγκεκριμζνα χαρακτθρίςτθκα ανεξαρτιτωσ 

του πολιτικοφ και γεωγραφικοφ πλαιςίου που λαμβάνον τόπο. Δθλαδι μποροφςαν να εντοπιςτοφν 

κοινά ςτοιχεία ςυλλογικισ δράςθσ ανάμεςα ςε μια διδακτορικι χϊρα τθσ Λατινικισ Αμερικισ και ςε 

μια δθμοκρατικι Ευρωπαϊκι πρωτεφουςα. (Tilly,2007ςελ.12-13) 

φμφωνα με τον Tilly, Κοινωνικά Κινιματα ονομάηουμε όλεσ τισ ευρείεσ οργανϊςεισ που 

αποτελοφνται από διάφορεσ ομάδεσ ςυμφερόντων.Επιπλζον, αυτά αποτελοφν μεμονωμζνθ μορφι 

ςυγκρουςιακισ πολιτικισ. Πιο ςυγκεκριμζνα, με τον όρο ςυγκρουςιακι εννοείται ότι οι ομάδεσ 

πίεςθσ ενϊνονται και διεκδικοφν ςυμφζρονται που αν καταςτοφν δυνατά κα ζρκουν ςε άμεςθ 

ςφγκρουςθ με τα ςυμφζροντα τόςο του ίδιου του κράτουσ όςο και κάποιου Ιδιϊτθ. Επίςθσ ο όροσ 

πολιτικι αναφζρεται διότι πάντοτε ςτθν διαδικαςία διαμόρφωςθσ εμπλζκονται οι κυβερνιςεισ είτε 

ωσ διεκδικιτριεσ δυνάμεισ, είτε ωσ ςτόχοι- αποδζκτεσ των διεκδικιςεων είτε πάλι ωσ 

αποςταςιοποιθμζνοι μεςολαβθτζσ- παρατθρθτικζσ των ςυγκροφςεων.(Tilly,2007ςελ.19-20) 

 τθ ςυνζχεια, μπορεί εφκολα να διαπιςτωκεί πωσ ο Tillyδίνει μεγάλθ βαρφτθτα ςτα άτομα που 

απαρτίηουν ζνα Κοινωνικό Κίνθμα. Άνκρωποι από όλα τα κοινωνικά ςτρϊματα και από κάκε 

θλικιακι ομάδα καλοφνται να ςυςπειρωκοφν και να δθμιουργιςουν ενιαία ςυνείδθςθαπζναντι ςτον 

εκάςτοτε κοινό εχκρό. Η δυναμικι ζνωςθ εργατϊν, γυναικϊν, φοιτθτϊν και παραγόντων τθσ 

διανόθςθσ ςυνικωσ επιτυγχάνεταιεξαιτίασ του κλονιςμοφ τθσ δθμοκρατίασ μζςα ςτα πλαίςια ενόσ 

πολιτικοφ περιβάλλοντοσ.(Tilly,2007ςελ.15) ε αντίκετθ περίπτωςθ, δθλαδι όταν αρχίηει και 

ςυρρικνϊνεται θ ςυμμετοχι των ανκρϊπων ςτα κοινωνικά κινιματα ςθμαίνει πωσ ζχει αρχίςει θ 

κακοδικι τουσ πορεία.(Tilly,2007ςελ.20) 

3. Σα χαρακτθριςτθκά των κοινωνικϊν κινθμάτων. 

Χαρακτθριςτικά των Κοινωνικϊν Κινθμάτων μετά το 1750 αποτελοφν: 

1. Η εκςτρατεία, δθλαδι μια επίμονθ οργανωμζνθ δθμόςια προςπάκεια διατφπωςθ ςυλλογικϊν 

διεκδικιςεων ζναντι κατεςτθμζνων αρχϊν-ςτόχων. (Tilly, 2007) 

2. Χριςθ ςυνδυαςμϊν από τισ παρακάτω μορφζσ πολιτικισ δράςθσ: δθμιουργία ενϊςεων και 

ςυναςπιςμϊν ειδικοφ ςκοποφ, δθμόςιεσ ςυγκεντρϊςεισ, επίςθμεσ παρελάςεισ, ολονυχτίεσ, 

ςυλλαλθτιρια, διαδθλϊςεισ, εκςτρατείεσ για ςυγκεκριμζνα αιτιματα, δθλϊςεισ και καταχωρίςεισ 

ςτα μζςα ενθμζρωςθσ και διανομι φυλλαδίων (ασ αποκαλζςουμε το μεταβαλλόμενο αυτό ςφνολο 

παραςτάςεων ρεπερτόριο του κοινωνικοφ κινιματοσ), και 



3. υντονιςμζνεσ δθμόςιεσ παραςτάςεισ Αξιοςφνθσ, Ενότθτασ, Πολυάρικμου και Δζςμευςθσ (ΑΕΠΔ) 

των ςυμμετεχόντων για λογαριαςμό τουσ και απζναντι ςτουσ υποςτθρικτζσ τουσ.(Tilly,2007ςελ.20-

21) 

Τπάρχουν γεγονότα που ζχουν πολλά κοινά ςτοιχεία με τα κοινωνικά κινιματα και οι αναλυτζσ πολφ 

εφκολα μπορεί να τα ταυτίςουν με αυτά. Οπότε παρατθροφνται οι εξισ τρεισ ςυγχφςεισ: 

1. Οι αναλυτζσ και οι ακτιβιςτζσ ςυνθκίηουν να εκτείνουν καταχρθςτικϊσ τον όρο κοινωνικό κίνθμα 

ςε κάκε ςχετικι λαικι ςυλλογικι δράςθ θ τουλάχοςτον ςε κάκε λαικθ ςυλογικι δράςθ οιυ εκρίνουν. 

2. Οι αναλυτζσ ςυχνά ςυγχζουν τθ ςυλλογικι δράςθ ενόσ κινιματοσ με τισ οργανϊςεισ και τα δφκτια 

που υποςτθρίηουν τθ δραςθ θ ακόμθ κεωροφν ότι οι οργανϊςεισ και τα δίκτυα αποτελοφν το 

κίνθμα. Ζτςι ζχουμε τθν ταφτιςθ του περιβαλλοντικοφ κινιματοσ με τουσ ανκρϊπουσ, τα 

διαπροςωπικά δίκτυα και τισ οργανϊςεισ που ευνοοφν τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ αντί με τισ 

εκςτρατείεσ ςτισ οποίεσ εμπλζκονται( Tilly,2007ςελ.28-29). 

4. Η εννοιολογικι προςζγκιςθ του όρου <<κοινωνικό κίνθμα>>ςυμφωνα με τονErikNeveu. 

Ο Γάλλοσ ακαδθμαϊκόσ ErikNeveu κεωρεί ότι θ προςπάκεια δθμιουργίασ ενόσ οριςμοφ για τα  

Κοινωνικά Κινιματα δεν κακίςταται πάντα αποτελεςματικι. Ειδικότερα, αυτι θ απόπειρα οριςμοφ 

ουςιαςτικά προςπακεί να βάλει ςε καλοφπι μια ζννοια τθν οποία ο κάκε άνκρωποσ εκλαμβάνει και 

ερμθνεφει διαφορετικά ςτθριηόμενοσ ςτθν εμπειρία και ςτα ερεκίςματα που δζχεται από το 

περιβάλλον του. υγκεκριμζνα ο Neveu αναφζρει ότι << Όταν μιλάμε για κοινωνικά κινιματα, 

εννοοφμε πωσ κάποια άτομα, που ςυνικωσ ανικουν ςτθν ίδια κοινωνικι κατθγορία, διεκδικοφν 

κάτι. Εκφράηουν τα αιτιματά τουσ με γνωςτά μζςα, όπωσ θ απεργία, θ διαδιλωςθ, θ κατάλθψθ ενόσ 

δθμόςιου κτθρίου.>> (Neveu,2010) 

 Όπωσ διαπιςτϊκθκε από τον παραπάνω οριςμό , τα κοινωνικά κινιματα πρϊτον είναι άμεςα 

ςυνδεδεμζνα με ζνα ςφνολο μορφϊν διαμαρτυρίασ, δθλαδι τα επονομαηόμενα ρεπερτόρια 

ςυλλογικισ δράςθσ, και δεφτερον ακολουκοφν ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ και γεγονότα. Πλζον ζχει 

καταςτεί ςχετικά εφκολο οι άνκρωποι να μποροφν να αναγνωρίηουν τισ ςυλλογικζσ δράςεισ, όποτε 

αυτζσ εμφανίηονται ςτθν κοινωνία, όμωσ δεν κεωρείται αυτονόθτο ότιμποροφν εφκολα να 

παρατθρθκοφν κοινωνικά κινιματα άλλων κοινωνιϊν και άλλων εποχϊν. Αυτό το κενό καλφπτουν οι 

Ιςτορικοί αναλυτζσ όπου μποροφν να ερμθνεφςουν τθν ςθμαςία που ζχουν διάφορεσ ςυλλογικζσ 

πράξεισ διαμαρτυρίασ. Χωρίσ τισ κατάλλθλεσ επεξθγθματικζσ παρατθριςεισ από τουσ ειδικοφσ δεν 

κα καταλάβαινε κανείσ τθν κοινωνικι ςφγκρουςθπου περιλαμβάνει το κρζμαςμα τθσ γάτασ του 

αφεντικοφ , θ τθν εριςτικι επιλογι αρμάτων ςε ζνα καρναβάλι Ρομά το 1580 και οφτε τθν ςθμαςία 

του μαφρου περιβραχιόνιου που φόρεςανγιαπωνζηοι εργάτεσ εργοςταςίου το οποίο , κατά τα άλλα, 

λειτουργοφςε κανονικά. (Neveu,2010) 

 τθν ςυνζχεια μια ακόμα παρατιρθςθ που μποροφμε να κάνουμε είναι κατά πόςο θ εμπειρία που 

διακζτουμε, και με βάςθ τθν οποία κατανοοφμε τουσ τρόπουσ διαμαρτυρίασ κζτει το ερϊτθμα 

μιπωσ οι μορφζσ ζκφραςθσ - με τον όποιο τρόπο διαμορφϊνονται αυτζσ- ςυναιςκθμάτων είναι τόςο 

κωδικοποιθμζνεσ, που μπορεί εφλογα κάποιοσ να υποςτθρίξει πϊσ προδιακζτουν εξαρχισ τθ 

διαμαρτυρία προσ μια κατεφκυνςθ. Επίςθσ, θ ςυςχζτιςθ των κοινωνιϊν κινθμάτων με τθν ζκφραςθ 

δυςαρζςκειασ δεν είναι αυτονόθτθ. Τπάρχουν κάποιεσ κοινωνικζσ ομάδεσ που δεν επιλζγουν το 

ςυνθκιςμζνο κινθματικό ρεπερτόριο ςυλλογικισ δράςθσ. Αυτι θ τακτικι ςε καμιά περίπτωςθ δεν 

υποβακμίηει οφτε και εξαλείφει τθν φπαρξθ ςοβαρϊν διεκδικιςεων από αυτζσ τισ κοινωνικζσ 

ομάδεσ, απλά πρζπει να αναηθτθκοφν τα άλλα μζςα που χρθςιμοποιόυν προκειμζνου να αναδείξουν 

και να υποςτθρίξουν τα αιτιματα τουσ. (Neveu,2010) 

 



5. nΔιαχωριςμόσ κινθμάτων και άλων κοινωνικϊν δεδομζνων. 

 κόπιμο είναι να δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο διαχωριςμό μεταξφ των κοινωνικϊν κινθμάτων και 

διάφορων άλλων κοινωνικϊν φαινομζνων. Δεν κα ιταν ςε καμία περίπτωςθ επικυμθτό θ αλόγιςτθ 

καταγραφιμεμονωμζνωνκοινωνικϊνπεριςτατικϊν που μπορεί να μοιάηουν με κινθματικζσ δράςθσ, 

κυρίωσ, εξαιτίασ τθσ χριςθσ παρόμοιου διεκδικθτικοφ ρεπερτορίου όπωσ για παράδειγμα μια 

απεργία πείνασ, θ ζνα φαινόμενο ομαδικισ παραίτθςθσ. Είναι πολφ ςθμαντικό οι ερεφνα να μθν 

μζνει ςτθν επιφάνια των γεγονότων και να είναι ςε κζςθ να διαχωρίηει τα περιςτατικά ανά 

περίπτωςθ ϊςτε να προκφπτει μια αντικειμενικότερθ ανάλυςθ του φαινόμενου των κοινωνικϊν 

κινθμάτων.(Neveu,2010)(ςελ.47-49) 

 κόπιμο είναι να γίνει διάκριςθ- ςφγκριςθ μεταξφ των κοινωνικϊν κινθμάτων και των πολιτικϊν 

κομμάτων, των προςτατευτικϊν ομάδων ςυμφερόντων. Αρχικά, τα κοινωνικά κινιματα προωκοφν 

κάποιο ςυγκεκριμζνο ςτόχο, ζχουν ανοιχτι ςυμμετοχι προκειμζνου να ζχει τθν δυνατότθτα να 

ςυμμετάςχει ο οποιοςδιποτε. Επίςθσ, θ κυβζρνθςθ δεν ηθτά το ίδιο ςυχνά τθ ςυμβουλι τουσ, διότι 

περιορίηεται ςτθν κοινι γνϊμθ και ςτα μζςα ενθμζρωςθσ, ωςτόςο ςυνικωσ προςπακοφν να τθν 

επθρεάςουν. Σα οφζλθ που μπορεί να κατακτιςουν τα κοινωνικά κινιματα τα απολαμβάνουν τόςο 

τα μζλθ όςο και τα μθ μζλθ. Σο κίνθμα επιδιϊκει επίςθσ τθν άςκθςθ επιρροισ ςε εκνικοφσ και 

παγκόςμιουσ φορείσ, ςε γενικισ φφςθσ κζματα πολιτικισ. Επιπλζον, ςτόχοσ δεν αποτελεί θ άνοδοσ 

ςτθν εξουςία  και ςπανίηει θ επίςθμθ οργάνωςθ, θγεςία και χρθματοδότθςθ. Σζλοσ, μποροφν να 

λειτουργιςουν ςε παγκόςμιο, τοπικό και εκνικό επίπεδο. 

 Σα πολιτικά κόμματα, ζχουν ακριβϊσ τα αντίκετα χαρακτθρίςτθκα από αυτά των ομάδων 

ςυμφερόντων. Αναλυτικότερα, ωσ πολιτικό κόμμα ορίηεται κάκε πολιτικι ομάδα που ςυμμετζχει ςτισ 

εκλογζσ με επίςθμο όνομα και λογότυπο, και θ οποία ζχει τθ δυνατότθτα να κατεβάηει υποψθφίουσ 

για τα δθμόςια αξιϊματα. Βαςικζσ προτεραιότθτεσ τουσ αποτελεί ο επθρεαςμόσ τθσ κυβζρνθςθσ και 

φυςικά θ εκλογι τουσ ςε κοινοβουλευτικά αξιϊματα. Επίςθσ, απαραίτθτα ςτοιχεία δόμθςθσ τουσ 

αποτελοφν θ επίςθμθ οργάνωςθ τουσ, θ αυςτθρι θγεςία που ζχουν και θ χρθματοδότθςθ τουσ 

(κρατικι, ι ιδιωτικι). Σελευταία διαφορά αποτελεί το επίπεδο ςτο οποίο δροφν, κοινοφνται και 

αναπτφςςονται, που είναι το εκνικό. (Hague/Harrop,2011) 

Οι προςτατευτικζσ ομάδεσ πίεςθσ, δεν ζχουν τόςο πολλζσ διαφορζσ ςε ςχζςθ με τα κοινωνικά 

κινιματα. Καταρχάσ, υπάρχει προάςπιςθ των κοινϊν ςυμφερόντων των μελϊν. τόχοσ αποτελεί θ 

άςκθςθ επιρροισ ςτθν εκνικι κυβζρνθςθ ςε ςυγκεκριμζνα ηθτιματα που επθρεάηουν τα μζλθ τθσ, 

ωςτόςο δεν ζχουν ςαν ςτόχο να αναλάβουν κάποιο πολιτικό αξίωμα. Η ςυμμετοχι ςε μια τζτοια 

ομάδα είναι κλειςτι- περιοριςμζνθ, για παράδειγμα για να γίνει μζλοσ κάποιοσ ςτον δικθγορικό 

ςφλλογο πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοσ δικθγόροσ. Όςο αναφορά τθν κυβζρνθςθ, ηθτείται ςυχνά θ 

γνϊμθ και θ ςυμβουλι αυτϊν των ομάδων προκειμζνου να γίνουν κοινοβουλευτικζσ μεταρρυκμίςεισ 

πάνω ςε κάποιο τομζα που τισ αφορά. Επίςθσ από τισ ωφζλειεσ που μπορεί να προκφψουν μζςο τισ 

δράςεισ τουσ, επωφελοφνται μόνα τα μζλθ τθσ ομάδασ. Σζλοσ, διακρίνονται και αυτζσ οι ομάδεσ από 

επίςθμθ οργάνωςθ, θγεςία και χρθματοδότθςθ.(Hague/Harrop,2011.ςελ414,302). 

6. Ο όροσ <<υλλογικι Δράςθ>> 

Ο όροσ <<ςυλλογικι δράςθ>> παρατθρείται πωσ χρθςιμοποιείται πολφ ςυχνά παρόλο που ζχει 

πολλά προβλιματα. Πιο ςυγκεκριμζνα το επίκετο ςυλλογικι παραπζμπει ςε πολλά κοινωνικά 

φαινόμενα ταυτόχρονα όπωσ για παράδειγμα ο <<κοινϊσ αγϊνασ>> ι <<Κινθτοποίθςθ και 

οργάνωςθ ενεργϊν μειονοτιτων>>. Οπότε είναι ςθμαντικό να πραγματοποιθκεί μια ςχετικι 

αποςαφινιςθ του όρου <<ςυλλογικι δράςθ>>.(Neveu,2010) 

 



-Ο χεδιαςμόσ ωσ ςτοιχείο τθσ υλλογικισ δράςθσ 

Ζνα πρϊτο ςτοιχείο τθσ ςυλλογικισ δράςθσ μποροφμε να ποφμε πωσ αποτελεί θ πρόκεςθ 

ςυνεργαςίασ. Αξίηει να επιςθμάνουμε πωσ, υπάρχουν καταςτάςεισ που εκδθλϊνονται εξαιτίασ τθσ 

ςφγκλιςθσ διαφόρων δρϊντων υποκειμζνων και εμπεριζχουν το ςτοιχείο τθσ τφχθσ θ τθσ ςφμπτωςθσ. 

Ζνα παράδειγμα αποτελεί το κλείςιμο τθσ εκνικισ οδοφ είτε από μια κινθτοποίθςθ νταλικζρθδων, 

είτε από μποτιλιάριςμα που δθμιουργείται από τουσ εκδρομείσ οι οποίοι κατευκφνονται με τα 

αυτοκίνθτά τουσ προσ τισ παραλίεσ. ε αυτό το παράδειγμα μποροφμε να διαπιςτϊςουμε ότι ςτθν 

πρϊτθ περίπτωςθ πρόκειται για μια μορφι ςυλλογικισ δράςθσ που χρθςιμοποιεί ζνα τρόπο 

διαμαρτυρίασ από το διεκδικθτικόρεπερτόριο. Αντικζτωσ, ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ πρόκειται για 

ζνα τυχαίογεγονόσ που ςε καμία περίπτωςθ δεν προζρχεται από ζνα προςχεδιαςμζνο ςυλλογικό 

πλάνο δράςθσ. (Neveu,2010) 

 Μια ακόμθ διάκριςθ που πρζπει να γίνει, είναι ο διαχωριςμόσ των διαδικαςιϊν διάδοςθσ 

πολιτιςμικϊν ςτοιχείων από τον οριςμό των κοινωνικϊν κινθμάτων. ίγουρα παρατθρείται ζντονα το 

ςτοιχείο τθσ ςυλλογικότθτασ ςτο φαινόμενο τθσ μόδασ, τθσ διαςκζδαςθσ, και του ευρφτερου τρόπου 

ηωισ των ανκρϊπων. Φαινομενικά όλα τα προαναφερκζντα υιοκετοφνται από τουσ ανκρϊπουσ 

μζςα από ελεφκερθ επιλογι. Ωςτόςο, το να αποδϊςει κάποιοσ αυτζσ τισ εκατομμφρια 

επαναλαμβανόμενεσ ελεφκερεσ αποφάςεισ ωσ τυχαίεσ από τθν μεγαλφτερθ μερίδα του πλθκυςμοφ 

κα ιταν πολφ άτοπο και επιφανειακό. Αποτελεί πολφ αξιοκαφμαςτοσ ο βακμόσ με τον οποίο 

επθρεάηονται οι άνκρωποι από τισ επιταγζσ τθσ κριτικισ, του τφπου, τθσ διαφιμιςθσ και γενικότερα 

από τθν επιβαλλόμενθ και επικρατοφςα μόδα πουκακιςτοφν τισ ςυλλογικζσ αποφάςεισ ωσ 

δυναμικζσ υποχρεϊςεισ. Ωσ φυςικό επακόλουκο, μετατρζπονται ςε μόδα ςτθν ζνδυςθ, ςτθν τζχνθ ι 

οδθγοφν ςτθν κακιζρωςθ αντικειμζνων ι κεμάτων όπωσ θ προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

Όμωσ, το χαρακτθριςτικό τουσ είναι ότι θ δθμιουργία αυτϊν τω φαινομζνων ςτο επίπεδο τθσ 

κοινωνίασ δεν είναι γενικά αποτζλεςμα ρθτισ πρόκεςθσ ςυνεργαςίασ ι ςυντονιςμζνθσ δράςθσ. 

Αρνθτικό ςτοιχείο τθσ επζκταςθσ μιασ μόδασ αποτελεί θ απϊλεια τθσ ιδιαιτερότθτασ και του 

προςωπικοφ χαρακτιρα των ανκρϊπων. Άρα, το ςυμπζραςμα που αποτυπϊνεται είναι ότι τα 

φαινόμενα διάδοςθσ πολιτιςμικϊν ςτοιχείων, ςτοιχείων δθλαδι που επιβάλλονται από τθν εκάςτοτε 

<μόδα>, αφοροφν τθν κοινωνιολογία τθσ κουλτοφρασ ι τθσ καινοτομίασ. Παράλλθλα με όλα αυτά 

πρζπει να αναγνωριςτεί ότι επθρεάηεται ςε πολφ μεγάλο βακμό τθν καταςκευι ταυτοτιτων όπου 

ςυμβολικϊν κόςμων ςτουσ οποίουσ μπορεί να ςτθριχκεί θ εμφάνιςθ κοινωνικϊν κινθμάτων. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί το πρωτοποριακό ςτυλ που υιοκζτθςε θ φοιτθτικι νεολαία 

του 1960.Αυτι θ καινοφργια μόδα ζγινε αιςκθτι ςτθν κόμμωςθ, ςτον ρουχιςμό και ςτον τρόπο ηωισ. 

Η αλλαγι των πολιτιςμικϊν ςτοιχείων ςυνδζονται τότε άμεςα με τθν εμφάνιςθ κάποιων κοινωνικϊν 

κινθμάτων όπωσ του αριςτεριςμοφ, του φεμινιςτικοφ κινιματοσ, και του κοινοβιακοφ κινιματοσ. 

Άρα, τα κοινωνικάκινιματα και οι πολιτιςτικζσ προςκικεσ δεν ςυνδζονται άμεςα αλλάπαρά μόνο 

Εμζςα μζςο τθσ αντανάκλαςθσ τουσ, ςτα διάφορα κοινωνικά κινιματα. Σζλοσ, ακόμα δεν μπορεί να 

απαντθκεί με ςιγουριά το ερϊτθμα, άν δθλαδι οι πολιτιςτικζσ εξελίξεισ αποτελοφν ζνδειξθ ι 

αντανάκλαςθ τθσ επιτυχίασ των κοινωνικϊν κινθμάτων.(Neveu,2010,ςελ.49-51) 

7. Οργανϊςεισ ζναντι Κινθτοποιιςεων: Σι ςυνδζει αυτοφσ τουσ δυο όρουσ 

 Ο όροσ <<ςυλλογικι δράςθ>>, με τθ ευρεία ζννοια,  μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί ςε ςχζςθ με 

τισ περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ του κόςμου τθσ παραγωγισ και τισ διοίκθςθσ. Οι ομοιότθτεσ 

μεταξφ μιασ δθμόςιασ Τπθρεςίασ, θ μιασ ιδιωτικισ επιχείρθςθσςε ςχζςθ με τα κοινωνικάκινιματα 

μποροφν να διαπιςτωκοφν ςτον υψθλό βακμό καταμεριςμοφ κακθκόντων, και ςτθν αυςτθρι 

οργάνωςθ τουσ από κοινοφ δράςθσ. Ωςτόςο, οι διαφορζσ ανάμεςα ςε αυτά τα δφο είναι 

πολυάρικμεσ και προφανείσ, κακϊσ θ εμπορικι παραγωγι αγακϊν και υπθρεςιϊν διακρίνεται 



απόλυτα από τθν κινθτοποίθςθ για μια διεκδίκθςθ. Επίςθσ ο βακμόσ κεςμοποίθςθσ των δυο αυτϊν 

όρων είναι πολφ δφςκολο να ςυγκρικεί. 

 τθν ςυνζχεια, πολφ βαςικι διαφορά αποτελεί θ φφςθ τθσ ςυμμζτοχθσ ςτισ οργανϊςεισ και ςτα 

κοινωνικά κινιματα. Είναι ςχεδόν αυτονόθτο ότι οι εργαηόμενοι που δουλεφουν ςε μια ιδιωτικι 

εταιρία, προκειμζνου να εξαςφαλίςουν το απαραίτθτο ειςόδθμα, κα προςζρχονται κακθμερινά ςε 

αυτιν και κα εργάηονται. Πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί επίςθσ θ ιεραρχικι οργάνωςθ τθσ 

επιχείρθςθσ θ ι ςθμαςία τθσ δουλείασ ωσ δομικοφ ςτοιχείου τθσ φπαρξθσ. Αντικζτωσ, ςε ζνα 

κοινωνικό κίνθμα ςε καμιά περίπτωςθ οι ςυμμετζχοντεσ δεν είναι υποχρεωμζνοι να ςυμμετζχουν ςε 

όλεσ τισ δράςεισ που γίνονται οπότε δεν είναι δεδομζνθ θ παρουςία των μελλϊν, όπωσ ςυμβαίνει 

ςτο προθγοφμενο παράδειγμα. Ζπειτα, θ πίςτθ αποτελεί ςοβαρι διαφορά  ανάμεςα ςτισ δυο 

κατθγορίεσ. Οι υπάλλθλοι μιασ επιχείρθςθσ δεν χρειάηεται να αςπάηονται τισ ιερζσ αξίεσ τθσ 

παραγωγισ του αγακοφ πχ αυτοκινιτων για να εργαςτοφν ςε αυτιν. Από τθν άλλθ πλευρά, απλοί 

άνκρωποι για να ςυμμετζχουν ςε ζνα κίνθμα κατά τθσ καταςτροφισ των δαςϊν, θ να ςτακοφν 

απζναντιςτισπυρθνικζσ δοκιμζσ πρζπει να πιςτεφουν ςτον αγϊνα που κα ςυμμετζχουνε και ςτθν 

ιδεολογία που πρεςβεφει. 

Οι προφανείσ διαφορζσ ανάμεςα ςτα κοινωνικά κινιματα και ςτισ οργανϊςεισ δείχνει ότι αποτελεί 

λανκαςμζνθ λογικι να ςυγκρίνουμε δυο ζννοιεσ που ςυγκλίνουν ωσ προσ τθν κοινι λογικι, τθν 

κοινωνιολογία και τθν ταξινόμθςθ τουσ. Ωςτόςο, μια δεφτερθ διερεφνθςθ φανερϊνει μια βακφτερθ 

προβλθματικι ςχετικά με τα κοινά ςτοιχεία που μοιράηονται. Αυτά κα ςκιαγραφθκοφν μζςα από τθν 

καταγραφι τεςςάρων παραδειγμάτων. 

 Η πρϊτθ περίπτωςθ αφορά τισ επιχειριςεισ. Μια καινοφργια τάςθ που ζχει ειςχωριςει ςτο 

μάνατημεντ είναι θ κζςπιςθ τεχνικϊν κινθτοποίθςθσ και παροχισ κινιτρων που πολλζσ φορζσ 

ταυτίηονται ςε εκείνεσ του κόςμουσ τθσ ςτράτευςθσ. Με αυτόν τον τρόπο, απλοί εργαηόμενοι -

ανεξάρτθτα τθσ ιεραρχικισ τουσ κζςθσ- μετατρζπονται ςε πραγματικοφσ <<αγωνιςτζσ>> τθσ 

επιχείρθςθσ, προκειμζνου να οδθγθκεί θ μιςκωτι εργαςία ςε μια μορφι πλιρουσ δζςμευςθσ ςτθν 

υπθρεςία ενόσ ςκοποφ. 

 Σο δεφτερο παράδειγμα αφόρα τθν λειτουργία μερικϊν τομζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Οι 

εκςτρατείεσ και γενικότερα ο τρόποσ όπου οι κρατικοί φορείσ προςπακοφν να προωκιςουν 

δθμόςιεσ πολιτικζσ, είναι πανομοιότθτεσ με τουσ ςτόχουσ και τα μζςα κινθματικϊν ομάδων. ε μια 

περίπτωςθ δθμόςιασ υγείασ, για παράδειγμα θ εκςτρατεία πρόςλθψθσ κατά του AIDS θ του 

αλκοολιςμοφ από το Τπουργείο Τγείασ, μπορεί να ςυγκρικεί με τισ δράςεισ ενόσ κινιματοσ κατά του 

AIDS, ι με αυτζσ μιασ ζνωςθσ εναντίον του αλκοολιςμοφ. 

τθν ςυνζχεια, υπάρχουν ακόμα δφο παραδείγματα για τθ ςχζςθ μεταξφ μορφϊν ςυλλογικϊν 

δράςεων και ςτθ λογικι οικονομικϊν και γραφειοκρατικϊν οργανϊςεων. Αρχικά, θ επιχειρθματικι 

λογικι παίηει όλο και μεγαλφτερο ρόλο ςτον τρόπο λειτουργίασ όλο και περιςςοτζρων κοινωνικϊν 

ομάδων που εντάςςονται ςε κοινωνικά κινιματα. Η διάδοςθ των ιδεϊν και των ςτόχων , κακϊσ και 

τοηιτθμα τθσ χρθματοδότθςθσ , των κοινωνικϊνκινθμάτων αποτελεί προτεραιότθτα. Προκειμζνου 

να επιτφχουναυτζσ οι προτεραιότθτεσ, πραγματοποιείται το φαινόμενο τθσ δθμιουργία μιασ 

<<γκάμασ>>προϊόντων: ζντυπα, tee-shirt με τυπωμζνα ςχζδια, αυτοκόλλθτα, και θ δθμιουργία 

θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ. Επιπλζον, πολλζσ οργανϊςεισ,πρόςφατα, υιοκζτθςαν μια πολιτικι 

<<επαγγελματοποίθςθσ>>. Αυτό φάνθκε από τθν ανάπτυξθ ςϊματοσ μονίμων και εξειδικευμζνων 

ςτελεχϊν, όπωσ είναι οι νομικοί ςφμβουλοι και οι επικοινωνιολόγοι. υμπεραςματικά, όςο περνάει ο 

καιρόσ τα κινιματαοδθγικθκαν ςε μια εςωτερικι οργάνωςθ ταυτόςθμθ με εκείνθ μιασ επιχείρθςθσ 

παροχισ υπθρεςιϊν. 



Αυτζσ οι ομοιότθτεσ εξθγοφν κάποιεσ κοινωνιολογικζσ προςεγγίςεισ, οι οποίεσ αρχικά ζμοιαηαν 

παράδοξεσ, διότι παρομοίαηαν τισ κινθτοποιιςεισ και τισ κοινωνικζσ ςυγκροφςεισ ωσ ζνα είδοσ 

επιχειριςεων ι τα ςφγκριναν μεκριτιριοοικονομικά μοντζλα. Αυτζσ οι αναλφςεισ ουςιαςτικά 

υποτιμοφςαν το βακμό οργάνωςθσ και ςυγκρότθςθσ του ρευςτοφ κόςμου των κοινωνικϊν 

κινθμάτων, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι υπερεκτιμοφςαν τθν αυςτθρότθτα και τθν ιδιαιτερότθτα τισ 

τυποποίθςθσ των ρόλων και των δομϊν ςτισ οργανϊςεισ.(Neveu,2010, ςελ.52-55) 

 

8. Η ςυντονιςμζνθ δράςθ για ζναν κοινό ςκοπό 

 Η αποςαφινιςθ του όρου <<ςυλλογικι δράςθ>> ζχει ςαν ςκοπό τθν διεξαγωγι ςυμπεραςμάτων, 

τόςο ςε βακμό επιςθμάνςεων όςο και τυπολογιϊν. Οι επιςθμάνςεισ αφοροφν τον ςφνκετο 

χαρακτιρα του όρου <<ςυλλογικζσ δράςεισ>> και τθ ςυςχζτιςθ του με διάφορα γεγονότα που 

παρουςιάηονται ςτα πλαίςια τθσ κοινωνίασ. Είναι δφςκολο να προςεγγίςουμε ζνα κοινωνικό κίνθμα 

χωρίσ να είναι γνωςτό το ευρφτερο πολιτιςμικό και πνευματικό πλαίςιο τθσ εποχισ του, κατά το 

οποίοουςιαςτικά άνκθςαν οι ςυνκικεσ γα τθν εμφάνιςθ του. Ωςτόςο, δεν πρζπει να αποφεφγετε 

παντελϊσ θ ςυςχζτιςθ μεταξφ του κόςμου των οργανϊςεων- επιχειριςεων και ςε αυτόν των 

κινθτοποιιςεων. αφϊσ οι δυο αυτοί τομείσ είναι διαφορετικά πράγματα αλλά αυτό δεν ςθμαίνει 

ότι δεν μοιράηονται κάποιεσ κοινζσ πρακτικζσ και ότι ο χϊροσ των κινθτοποιιςεων δεν κα μπορεί να 

δανειςτεί εργαλεία τθσ οικονομικισ επιςτιμθσ. 

 Η ζννοια τθσ ςυλλογικισ δράςθσ περιζχει τθν πρόκεςθ των πρωταγωνιςτϊν να δράςουν από κοινοφ, 

δθλαδι να κινθτοποιθκοφν. Σα άτομα ςυμμετζχοντασ ςε ζνα κοινωνικό κίνθμα, μπαίνουν ςε μια 

λογικι διεκδίκθςθσ και υπεράςπιςθσ των ςυμφερόντων τουσ, που προφανϊσ απειλοφνται τθν 

δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. Η ςυγκεκριμζνθερμθνεία περιγράφει ζνα μόνο είδοσ ςυλλογικισ δράςθσ 

κατά το οποίο οι άνκρωποι χρθςιμοποιοφν μζςα, από το κινθματικό ρεπερτόριο διεκδικιςεων (πχ. 

απεργία, διαδιλωςθ, προςφυγι ςε κεςμικά όργανα). Από τθν άλλθ πλευρά, αυτι θ προςζγγιςθ δεν 

αποκλείει το <<ενςτικτϊδθ>> χαρακτιρα που ζχουν τα κινιματα. τόχοσ των <<ςυλλογικϊν 

εγχειρθμάτων>> που διαμορφϊνονται είναι θ δθμιουργία <<νζασ τάξθσ ηωισ>> που περιλαμβάνει 

τθν επικυμία ριηικϊν αλλαγϊν ι, αντικζτωσ τθν προςπάκεια αντίςταςθσ από αλλαγζσ που πρόκειται 

να επιβλθκοφνε. Σο αποτζλεςμα που προκφπτει από τθν δράςθ ενόστζτοιου κινιματοσ μπορεί να 

επιφζρει επαναςτατικζσ αλλαγζσ, θ απλϊσ να ζχει ςχζςθ με πολφ περιοριςμζνα διακυβεφματα. ε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ θ ςυμμετοχι των ανκρϊπων ςτα κοινωνικά κινιματα μπορεί να ζχειπρόςκαιρο 

χαρακτιρα. Σζτοια κινιματα ςυνικωσ εκφράηουν τοπικά και όχι λειτουργικά ςυμφζροντα. 

Δθλαδι,ομάδεσ τοπικοφ χαρακτιρα ςυντελοφνται προκειμζνου να αντιμετωπίςουν μια κοινι απειλι 

που όταν αυτι αποφευχκεί διαλφονται διότι δεν κα ζχουν πλζον άλλον λόγο φπαρξθσ. Σζτοιεσ 

ομάδεσ είναι γνωςτζσ με τθν ονομαςία Nimby (<<notinmybackyard>>, << Όχι ςτθν αυλι μου>>). Η 

ςυγκεκριμζνθ ονομαςία εκφράηει ακριβϊσ το προςωρινό και τοπικό χαρακτιρα αυτϊν των 

κινθμάτων που δθμιουργοφνται προσ απάντθςθ ςυγκεκριμζνων απειλϊν ( πχ. ςτθν  δθμιουργία 

ενόσπυρθνικοφ εργοςταςίου ι ενόσ αυτοκινθτόδρομου μόνο και μόνο επειδι είναι πολφ κοντά ςτο 

ςπίτι τουσ)(R.HAGUE/M.HARROP, 2011,ςελ414). Σζλοσ, υπάρχει και θ κατθγορία των ατόμων που 

ςυμμετζχουν και μπορεί να είναι φορείσ πιο <<ανιδιοτελϊν>>, και πιο κακολικϊν 

αιτθμάτων.(Neveu,2010ςελ55-56) 

 

9. Ο αντίπαλοσ των κοινωνικϊν κινθμάτων 

 Όταν οι άνκρωποι αποφαςίηουν να ''ξεβολευτοφν'' και ακολουκοφν τον δρόμο τθσ πάλθσ για τθν 

προάςπιςθ των ςυμφερόντων τουσ , εναντιϊνονται απζναντι ςε ζναν κοινό εχκρό. Ο αντίπαλοσ του 



κάκε κοινωνικοφ κινιματοσ μπορεί να είναι είτε ο ιδιοκτιτθσ μιασ επιχείρθςθσ που πραγματοποίθςε 

περικοπζσ μιςκοφ των εργαηομζνων, είτε θ δθμοςία διοίκθςθ, ι θ ίδια θ πολιτικι εξουςία εξαιτίασ 

κάποιου ίςωσ άδικου νομοςχεδίου. Η φπαρξθ αντιπάλου, αποτελεί ζνα ςτοιχείο που δθμιουργεί 

διάκριςθ ανάμεςα ςτισ ςυλλογικζσ δράςεισ που από τθ μιατθροφν όλα τα τυπικά κριτιρια αλλά από 

τθν άλλθ προςπακοφν να πιζςουν εξωτερικοφσ δρϊντεσπροκειμζνου να δοκεί λφςθ ςτα προβλιματα 

τουσ. ε αυτι τθν κατθγορία οργανϊςεων θ εφρεςθ λφςθσ προκφπτει από το εςωτερικό τθσ ίδιασ τθσ 

οργάνωςθσ. Κακοριςτικό ρόλο ςε αυτιν τθν λοξοδρόμθςθ των οργανϊςεων ζπαιξε θ εμφάνιςθ του 

κράτουσ πρόνοιασ πουεπθρζαςε ςε μεγάλο βακμό τισ εργατικζσ ενϊςεισ και τα ςωμάτια. 

Χαρακτθριςτικά παραδείγματα αποτελοφν το εργατικό κίνθμα, οι αγρότεσ και οριςμζνα τμιματα του 

δθμοςίου τομζα που προχϊρθςαν ςτθν πρωτοποριακι δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ πρόνοιασ 

βαςιηόμενο ςε εκελοντικζσ ειςφορζσ των μελϊν. Αυτό το ςφςτθμα ''αςφαλείασ'' των εργαηομζνων- 

μελϊν των οργανϊςεων εξαςφάλιηε ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, αςφάλιςθ, δίκτυα εφοδιαςμοφ 

για επαγγελματικι ι οικογενειακι κατανάλωςθ ςε τιμζσ πιο ςυμφζρουςεσ από αυτζσ τθσ αγοράσ 

κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο αποφεφγεται θ ςφγκρουςι και ο κακοριςμόσ ενόσ αντιπάλου. Οι 

οργανϊςεισ προςπακοφν να βρουν λφςθ ςτο εςωτερικό τουσ αποφεφγοντασ τισεντάςεισ με τθν 

πολιτικι εξουςία. Άρα, μπορεί να διαπιςτωκεί ότι το ςυμφζρων των κομμάτων είναι να βοθκοφν 

ςτθν διατιρθςθ των εργατικϊν ενϊςεων μζςο τθσ χρθματοδότθςθσ τουσ. Όμωσ, πρζπει να 

επιςθμανκεί ότι οι ςυλλογικζσ δράςεισ που διατθροφν αυτι τθν δομι δεν αγνοοφν εξολοκλιρου τθν 

διεκδικθτικι δράςθ προσ τουσ εξωτερικοφσ αποδζκτεσ. υμπεραςματικά, τα ςυγκεκριμζνα μοντζλα 

δεν αναιροφν τισπαραδοςιακζσ μορφζσ δράςθσ των κοινωνικϊν κινθμάτων αλλά ςυμβαδίηουν και 

αλλθλεπικαλφπτονται μεταξφ τουσ.(Neveu,201057-59) 

10. Η τάςθ πολιτικοποίθςθσ των κοινωνικϊν κινθμάτων 

 Οι ρίηεσ τθσ πολιτικοποίθςθσ των κοινωνικϊν κινθμάτων πρζπει να αναηθτθκοφν ςε ιςτορικά 

πλαίςια. Πιο ςυγκεκριμζνα, δφο διαδικαςίεσ ανατρζπουν τον τοπικό χαρακτιρα των κινθτοποιιςεων 

που δεν ξεφεφγει από τα πλαίςια τθσ περιφζρειασ. Η πρϊτθ φάςθ αποτελείται από βακμιαία 

<<εκνικοποίθςθ>> τθσ πολιτικισ ηωισ μζςα από τθ διοικθτικι ενοποίθςθ τθσ χϊρασ, τθν επζκταςθ 

του δικαιϊματοσ ψιφου, και τθν ενίςχυςθ του ρόλου του κράτουσ. Η πολιτικι εξουςία εμφανίηεται 

όλο και περιςςότερο ωσ εςτία ιςχφοσ, ενϊ ταυτόχρονα θ κζςπιςθ ελαςτικϊν κριτθρίων για απόκτθςθ 

δικαιϊματοσ ψιφου ςυνοδεφεται από τθν εμφάνιςθ του άτυπου κεςμοφ των "πελατειακϊν 

ςχζςεων" και από πλθκϊρα πολιτικϊν υποςχζςεων ςε πολλζσ κοινωνικζσ ομάδεσ. Η Βιομθχανικι 

επανάςταςθ αποτζλεςε παράγοντα που ζδραςε καταλυτικά ςτθν μετεξζλιξθ τθσ κοινωνίασ 

καταργϊντασ τισ αποςτάςεισ, και διαμορφϊνοντασ νζουσ μθχανιςμοφσ ςτισ οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ κοινωνίασ. Επιπλζον, τα πολιτικά πρόςωπα δεν ζρχονται ςε άμεςθ επαφι με τον 

κόςμο διότι δεν λειτουργοφν ςε τοπικό- προςωπικό επίπεδο. Αυτζσ οι αλλαγζσ, ςυνοδεφονται από 

μια διαδικαςία διερεφνθςθσ του φάςματοσ των κρατικϊν παρεμβάςεων. Η νζα πολιτικι ςκθνι που 

ζχει διαμορφωκεί προφανϊσ και ϊκθςε τα πράγματα προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, αλλά 

προτεραιότθτα τθσ είναι θ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων εκείνθσ τθσ εποχισ. Μζςο τθσ 

εκπαίδευςθσ οι άνκρωποι αποκτοφςαν μια ειδικότθτα προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν ωσ εργάτεσ 

από τα εργοςτάςια και τισ βιομθχανίεσ τθσ εποχισ. Επίςθσ, πολφ ςθμαντικι ιταν θ καταπολζμθςθ 

των ηθτθμάτων που χαρακτθριηόντουςαν <<κοινωνικι μάςτιγα>> μζςω πολιτικϊν δθμόςιασ υγιεινισ 

και δθμόςιασ υγείασ. Σζλοσ, το νζο εργαςιακό ςφςτθμα που δθμιουργείτε κζτει τισ βάςεισ και τθν 

εμφάνιςθ του φαινομζνου τθσ διαμαρτυρίασ και τθσ διεκδίκθςθσ εργατικϊν και κοινωνικϊν 

δικαιωμάτων. 

Μετά από όλεσ αυτζσ τισ αλλαγζσ, το κράτοσ αναλαμβάνει τον πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτισ κοινωνικζσ 

ςχζςεισ. Η πολιτικι εξουςία γίνεται όλο και πιο παρεμβατικι ςε εργατικά και κοινωνικά κζματα 

κακιςτϊντασ τθν ωσ προνομιακό αποδζκτθ τθσ διαμαρτυρίασ. Από τα μζςα το 20οφ αιϊνα και μετά, 

τα κοινωνικά κινιματα, βρίςκουν καταφφγιο ςτο κράτοσ ςε περιπτϊςεισ μεγάλων ςυγκροφςεων ςτον 



εργαςιακό τομζα. Η ιςτορικι πορεία των κοινωνικϊν κινθμάτων ζχει αποδείξει ότι είναι πολφ πιο 

αποτελεςματικό θ ςυλλογικι δράςθ να απευκφνεται κατευκείαν ςτο κράτοσ και να μθν βαςίηεται ςε 

μεμονωμζνουσ αγϊνεσ. Οι ΗΠΑ αποτελοφν χαρακτθριςτικό παράδειγμα παρά το γεγονόσ ότι 

κεωροφνται ςαν τον κόςμο των πρωτοβουλιϊν τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν.(Neveu,2010,63-65) 

11. Σι διακρίνει τα κοινωνικά κινιματα; 

 φμφωνα με τον MarioDiani: << τα κοινωνικά κινιματα αποτελοφν διακριτι κοινωνικι διαδικαςία, 

που ςυνίςταται ςτουσ μθχανιςμοφσ μζςω των οποίων διάφοροι δρϊντεσ ςτρατεφονται ςε 

ςυλλογικζσ δράςεισ>>. Χαρακτθριςτικά των κοινωνικϊν κινθμάτων αποτελοφν θ εμπλοκι τουσ ςε 

ςυγκρουςιακζσ ςχζςεισ με ςαφϊσ προςδιοριςμζνουσ αντιπάλουσ, ςυνδζονται με πυκνά άτυπα 

δίκτυα, και ςυμμερίηονται μια διακριτι ςυλλογικι ταυτότθτα. 

 Ωσ ςυγκρουςιακι ςυλλογικι δράςθ <<ορίηεται θ εμπλοκι των κοινωνικϊν κινθμάτων ςε πολιτικζσ θ 

και πολιτιςτικζσ ςυγκροφςεισ με ςτόχο να προωκιςουν ι να αποτρζψουν θν κοινωνικι αλλαγι. Ωσ 

ςφγκρουςθνοείται θ παρατεταμζνθ διαμάχθ μεταξφ δρϊντων που αναηθτοφν τον ζλεγχο του ίδιου 

του διακυβευμζνοσ- είτε πρόκειται για τθν πολιτικι, τθν οικονομικι ι τθν πολιτιςτικι εξουςία- και 

ςτθν διαδικαςία τθσ αντιπαράκεςθσ διατυπϊνουν αρνθτικά αιτιματα προσ αλλιλουσ- αιτιματα, που 

αν ευοδωκοφν, κα βλάψουν τα ςυμφζροντα τθσ άλλθσ πλευράσ>>. Άρα, ςυμπερζνουμε ότι θ 

εναςχόλιςθ με ηθτθιματα αξιϊν, παρταγογι δθμόςιων αγακϊν δεν ςυνοδεφετεαι αναγκαςτικά με 

δράςει κινωνικου κινιματοσ. (DellaPorta/Diani, 2010) 

12. Διαμαρτυρία 

ε μια ςυνθκιςμζνθ ςυγκζντρωςθ διαδιλωςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ επιςτρατεφουν κάποιεσ μεκόδουσ 

και οριςμζνα μζςα προκειμζνου να  επικοινωνιςουν τα αιτιματα τουσ και να επιτφχουν τουσ 

ςκοποφσ τουσ. Σα μζςα αυτά μπορεί να είναι θ χριςθ φυςικισ βίασ ζναντι οργάνων καταςτολισ (πχ. 

αςτυνομικϊν. Οι άνκρωποι μποροφν απλά να κρατάνε πανό με ςυνκιματα φορϊντασ μια ενδυμαςία 

που να κεωρείται εριςτικι. Όλεσ αυτζσ οι πράξεισ -από τθν πιο βίαιθ, μζχρι τθν πιο ειρθνικι- 

ςυνιςτοφν μορφζσ διαμαρτυρίασ. Πιο ςυγκεκριμζνα, διαμαρτυρία ςφμφωνα με τον εραφείμ 

εφεριάδθ(2010) είναι: << οι μθ κανονικοποιθμζνεσ μορφζσ επθρεαςμοφ τθσ πολιτικισ, κοινωνικισ 

και πολιτιςτικισ διαδικαςίασ. Επιπρόςκετα, ςυνιςτοφν τόπουσ αμφιςβιτθςθσ ςτουσ οποίουσ 

ςϊματα, ςφμβολα, ταυτότθτεσ, πρακτικζσ και ομιλίεσ χρθςιμοποιοφνται για αυτι τθν προϊκθςθ 

ιτθν παρεμπόδιςθ αλλαγϊν ςτισκεςμοκετθμζνεσ ςχζςεισ εξουςίασ>>. 

 Όταν θ υφιςτάμενθ κυβζρνθςθ, ι, θ εκτελεςτικι εξουςία ψθφίςει ζναν νόμο θ πάρει κάποια μζτρα 

που ζχουν τεράςτιεσ κοινωνικζσ ςυνζπειεσ και βρίςκουν αντίκετο ζνα μεγάλο μζροσ των πολιτϊν, 

τότε κεωρθτικά υπάρχουν κεςμοκετθμζνοι μζκοδοι διαμαρτυρίασ και ελζγχου. Οι κυβερνθτικζσ 

αποφάςεισ μπορεί να αμφιςβθτθκοφν άμεςα από τθν κοινοβουλευτικι αντιπολίτευςθ ι να 

καταδικαςτοφν αργότερα από το αποτζλεςμα τθσ επόμενθσ εκλογικισ αναμζτρθςθσ. Επίςθσ, 

ςφνθκεσ μζςα άςκθςθσ πολιτικισ πίεςθσ είναι θ απειλι ςτρατιωτικϊν επεμβάςεων - τόςο ςτθν 

εςωτερικι κυβζρνθςθ, όςο και ςτισ εξωτερικζσ-, θ διμερισ διπλωματία, και θ πολυμερείσ 

διαπραγματεφςεισ ςε κάποιον από τουσ διεκνείσ διακυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ. Μζτα από τθν 

δεκαετία του 1970 οι πολίτεσ άρχιηαν να εφευρίςκουν και να αςπάηονται και άλλεσμορφζσ δράςεισ , 

πζρα από τισ προαναφερκζντεσ προκειμζνου να εκφράςουν τθν δυςαρζςκεια τουσ. Κάποιεσ μορφζσ 

διαμαρτυρίεσ που ζκαναν τθν εμφάνιςθ τουσ εκείνθ τθν εποχι είναι θ ςυλλογι υπογραφϊν, νόμιμα 

ςυλλαλθτιρια, μποϊκοτάη, άρνθςθ πλθρωμισ ενοικίων και φόρων, καταλιψεων, κακιςτικζσ 

διαμαρτυρίεσ, κλείςιμο δρόμων και κιρυξθ απροειδοποίθτων απεργιϊν. Επιπρόςκετα, πιο 

παραδοςιακζσ μορφζσ πολιτικισ ςυμμετοχισ αποτελοφν, θ παρακολοφκθςθ των πολιτικϊν 

εξελίξεων από τισ εφθμερίδεσ, οι πολιτικζσ ςυηιτθςθσ με άλλουσ, θ ενεργι εργαςία με κόμματα ι 



για τουσ υποψθφίουσ τουσ, θ επικοινωνία με δθμόςιουσ παράγοντεσ, και θ προςπάκεια να πειςτοφν 

φίλοι και γνωςτοί να ψθφίςουν με ςυγκεκριμζνο τρόπο. 

 θμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ διαμαρτυρίασ είναι θ χριςθ ζμμεςων διαφλων επθρεαςμοφ των 

αρχϊν. Η διαμαρτυρία αποτελεί πολιτικό πόρο όςων δεν διακζτουν ιςχφ. Ζχει παρατθρθκεί ότι ςε 

διαμαρτυρία προβαίνουν οι ομάδεσ οι οποίεσ επιδιϊκουν μζςο αυτισ τθν ενεργοποίθςθ άλλων 

ομάδων προκειμζνου να μπουν ςτθν πολιτικι διαδικαςία και όχι από τθν άμεςθ χριςθ ιςχφοσ. Για 

αυτό τον λόγο θ διαμαρτυρία αποτελεί μια από τθσ λίγεσ ςτρατθγικζσ ςτθν οποία μποροφν να 

λάβουν μζροσ ακόμα και πολιτικά ανίςχυρεσ ομάδεσ. Οι κοινωνικζσ ομάδεσ που καταφεφγουν ςτθν 

διαμαρτυρία ζχουν επίςθσ ςαν ςκοπό τθν κινθτοποίθςθ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ 

προκειμζνου να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ. Σα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ ακοφγονται τόςο από 

τθν κοινωνία όςο και από το τθν κυβζρνθςθ. Εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ πόρων αλλά και δυνατοτιτων για 

τθν προςζγγιςθ πολιτικϊν προςϊπων μζςω ενόσ λομπίςτα, οι ομάδεσ πίεςθσ επιλζγουν το δρόμο 

τθσ δθμοςιότθτασ προκειμζνου να εξαςφαλίςουν δωρεάν προβολι. Για παράδειγμα οι οικολογικζσ 

ομάδεσ επιλζγουν ενζργειεσ όπωσ θ κατάλθψθ ενόσ πετρελαιοφόρου για να αποτραπεί κίνδυνοσ 

βφκιςισ του, προκείμενου να είναι ςίγουροι πωσ κα ζχουν ενδιαφζρον αναπαραγωγισ και κατά 

αυτό τον τρόπο  κα εξαςφαλίςουν τθν δθμοςιοποίθςθ των αγόνων τουσ. Εδϊ υπάρχει μια βαςικι 

διαφορά των ομάδων πίεςθσ και των προςτατευτικϊν ομάδων. Μποροφμε να διακρίνουμε τουσ 

λόγουσ για τουσ οποίουσ οι πρϊτοι επιηθτοφν τθν ζκκεςθ από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ διότι 

περιμζνουν πωσ θ εφνοια του κόςμου κα τουσ βοθκιςει. Σο ίδιο πράγμα δεν ςυμβαίνει ςτισ 

προςτατευτικζσ ενϊςεισ κακϊσ θ πικανιδθμοςιότθτα κα είναι αρνθτικόσ παράγοντασ ςτα αιτιματα 

που κζλουν να προάγουνε πχ. μια εταιρία με τρόφιμα που δίνει δικαςτικό αγϊνα προκείμενου να 

μθν φανερϊςει όλα τα υλικά παραςκευισ των προϊόντων τθσ ςίγουρα δεν κα κζλει να γίνει ςτόχοσ 

των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ.(Hague/Harrop,2011ςελ431-432).  

 Οπότε θ διαμαρτυρία, κζτει ςε κίνθςθ μια διαδικαςία ζμμεςθσ πεικοφσ που διαμεςολαβείτε από τα 

ΜΜΕ και ιςχυροφσ κοινωνικοφσ δρϊντεσ, όπωσ διακρίνεται από το παρακάτω γράφθμα.(ςελ293-

294,DellaPorta/ Diani, 2010)). 
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13. Ρεπερτόριο δράςθσ 

Σα κοινωνικά κινιματα και οι ςυλλογικζσ δράςεισ χρθςιμοποιοφν τθν διαμαρτυρία προκειμζνου να 

εποικοινωνίςουν τα αιτθματά τουσ και να αςκιςουν πίεςθ ςτουσ αντοίςτροιχουσ φορείσ εξουςίασ, 

όπωσ διατυπόκθκε παραπάνω. Όλεσ οι μορφζσ και οι τρόποι διαμαρτυρίασ που επιςτρατεφουν οι 

ομάδεσ πίεςθσ απαρτιηουν το διεκδικθτικό ρεπερτόριο. Από το 18ο αϊνα που προτοεμφανίςτθκαν 

τα κοινωνικά κινιματα υφίςτατε παράλλθλα και το διεκδικιτικο ρεπετρόριο δράςθσ. Από τθν Γαλλικι 

επανάςταςθ μζχρι τθν ςθμερινλθ εποχι το ρεπερτόριο ζχει υποςτεί πολζσ αλλαγζσ και 

τροποποιιςεισ προφανόσ για να ςυμβαδίηει με τα χαρακτθριςτικά τθσ κάκε εποχισ. Για παράδειγμα, 

αντιπροςοπευτικό ςτοιχείο που ζδραςε  καταλυτικά ςτθν αλλαγι του ρεπερτορίου αποτελεί το 

διαδφκτιο και οι εποικοινωνίεσ. Άρα διεκδικιτικό ρεπερτόριο μπορόυμε να ποφμε ότι είναι: <<Όταν 

οι άνκρωποι διεκδικοφν μζςω τελετουργικά επαναλαμβανόμενων πρακτικϊν οι οποίεσ 

κλθροδοτοφνται, μακαίνονται και, ςτθ ςυνζχεια, γίνονται αντικείμενο περαιτζρω 

επεξεργαςίασ>>(.εφεριαδθσ,2006). Για αυτζσ τισ διαφορζσ μζςα ςτον χρόνια όςο αναφορά το 

περιεχόμενο του ρεπερτορίου, το διακρίνουμε ςε παραδοςιακό και νεωτερικό.  

 Σο παραδοςιακό ρεπερτόριο είναι εκεινό που κυριαρχοφςε ςτα πρϊτια χρόνια εμφάνιςθσ τθς 

κινθματικισ δράςθσ και περιλαμβάνει τα εξισ χαρακτθριςτικά: Πρϊτον, είναι εντόπιο, διότι τα 

ςυμφζροντα των διεκδικθτϊν περιορίηονται γεωγραφικά ςε ζνα μόνο τόπο. Δεφτερον, είναι δυαδικό 

και διαμεςολαβοφμενο, αυτό το χαρακτθριςτικό επικράτθςθ διότι όταν οι ςυμμετζχοντεσ μιασ 

ςυλλογικισ δράςθσ ότανηθτοφςαν τθν βοικεια των τοπικϊν αρχϊν, αυτζσ όχι μόνο δεν 

λειτουργοφςαν κετικά και υποςτθρικτικά για τθν προόκθςθ αιτθμάτων, αλλά αντικζτοσ υπόςκαπταν 

τισ επαναςτατικζσ δράςεισ. Μζτα, από αυτι τθν ςτάςθ των τοπικϊν αρχϊν, ιταν φυςικό 

επακόλουκο τα διεκδικιτικά υποκείμενα να καταφεφγουν εναντιασ φυςικϊν προςϊπων εκφράηοντασ 

τθν αντιπαλότθτά τουσ κατευκφαν και άμεςα. Σρίτον, είναι ειδικό ι ιδιαίτερο, κυρίωσ αυτό 

οφειλόταν ςτο τοπικό χαρακτιρα των κινθμάτων εκείνθ τθν εποχι. Σα αιτιματα αλλά και οι 

διεκδικιςεισ ρουτίνασ διζφεραν απο πλθκυςμό ςε πλθκυςμό, από περιοχι ςε περιοχί και από 

αίτθμα ςε αίτθμα. Σζταρτον, το διεκδικιτικό ρεπερτόριο χαρακτθριηόταν αρκετά βίαιο. Κφριο 

ςτοιχείο τθσ ςυλλογικισ δράςθσ εκείνθ τθν εποχι αποτελεόυςε θ άςκθςθ φυςικισ βίασ. τισ βαςικζσ 

μορφζσ του ςυγκαταλζγονται: καταςχζςεισ ςιτθρϊν, καταπατιςεισ κτθμάτων, βιαιοπραγίεσ εναντίον 

αυτουργϊν αδικοπραξίασ, διαπάλθ μεταξφ κρθςκευτικϊν αιρζςεων, διαπομπεφςεισ μετά από 

καταπάτθςθ εκιμικϊν δικαιωμάτων, ςυμβολικοί εμπρθςμοί ομοιωμάτων, Λουδιςμόσ. 

Αντικζτωσ από το παραδοςιακό ρεπερτόριο, το νεωτερικό διακρίνεται από τα εξισ χαρακτθριςτθκά: 

Πρϊτον, είναι πανεκνικό- γενικό, διότι τα αιτιματα που διεκδικεί καλφπτουν τα ςυμφζροντα μιασ 

μεγάλθσ μερίδασ  διαφορετικϊν πλθκυςμϊν. Δεφτερον, είναι παραδειγματικό επειδί μπορεί εφκολα 

να χρθςιμοποιθκεί ςαν πρότυπο για άλεσ περιοχζσ, για άλλα κινιματα. Σρίτον, χαρακτθρίηεται από 

αυτονομία, γιατί τα κινιματα δεν εξαρτιόνται από τοπικζσ αρχζσ για τθν πανεκνικι εξαπλωςι τουσ 

αλλά είναι ζτςι θ δομι τουσ ωςτζ να μποροφν να διαδίδονται μόνα τουσ. Σζταρτον, είναι 

πολιτικοποιθμζνο διότι ζχει αποβάλει τθν φυςικι βία ποφ αποτελεί το κφριο χαρακτθριςτικό του 

παραδοςιακοφ ρεπερτορίου και ςτοχεφει ςτον πολιτικό επθρεαςμό. Οι μορφζσ του περιλαμβάνουν 

το μποϊκοτάη, τθ μαηικι ςυλλογι υπογραφϊν, ςυλλαλθτιρια, οδοφράγματα, απεργίεσ και 

εξεγζρςεισ.(εφεριαδθσ2006). 

14. Λομπίςτεσ και κοινωνικά κινιματα 

Οι ομάδεσ πίεςθσ ςυνικωσ επιλζγουν να δράςουν αυτόβουλοσ και ανεξάρτθτα προκειμζνου να 

υποςτθρίξουν τθν κζςθ τουσ και να διεκδικιςουν αυτά που κζλουν. Ζνασ εναλλακτικόσ τρόποσ για 

να επικοινωνιςουν τισ δράςεισ τουσ είναι θ εταιρίεσ λόμπι. Προκειμζνου ζνα κοινωνικό κίνθμα να 



είναι ςε κζςθ να απευκυνκεί ςε μια ιδιωτικι εταιρία λόμπι κα πρζπει να διακζτει οργανωμζνθ 

μορφι και ιεραρχία. Οι λεγόμενοι λομπίςτεσ αντιμετωπίηουν αυτζσ τισ ομάδεσ ςαν πελάτεσ, δθλαδι 

αναλαμβάνουν επί πλθρωμι τθν άςκθςθ πολιτικισ επιρροισ.Ωςτόςο αυτό δεν ςθμαίνει ότι αςκοφν 

πράγματι επιρροι και είναι ςε κζςθ να προςφζρουν ζνα εγγυθμζνο αποτζλεςμα των υπθρεςιϊν 

τουσ. 

 Σο επάγγελμα αυτό ζχει αρνθτικι φιμθ και ο κόςμοσ είναι προκατειλθμμζνοσ απζναντι ςτουσ 

λομπίςτεσ. Η κφρια αιτία επικράτθςθσ αυτισ τθσ άποψθσ ζχει να κάνει με τα μζςα που 

χρθςιμοποιοφν προκειμζνου να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ. Αυτό που μπορεί να ειπωκεί με 

ςιγουριά είναι πωσ οι εργαηόμενοι ςε αυτόν τον κλάδο ζχουν πιο πολφ διεκπεραιωτικό χαρακτιρα 

υπθρετϊντασ τον ρόλο του μεςάηοντα μεταξφ του κράτουσ και των ομάδων. Οι λόγοι τζτοιου είδουσ 

επιχειριςεισ ανεβάηουν όλο και περιςςότερο τθν πελατεία τουσ μποροφμε να ποφμε ότι είναι οι 

εξισ: 

 Παρακολουκοφν επιςταμζνα και ανελλιπϊσ τισ κοινοβουλευτικζσ εξελίξεισ. Ρυκμίςτθκεσ 

παρεμβάςεισ που μπορεί να ψθφιςτοφν ανά πάςα ςτιγμι ςτθν βουλι μποροφν να 

επθρεάςουν επιχειριςεισ, ομάδεσ ςυμφερόντων, και ςυνδικάτα. Οι λομπίςτεσ επειδι 

ακριβϊσ παρακολουκοφν όλεσ αυτζσ τισ κοινοβουλευτικζσ αλλαγζσ, είναι ςε κζςθ να 

δράςουν πιο αποτελεςματικά από το να ενεργοφςε μια ομάδα μόνθ τθσ. 

 

 Είναι ςε κζςθ να δθμιουργιςουν μια πολφ πετυχθμζνθ και ςτοχευμζνθ επικοινωνιακι 

ςτρατθγικι. Όπωσ αναφζρκθκε και πρωτφτερα, ςτόχοσ των ομάδων αποτελεί θ ςωςτι 

προβολι τουσ ϊςτε να γνωςτοποιθκοφν τα αιτιματα. Άρα, βαςικι προχπόκεςθ για τθν 

επίτευξθ αυτοφ αποτελεί μια εκςτρατεία δθμοςίων ςχζςεων προκειμζνου να επθρεαςτεί ςε 

μεγάλο βακμό τόςο ο απλόσ κόςμοσ, όςο και θ κυβζρνθςθ. Για αυτό, τον λόγο χρειάηεται 

ζνασ γνϊςτθσ του αντικειμζνου ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ςχεδιάςει και να διαχειριςτεί 

κάποια πολυεπίπεδθ εκςτρατεία. 

 

 Οι ομάδεσ πίεςθσ, ακλουκϊντασ το παράδειγμα των επιχειριςεων, προςεγγίηουν πλζον 

απευκείασ τθν κυβζρνθςθ. Οι επιχειριςεισ, ζχουν διαπιςτϊςει ότι είναι καλφτερθ θ 

μετοποιζα ςφγκρουςθ με τθν κυβζρνθςθ  -χρθςιμοποιϊντασ φυςικά εταιρίεσ λόμπι- από το 

να λειτουργοφν μζςο των επιμελθτθρίων. Κατά αυτόν τον τρόπο οι ομάδεσ απευκφνονται 

ςε ομάδεσ λόμπι προκειμζνου να ζρκουν ςε επαφι με τουσ κυβερνθτικοφσ φορείσ ι με 

κετικά διακείμενουσ νομοκζτεσ. 

 Ζνα βαςικό ςτοιχείο ςτισ εταιρίεσ λόμπι είναι ο προςωπικόσ χαρακτιρασ που επιηθτοφν να ζχουν. 

υνικωσ οι εταιρίεσ λόμπι προςπακοφν να ειςάγουν ςτο δυναμικό τουσ πρϊθν πολιτικά πρόςωπα 

που αφενόσ κα ζχουν εμπεριςτατωμζνεσ γνϊςεισ για τισ πολιτικζσ διαδικαςίεσ, και αφετζρου κα 

διακζτουν ζνα ιςχυρό κφκλο γνωριμιϊν που κα κακιςτά τθν δουλεία τουσ πολφ πιο εφκολθ και 

αποτελεςματικι. Εξάλλου, ο πιο ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν επιτυχία ςε αυτόν τον χϊρο 

αποτελοφν οι γνωριμίεσ. 

 Αυτό όμωσ που ζχει ςθμαςία είναι να διαπιςτωκεί άμα αυτζσ οι εταιρίεσ μποροφν να εξαςφαλίςουν 

ζνα επιτυχθμζνο αποτζλεςμα. Μια εταιρία, θ οργάνωςθ που διακζτει τουσ οικονομικοφσ πόρουσ να 

απευκφνεται ςε λομπίςτεσ, δεν εξαςφαλίηει ςε καμιά περίπτωςθ τθν καταψιφιςθ ενόσ νομοςχεδίου 

ι τθν αναβολι τθσ υιοκζτθςθσ ενόσ κανονιςμοφ. τθν πραγματικότθτα, οι δυνατότθτεσ τζτοιων 

επιχειριςεων είναι υπερεκτιμθμζνεσ και κα ιταν ζτςι και αλλιϊσ παράνομο και αντιςυνταγματικό να 

είχαν τθν δυνατότθτα να αςκοφν παραπάνω επιρροι ςε κυβερνθτικζσ αποφάςεισ. Επί του πρακτζου, 



οι υπθρεςίεσ που μποροφν να προςφζρουν οι λομπίςτεσ δεν  ξεπερνοφν τον ρόλο του μεςάηοντα. 

Επιπρόςκετα, το περιςςότερο που είναι ςε κζςθ να πετφχουν είναι θεξαςφαλιςμζνθ πρόςβαςθ 

ςτουσ πολιτικοφσ οι οποίοι διαχειρίηονται αντίςτοιχα κζματα, ίςωσ και ςτουσ αρμόδιουσ 

γραφειοκράτεσ. Ωςτόςο, ςε καμιά περίπτωςθ δεν πρζπει να υποβακμίηεται θ ςυμβολι που 

προςφζρει το επαγγελματικό λόμπιγγκ ςτθν πολιτικι επικοινωνία. Ζχει τα μζςα να προβάλει και να 

διαφθμίςει το μινυμα του πελάτθ ςτουσ αρμοδίουσ, εξαςφαλίηοντασ ότι τα αιτιματα κα ακουςτοφν 

εκεί που πρζπει να ακουςτοφν. 

 τθν ςυνζχεια, υπάρχει ζνασ ακόμα προβλθματιςμόσ ςχετικά με τθν φφςθ αυτοφ του επαγγζλματοσ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, πολλοί το χαρακτθρίηουν ςαν ζνα επάγγελμα που υποςκάπτει τον κεςμό τθσ 

δθμοκρατίασ και τον πλουραλιςμό που πρζπει να υπάρχει ςτο πολιτικό ςφςτθμα. Θεωρείτε άδικο 

από πολλοφσ το γεγονόσ ότι κάποιεσ ομάδεσ προβάλλονται περιςςότερο και τυγχάνουν μια πιο 

ευνοϊκισ μεταχείριςθσ επειδι διακζτουν οικονομικοφσ πόρουσ να προςλάβουν ειδικοφσ πολιτικισ 

επικοινωνίασ, ςε ςχζςθ με κάποιεσ άλλεσ- πιο αδφναμα οικονομικζσ που παραμζνουν ςτθν αφάνεια. 

Για αυτό το λόγο ζχει κεςπιςτεί ζνα ρυκμιςτικό πλαίςιο λόμπινγκ προκειμζνου να αποφεφγονται τα 

ακζμιτα μζςα και οι αντιδθμοκρατικζσ πράξεισ, το οποίο περιλαμβάνει τουσ παρακάτω κανόνεσ: 

 Οι λομπίςτεσ καταγράφονται ςε δθμόςιο κατάλογο. 

 Οι δαπάνεσ λόμπινγκ ανακοινϊνονται και δθμοςιεφονται αναγκαςτικά. 

 Αρμόδια δθμόςια υπθρεςία ελζγχει τισ δαπάνεσ των εταιρειϊν του χϊρου. 

 Επιβάλλεται ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, κατά το οποίο απαγορεφεται ςε πρϊθν μζλθ 

νομοκετικϊν ςωμάτων να αναλαμβάνουν ρόλο λομπίςτα.(Hague/Harrop,2011,ςελ432-

435,). 

15. Παγκοςμιοποίθςθ 

 Όςο αναφορά τθν παγκοςμιοποίθςθ και τα κοινωνικά κινιματα πρζπει να γίνουν οι παρακάτω 

επιςθμάνςεισ: 

 Η παγκοςμιοποίθςθ ζφερε αλλαγζσ όχι μόνο ςτον τομζα τθσ τεχνολογίασ και τθσ 

καινοτομίασ, αλλά και ςε κοινωνικό και πολιτικό πλαίςιο. Οι αλλαγζσ που ζχουν γίνει ςτα 

νζα κοινωνικά κινιματα οφείλονται ςε μεγάλο βακμό ςτθν αλλαγι του κοινωνικοφ και 

πολιτικοφ ςκθνικοφ, το οποίο επθρεάηει άμεςα τόςο το ρεπερτόριο δράςθσ όςο και τα 

αιτιματα και τουσ λόγουσ δθμιουργίασ των κινθμάτων. Άρα, δεν πρζπει να κεωρείται ο 

τεχνοκρατικόσ ντετερμινιςμόσ ωσ βαςικόσ παράγοντασ που επζφερε τισ αλλαγζσ. 

 

 Πρζπει να τονιςτεί ότι οι τεχνολογικζσ καινοτομίεσ ζχουν κετικι, αλλά και αρνθτικι 

ςθμαςία για τθν κοινωνία. Από τθν μια πλευρά, όπωσ ςυνζβαινε και ςτον 19ο και 20ο αιϊνα 

και ςυνεχίηεται και ςτον 21ο, τα τεχνολογικά επιτεφγματα ςυμβάλουν ςτθν μείωςθ του 

κόςτουσ του ςυντονιςμοφ μεταξφ των ακτιβιςτϊν που είναι ιδθ αλλθλοςυνδεδεμζνοι. Από 

τθν άλλθ πλευρά, θ τεχνολογικι πρόοδοσ βάηει τελείωσ ςτο περικϊριο τουσ ανκρϊπουσ που 

δε ζχουν οφτε τα μζςα, οφτε τθ γνϊςθ για τθν πρόςβαςθ ςτισ νζεσ διαφλουσ επικοινωνίασ. 

Κατά αυτόν τον τρόπο αυτι θ αρνθτικι πτυχι τθσ τεχνολογίασ ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ τθσ 

επικοινωνιακισ ανιςότθτασ. 

 

 Παρά τθν επικράτθςθ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, παρατθρείται ότι το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 

δραςτθριότθτασ των κοινωνικϊν κινθμάτων κινείται ςε πλαίςια εκνικισ, περιφερειακισ και 

τοπικισ εμβζλειασ και οργάνωςθσ, όπωσ δθλαδι και ςτον 20ο αιϊνα. 

 



 Αν και ςε πολφ μεγάλο βακμό, θ παγκοςμιοποίθςθ διαμορφϊνει τθν παγκόςμια κατανομι 

των κοινωνικϊν κινθμάτων, παρατθρείτε ότι δεν υπάρχει ζντονθ ςφγκρουςθ μεταξφ τθσ 

παγκοςμιοποίθςθ και των κοινωνικϊν κινθμάτων ςτθν ςθμερινι διεκνι πολιτικι ςκθνι. 

 

16. Νζα κοινωνικά κινιματα 

  Σα νζα κοινωνικά κινιματα (ΝΚΚ) ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τα κινιματα διαμαρτυρίασ που ζκαναν τθν 

εμφάνιςθ τουσ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1960. τα ΝΚΚ ςυγκαταλζγονται ο φεμινιςμόσ, θ 

οικολογία, το κίνθμα των καταναλωτϊν, τοπικιςτικά και φοιτθτικά κινιματα, κινιματα νεανικισ 

αντικουλτοφρασ, αντικεςμικά κινιματα, και τζλοσ ςτουσ εργατικοφσ αγϊνεσ ςτουσ οποίουσ 

εμπλζκονται και μετανάςτεσ και νζοι εργάτεσ. Σα κινιματα που διαμορφϊνουν τθν λίςτα των ΝΚΚ 

ουςιαςτικά είναι εκείνα που ζπαιξαν πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτουσ αγϊνεσ διαμαρτυρίασ το 1968. 

τθν ςυνζχεια, είναι πολφ ςθμαντικό καταγραφοφν οι διαφορζσ που υπάρχουν μεταξφ των παλιϊν 

κοινωνικϊν κινθμάτων , τα οποία ζχουν ςαν ςφμβολο το ςυνδικαλιςμό και το εργατικό κίνθμα, και 

των καινοφργιων κοινωνικϊν κινθμάτων, δθλαδι των κινθμάτων πριν και μετά το 1960. 

 Η πρϊτθ διαφορά εντοπίηεται ςτισ μορφζσ οργάνωςθσ και ςτο ρεπερτόριο δράςθσ, το οποίο 

εξελίςςετε ιςτορικά. Σα ΝΝΚ εκφράηουν με άμεςο τρόπο τθν δυςπιςτία τουσ απζναντι ςτθν 

αποτελεςματικότθτα των ςυνδικαλιςτικϊν και κομματικϊν οργανϊςεων. Δεν πιςτεφουν ότι αυτά τα 

κζντρα εξουςίασ είναι τα κατάλλθλα για τθν προϊκθςθ ςυμφερόντων που ζχουν ςαν ςτόχο το κοινό 

καλό. Αντικζτωσ, θ ςυγκζντρωςθ δφναμθσ και ζλεγχου που υπάρχει δθμιουργεί δυςπιςτία ςτον 

ςχεδιαςμό δράςθσ. ε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ ελζγχου των ςτελεχϊν, δθμιουργεί ζνα αμφίβολο 

αποτζλεςμα. Για αυτοφσ τουσ λόγουσ, θ δομι των ΝΝΚ είναι πιο αποκεντρωμζνθ, αφινοντασ ζτςι 

μεγάλα περικϊρια αυτονομίασ ςτισ διάφορεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ βάςθσ. Επιπλζον, τα ΝΚΚ αςχολοφνται 

με ζνα και μόνο ηιτθμα, μία  μόνο ςυγκεκριμζνθ διεκδίκθςθ. Επίςθσ, ωσ προσ το ρεπερτόριο δράςθσ 

τουσ, τα ΝΚΚ χρθςιμοποιοφν πρωτότυπα μζςα διαμαρτυρίασ -μθ κεςμοκετθμζνα- όπωσ για 

παράδειγμα κακιςτικζσ διαμαρτυρίεσ, καταλιψεισ χϊρων, απεργίεσ πείνασ. Αυτζσ οι τακτικζσ ςυχνά 

τουσ επαναφζρει ςτο προςκινιο δθμοςιότθτασ πετυχαίνοντασ τον ςκοπό τουσ, ο οποίοσ είναι θ 

προβολι των ίδιων, και κατά επζκταςθ των αιτθμάτων τουσ. 

 Η δεφτερθ ανομοιότθτα ζχει να κάνει με τισ αξίεσ και τισ διεκδικιςεισ που ςυνοδεφουν τισ 

κινθτοποιιςεισ. Αρχικά, τα κλαςςικά κοινωνικά κινιματα ςτόχευαν ςε αξίεσ πιο υλιςτικζσ, δθλαδι 

αξίεσ που ζχουν να κάνουν με τθν αναδιανομι του πλοφτου και τθν πρόςβαςθ ςε κζντρα λιψθσ 

αποφάςεων. Αντικζτωσ, τα ΝΚΚ που ονομάηονται και μεταυλιςτικά ζχουν ςαν προτεραιότθτα τθν 

αντίςταςθ ςτον κοινωνικό ζλεγχο και ςτθν αυτονομία. Οι κζςεισ που μάχονται, και τα αιτιματα που 

προβάλουν είναι απόλυτα και αδιαπραγμάτευτα. Κλαςικά αιτιματα αποτελοφν το κλείςιμο 

πυρθνικϊν εργοςταςίων (από οικολογικό κινιματα), και θ κατάργθςθ των νόμων ενάντια ςτουσ 

ομοφυλόφιλουσ. Η διαφορά των ςφγχρονων αιτθμάτων ςε ςχζςθ με τισ παλιζσ διεκδικιςεισ -που 

μπορεί να ιταν μια μιςκολογικι αφξθςθ- είναι ότι ςυνιςτοφν αλλαγι τρόπου ηωισ και ταυτοτιτων. 

Πολφ ςθμαντικό είναι να τονιςτεί πωσ εκείνθ τθν περίοδο οι άνκρωποι άρχιςαν για πρϊτθ φορά να 

απενοχοποιοφν το ςόμα τουσ, επθρεάηοντασ τθν φφςθ τω κινθμάτων που αναδείχτθκαν. Σο 

φεμινιςτικό κίνθμα, οι αγϊνεσ ςεξουαλικϊν μειονοτιτων, και κινιματα ςχετικά με τθν δθμόςια 

υγεία αναδείχκθκαν ακριβϊσ επειδι αναβακμίςτθκε ο ρόλοσ του ςϊματοσ ςτθν ηωι των ανκρϊπων. 

Εν κατακλείδι, αναδείχκθκαν ςχζςεισ που ξεφεφγουν από τθν υπολογιςτικι, ποςοτικι 

ορκολογικότθτα του ςφγχρονου καπιταλιςμοφ. 

 Σρίτθ διαφορά αποτελεί θ ςχζςθ των κοινωνικϊν κινθμάτων με το κράτοσ, και γενικότερα με τθν 

πολιτικι εξουςία. Σα κοινωνικά κινιματα, κυρίωσ τθσ περιόδου 1930-1960, διατθροφν ςτο ακζραιο 

τθν ςχζςθ ςυνδικάτο- κόμμα. Με άλλα λόγια, βαςικόσ τρόποσ λειτουργίασ, αλλά και ςτόχοσ 



αποτελοφςε θ ςυνεργαςία και θ κατάκτθςθ τθσ κρατικισ εξουςίασ. τα ΝΚΚ βαςικι αρχι αποτελεί θ 

αυτονομία (κρατικι και κομματικι), άρα θ ςχζςθ εξάρτθςθσ που υπάρχει ςπάει και δθμιουργοφνται 

άλλεσ προτεραιότθτεσ και ιςορροπίεσ. τθν ςφγχρονθ εποχι, τα ΝΚΚ δεν παλεφουν με ςτόχο να 

κατακτιςουν τθν εφνοια του κράτουσ, άλλα πρόκειται για τθν δθμιουργία πολιτικϊν που κα το 

ελζγχουν και κα αποτρζπουν ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ του. αν βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ δθμιουργία 

ανεξάρτθτων μορφϊν ιδιωτικισ κοινωνικότθτασ, τα οποία κα είναι ςε κζςθ να αντικροφουν τθν 

επιρροι του. 

 Σζλοσ, θ τζταρτθ διαφορά αποτελεί και καινοτομία των ΝΚΚ, και ζχει ςχζςθ με τθν ταυτότθτα των 

μελϊν τουσ. ε βιομθχανικζσ κοινωνίεσ, τα κοινωνικά κινιματα που πρωταγωνιςτοφςαν είχαν ςαν 

διεκδικθτικι φφςθ ταξικζσ ταυτότθτεσ, γι' αυτό το λόγο είχαν αναπτυχτεί ςυγκεκριμζνεσ οργανϊςεισ 

όπωσ το εργατικό κίνθμα, το λαϊκό μζτωπο, και το αγροτικό ςυνδικάτο. Η ςφγχρονθ κινθματικι 

ςκθνι δεν ζχει ςαν πρωτεφον ρόλο τθν ζκφραςθ τάξεων θ κοινωνικοεπαγγελματικϊν κατθγοριϊν. Η 

διεκδίκθςθσ για τθν εξάλειψθεκνικϊν, φυλετικϊν ι ςεξουαλικϊν διακρίςεων ςυνιςτά  άλλεσ 

ταυτότθτεσ. Ωςτόςο τα παραπάνω δεν ςθμαίνουν ότι πλζον ζχουν εξαλειφτεί τα παραδοςιακά 

κοινωνικά κινιματα. Τπάρχουν ακόμα εργατικζσ ενϊςεισ και ςυνδικάτα τα οποία, ςυνυπάρχουν με 

τισ νζεσ  μορφζσ κινθμάτων, διεκδικοφν αιτιματα όπωσ οι ςυνκικεσ εργαςίασ, μιςκολογικά κζματα 

και ηθτιματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ.(ςελ160-165,ερικ). 

17. Μεταυλιςτικά κινιματα 

 Όπωσ αναφζρκθκε πρωτφτερα, τα μεταυλιςτικά κινιματα ςυγκαταλζγονται ςτα νζα κοινωνικά 

κινιματα, που ζκαναν τθν εμφάνιςθ τουσ μετά το 1960. Οι λόγοι, οι οποίοι ζδραςαν καταλυτικά ςτθν 

μεταβολι τθσ φφςθσ των διεκδικιςεων, πρζπει να αναηθτθκοφν ςε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. 

Μετά το 1950, ςτον χρυςό αιϊνα του καπιταλιςμοφ, ςτισ δυτικζσ κοινωνίεσ παρατθρείτε μια 

οικονομικι ευμάρεια, θ οποία επιτρζπει ςτουσ ανκρϊπουσ να καλφπτουν ςε πολφ μεγάλο βακμό τθσ 

βιοτικζσ τουσ ανάγκεσ. Η οικονομικι ανάπτυξθ ζκεςε τθν βάςθ πάνω ςτθν οποία οι πολίτεσ 

ςυςπειρϊκθκαν προκειμζνου να διεκδικιςουν πιο ποιοτικά αιτιματα, όπωσ θ ςυμμετοχι, θ 

διατιρθςθ τθσ αυτονομίασ, θ ποιότθτα ηωισ, ο ζλεγχοσ τθσ διαδικαςίασ τθσ εργαςίασ. Επίςθσ, αυτι θ 

αλλαγι μπορεί και να ςυνδζεται με τθν ταυτότθτα του ανκρϊπου, με τθν αναηιτθςθ αυτοεκτίμθςθσ. 

Επιπρόςκετα, ςθμαντικό ρόλο ζπαιξε θ κζςπιςθ τθσ παιδείασ ωσ κακολικό αγακό για όλουσ τουσ 

ανκρϊπουσ. Οι νζοι δεν ςκόπευαν να καταφφγουν ςε πρακτικζσ αντιπροςϊπευςθσ και υποταγισ, και 

απζρριπταν μια ιδιαιτζρα ιεραρχικι οργανωτικι τάξθ.  

18. Κινιματα και μζςα ενθμζρωςθσ 

 Από τότε που δθμιουργικθκαν τα κοινωνικά κινιματα τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ 

διαδραματίηουν τεράςτιο ρόλο ςε αυτά. Εφθμερίδεσ, περιοδικά, φυλλάδια και άλλα ζντυπα μζςα 

μεταδίδουν μθνφματα των εκςτρατειϊν, ανακοίνωναν μελλοντικά ςχζδια και δραςτθριότθτεσ των 

κινθμάτων, αξιολογοφςαν τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ και παρείχαν ειδθςεογραφικζσ αναφορζσ για τισ 

επιτυχίεσ θ τισ αποτυχίεσ τουσ. Χάρισ ςτθν αλματϊδθ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ, και των δυνατοτιτων 

που προςφζρουν τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, τα κοινωνικά κινιματα διακζτουν πολφ 

περιςςότερεσ δυνατότθτεσ προβολισ και άςκθςθσ επιρροισ από ότι ςτο παρελκόν. Σο ραδιόφωνο, θ 

τθλεόραςθ, τα πολλαπλά εργαλεία που προςφζρει το διαδίκτυο, και θ ανάπτυξθ του τφπου ςε 

παγκόςμιο επίπεδο, όλα αυτά προκάλεςαν κφμα εκςτρατειϊν και καινοφργιων κινθμάτων. 

 Θεωρείται πιο αποτελεςματικι θ μζκοδοσ τθσ ευρείασ γνωςτοποίθςθσ του κινιματοσ μζςω τον 

μζςω ενθμζρωςθσ παράθ κατά πρόςωπο με πρόςωπο επικζςεισ ι διαπραγματεφςεισ. Με τθν ευρεία 

γνωςτοποίθςθ του κινιματοσ, τα αιτιματα κα ακουςτοφν και ςε τρίτα πρόςωπα ςυγκαταλζγοντασ 

ιςχυρζσ προςωπικότθτεσ και παράγοντεσ, οι οποίοι διαφοροποιοφνται από τουσ αποδζκτεσ των 

διεκδικιςεων των ακτιβιςτϊν. Επίςθσ, δφνεται θ ευκαιρία ενθμζρωςθσ ςε ζνα πολυποίκιλο κοινό, το 



οποίο αργότερα κα κρίνει κριτικά τισ κζςεισ και τον λόγο φπαρξθσ του κινιματοσ, και κα του δοκεί θ 

ευκαιρία να διξει τθν προτίμθςθ του ψθφίηοντασ ςτισ εκλογζσ και μετζχοντασ ςε δθμοςκοπιςεισ.Με 

άλλα λόγια, θ δθμοςιοποίθςθ είναι ικανι να επθρεάςει μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ να ενταχτεί 

ςτο κίνθμα και να αςπαςτεί τισ κζςεισ των διεκδικθτϊν, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να οδθγιςει ςτθν 

υποςτιριξθ του αποδζκτθ του κινιματοσ. 

 Επιπλζον, τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ λειτουργοφν ςαν ζνασ κακρζφτθσ που αντικατοπτρίηει τθν 

γνϊμθ του κόςμου προσ το κίνθμα. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτο ρεπερτόριο δράςθσ προςτζκθκε και θ 

προετοιμαςία για μια ςτοχευόμενθ προβολι από τα μζςα ενθμζρωςθσ. Ωςτόςο, θ ςχζςθ μεταξφ 

κινθμάτων και μζςων ενθμζρωςθσ, ςτον 20ο αιϊνα, δεν κατζλθξαν ποτζ ςχζςεισ εξάρτθςθσ, οφτε 

ςχζςεισ ιςότθτασ. Σα μζςα ενθμζρωςθσ προζβαλαν κινιματα που ζκανα αίςκθςθ κοινωνικά, είτε  

εξαιτίασ του ιδιαίτερου και πρωτότυπου ρεπερτορίου τουσ (πχ απεργία πείνασ), είτε επειδι είχαν 

ςχζςθ με ζνα κζμα που είχε τοπικό ενδιαφζρον που ιταν ιδθ ςε θμεριςια διάταξθ. Άρα, οι 

ακτιβιςτζσ δεν μποροφςαν ςε καμία περίπτωςθ να κεωροφν τα μζςα ενθμζρωςθσ ωσ ςφμμαχο τουσ. 

Η κάλυψθ και προβολι των δράςεων τουσ από αυτά δεν ιταν δεδομζνθ, και όταν αυτι προζκυπτε 

δεν προζκυπτε πάντα το επικυμθτό αποτζλεςμα. 

 τθν ςυνζχεια, τα νζα μζςα ενθμζρωςθσ ςυντζλεςαν ςτθν γνωριμία των κοινωνικϊν κινθμάτων, με 

ζνα κοινό που δεν κα είχαν τθν δυνατότθτα να προςεγγίςουν με άλλον τρόπο. Αξίηει να 

επιςθμάνουμε πωσ, τα κοινωνικά κινιματα δεν διαμορφϊνονται μζςω τθσ εικόνασ που δείχνουν τα 

μζςα ενθμζρωςθ για αυτά. Οι ακτιβιςτζσ ζχουν να ευκαιρία να απευκυνκοφν ςτο  κοινό που είναι 

ςυνδεδεμζνο με τα μζςα ενθμζρωςθ διευρφνοντασ το πεδίο και τθν αποτελεςματικότθτα δράςθσ 

τουσ, ενϊ παράλλθλα αποκλείει και όλον αυτόν τον πλθκυςμό που δεν ζχει πρόςβαςθ ςτα μζςα 

αυτά. τα παλαιότερα κοινωνικά κινιματα, ωσ βαςικό μζςο ενθμζρωςθσ ιταν θ οι εφθμερίδεσ, οι 

οποίεσ διαβάηονταν από πολίτεσ που είχαν μόρφωςθ και παιδεία. Οπότε μπορεί να διαπιςτωκεί ότι 

τα μζςα ενθμζρωςθσ δεν αποτελοφςαν τθν κφρια πθγι διάδοςθσ αιτθμάτων των ακτιβιςτϊν. Όςο 

αναφορά το διαδίκτυο, μόλισ μετά το 2000 άρχιςε να πραγματοποιείτε εφκολα προςβάςιμο, ςτθν 

πλειοψθφία των ανκρϊπων, ςιμερα ζχει καταςτεί ωσ ζνα παγκόςμιο μζςω  πλθροφόρθςθσ και 

ενθμζρωςθσ το οποίο είναι πολφ εφκολο να αξιοποιθκεί ςωςτά από τουσ ακτιβιςτζσ. 
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