Seraphim Seferiades

ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ: ΜΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Το κείµενο που ακολουθεί αποτυπώνει βασικά θεωρητικά τεκταινόµενα στο
εσωτερικό της συγκρουσιακής πολιτικής, κλάδου σε φάση εκρηκτικής ανάπτυξης.
Στα εξεταζόµενα θέµατα περιλαµβάνονται: η γένεση και ιστορική ιδιαιτερότητα του
κοινωνικού κινήµατος· η επίδραση κοινωνικών και θεσµικών δοµών· τα διεκδικητικά
ρεπερτόρια· ο ρόλος της κουλτούρας· το ζήτηµα των οργανώσεων· οι
συγκρουσιακοί κύκλοι και το πρόβληµα των κινηµατικών εκβάσεων. Τίθενται όµως,
ακροθιγώς, και ερωτήµατα που αφορούν την υφή της τρέχουσας συγκυρίας. Τι
κοµίζει ο 21ος αιώνας;

Σε σχέση µε άλλους κοινωνικοοικονοµικούς και πολιτικούς θεσµούς, τα
κοινωνικά κινήµατα ενέχουν και διαχειρίζονται µορφές δύναµης που, αν και
δυσκολότερα προσδιορίσιµες, δεν είναι, εξ αυτού, και αµελητέες (Tarrow
1998). Εντάσσοντας τη µελέτη τους εντός ενός ευρύτερου πεδίου
συγκρουσιακής πολιτικής (: πολιτικής που διεξάγεται εκτός των επίσηµων
θεσµών του πολιτικού συστήµατος) ο οµώνυµος κλάδος επιδιώκει τη
συστηµατική και σε βάθος διερεύνηση του κινηµατικού φαινοµένου µέσα από
το πρίσµα ιστορικά συγκεκριµένων περιπτώσεων. Στόχος του άρθρου που
ακολουθεί είναι η επιλεκτική καταγραφή αυτού του πεδίου. Η αποτύπωση
επιχειρείται µε όρους ενός υπερ−κειµενικού "γνωστικού κολάζ": είναι
τµηµατική, περισσότερο µωσαϊκό παρά χάρτης, και συνδιαλέγεται
συστηµατικά µε σύµβολα: φωτογραφίες, γραφήµατα και σκίτσα που,
επιδιώκοντας µιαν αλληλουχία συνειρµών, διαρρηγνύουν (αλλά και
διευρύνουν) την κειµενική γραµµικότητα.1
Ι. ΤΙ ΕΠΙ∆ΙΩΚΕΙ Η ΘΕΩΡΙΑ;
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 αποστέρηση 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: των µηχανισµών 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,
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κατά κανόνα, ως παρείσακτες παθογένειες. Το ερώτηµα που διέπει τη
διερεύνησή τους, οσάκις ανακύπτουν, είναι −−ακριβώς−− γιατί συγκρούσεις;
Στη συγκρουσιακή πολιτική το ερώτηµα αυτό αντιστρέφεται. Αφού στις
κοινωνίες εξακολουθεί να υφίσταται κυριαρχία, 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 τους2 −−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.
Ο προβληµατισµός συγκροτείται στη βάση µιας σειράς κοµβικών ερευνητικών
αξόνων (που αποτελούν και τον αναλυτικό µίτο του άρθρου): (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.
Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια οι µελετητές προχωρούν
πέρα από την αναζήτηση ανιστορικών συµπεριφορικών αντιστοιχήσεων. Με
δεδοµένη τη χωροχρονική µοναδικότητα της κάθε κινηµατικής εµπειρίας, οι
συστηµατικότητες που διερευνώνται αφορούν αιτιώδεις µηχανισµούς:
πλέγµατα επεξηγηµατικών παραγόντων που επιφέρουν διαφορετικά
αποτελέσµατα ανάλογα µε την εκάστοτε κοινωνικοπολιτική και πολιτισµική
συγκυρία.3 Γίνεται σαφές πώς προϋπόθεση της θεωρητικής γονιµότητας είναι
η επαρκής ιστορική γείωση.
ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
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. Όµως δεν είναι όλες οι εκφάνσεις της
συγκρουσιακής πολιτικής κινήµατα. Μελετητές όπως ο Sidney Tarrow (1998)
τονίζουν πως λυδία λίθος της κινηµατικής υπόστασης είναι ο παρατεταµένος
χαρακτήρας των διεκδικητικών δράσεων, αλλιώς πρόκειται για απλά
συγκρουσιακά επεισόδια. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Charles Tilly (2004) επισηµαίνει
πως το κοινωνικό κίνηµα αναδύεται ως αποτέλεσµα της σύζευξης τριών
αλληλένδετων παραγόντων: (α) εκστρατειών: παρατεταµένων διεκδικήσεων
που απευθύνονται σε "αρχές" (πρωτίστως, αν και όχι αποκλειστικά, κρατικές)·
(β) ρεπερτορίων: νεωτερικών συλλογικών δράσεων και τελετουργιών όπως,
π.χ., η δηµιουργία οργανώσεων, η χρήση ΜΜΕ και η διανοµή
προπαγανδιστικού υλικού· και, τέλος, (γ) συλλογικών επιδείξεων Αξιοσύνης,
Ενότητας, Πολυάριθµου, και Αφοσίωσης (ΑΕΠΑ). Ο Tilly τονίζει: "Όχι κάποιο
µεµονωµένο στοιχείο, αλλά ο συνδυασµός ρεπερτορίου και ΑΕΠΑ στο πλαίσιο
εκστρατειών, συνιστά την ιδιαιτερότητα του κοινωνικού κινήµατος" (ό.π., σελ.
5). 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 &#9830; η οντολογία
των κινηµάτων δεν είναι ουσιολογική αλλά σχεσιακή −−η ανάδυσή τους δεν
ενέχει ούτε νοµοτέλεια ούτε µονιµότητα &#9830; οι κινηµατικές διεκδικήσεις
δεν αφορούν µόνο εργαλειακές επιδιώξεις, αλλά, επίσης, συλλογικές
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ταυτότητες και υπόσταση, και &#9830; τα κινήµατα είναι συνυφασµένα µε
κρίσιµες πολιτικές διαδικασίες της νεωτερικότητας: τον εκδηµοκρατισµό, την
πολιτισµική γεφύρωση και τη γενικευµένη πύκνωση της επικοινωνίας στις
ανθρώπινες κοινωνίες.
ΙIΙ. Η ΓΕΝΕΣΗ, ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ
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 (Tilly 1995, 1995a). 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 1983).

Το παραδοσιακό ρεπερτόριο ήταν: &#9830; εντόπιο (ή επιτόπιο), αφού τα
συµφέροντα των διεκδικητών εντοπίζονταν σε µία και µόνο γεωγραφική
περιοχή &#9830; 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· &#9830; 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 &#9830;
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: &#9830;
πανεθνικό−γενικό, αφού τα συµφέροντα που εξυπηρετεί αφορούν πολλούς και
διαφορετικούς πληθυσµούς (συναφώς, οι διεκδικήσεις προβάλλονται στο
όνοµα γενικών αρχών) &#9830; παραδειγµατικό, γιατί µπορεί εύκολα να
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αντιγραφεί από µια περιοχή και συγκυρία σε άλλες &#9830; αυτόνοµο γιατί,
οσάκις χρησιµοποιείται για πανεθνικής εµβέλειας διαµαρτυρία, αυτή
συντελείται χωρίς την ποδηγεσία τοπικών αρχόντων· και &#9830;
"πολιτικοποιηµένο", µε την έννοια ότι βασική µορφή διεκδίκησης δεν είναι η
φυσική βία, αλλά η προσπάθεια πολιτικού επηρεασµού
(παρεµπόδισης/άσκησης πίεσης).
Οι µορφές του περιλαµβάνουν το µποϊκοτάζ, τη µαζική συλλογή υπογραφών,
συλλαλητήρια, οδοφράγµατα, απεργίες, εξεγέρσεις, κ.λπ.
Τα ρεπερτόρια αλλάζουν πολύ αργά, σχεδόν ανεπαίσθητα, σε συνάφεια µε
θεµελιακές µεταβολές στα αντιπαρατιθέµενα κοινωνικά συµφέροντα και τα
πολιτικά τους περιβάλλοντα. Χονδρικά, οι αλλαγές απηχούν την ανάπτυξη του
εθνικού κράτους και του καπιταλισµού, που διευκόλυναν την επικοινωνία
ανάµεσα σε εν δυνάµει διεκδικητές, συνέβαλαν στην ανάπτυξη του Τύπου και
των δοµών µαζικής ενηµέρωσης και δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη του συνδικαλισµού (και γενικότερα των συνεργατικών ενώσεων).
IV. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Ce n'est pas toujours en allant de mal en pis que
l'on tombe en revolution. Il arrive le plus souvent
qu'un peuple qui avait supporte sans se
plaindre...les lois les plus accablantes, les rejette
violemment des que le poids s'en allege.
Alexis de Tocqueville, L'Ancien Regime et la
Revolution (1856)
Παρότι ο όρος γνώρισε (και εξακολουθεί να γνωρίζει) πολλές αποδόσεις,
µπορούµε να ορίσουµε τις πολιτικές ευκαιρίες ως συστηµατικές −−αν και όχι
απαραίτητα θεσµικές ή µόνιµες−− διαστάσεις του πολιτικού περιβάλλοντος, οι
οποίες δηµιουργούν κίνητρα για συλλογική δράση. Σε πιο επιχειρησιακή
εκφορά: "οιεσδήποτε αλλαγές µεταβάλλουν το ισοζύγιο οικονοµικών,
πολιτικών ή/και συµβολικών πόρων µεταξύ αρχών και διεκδικητών υπέρ των
δεύτερων" (Goldstone/Tilly 2001: 182−83).
Στο πλαίσιο προσεγγίσεων πολιτικής διαδικασίας [political process], οι
"πολιτικές ευκαιρίες" προβλήθηκαν ως κρίσιµοι παράγοντες για την
επεξήγηση ευρέως φάσµατος κινηµατικών όψεων. Είναι σκόπιµο όµως να
τονιστεί ότι η πρόσληψή τους έγινε διττά: τόσο ως σχετικά σταθερές δοµές
όσο και ως −−ευκολότερα µεταβαλλόµενες−− συγκυριακές κρυσταλλώσεις.
Ευκαιρίες ως δοµές (στατική)
Η εκτίµηση ότι το περιβάλλον επηρεάζει τις συλλογικές δράσεις είναι παλιά
και −−ως έναν βαθµό−− κοινότοπη. Τo ερώτηµα είναι πώς. Μια από τις
πρώτες προσπάθειες συστηµατικής καταγραφής της επιρροής ανήκει στον
Alexis de Tocqueville που, στο Democracy in America, υποστήριξε ότι όπου
το κράτος είναι ισχυρό και η κοινωνία πολιτών αδύναµη (π.χ.
προεπαναστατική Γαλλία) η συλλογική δράση θα είναι περιστασιακή αλλά
βίαιη. Αντιθέτως, συστήµατα µε λιγότερο ισχυρές κρατικές εξουσίες αλλά
ισχυρές κοινωνίες πολιτών (π.χ. Η.Π.Α.) θα τείνουν να χαρακτηρίζονται από
σταθερή, αλλά ήπια ροή διεκδικήσεων.
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Εµπνεόµενοι από το τοκβιλιανό
ερευνητικό πρόγραµµα, νεότεροι
δοµιστές θεωρητικοί επιχείρησαν να
συστηµατοποιήσουν τις βασικές
αντιστοιχήσεις, αρχής γενοµένης µε τη
λεπτοµερή εννοιολόγηση διαφορετικών
"δοµών πολιτικών ευκαιριών". Σύµφωνα
µε µελετητές όπως ο Kriesi (2004), οι
πολιτικές ευκαιρίες αφορούν πρωτίστως
την προσβασιµότητα του πολιτικού
συστήµατος και αναφέρονται σε
διαστάσεις όπως: &#9830; τον
διοικητικό και γεωγραφικό
συγκεντρωτισµό του κράτους (όσο
µεγαλύτερη η αποκέντρωση, τόσο ευκολότερη η πρόσβαση στους επίσηµους
θεσµούς) &#9830; τον βαθµό διάκρισης των εξουσιών (όσο σαφέστερη η
διάκριση µεταξύ εκτελεστικής, νοµοθετικής και δικαστικής εξουσίας, τόσο
ευνοϊκότερο το διεκδικητικό περιβάλλον) &#9830; το εκλογικό και κοµµατικό
σύστηµα (σε αναλογικά συστήµατα µε µεγάλο αριθµό κοµµάτων και χαλαρές
εσωτερικές πειθαρχίες ο επηρεασµός είναι ευκολότερος) &#9830; τα
συστήµατα δηµόσιας διοίκησης (όσο ισχυρότερη µια δηµόσια διοίκηση, τόσο
δυσκολότερα προσβάσιµη)·&#9830; το αν µια δηµοκρατία είναι πλειοψηφική
ή συναινετική (στις πρώτες οι δίαυλοι πρόσβασης είναι σαφώς λιγότεροι), κ.λπ.
Ευκαιρίες ως συγκυριακές κρυσταλλώσεις (δυναµική)
Υπήρξαν όµως και µελέτες που αντιµετώπισαν την έννοια µιας δοµής
πολιτικών ευκαιριών µε δυσπιστία. ∆οµές και δοµικές προδιαθέσεις ασφαλώς
υπάρχουν· πόσο χρήσιµη είναι όµως η ενατένισή τους προκειµένου να
κατανοήσουµε ειδικές όψεις των συλλογικών δράσεων όπως ο χρονισµός, η
ένταση και η αποτελεσµατικότητά τους; Στο πλαίσιο αυτής της αµφισβήτησης
υποστηρίχθηκε πως είναι προτιµότερο να διερευνούµε τη δυναµική της
µεταβαλλόµενης συγκυρίας. Σύµφωνα µε τη συστηµατοποίηση του Tarrow
(1998: κεφ. 5), διευρυνόµενες πολιτικές ευκαιρίες ανακύπτουν όταν έχουµε:
&#9830; αύξηση της πρόσβασης των διεκδικητών στο πολιτικό
σύστηµα&#9830; ανακατατάξεις και ρωγµές στις τάξεις των ελίτ &#9830;
εµφάνιση συµµάχων µε επιρροή· και &#9830; µείωση της κατασταλτικής
δυνατότητας του κράτους.
Η αναγνώριση του φευγαλέου χαρακτήρα των ευκαιριών προσέδωσε στις
προσεγγίσεις αυτές µιαν ευπρόσδεκτη αίσθηση δυναµικής, όµως σηµαντικά
προβλήµατα παραµένουν.
Μια πρώτη αδυναµία αφορά την ίδια τη γνωστική υπόσταση της θεωρίας.
Υπερβάλλοντας τα −−επί της αρχής υγιή−− αντι−αναγωγιστικά
αντανακλαστικά τους (εναντίον της µηχανιστικής προβολής
κοινωνικοοικονοµική αποστέρηση &#8594; κινηµατική διεκδίκηση),
εκπρόσωποι της σχολής της πολιτικής διαδικασίας δεν απέφυγαν διατυπώσεις
που έδιναν την εντύπωση πως τα κινήµατα οφείλονται στις ευκαιρίες. Άλλο
όµως να υποστηρίζεται πως οι ευκαιρίες διευκολύνουν την εκδήλωση
συλλογικών δράσεων, και άλλο ότι τις προκαλούν. Οι ευκαιρίες είναι
παράγοντες επικουρικοί, δεν είναι (και δεν µπορεί να είναι) γενεσιουργοί.
Συνθετότερες υπήρξαν οι επιπτώσεις µιας δεύτερης απλοϊκής αντιστοίχησης,
σύµφωνα µε την οποία ενώ οι "διευρυνόµενες πολιτικές ευκαιρίες" [expanding
opportunities] προδικάζουν κινηµατικές δράσεις, οι "συρρικνωνόµενες
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ευκαιρίες" [contracting opportunities] προκαλούν διεκδικητική ύφεση. Το
πρόβληµα έγκειται, βέβαια, στις αλλεπάλληλες διαψεύσεις αυτών των
προσδοκιών: από τη Γαλλική Επανάσταση µέχρι τα Ιουλιανά και από το Μάη
του '68 µέχρι την πτώση του Σάχη, η ιστορία βρίθει περιπτώσεων στις οποίες
"σαφώς ευνοϊκές πολιτικές µεταστροφές δεν οδήγησαν σε... συλλογική
δράση", και το αντίστροφο: περιπτώσεις όπου "αναπτύχθηκε συλλογική δράση
εν τη απουσία αξιοσηµείωτων αλλαγών στη σχετική ισχύ των αντιτιθέµενων
υποκειµένων" (McAdam 1996). Οι συζητήσεις γύρω από τα προβλήµατα αυτά
οδήγησαν σε σηµαντικές θεωρητικές διευκρινίσεις και αναπροσαρµογές.
Απειλές και απόδοση ευκαιριών
Ένα πρώτο βήµα υπήρξε η ρητή εννοιολόγηση της "απειλής" ως παράγοντα
παραπληρωµατικού των "ευκαιριών": οι κινηµατικές δράσεις δεν
επικουρούνται µόνο όταν οι διεκδικητές διαπιστώνουν παράθυρα... να
ανοίγουν, αλλά και όταν διαισθάνονται πόρτες... να κλείνουν. Σύµφωνα µε τον
Tarrow (1998: 71), "[η συγκρουσιακή δράση] εντείνεται και όταν [οι
άνθρωποι] απειλούνται µε κόστη που δεν µπορούν να υποστούν ή που
παραβιάζουν το περί δικαίου αίσθηµά τους".
Η παραδοχή της πραγµατικότητας αυτής έκανε τη θεωρία αληθοφανέστερη,
ταυτόχρονα όµως την αποδυνάµωσε: θεωρία που υποστηρίζει πως οι
συλλογικές δράσεις γίνονται πιθανότερες τόσο όταν διευρύνονται όσο και
όταν συρρικνώνονται οι πολιτικές ευκαιρίες (ταυτόχρονα Α και −Α) στην
ουσία υποστηρίζει πως οι πολιτικές ευκαιρίες δεν προδικάζουν απολύτως
τίποτε. Με το πρόβληµα αναµετρήθηκαν οι McAdam, Tarrow και Tilly (2001).
Απηχώντας ευρύτερες επιστηµολογικές ανησυχίες, και προωθώντας το γενικό
εγχείρηµα µιας σχεσιακής κοινωνικής επιστήµης, οι υποστήριξαν πως ο
υφέρπων "αντικειµενισµός" της κλασικής πολιτικοδιαδικαστικής προσέγγισης
δηµιουργούσε διλήµµατα που ήταν συνήθως αντινοµικά και κάποτε παντελώς
ψευδή. Οι "ευκαιρίες"/"απειλές" έχουν βέβαια αντικειµενική υπόσταση, όµως,
µέχρις ότου νοηµατοδοτηθούν και επενδυθούν µε το κατάλληλο
αξιακό−συναισθηµατικό φορτίο, παραµένουν απλώς λανθάνουσες
δυνατότητες. Για να γίνουν πραγµατικές κινητήριες δυνάµεις συλλογικής
δράσης (και αιτιώδεις, επεξηγηµατικοί παράγοντες), ευκαιρίες και απειλές
πρέπει να αναγνωριστούν και αναγνωσθούν ως τέτοιες από πολιτικούς
δρώντες που, παρεµβαίνοντας στη συγκυρία, αναλαµβάνουν να συνδέσουν την
ερµηνευµένη εµπειρία µε τους διεκδικητές (πρβλ. Gamson/Meyer 1996). Οι
McAdam, Tarrow και Tilly (2001) ονοµάτισαν τη νέα εννοιολόγηση "απόδοση
ευκαιριών" [attribution of opportunities] και εικονογράφησαν την επενέργειά
της παραθέτοντας ευρύ φάσµα περιπτώσεων, µεταξύ των οποίων η Γαλλική
Επανάσταση, το αµερικανικό civil rights movement και η εξέγερση των
Mau−Mau στη Κένυα.
Παρότι οι κριτικές για το Dynamics of Contention δεν έλειψαν, η σχεσιακή
πρόσληψη αποτελεί σηµαντική τοµή στο χώρο της συγκρουσιακής πολιτικής
(αλλά και της συγκριτικής πολιτικής γενικότερα). Αναδεικνύοντας τη σηµασία
της πολιτικής διαµεσολάβησης (που αυτή τελικά καθορίζει αν κάποιες εξελίξεις
θα λειτουργήσουν ως κινηµατικά κίνητρα ή όχι), η σχεσιακή προσέγγιση
συνιστά υπέρβαση του παλαιού αντινοµικού διλήµµατος
δοµισµού−βουλησιοκρατίας, και υπενθυµίζει πως, αν και οι δοµές πάντοτε
"βαραίνουν" ως συνιστώσες της πραγµατικότητας, τελικά είναι οι εµπρόθετες
ανθρώπινες δράσεις που διαµορφώνουν την Ιστορία. Και έτσι όµως η ακριβής
επενέργεια των πολιτικών ευκαιριών/απειλών παραµένει θεωρητικά
αδιευκρίνιστη. Τελικά, πότε αυξάνουν οι πιθανότητες να εκδηλωθεί συλλογική
δράση; Όταν υπάρχουν/αποδίδονται ευκαιρίες ή όταν εµφανίζονται απειλές; Ή
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µήπως το ερώτηµα πρέπει να εγκαταλειφθεί ως στείρο και ατελέσφορο προς
όφελος µιας "συγκεκριµένης" κάθε φορά διερεύνησης; Η ιδιογραφία είναι µια
λύση, είναι όµως υπερβολικά εύκολη.
Πολιτικές ευκαιρίες/απειλές; Ναι!
Αρνούµενοι να προσχωρήσουν στο θεωρητικό αγνωστικισµό της
περιπτωσιολογίας, οι Goldstone/Tilly (2001) τόνισαν καταρχάς την αναλυτική
ιδιαιτερότητα των απειλών: οι "απειλές" δεν είναι "ευκαιρίες από την
ανάποδη" ή "µειωµένες ευκαιρίες" έγραψαν (σελ. 181). Προέβησαν επίσης σε
µια σειρά από κρίσιµες σηµασιολογικές διευκρινίσεις. Στις "απειλές"
περιλαµβάνονται τόσο (α) η διακινδύνευση που ενυπάρχει στις συλλογικές
δράσεις ως Απειλή Καταστολής/Α Κ, όσο και (β) οι επαπειλούµενες απώλειες
σε περίπτωση απραξίας (σελ. 183). Η δεύτερη µορφή αποκαλείται Τρέχουσα
Απειλή (ΑπειλήΤ), όµως µπορούµε να σκεπτόµαστε τις δύο µορφές,
αντίστοιχα, ως Κόστος ∆ράσης και Κόστος Αδράνειας.
Η επισήµανση είναι σηµαντική, αφού τα δύο είδη "απειλής" δεν
µεταβάλλονται αναγκαστικά προς την ίδια κατεύθυνση. Επιπλέον,
συνεισφορές της νέας αποτύπωσης αποτελούν: (1) η αναλυτική
"αποσυσκευασία" της έννοιας "ευκαιρία" και (2) η συστηµατική καταγραφή
άλλων κρίσιµων παραγόντων που υπεισέρχονται στις κρίσιµες
αλληλεπιδράσεις "ευκαιριών" και "απειλών". Σε ό,τι αφορά το πρώτο, οι
Goldstone/Tilly περιέλαβαν στις "ευκαιρίες" το σύνολο σχεδόν των όψεων της
κρατικής αποδυνάµωσης (δηµοσιονοµική κρίση, διασπάσεις ελίτ,
στρατιωτικές ήττες κ.λπ.), πρόσθεσαν όµως και δύο δυναµικές διαστάσεις που
η εξέλιξή τους είναι σε µεγάλο βαθµό συνάρτηση συγχρονικών πολιτικών
παρεµβάσεων: τον βαθµό υποστήριξης που απολαµβάνει η κινητοποίηση
(µεγάλη ή αυξανόµενη υποστήριξη &#8594; "ευκαιρία") καθώς και το
ισοζύγιο ισχύος µεταξύ κινηµατικών συµµάχων και αντιπάλων (υπεροχή
συµµάχων&#8594; "ευκαιρία"). Στο κείµενο αναδεικνύεται επίσης η έννοια
της κινηµατικής προσδοκίας (τα οφέλη στα οποία προσβλέπουν οι διεκδικητές),
η οποία βρίσκεται σε διαρκή αντιπαραβολή µε τις ΑΤ.
Ενθουσιώδεις µε τις εννοιολογικές τους αποσαφηνίσεις, οι Goldstone & Tilly
δεν διστάζουν να προχωρήσουν και σε µια απλή µαθηµατική απεικόνιση της
προσδοκώµενης κινηµατικής εξίσωσης (σελ. 183−85). Περισσότερη σηµασία
από τη µαθηµατική εκφορά, όµως, έχει η θεωρητική πρόνοια για ταυτόχρονη
επενέργεια όλων των συναφών µεταβλητών, όπως και η ανάδειξη του ρόλου
της πολιτικής. Σύµφωνα µε τη νέα απόδοση, η πιθανότητα εκδήλωσης
κινηµατικών δράσεων προσδιορίζεται από την παρακάτω σχέση:
Πιθανότητα συλλογικής δράσης = {Ευκαιρίες [κρατική
αποδυνάµωση + λαϊκή υποστήριξη προς την κινητοποίηση +
ισοζύγιο ισχύος συµµάχων/ αντιπάλων] · (Κινηµατικές
προσδοκίες + ΑΤ)} − ΑΚ
Γίνεται προφανές πως το φάσµα των πιθανών επιρροών είναι πραγµατικά
τεράστιο, και αυτό αντιµετωπίζει µε καίριο τρόπο προβλήµατα που ανέκυπταν
στις πιο απλοϊκές αποδόσεις της επίδρασης των ευκαιριών. Έτσι, ενώ στην
αρχική πολιτικοδιαδικαστική πρόσληψη η ταυτόχρονη ύπαρξη κατασταλτικού
περιβάλλοντος και συλλογικής δράσης αποτελούσε παράδοξο, µε τη νέα
κατανόηση αυτό παύει να ισχύει. Καταπιεστικά καθεστώτα υψηλού ΑΤ,
ακόµα και όταν δεν πλήττονται από απότοµη αποδυνάµωση, θα τείνουν να
καταγράφουν "ευκαιρίες" κατά το ότι (α) η υποστήριξη προς ενδεχόµενες
εναντίον τους κινητοποιήσεις (β) τα ισοζύγια συµµάχων−αντιπάλων και (γ) οι
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κινηµατικές προσδοκίες, όλα θα τείνουν προς θετικό πρόσηµο.
Τίθεται βέβαια το ερώτηµα αν η νέα πρόσληψη είναι εν τέλει σε θέση να
αντιµετωπίσει το θεωρητικό πρόβληµα που δεικτικά τέθηκε παραπάνω:
Υπάρχει θεωρία για την εµφάνιση συλλογικής δράσης/κινηµάτων στη βάση
των πολιτικών ευκαιριών; Παρότι οι θιασώτες της δοµιστικής σεναριολογίας
δεν εξέλειπαν(π.χ. Kriesi 2004), η απάντηση εξακολουθεί να είναι αρνητική:
οι περιβαλλοντικές ευκαιρίες δεν προδικάζουν κινηµατικές εκβάσεις. Η
συστηµατική καταγραφή τους, όµως, αναδεικνύει το εύρος και την
πολυπλοκότητα των αιτιωδών παραγόντων προσδιορίζοντας έτσι τα κρίσιµα
ερευνητικά ερωτήµατα.
V. ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ.
Η κινηµατική βιβλιογραφία όλων των αποχρώσεων τονίζει πως 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 κίνησης (Taylor/Van Dyke 2004:
266).
∆ιαµαρτυρία
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
(McAdam/Snow 1997: 327). Οι κινηµατικές εκδηλώσεις τείνουν έτσι να
προσλάβουν τον χαρακτήρα δράσεων διαµαρτυρίας µε βασικό στόχο την
παρακώλυση της οµαλής λειτουργίας του πολιτικού συστήµατος:
"[∆]ιαµαρτυρία είναι κινητοποίηση... µέσα από µη συµβατικές µορφές δράσης
µε σκοπό την άσκηση πίεσης στις αρχές" (della Porta/Diani 1999: 167). 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. ∆εν ήταν
πάντοτε (ούτε και σήµερα είναι πλήρως) νοµιµοποιηµένες, όµως από τις
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).
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Βια, Παρεµπόδιση, Σύµβαση
Μια εναργής µορφική ταξινόµηση γίνεται από τον Tarrow (1998: κεφάλαιο 6),
ο οποίος εννοιολογεί ένα συνεχές από τη βία στη −−σχετική−− συµβατικότητα
µε κρίσιµη ενδιάµεση ζώνη την παρενόχληση [disruption] ή παρεµπόδιση.
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
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.
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" (Tarrow 1998: 98). 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.
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
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
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αιτηµάτων. ∆ιακρίνονται έτσι δράσεις &#9830;πειθούς για το δίκαιο των
αιτηµάτων &#9830; συναλλαγής και επιδίωξης quid pro quos και &#9830;
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. Μελετητές όπως η Donatella della Porta
(1995) έδειξαν πως η κατασταλτική αστυνόµευση των συλλογικών δράσεων
εγκαθιδρύει και στη συνέχεια αναπαράγει έναν κύκλο βίας (βλ. και Seferiades
2005). 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"). Αν και οι
αντιστοιχήσεις που διατυπώνονται βρίσκουν σηµαντική εµπειρική
τεκµηρίωση, η θεωρητική γενίκευση αµφισβητείται. Μελετητές όπως ο Craig
Calhoun (1995) επισηµαίνουν πως "εκφραστικά" αιτήµατα και δράσεις είναι
διαστάσεις σύµφυτες µε την ίδια την υπόσταση των κινηµάτων (υπάρχουν ήδη
από τον πρώιµο 19ο αιώνα) και όχι προϊόν της "µεταβιοµηχανικής εποχής"
(βλ. και Taylor − Van Dyke 2004).
Μεταξύ των "ενδογενών" παραγόντων επισηµαίνονται: &#9830; το κλασικό
ζήτηµα της οργάνωσης: η άποψη ότι οι θεσµοθετηµένες ιεραρχικές δοµές
οδηγούν, αργά ή γρήγορα, στη σύµβαση και την ενσωµάτωση. Ο "σιδηρούς
νόµος της ολιγαρχίας" (Michels) βρίσκει τεκµηρίωση και σε νεότερες
µαρξικές επεξεργασίες όπως, πιο χαρακτηριστικά στο κλασικό έργο των Piven
− Cloward (1979). Έχει όµως υποστηριχθεί και το ακριβώς αντίθετο: ότι
προϋπόθεση για τη διεξαγωγή παρατεταµένης διεκδίκησης είναι η ύπαρξη
ισχυρών οργανωτικών δοµών·.&#9830; 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. Η άποψη είναι ενδιαφέρουσα (ειδικά αν ιδωθεί στο
πλαίσιο εννοιών όπως το "πολιτισµικό κεφάλαιο" και το habitus −−κατά
Bourdieu−− που διαθέτουν και διαχειρίζονται τα κινήµατα), έχει όµως
κατηγορηθεί ως ελαφρώς ταυτολογική (τα κινήµατα επιλέγουν δράσεις xyz
επειδή είναι επιρρεπή στην επιλογή δράσεων xyz!). &#9830; 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 ανάφλεξη των παρισινών banlieues
θα µπορούσε να προσεγγιστεί υπό το φως αυτής της επισήµανσης.
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Αλλαγή
Σε ένα κλασικό κείµενο του 1983, ο Doug McAdam υποστήριξε 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 δεύτερους. 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 (1995: 30): τα ρεπερτόρια δεν απορρέουν από
"ατοµικές συνειδησιακές καταστάσεις, αλλά προσοµοιάζουν µε
γλώσσα...[που] συνδέει άτοµα και οµάδες". Η µεταβολή στους διεκδικητικούς
τρόπους έρχεται ως αποτέλεσµα αυτής ακριβώς της επαφής που
εγκαθιδρύεται.
Αποτελεσµατικότητα
Αν η µεταβολή των συλλογικών δράσεων είναι συνάρτηση περιβαλλοντικών
επιρροών και στρατηγικών διαδράσεων, αυτό ισχύει στο πολλαπλάσιο για τις
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. Έχοντας
µελετήσει όχι λιγότερες από 53 περιπτώσεις κινηµάτων, ο William Gamson
(1990) υποστήριξε πως οι µαχητικές οµάδες έχουν πολύ µεγαλύτερη
πιθανότητα να επιτύχουν ικανοποίηση των στόχων τους (βλ. και Taylor/Van
Dyke (2004). Πρόσφατες εκβάσεις σαν την νίκη επί του "Συµβολαίου Πρώτης
Απασχόλησης" στη Γαλλία δείχνουν να επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές.
VI. Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΑΞΙΑΚΕΣ ΠΛΑΙΣΙΩΣΕΙΣ
Η τεράστια σηµασία της κουλτούρας και των συµβολικών πόρων απορρέει
από τη διαπίστωση της µη αυτόµατης µετατροπής των κοινωνικών αιτηµάτων
σε διεκδικητικές δράσεις. Όπως έγραψαν οι McCarthy και Zald (1977:
1214−15) "σε κάθε κοινωνία και σε κάθε στιγµή υπάρχουν δυσαρέσκειες...
αρκετές να εφοδιάσουν άφθονα κινήµατα"· όµως κινήµατα δεν εµφανίζονται
παρά µόνο σπάνια. Όχι µόνο η υλική αποστέρηση δεν οδηγεί νοµοτελειακά σε
κινηµατική δράση, αλλά και αυτοί που αντικειµενικά την υφίστανται κάποτε
δεν την ερµηνεύουν καν ως τέτοια (Snow 2004: 382−83).
Η µελέτη των συµβολικών πόρων έχει µακρά διεπιστηµονική παρουσία και
πολλές ιδιόµορφες όψεις. Είναι όµως δυνατόν να διακριθούν δύο βασικές
προδιαθέσεις. Η πρώτη που, χάριν συντοµίας, θα µπορούσε να περιγραφεί ως
φαινοµενολογική, είναι περισσότερο προσανατολισµένη στην ανάλυση του
πολιτικού Λόγου και της ιδεολογίας µε όρους κοινωνικής θεωρίας και
ρητορικής. Η δεύτερη συγκροτεί εµπειρικές έννοιες και στοχεύει περισσότερο
στην εµπειρική έρευνα.
Culture et ideologie chez les phenomenologues
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Αντιπροσωπευτική της τεράστιας σηµασίας που αποδίδεται στην ανάλυση
λόγου και ιδεολογίας είναι η άποψη του −−πρόωρα χαµένου−− Alberto
Melucci (1996: 357) ότι "η πράξη του ονοµατισµού αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα συγκρότησης της κοινωνικής ζωής". Έµπλεος οντολογικών
συνεπειών και προεκτάσεων, ο όρος "ιδεολογία" αναφέρεται, ωστόσο, κατά
βάση σε λειτουργίες αναπαραστατικές: στους τρόπους µε τους οποίους τα
κινηµατικά υποκείµενα παρουσιάζουν (αφηγούνται) τον εαυτό τους, τις
επιδιώξεις τους και τους αντιπάλους τους (Touraine 1977, Melucci 1996: κεφ.
18). Οι ιδεολογικές δράσεις, από τις βασικότερες µέριµνες των κινηµατικών
ηγεσιών, (α) οροθετούν την κινηµατική συλλογικότητα, (β) περιγράφουν την
ανεπιθύµητη κατάσταση πραγµάτων που καθιστά τη διεκδικητική δράση
αναγκαία και (γ) συνδέουν τα άµεσα κινηµατικά αιτήµατα µε γενικά
αποδεκτές, πανανθρώπινες αρχές. Στο Challenging Codes, ο Melucci
προσδιόρισε τη λειτουργία των ιδεολογικών δράσεων ανάλογα µε τη φάση
στην οποία βρίσκεται ένα κίνηµα: &#9830; στην αρχική −status nascendi−
φάση ξεχωρίζουν δύο διαστάσεις: (1) ο προσδιορισµός της "ουτοπίας" (συχνά
µε όρους παλινδρόµησης σε ένα φαντασιακό παρελθόν αθωότητας
−προκαπιταλιστικής ηθικής οικονοµίας θα έλεγε ο E P Thompson) και (2) η
εµπρόθετη άρνηση/ακύρωση της απόστασης προσδοκιών και
πραγµατικότητας. Για να αναδυθούν κινήµατα πρέπει να επιτευχθεί η αίσθηση
ότι οι προβαλλόµενοι στόχοι είναι, εκτός από επιθυµητοί, και εφικτοί. Η
ιδεολογία χρησιµοποιεί εδώ σύµβολα ως αντιστάθµισµα στη −−συνήθη−−
έλλειψη πόρων. &#9830; Με την περαίωση της αρχικής φάσης, το κίνηµα
εισέρχεται σε περίοδο ενηλικίωσης. Ο Melucci υποστήριξε ότι η ιδεολογία
καλείται και πάλι να επιτελέσει δύο βασικές λειτουργίες: (1) η πρώτη
συνίσταται στην εσωτερική οµογενοποίηση του κινήµατος µέσω της
επεξεργασίας πρακτικών κανόνων δράσης, και της δηµιουργίας κινηµατικής
ηθικής. Στο πλαίσιο αυτό κρίσιµες αναδεικνύονται τελετουργίες όπως: τρόποι
ένδυσης, γλωσσικοί και συµπεριφορικοί κώδικες, κ.λπ.· (2) η δεύτερη
λειτουργία είναι στρατηγική και στοχεύει σε βελτίωση της θέσης του
κινήµατος στην κοινωνία. Βασική τεχνική είναι η συστηµατική υπονόµευση
των αντιπάλων, στους οποίους αποδίδονται ευθύνες τόσο για την "αρνητική
συγκυρία" όσο και για τυχόν επιπτώσεις των διεκδικητικών δράσεων (π.χ. για
τη διατάραξη του ανεφοδιασµού που προκαλείται από µια απεργία εργατών
µεταφοράς ευθύνεται η κυβερνητική αδιαλλαξία).
Η ανταγωνιστική σχέση που οι κινηµατικοί δρώντες συνάπτουν µε τους
αντιπάλους τους µπορεί συνήθως να περιγραφεί µέσω ενός µικρού αριθµού
σεναρίων. Πρόκειται για δραµατουργία που αποσκοπεί στην ενδυνάµωση της
κινηµατικής εικόνας ανεξαρτήτως εκβάσεων. Ο Melucci (1996: 354−55)
συνόψισε ως εξής: σε περίπτωση θετικής έκβασης, η κατάσταση αποδίδεται
ως επικράτηση "του καλού" επί της αυθαιρεσίας και της αδικίας. Σε
περίπτωση ήττας, η ιδεολογία θα αφηγηθεί µια µάχη του αδύνατου ενάντια
στον δυνατό. ∆εν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής µας, όµως, ότι ανάλογα
σενάρια απεργάζονται και οι κινηµατικοί αντίπαλοι όπως και τα ΜΜΕ (που
προβαίνουν σε ιδεολογικές αναπαραστάσεις ιδιαίτερα µεγάλης εµβέλειας).
Οι φαινοµενολόγοι δείχνουν να θεωρούν τις δυνατότητες του ιδεολογικού
λόγου τεράστιες. Εκτιµούν πως το συµβολικό εγχείρηµα (ως απόπειρα
ανασκευής των βασικών νοηµατοδοτήσεων της πραγµατικότητας) συνιστά
πολιορκητικό κριό για την αποκάλυψη του αυθαίρετου χαρακτήρα της
εξουσίας. "Και είναι αρκετό να δοµηθεί η πραγµατικότητα µε διαφορετικές
λέξεις ώστε το µονοπώλιο της εξουσίας να αρχίσει να παραπαίει", έγραψε ο
Melucci (1996: 358). Είναι λοιπόν τόσο απλό; Ο Melucci υποστήριξε ακόµη
πως ειδοποιός διαφορά των "νέων" κινηµάτων είναι η αδιαφορία τους προς το
εργαλειακά "πολιτικό", την πολιτική σφαίρα. Όµως χωρίς πολιτικό πρόγραµµα
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και µεταβατικούς στόχους, οι ελπίδες των φαινοµενολόγων κάποτε θυµίζουν
προσδοκία πτώσης των τειχών της Ιεριχούς.
Σε κάθε περίπτωση, και παρά τα όποια προβλήµατα, οι φαινοµενολόγοι
επισηµαίνουν µια ειδική κινηµατική λειτουργία που οι πιο εµπειρικά
προσανατολισµένοι συνάδελφοί τους µάλλον υποτιµούν: την πρόκληση της
συµβολικής επανοµογενοποίησης των ανθρώπινων ταυτοτήτων εναντίον
αυταρχικών εξουσιών. Όµως η ουσιολογία της φόρµας που χαρακτηρίζει
µεγάλο τµήµα της µεταµοντέρνας παραγωγής απειλεί (αν δεν ακυρώνει) τη
θεωρητική έµπνευση. Τα σύµβολα, ο πολιτικός λόγος και τα πολιτικά
µηνύµατα ούτε πέφτουν, ούτε και καταλήγουν σε έναν καθαρό ουρανό.
Παράδειγµα στο οποίο εκτενώς αναφέρεται ο Tarrow (1998: κεφ. 7) είναι οι
"µεταµορφώσεις του µαρξισµού". Ανάλογα µε το θεσµικό,
κοινωνικοοικονοµικό και πολιτισµικό περιβάλλον υποδοχής, το αρχικό
µαρξικό µήνυµα µετασχηµατίστηκε σε λενινισµό, µαοϊσµό και άλλα πολλά.
Αξιακές Πλαισιώσεις
Αποσκοπώντας στη διεξαγωγή εµπειρικής έρευνας, µελετητές που
αναγνωρίζουν τη σηµασία της κουλτούρας και της ιδεολογίας, αλλά
ενοχλούνταν από την υπερβολικά ρητορική προσέγγιση των φαινοµενολόγων,
διαµόρφωσαν την προσέγγιση των "αξιακών πλαισιώσεων" [framing]:
εµπρόθετων στρατηγικών νοηµατοδοτήσεων της πραγµατικότητας (και των
δρώντων υποκειµένων) µε τρόπους που να (α) προωθούν την ανάληψη
συλλογικής δράσης (McAdam 1996: 6)· (β) προσεταιρίζονται παριστάµενα
υποκείµενα και (γ) αδρανοποιούν τους αντιπάλους. Βασιζόµενος σε
επεξεργασίες του Erving Goffman (κυρίως 1986), ο David Snow (1986),
βασικός θεωρητικός της προσέγγισης, όρισε τις πλαισιώσεις ως συνεκτικά
ερµηνευτικά σχήµατα που απλοποιούν και συµπυκνώνουν την
πραγµατικότητα, µέσω επιλεκτικών τονισµών και κωδικοποιήσεων γεγονότων,
εµπειριών και ιστορικών αλληλουχιών.

Επισηµαίνοντας πως τα κινήµατα, όπως και οι ανταγωνιστές τους, ενέχονται
σε µιαν αέναη διαπάλη σηµασιολογήσεων, ο Snow τονίζει το σχεσιακό
χαρακτήρα του εγχειρήµατος: οι πλαισιώσεις δεν απορρέουν από "καθαρές
ιδέες" (σαν ρούχα που "κόβονται από ενιαίο τόπι υφάσµατος" −−Tarrow 1998:
107), αλλά απηχούν περιβαλλοντικές επιρροές και επιδράσεις. Όσοι πάντως
επιχειρούν διεκδικητικές πλαισιώσεις στοχεύουν στην απο−νοµιµοποίηση των
κυρίαρχων πολιτικών και κοινωνικών συµβάσεων. Ο Snow επισηµαίνει
τέσσερις βασικούς τρόπους µε τους οποίους αυτό επιχειρείται: οι πρώτοι τρεις
(γεφύρωση, ενίσχυση, επέκταση) στοιχειοθετούν την ανάγκη συλλογικής
δράσης στη βάση υφιστάµενων αξιών, είτε στην τρέχουσα µορφή τους (αξιακή
γεφύρωση), είτε κατόπιν ενδελεχούς ερµηνείας (ενίσχυση) ή µερικής
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διεύρυνσης (επέκταση) Μόνον ο τέταρτος τρόπος, ο αξιακός µετασχηµατισµός,
επιφέρει σηµαντικές ανακατατάξεις, αφού εισηγείται αλλαγή των
υφιστάµενων αξιών. Εύλογα συνάγεται ότι η τακτική αυτή προσιδιάζει σε
κινήµατα που επιδιώκουν σοβαρές κοινωνικές µεταβολές. Σε κάθε περίπτωση,
οι κινηµατικές ηγεσίες αναζητούν τη "χρυσή τοµή" µεταξύ δύο αντίθετων
αλλά εξίσου ατελέσφορων άκρων: της άτολµης παραδοσιακότητας (:
αποκλειστική ή ετεροβαρής επίκληση γνώριµων συµβόλων και αφηγήσεων)
από τη µία, και του ανοίκειου νεωτερισµού (Λόγος που ενώ είναι
ρηξικέλευθος είναι ταυτόχρονα ξένος και ενδεχοµένως ακατάληπτος) από την
άλλη.
VII. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ
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
παράδοσης (Tarrow 1998: 123). Αντίστοιχη βαρύτητα στην οργάνωση έδωσε
και η σχολή της κινητοποίησης πόρων [resource mobilisation theory] που,
τονίζοντας την οργανωµένη (και όχι ανοµική) υπόσταση των κινηµάτων,
εκτόπισε τη θεωρητικά πρωτόλεια "συλλογική συµπεριφορά" (Σερντεδάκις
1998). Όµως στις βιβλιογραφικές αποτιµήσεις του θέµατος, η άποψη αυτή
συνυπάρχει µε την αντίθετή της Όπως ήδη επισηµάνθηκε, η θέση Michels (και
η νεότερη εκφορά της από τους Piven− Cloward 1979) 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 (1998:
123−24) στις συναφείς συζητήσεις συγχέονται τουλάχιστον τρεις διαφορετικές
σηµασίες του όρου "οργάνωση": (1) η πρώτη, και πιο διαδεδοµένη,
υποδηλώνει θεσµοθετηµένες ιεραρχικές δοµές −−σύνθετες οργανώσεις που
θέτουν στόχους και διαµορφώνουν στρατηγικές για την επίτευξή τους· (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 ερευνητών 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". Για να αποδώσει αυτήν ακριβώς τη
διάσταση ο Buechler (2000: 204−11) εισηγείται την έννοια της "κινηµατικής
κοινότητας": ρευστά δίκτυα, µε ευέλικτες, µη ιεραρχικές δοµές και ευρείς
επιµερισµούς ευθυνών και δικαιοδοσιών.
∆ίκτυα
Η συζήτηση για τα δίκτυα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα (π.χ., Diani −
McAdam 2003· Davis− McAdam − Scott− Zald 2005), όµως η θεωρητική
αποτίµηση της λειτουργίας τους παραµένει ελλιπής. Για παράδειγµα, ενώ είναι
αυταπόδεικτο ότι τα ισχυρά δίκτυα υποβοηθούν τις συλλογικές δράσεις, η
συµµετοχή σε αυτά ασφαλώς δεν προδικάζει και συµµετοχή σε κινήµατα
(della Porta/Diani 1999: 117· Piven− Cloward 1992). Επιπλέον, η άποψη ότι
τα άτοµα κινητοποιούνται µόνο και µόνο "εξαιτίας των φίλων τους", αφενός
ευτελίζει το κινηµατικό φαινόµενο και αφετέρου υποπίπτει σε petitio principii,
εκλαµβάνοντας ως δεδοµένο ό,τι πρέπει να εξηγηθεί (γιατί κάποιο δρων
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υποκείµενο ανήκει σε δίκτυο Α και όχι Β;).
Ο πολυεπίπεδος χαρακτήρας του οργανωτικού φαινοµένου αναδεικνύει τους
κινδύνους που εγκυµονεί η εννοιολογική χαλαρότητα. Αν εθιστούµε στη
σύγχυση "οργανώσεων", "άτυπων κοινωνικών δικτύων" και των µηχανισµών
ένθεσης των οργανώσεων στα "πολύπλοκα πεδία κουλτούρας, πολιτικής και
δράσης" (Clemens − Minkoff 2004: 167), τότε δεν θα µάθουµε ποτέ τις
πραγµατικές συνέπειες των οργανώσεων. Όπως εξήγησε ο Giovanni Sartori
(2004), η εννοιολογική υπερέκταση, η ανεπαρκής οροθέτηση των εννοιών και
η ασάφεια στα καθοριστικά γνωρίσµατα, υπονοµεύουν καίρια το γνωστικό
εγχείρηµα: προϋπόθεση µιας επιτυχούς απάντησης είναι η σαφής ερώτηση.
∆οµές και λειτουργίες
Επιπλέον, κρίσιµο ζήτηµα που δεν είναι
δυνατόν να παρακαµφθεί είναι αυτό της
αποτελεσµατικότητας: δεν πρέπει να
λησµονούµε πως οι οργανώσεις είναι δοµές
που δηµιουργούνται για να επιτελέσουν
συγκεκριµένες λειτουργίες. Η σχετική
συζήτηση αποτιµά δύο βασικά −ιστορικά
συντελεσµένα− οργανωτικά υποδείγµατα :

Α. Το πρώτο είναι το σοσιαλδηµοκρατικό: αυστηρά δοµηµένα και ιεραρχικά
συστήµατα οργανώσεων µε πλειάδα συνεκτικών δοµών (Γράφηµα 2 ). Παρότι
επαγγέλθηκαν τη ριζική αλλαγή του κόσµου, όµως, οι σοσιαλδηµοκράτες δεν
κατάφεραν να αποτρέψουν ούτε τον Α Παγκόσµιο Πόλεµο ούτε, αργότερα,
την άνοδο του ναζισµού. Υποστηρίχθηκε ότι ένας βασικός λόγος ήταν
−ακριβώς− η µεγέθυνση της οργάνωσης που είχε καταστεί αυτοσκοπός −−οι
σοσιαλδηµοκρατικές ηγεσίες ενδιαφέρονταν περισσότερο για την
αναπαραγωγή των γραφειοκρατικών τους ρόλων και πολύ λιγότερο (αν
καθόλου) για τη "νίκη του προλεταριάτου".
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Β. Στον αντίποδα του
σοσιαλδηµοκρατικού, εµφανίστηκε το
αναρχικό υπόδειγµα: χαλαρή σύνδεση
τοπικών δικτύων που τα συνείχε µόνο η
θολή επίκληση στην αναγκαιότητα της
βίαιης επανάστασης (Γράφηµα 3). Οι
αναρχικοί πυροδότησαν πολλές
µαχητικές εξεγέρσεις, όµως παντού η
κρατική επιβολή υπήρξε σχετικά εύκολη
µε κύριο αποτέλεσµα τα αλλεπάλληλα
λουτρά αίµατος. Εκεί όπου η
σοσιαλδηµοκρατική οργανωτική ψύχωση µετέτρεψε µαχητικά εργατικά
κινήµατα σε συµβατικά κόµµατα, η αναρχική απέχθεια προς την οργάνωση τα
οδήγησε στο σεχταρισµό (Tarrow 1998: 127). Υπάρχει διέξοδος;

Πολλοί ακτιβιστές (και µελετητές) θεωρούν ως λύση µια δοµή που θα
βασίζεται σε χαλαρά, ηµιαυτόνοµα δίκτυα, τα οποία όµως θα διατηρούν επαφή
µεταξύ τους και θα µπορούν να συντονιστούν. Για να αποφευχθεί η
γραφειοκρατικοποίηση, η ηγεσία δεν θα πρέπει να είναι συγκεντρωτική ή
ενιαία, ενώ ως βασικό προτέρηµα της νέας δοµής προβάλλεται το ότι επιτρέπει
τη συµµετοχή ακόµη και σε περιόδους που δεν υπάρχουν κλασικές
κινητοποιήσεις. Πρόκειται για αναµφίβολες αρετές, όµως δεν λείπουν και τα
προβλήµατα.
Εν πρώτοις, σε ποιον βαθµό η νέα δοµή είναι πραγµατική και όχι ένας απλός
ευσεβής πόθος −αλγεβρική άθροιση των αρετών των δύο ιστορικών προτύπων
χωρίς τις αδυναµίες; ∆εύτερον, ακόµη κι αν υποτεθεί ότι η δοµή είναι γνήσια,
τι γίνεται µε τη δηµοκρατία; Ελλείψει παγιωµένων θεσµών, ποιος αποφασίζει,
πώς επιλέγεται, πού και πώς λογοδοτεί (della Porta/Diani 1999: 136−37);
Μήπως, τέλος, η τεράστια ιδεολογική ποικιλότητα των νέων µορφωµάτων δεν
είναι παρά ένδειξη ενός ελλείµµατος πολιτικής;
VIII. ΚΙΝΗΜΑΤΑ "ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ"
Η ειδική διερεύνηση κινηµατικών πόρων (συµβολικών, οργανωτικών και
διεκδικητικών), βασική και πολύτιµη συµβολή της κινηµατικής βιβλιογραφίας,
δεν είναι, ωστόσο, παρά αφηρηµένη ευρετική άσκηση. Τα "πραγµατικά
κινήµατα" ανακύπτουν (όποτε ανακύπτουν) µε όλους τους πόρους και τα
χαρακτηριστικά τους, ενθυλακωµένα σε συγκεκριµένα −−και αενάως
µεταβαλλόµενα−− περιβάλλοντα τα οποία συν−διαµορφώνονται επίσης από
δράσεις κρατικών αρχών και κινηµατικών αντιπάλων. Κρίσιµος γνωστικός
στόχος αποτελεί, συνεπώς, η θεωρητικά ενσυνείδητη (επανα−) σύνθεση του
κινηµατικού φαινοµένου. Στο πλαίσιο µιας τέτοιας οπτικής "κινηµάτων εν
δράσει" ιδιαίτερη σηµασία αποκτάι η έννοια του συγκρουσιακού κύκλου.
Συγκρουσιακοί Κύκλοι...
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Ως "συγκρουσιακοί κύκλοι" ορίζονται χρονικές περίοδοι επίτασης της
συγκρουσιακότητας σε ολόκληρο το κοινωνικό σύστηµα. Οι συνδηλωτικά
πυκνότερες (αλλά και υποδηλωτικά εναργείς) αποδόσεις του φαινοµένου
ανήκουν στον Aristide Zolberg (1972), που δεικτικά χαρακτήρισε τις
περιόδους αυτές "στιγµές παραφροσύνης" [moments of madness]: συγκυρίες
όπου όλα φαίνονται δυνατά", και που ο διαχωρισµός ανάµεσα σε εργαλειακές
και βιωµατικές−υπερβατικές πολιτικές δράσεις (στο βαθµό που υφίσταται σε
κανονικές συνθήκες) διαρρηγνύεται.
Στα καθοριστικά γνωρίσµατα των συγκρουσιακών κύκλων συγκαταλέγονται:
&#9830; η γρήγορη γενίκευση και διάχυση της συλλογικής δράσης από
περισσότερο σε λιγότερο δραστήριους κλάδους (όπως και από µια γεωγραφική
περιοχή στην άλλη) &#9830; η τροποποίηση, επέκταση, και −−κάποτε−−
ανανέωση στα διεκδικητικά ρεπερτόρια (παραδειγµατικές µορφές όπως τα
σοβιέτ, οι καταλήψεις εργοστασίων [sit−downs], η autoriduzione, η ανυπακοή,
κ.λπ. αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια συγκρουσιακών κύκλων) &#9830; η
επεξεργασία νέων αξιακών συµβολισµών (ή εκτενείς αναπλαισιώσεις
παλαιών) &#9830; η εµφάνιση νέων οργανώσεων ή/ και η ενδυνάµωση
παλαιών συνδυαστικά µε έκρηξη της πολιτικής συµµετοχής, οργανωµένης
αλλά και άτυπης· και &#9830; µια χαρακτηριστική "πύκνωση" στη ροή
πληροφοριών όπως και στην αλληλεπίδραση διεκδικητών, των αρχών και
άλλων κοινωνικών οµάδων. Σύµφωνα µε τον Tarrow (1998: 144), η γενίκευση
των κοινωνικών αντιπαραθέσεων σε συγκρουσιακούς κύκλους επέρχεται όταν,
λόγω της εµφάνισης πολιτικών ευκαιριών (ή απειλών), κοµβικά τοποθετηµένοι
"πρωτοπόροι" κλάδοι ξεκινούν κινητοποιήσεις µε αιτήµατα που απηχούν τις
επιδιώξεις και άλλων κοινωνικών οµάδων. Οι δύο ρόλοι αποδόθηκαν από τον
McAdam (1995) ως initiator και spin−off movements αντίστοιχα.
...και Συγκρουσιακή Ύφεση
Η συγκρουσιακή ύφεση είναι απόρροια της επενέργειας τριών βασικών
διαδικασιών. Η πρώτη δεν είναι άλλη από τη φυσική εξάντληση των
διεκδικητών, που οδηγεί στην αποχώρηση των λιγότερο αποφασιστικών και
την ανάπτυξη πόλωσης στο εσωτερικό του κινήµατος ανάµεσα στη
µετριοπαθή και τη ριζοσπαστική πτέρυγα. Η δεύτερη αφορά τις µορφές
δράσης. Καθώς από ένα σηµείο και πέρα η ανάληψη συγκρουσιακής
παρεµπόδισης φαντάζει "εξαντληµένη" (ή απλώς ανέφικτη), η πολικότητα
βία−σύµβαση ενδυναµώνεται επιτείνοντας τις διασπάσεις (Tarrow 1989). Τη
συγκρουσιακή ύφεση επιδιώκει, τέλος, και η κρατική παρέµβαση µε
αλλεπάλληλα παιχνίδια καρότου (διευκόλυνσης των οπαδών της
συνδιαλλαγής) και µαστιγίου (καταστολής των πιο µαχητικών).
Κάποια στιγµή οι συγκρουσιακοί κύκλοι τελειώνουν, όµως πολλές από τις
διεκδικητικές καινοτοµίες που κοµίζουν παραµένουν.
Τι Μένει;
Οι συγκρουσιακοί κύκλοι &#9830; εκλαϊκεύουν και διαχέουν διεκδικητικά
ιδιώµατα που πριν παρέµεναν κρυπτικά και απρόσιτα &#9830; συνδέουν
διεκδικητικές πρακτικές και οντολογικές αφηγήσεις µε πραγµατικά κοινωνικά
δίκτυα και &#9830; εγγράφουν τα κορυφαία αιτήµατα που προβάλλονται στην
ηµερήσια διάταξη της επίσηµης πολιτικής ως κοµβικές παρακαταθήκες.
Πρόκειται για γιγαντιαία διαδικασία διάχυσης εµπειριών που έµµεσα και
καλειδοσκοπικά διαµορφώνει τις παραµέτρους µελλοντικών διεκδικητικών
δράσεων (Soule 2004). Σύµφωνα µε µια κλασική διατύπωση:

An article from www.eurozine.com

17/26

Λίγοι άνθρωποι τολµούν να διαρρήξουν την κρούστα της
σύµβασης. Όταν το επιχειρούν, σε "στιγµές παραφροσύνης",
δηµιουργούν ευκαιρίες και υποδείγµατα για τους άλλους. Οι
"στιγµές παραφροσύνης"...εµφανίζονται ως απότοµες
κορυφώσεις στη µακρά καµπύλη της ιστορίας. Όσο διαρκούν,
νέες µορφές διεκδίκησης, σαν αναλαµπές, εµφανίζονται ... ενώ
ο ρυθµός απορρόφησής τους στις υφιστάµενες διεκδικητικές
ρουτίνες είναι αργός και µερικός. Όµως οι συγκρουσιακοί
κύκλοι... διαρκούν πολύ περισσότερο και έχουν ευρύτερη
επίδραση από τις ίδιες τις "στιγµές παραφροσύνης"· είναι, για
να χρησιµοποιήσουµε τα λόγια του Zolberg... "σαν ένα
παλιρροϊκό κύµα που λειαίνει σηµαντικά το έδαφος αλλά και
αφήνει προσχωµατικά αποθέµατα στο διάβα του"...(Tarrow
1995: 110−11 ).
IX. ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
...Το αδικαίωτο δεν πετιέται στον σκουπιδοτενεκέ
της Ιστορίας. Είναι η τροφή του µέλλοντος, η
σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού.
Κώστας Κάλτσας, Πάντειο Πανεπιστήµιο
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 ανύσµατα είναι σύνθετα µε πολλαπλές και
άδηλες επενέργειες (τι προκαλεί τι και πώς), είναι σαφές πως οι κινηµατικές
διεκδικητικές δράσεις συνιστούν βασικό παράγοντα διαµόρφωσης της
σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής πραγµατικότητας. ∆εν 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 (Tilly
1999).
Παρά την ύπαρξη σηµαντικών εξαιρέσεων
(π.χ. Giugni, McAdam, Tilly 1999) ο χώρος
των κινηµατικών εκβάσεων παραµένει ακόµη
σε µεγάλο βαθµό, αδιερεύνητος. Σε µια από τις
πιο γνωστές απόπειρες αποτύπωσης, ο William
Gamson (1990: κεφ. 1) ανέτµησε το φαινόµενο
σε δύο συστατικές του διαστάσεις (την
αναγνώριση που επιτυγχάνουν οι διεκδικητές
και τον βαθµό πραγµατικής ικανοποίησης των
αιτηµάτων τους) και στη βάση αυτή
εννοιολόγησε ένα φάσµα πιθανών
αποτελεσµάτων (από την πλήρη αποδοχή έως
την πλήρη απόρριψη). Όµως οι πολιτικοί
θεσµοί δεν αποτελούν παρά µικρό µόνο τµήµα των πιθανών επιρροών. Στις
κινηµατικές επιδράσεις προσµετρώνται επίσης, η ανάδυση συλλογικών
ταυτοτήτων, ο σχηµατισµός διεκδικητικών δικτύων (della Porta/Diani 1999),
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αλλαγές στο συγκείµενο πολιτισµικό πεδίο (Earl 2004), νέες οντολογικές
αφηγήσεις (McAdam 1999), αλλαγές στους πολιτικούς συσχετισµούς, κ.ά.
Πώς µπορεί να αποτιµηθεί αυτή η πολυπλοκότητα;

Χωρίς να δίνει οριστικές απαντήσεις, η βιβλιογραφία αναδεικνύει ωστόσο
ορισµένες κρίσιµες προϋποθέσεις αποτελεσµατικότητας. Συγκαταλέγονται οι
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δυνατότητες &#9830; παρεµπόδισης (σχεδόν ποτέ δεν κατακτήθηκαν
δικαιώµατα χωρίς τη σύντονη άσκηση πίεσης στις ελίτ) &#9830; σύναψης
επιτυχών συµµαχιών µε φορείς που έχουν πρόσβαση στο πολιτικό σύστηµα
(διευκρινίζεται όµως ότι δεν πρόκειται για οπορτουνισµό, αλλά για πολιτική
ενεργοποίηση) και &#9830; κινητοποίησης οργανωτικών, διεκδικητικών και
συµβολικών πόρων.
Σχεσιακή Ανάλυση Και Αιτιώδεις Μηχανισµοί
Αν είναι όµως κάτι που προκύπτει αδιαφιλονίκητα από την επισκόπηση αυτής
της συζήτησης είναι πως η αναζήτηση ανιστορικών αντιστοιχίσεων (της
µορφής πρακτική x &#8594; έκβαση y) είναι καταδικασµένη σε αποτυχία.
Αυτό στο οποίο οι νεότερες σχεσιακές προσεγγίσεις κατατείνουν είναι ο
προσδιορισµός αιτιωδών µηχανισµών οι οποίοι, εξαιτίας του ότι επενεργούν σε
διαφορετικά συγκείµενα περιβάλλοντα, εκβάλλουν σε διαφορετικά
αποτελέσµατα (McAdam / Tarrow/ Tilly 2001). Μια απλοποίηση της
σχεσιακής προσέγγισης της αιτιότητας εικονογραφείται στο Γράφηµα 4.

Ενώ ο αιτιώδης µηχανισµός που επισηµαίνεται στις δυο περιπτώσεις είναι
κοινός (Μα), το γεγονός ότι η επενέργειά του συντελείται µέσα από
διαφορετικά περιβάλλοντα (Πα/Πβ) οδηγεί σε διαφορετικές εκβάσεις Α/Β.
Χ. ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ
Οι νέες τεχνολογίες, η πύκνωση των διεθνών δικτύων και η γενικευµένη
υποχώρηση της εντοπιότητας που χαρακτηρίζει τις δύο τελευταίες δεκαετίες
φαίνονται να αλλάζουν το τοπίο των σύγχρονων συλλογικών δράσεων. Στα
χρόνια της παγκοσµιοποίησης, και σε αντίθεση µε ό,τι ίσχυε έως και πριν από
λίγα χρόνια, η ταχύτητα διάδοσης του διεκδικητικού µηνύµατος είναι
ιλιγγιώδης.
Όµως η αποτίµηση των συνεπειών αυτών των εξελίξεων διχάζει. Ο Charles
Tilly (2004: 96−7) έθεσε τις παραµέτρους του προβλήµατος ως δίληµµα:
...[Ο] 21ος αιώνας, θα φέρει επιτέλους τα κοινωνικά κινήµατα
στην κορύφωση της επιδιωκόµενης λαϊκής ενδυνάµωσης σε
παγκόσµια κλίµακα; Οι νέες επικοινωνιακές τεχνολογίες όπως
η αποστολή µηνυµάτων SMS...θα γίνουν άραγε πόροι για
κινηµατικούς ακτιβιστές και απλούς ανθρώπους ώστε να
µεταστραφούν τα ισοζύγια εις βάρος καπιταλιστών,
στρατοκρατών και διεφθαρµένων πολιτικών; Ή, αντίθετα,
µήπως η [πρόσφατη έξαρση] συλλογικών δράσεων... συνιστά
την τελευταία αναλαµπή λαϊκής διεκδικητικότητας στο
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καταθλιπτικά οµοιόµορφο φόντο της παγκοσµιοποίησης;
Αναγωγισµοί
Οι προσλήψεις του "νέου περιβάλλοντος" κινούνται µεταξύ δύο εξίσου
επισφαλών άκρων.
Α. ∆ιαµορφωµένο στο πλαίσιο επεξεργασιών για τη συνδικαλιστική
υποχώρηση (π.χ. Munck 2004), το πρώτο σενάριο αποπνέει ερεβώδη
απαισιοδοξία: ένα σενάριο δοµικής απίσχνανσης των κινηµατικών πόρων,
ρευστοποίησης των συλλογικών ταυτοτήτων και παρατεταµένης διεκδικητικής
αποδυνάµωσης (πιθανώς µε την εξαίρεση του αντιδραστικού
φονταµενταλισµού). Ως αιτιώδεις παράγοντες προβάλλονται η διεθνοποίηση
των αγορών, η διάλυση των νεοκορπορατιστικών διακανονισµών και η
αποφράς τριάδα −−εξατοµίκευση, θηλυκοποίηση, τριτογενοποίηση−− των
νέων αγορών εργασίας. Εξελίξεις όπως αυτές, υποστηρίζεται, οδηγούν στην
παρακµή των διεκδικητικών οργανώσεων (αφού πρώτα καταδικάζουν τις
δράσεις τους σε εξακολουθητική αναποτελεσµατικότητα), κερµατίζουν τους
τόπους σύµπηξης συλλογικών υποκειµένων και σταδιακά αίρουν τις
προϋποθέσεις δηµιουργίας κινηµατικών δικτύων.
Κάποιες από τις αντιξοότητες αυτές είναι αναµφίβολες, όµως η ανάλυση
πάσχει από αφόρητο αναγωγισµό: την αξιωµατική παραδοχή
αδιαµεσολάβητων αιτιωδών επιρροών από το περιβάλλον προς τα
διεκδικητικά υποκείµενα και ποτέ το αντίστροφο. Όµως τα κινηµατικά
υποκείµενα δεν είναι µόνο αποδέκτες περιβαλλοντικών επιρροών, είναι και
δηµιουργοί τους (όπως στο Γράφηµα 5). Επιπλέον, γιατί οι δοµές της
παγκοσµιοποίησης συνιστούν απειλή περισσότερο από ευκαιρία (Σεφεριάδης:
υπό έκδοση);

Β. Αλλά σε αναγωγισµό υποπίπτει και το ακριβώς αντίθετο στρατόπεδο
−−εκείνων που θεωρούν τις τεχνολογικές εξελίξεις (και το παγκοσµιοποιηµένο
περιβάλλον εντός του οποίου συντελούνται) πανάκεια. Οι προβλέψεις εδώ
περιλαµβάνουν δηµιουργική υπέρβαση των παραδοσιακών οργανωτικών
διληµµάτων, "αειφόρο ανάπτυξη" νέων µορφών δράσης, προωθητικά διαρκείς
µετασχηµατισµούς στον πολιτικό λόγο και τα κοινωνικά δίκτυα υποστήριξης,
κ.ο.κ.
Προβάλλοντας τις επικουρικές διαστάσεις της "νέας πραγµατικότητας", οι
προσεγγίσεις αυτές υπενθυµίζουν τις αδυναµίες του ερεβώδους σεναρίου,
όµως ο τεχνολογικός ντετερµινισµός που αποπνέουν οδηγεί σε απολύτως
οµοειδείς γνωστικές παραδοξολογίες: αν η τεχνολογία αρκεί για την επίτευξη
τόσων κινηµατικών στόχων, τότε τι χρειάζεται η πολιτική; Οι ευκαιρίες που
προκαλούνται από την παγκοσµιοποίηση πρέπει να αναγνωρίζονται, όµως δεν
πρόκειται παρά για απλές περιβαλλοντικές δυνατότητες που δεν προδικάζουν
απολύτως τίποτε.
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Αν είναι κάτι που οι συζητήσεις αυτές αναδεικνύουν γλαφυρά είναι ότι οι
όποιες συνέπειες των νέων συνθηκών θα προκύψουν µέσα από αλλεπάλληλες
πολιτικές διαµεσολαβήσεις και τη σχεσιακή αλληλεπίδραση κοινωνικών
διεκδικητών, στρατηγικών δρώντων (οργανώσεων) και αενάως
µεταλλασσόµενων δοµών. Αυτό µπορεί να ακούγεται µετέωρο ή και ασαφές
−µια µετάθεση του θεωρητικού προβλήµατος στην περιπτωσιολογία και τον
µέλλοντα χρόνο, όµως η απόρριψη του εύκολου αναγωγισµού δεν είναι διόλου
ευκαταφρόνητη πρόοδος. Προϋπόθεση επάρκειας στη θεωρητική παραγωγή
είναι η αναγνώριση της πολυπλοκότητας των προβληµάτων: on recule pour
mieux sauter!
Αναγνωρίζοντας τις πολυπλοκότητες αυτές, ο Tilly (2004: 98) συνόψισε τις
θεωρητικές προκλήσεις του κινηµατικού µελλοντολόγου σε τέσσερα βασικά
σηµεία/εκκλήσεις:
&#9830; αποφεύγετε τον τεχνολογικό ντετερµινισµό &#9830; η
επικοινωνιακή επανάσταση της εποχής µας έχει διττή επίδραση: µειώνει το
κόστος επικοινωνίας µεταξύ ακτιβιστών που ήδη λειτουργούν ως κόµβοι σε
δίκτυα, αλλά αποκλείει ακόµη πιο αµετάκλητα όσους βρίσκονται "εκτός".
Αυτό επιτείνει τις ανισότητες &#9830; στην αυγή του 21ου αιώνα ο όγκος των
συλλογικών δράσεων εξακολουθεί να στηρίζεται σε τοπικές, περιφερειακές
και εθνικές οργανωτικές δοµές· τέλος &#9830; είναι λάθος να θεωρείται πως η
διαµάχη περί την παγκοσµιοποίηση κυριαρχεί στην τρέχουσα κινηµατική
σκηνή: οι τοπικές διεκδικήσεις εξακολουθούν να δεσπόζουν.
∆ιεθνικές δράσεις, διεθνισµός
Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης ιδιαίτερη σηµασία αποκτά, όπως είναι
φυσικό, η έννοια του διεθνισµού (π.χ., Imig/Tarrow 2001, Smith 2004, della
Porta/Kriesi/Rucht, della Porta/Tarrow 2005, Tarrow 2005): Τι ακριβώς είναι
και τι περιλαµβάνουν οι διεθνικές δράσεις; Οι βασικοί θεωρητικοί της
συγκρουσιακής πολιτικής συγκροτούν τα επιχειρήµατά τους στη βάση (1) της
οργανωτικής ταυτότητας των διεκδικητών (έχουν ή όχι διεθνείς διασυνδέσεις;)
και (2) του αντικειµένου των διεκδικήσεών τους (αφορούν ή όχι υπερεθνικούς
στόχους). Πρόκειται ασφαλώς για κρίσιµες διαστάσεις, όµως ο διεθνισµός δεν
είναι απλώς ή κυρίως οργανωτική κατάσταση, πολυεθνικές διεκδικήσεις σε
πολυεθνικό επίπεδο. Είναι πρωτίστως περιεχόµενα πολιτικής −µια ανάλυση της
πραγµατικότητας (και αντίστοιχες δράσεις) όχι µε βάση το έθνος−κράτος,
αλλά αναλυτικές κατηγορίες που υπερβαίνουν ή, ακριβέστερα, τέµνουν τα
έθνη. Καθ' οδόν προς µια πληρέστερη εννοιολόγηση αξίζει να αναλογιστεί
κανείς την αποκαλυπτική εµπειρία των εργατικών διεθνών. Η Β' ∆ιεθνής
υπήρξε οργάνωση ιδιαίτερα αξιόλογης εµβέλειας και δικτύωσης, όµως µεταξύ
1914 και 1918, βρέθηκε −−σύµφωνα µε τον Perry Anderson (2002: 13)−−
κάτω από την επήρεια του χειρότερου "σοβινιστικού ιµπεριαλισµού". Η
άθροιση εθνισµών δεν οδηγεί σε διεθνισµό −−κάθε άλλο.
Σε κάθε περίπτωση, το παρόν και µέλλον των κοινωνικών κινηµάτων είναι
οργανικά συνυφασµένο µε την πορεία της σύγχρονης πολιτικής.
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1

Στην έντυπη µορφή του, το κείµενο αυτό περιλαµβάνει 43 φωτογραφίες, γραφήµατα και
σκίτσα τα οποία, συνδυαστικά µε τις αντίστοιχες λεζάντες αποτελούν αναπόσπαστο
συστατικό του. ∆υστυχώς, η αναπαραγωγή τους δεν είναι δυνατή στην παρούσα
ηλεκτρονική µορφή κυρίως για τεχνικούς λόγους. Για τη λογική του "γνωστικού κολάζ"
[cognitive collage] (όρου−δάνειου από τη γνωστική ψυχολογία), βλ. Tversky (1993). Για
την υπερκειµενικότητα [hypertextuality] γνωστική λειτουργία µε προνοµιακό τόπο
υλοποίησης τα ηλεκτρονικά πολυµέσα, αλλά και καταλυτική παρουσία στο χώρο της
ακαδηµαϊκής διδασκαλίας, βλ. Landow (2005). Ως "υπερκείµενα" νοούνται συστήµατα
γλωσσικών σηµείων και συµβόλων, διαρθρωµένα µε τρόπο ώστε τα έκδηλα (άµεσα
προσβάσιµα) τµήµατά τους να ενεργοποιούν απρόσκοπτα όσα −−πολλά και πολλαπλώς−−
παραµένουν λανθάνοντα. Αντίστοιχης λογικής υπήρξαν πάντως και γνωστά στην Ελλάδα
κείµενα του Umberto Eco, όπως το Apocalittici e integrati (1964, στα ελληνικά Κήνσορες
και θεράποντες, µτφρ. Έφη Καλλιφατίδη, Γνώση, Αθήνα 1987) και, πιο πρόσφατα, στο
χώρο της µυθιστορηµατικής αφήγησης, La misteriosa fiamma della regina Loana (2004,
στα ελληνικά, Η µυστηριώδης φλόγα της βασίλισσας Λοάνα, µτφρ. Έφη Καλλιφατίδη,
Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2005). Η συνειδητοποίηση του γνωστικού δυναµικού της
υπερκειµενικότητας, που οδήγησε στη συγγραφή ενός κειµένου της µορφής αυτής,
προέκυψε στο πλαίσιο του οµότιτλου σεµιναρίου ("Συγκρουσιακή Πολιτική, Συλλογική
∆ράση, Κοινωνικά Κινήµατα") στο ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήµης & Ιστορίας του Παντείου
Πανεπιστηµίου· ευχαριστώ θερµά όλους τους φοιτητές µου για τις ουσιώδεις όσο και
ευχάριστες συζητήσεις και, ιδιαίτερα, τον υποψήφιο διδάκτορα Κώστα Κανελλόπουλο. Με
δεδοµένους τους κινδύνους που η αναγκαστικά αποφθεγµατική εκφορά του περικλείει, το
κείµενο −−χωρίς, ασφαλώς, να περαιώνει τίποτε−− φιλοδοξεί να αποτελέσει έναυσµα για
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πολλαπλές εκκινήσεις. Χρήσιµα εισαγωγικά αναγνώσµατα είναι, µεταξύ άλλων, τα:
McAdam/Snow (1997), Goodwin/Jasper (2003), Snow/ Soule/ Kriesi (2004). Καλή
επισκόπηση εξακολουθούν να προσφέρουν τα McAdam/ McCarthy/ Zald (1996) και della
Porta/ Diani (1999) καθώς και το σηµαντικό εγχειρίδιο του Tarrow (1998). Στα ελληνικά,
βλ. επίσης την εκ βαθέων διερεύνηση των θεωρητικών προϋποθέσεων του πεδίου που
επιχειρεί ο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος (2001) ενώ, τη στιγµή σύνταξης του άρθρου,
επίκειται η έκδοση του εισαγωγικού πονήµατος του Μιχάλη Ψηµίτη (2006).
2 Στο πλαίσιο αυτό κρίσιµο αναδεικνύεται το ερώτηµα γιατί µη συγκρούσεις; Πρόκειται για
εξαιρετικής σηµασίας γνωστική αναστροφή µε συνέπειες ανάλογες της επίδρασης που
άσκησε στις φυσικές επιστήµες η σύγχρονη µηχανική: ως γνωστόν, µετά τον Γαλιλαίο
πρόβληµα προς διερεύνηση δεν αποτελεί το γιατί ένα σώµα κινείται, αλλά το αντίστροφο: τι
παρεµποδίζει την κίνησή του.
3 Στο κρίσιµο αυτό σηµείο, το άρθρο επανέρχεται στην Ενότητα IX. Εξαιρετικά χρήσιµος
είναι ο παραλληλισµός που επιχείρησε πρόσφατα ο Sidney Tarrow (2005: 30) µε αιτιώδεις
µηχανισµούς που απαντώνται στην ανθρώπινη φυσιολογία: "...ο µηχανισµός της µυϊκής
σύσπασης συµβάλλει στην αναπνοή, την κίνηση, την πέψη, ακόµη και την αναπαραγωγή. Η
µίτωση είναι µηχανισµός που προετοιµάζει ένα κύτταρο για διαίρεση, αλλά µερικές φορές
αντικαθιστά υγιή κύτταρα προκαλώντας καρκίνο. Αν οι βιολόγοι ενδιαφέρονται να
φωτίσουν οποιαδήποτε από αυτές τις διαδικασίες, δεν µπορούν παρά να ενδιαφέρονται για
τους συστατικούς τους µηχανισµούς. Κάτι ανάλογο ισχύει και στη συγκρουσιακή πολιτική".
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