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Το αφιέρωμα αυτό της Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήμης έχει ως 
στόχο να καταγράψει όψεις της εισφοράς των νέων κοινωνικών 
κινημάτων στη θεωρία και τη μεθοδολογία των κοινωνικών επι
στημών. Ενώ η αποτίμηση της εισφοράς αυτής γίνεται σε περίοδο 
ύφεσης για πολλά από τα σχετικά κινήματα σε πολλές κοινωνίες, 
είναι φανερό ότι τόσο η κοινωνική πραγματικότητα όσο και η κοι
νωνική θεωρία έχουν επηρεαστεί αμετάκλητα από τη διεύρυνση 
του πολιτικού την οποία προκάλεσε η δράση τους. Γιατί, βέβαια, η 
επίδρασή τους στην κοινωνική πραγματικότητα δεν περιορίζεται 
στις (εντυπωσιακές σε ορισμένες περιπτώσεις) αλλαγές τις οποίες 
επέβαλαν στο επίπεδο της νομοθεσίας και των θεσμών,1 αλλά αφο
ρά και τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το πο
λιτικό. Εξάλλου, η οριοθέτηση τους ως «νέων» και ο χαρακτηρι
σμός τους ως εναλλακτικών επιτρέπουν να θεωρηθεί ως αναμενό
μενη η σημαντική θεωρητική εισφορά που απορρέει τόσο από το 
νεοτερικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τη φυσιογνωμία και τη δράση 
των νέων κοινωνικών κινημάτων, αυτές καθεαυτές, όσο και από 
τη μελέτη που τα αφορά.2 Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι «τα νέα 
κοινωνικά κινήματα» δεν περιβάλλονται συχνά από θεωρητική α

1. Για τη δράση των κοινωνικών κινημάτων ως ομάδων πίεσης, βλ. για παρά
δειγμα A. Constain, 1992, η οποία αναφέρεται στην περίπτωση των ΗΠΑ των δεκαε
τιών ’60 και ’70, οπότε και σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την προ
στασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα των γυναικών, των καταναλωτών κ.ά. 
Βλ. επίσης και Ε. Βαρίκα, 1992, για την αντίστοιχη διεργασία που αναφέρεται στο 
γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’80. Γενικότερα πάντως, είναι α
ξιοσημείωτο ότι στη διεθνή βιβλιογραφία αποδίδεται σχετικά μικρή βαρύτητα στις 
σχέσεις κράτους και κοινωνικών κινημάτων. Βλ. γι’ αυτό το θέμα, J.C. Jenkins - Β. 
Kladermans, 1995, την εισαγωγή.

2. Κάτι που τεκμηριώνεται και στην πλούσια σχετική βιβλιογραφία, σε μέρος της 
οποίας παραπέμπουν τα άρθρα που δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος.
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σάφεια,3 ούτε ότι είναι πάντα προφανές σε τι παραπέμπουν ή πώς 
οριοθετούνται ως προς άλλες μορφές συλλογικής δράσης.4 Συνε
πώς, είναι απόλυτα θεμιτό το ερώτημα που αναφέρεται στο «τι το 
νέο έχουν τα νέα κοινωνικά κινήματα» που άνθησαν από τη δεκαε
τία του ’60 ή του ’70 και μετά στις «δυτικές» κοινωνίες, και σε τι 
διαφοροποιούνται από τα «παλαιά».5

Πέρα από οποιαδήποτε οριοθέτηση των νέων κοινωνικών κινη
μάτων, η οποία αφορά το «διαφορετικό» τρόπο δράσης τους ή τη 
«νέα» μορφή της οργανωτικής τους δομής,6 το καθοριστικό νεοτε- 
ρικό στοιχείο που εισέφεραν στην πολιτική διαδικασία, και το ο
ποίο διεύρυνε τους ορίζοντες της κοινωνικής και πολιτικής θεω
ρίας, παραπέμπει στην καταξίωση της αντίληψης ότι πολιτική πα
ρέμβαση δεν είναι μόνο προώθηση ατομικών ή κατηγοριακών συμ
φερόντων· ούτε μόνο αντιπαράθεση ομάδων εσωτερικά ομοιογε
νών στη βάση μιας ουσιοκρατικής ταυτότητας.7 Εξάλλου, με τη 
δράση των νέων κοινωνικών κινημάτων έγινε φανερό ότι δεν απο
τελεί απλώς ιδεαλιστική φαντασίωση το γεγονός ότι η πολιτική 
καθορίζεται από (και καθορίζει) σχέσεις εξουσίας που ξεπερνούν 
τρ σύστημα ταξικών σχέσεων.8 Το φοιτητικό κίνημα, το κίνημα

3. Ορισμένοι μελετητές ορίζουν τα σχετικά κινήματα και ως «προοδευτικά» (βλ. 
για παράδειγμα, Μ. Roche, 1995, ο. 212 κ.ε.), κάτι που τα στερεί από ένα στοιχείο 
διάκρισης, που είναι σύμφυτο με την ίδια την εννοιολόγησή τους και το οποίο τα 
διαφοροποιεί από το (ενδεχομένως) «προοδευτικό», σίγουρα, όμως, όχι «νέο» ερ
γατικό ή συνδικαλιστικό κίνημα. Βλ. επίσης και C. Calhoun, 1994, σ. 22 κ.ε., ο οποί
ος ασκεί κριτική στην καθιερωμένη αντίληψη για τα νέα κοινωνικά κινήματα, επι- 
σημαίνοντας ότι σε αυτήν, επιλεκτικά περιλαμβάνονται ορισμένες όψεις των διεκ
δικήσεων που αφορούν ζητήματα ταυτότητας.

4. Βλ. C. Offe, 1990, σ. 232 κ.ε.
5. Για μια συνοπτική αλλά σφαιρική απάντηση, βλ. R.J. Dalton - Μ. Kuechler, 

1990, την εισαγωγή.
6. Εκτός από το τι αιτήματα προωθούνται, το πώς προιοθούνται αυτά αποτελεί 

κριτήριο διάκρισης των νέων κοινωνικών κινημάτων από άλλες μορφές συλλογικής 
δράσης. Βλ. Ρ. Burstein - R.L. Einwohner - J.A. Hollander, 1995, σ. 277 κ.ε., για μια 
συνοπτική παρουσίαση της σχετικής συζήτησης, που επικεντρώνεται στη σημασία 
της «εξιοσυστημικής» φυσιογνωμίας τους και στο πότε και γιατί ένα κίνημα παύει 
να θεωρείται κίνημα.

7. Βλ. τη σχετική αντίληψη της Ch. Mouffe, 1992, σ. 381. Βλ. επίσης, την ενδιαφέ
ρουσα διάκριση την οποία υπογραμμίζει ο Α. Giddens (1991), σ. 209-231, μεταξύ 
«emancipatory politics» και «life politics».

8. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι ο θεωρητικός διάλογος που αναφέρεται στις 
σχέσεις κινημάτων και κοινωνικών τάξεων, παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη με 
στόχο τη διαμόρφωση μιας θεωρίας της συλλογικής δράσης. Βλ. L. Maheu, 1995.
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των «civil rights», το οικολογικό, το κίνημα υπέρ της ειρήνης ή το 
αντιπυρηνικό που αναπτύχθηκε σε συγκεκριμένες κοινωνίες, κα
θώς και το φεμινιστικό, αποτελούν, από τη δεκαετία του ’60 και 
μετά, μαρτυρία για τα παραπάνω. Το ίδιο ισχύει και για την, αρχι
κά τουλάχιστον, εχθρική ή απλώς δύσπιστη απέναντι τους στάση 
από μέρος της Αριστερός και του εργατικού κινήματος, η οποία 
δεν είναι άσχετη από τη φαινομενικά απρόσμενη δυναμική εμπλο
κή στην πολιτική διαδικασία κοινωνικών κατηγοριών, που ιστορι
κά υπήρξαν πολιτικά περιθωριοποιημένες ή μετριοπαθείς (γυναί
κες, μεσοαστοί κ.ά.), και την οποία τα νέα κοινωνικά κινήματα ε- 
νεθάρρυναν. Τα σχετικά κινήματα, και λόγω της κοινωνικής φυ
σιογνωμίας όσων συμμετέχουν σε αυτά, κινούνται σε έναν ιδεολο
γικό χώρο όπου αμφισβητείται ο παραδοσιακός λόγος της Αριστε
ρός9 (αν και η τελευταία, με μια έννοια, αποτελεί τον αναμενόμενο 
χώρο στον οποίο τα κινήματα μπορούν να βρουν συμμάχους), και 
όπου καταγγέλλεται μια περιοριστική αντίληψη της πολιτικής, ε
κείνη που αναφέρεται σε τυπικά δικαιώματα. Συνεπώς, είναι εύλο
γο ότι από τη δράση τους, δράση που προσβάλλει τις ίδιες τις βά
σεις της μεταπολεμικής συναίνεσης περί της οικονομικής ανάπτυ
ξης ως αυταξίας,10 αναδύεται ένα νέο πρότυπο συμμετοχικού πο
λίτη (και με αυτή την έννοια, είναι θεμιτή η υπόθεση ότι τα νέα κοι
νωνικά κινήματα αποτελούν ελπίδα για τη δημοκρατία που 
πάσχει11) και μια νέα αντίληψη, τόσο για το τι «αφορά» τα πολιτι
κιάς δρώντα υποκείμενα όσο και σχετικά με το ποια είναι τα ου
σιαστικά διακυβεύματα. Οι εξελίξεις αυτές, εκτός από το ότι επη
ρέασαν, περισσότερο ή λιγότερο ουσιαστικά, τον κομματικό λόγο 
και τις σχετικές πολιτικές, έφεραν και πάλι στην επικαιρότητα μια 
θεωρητική συζήτηση για τα δικαιώματα, και ειδικά για την οριοθέ- 
τηση των κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και για τη σύγχρονη ι
διότητα του πολίτη. Παράλληλα, επέτρεψαν να διαμορφωθεί ως ό
ραμα μια εικόνα για τη δημοκρατία που θά (πρέπει να) είναι για ό
λες και για όλους, θα σέβεται τους άλλους έμβιους οργανισμούς 
και θα διαφυλάττει το πλαίσιο στο οποίο υπάρχουν, και θα απορ

9. Βλ. R.J. Dalton, 1995, για τις σχέσεις ευρωπαϊκών οικολογικών κινημάτων 
με κόμματα της Αριστερός.

10. Βλ. J.C. Jenkins, 1995, σ. 14.
11. Για τη μείωση της συμμετοχής ως ένδειξη παρακμής της δημοκρατίας, βλ. Α. 

Touraine, 1995, σ. 266-268, καθώς και του ίδιου, 1994, ιδιαίτερα σ. 86-89 για τους 
άρρηκτους δεσμούς δημοκρατίας και κοινωνικών κινημάτων.
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ρίπτει μόνο όσες διαφορές δομούνται ως σχέσεις υποτέλειας.12 
Στο σημείο αυτό συμπυκνώνεται ενδεχομένως η ουσιαστικότερη 
εισφορά των νέων κοινωνικών κινημάτων στη θεωρία και την πρα
κτική τη δημοκρατίας.

Ιδιαίτερα όσον αφορά το φεμινιστικό κίνημα13 πρέπει να σημει
ωθεί ότι, ενώ η σημαντικότερη επιστημονική και επιστημολογική 
εισφορά της φεμινιστικής αμφισβήτησης αναφέρεται στη διαμόρ
φωση της έννοιας του κοινωνικού φύλου ως αναλυτικής κατηγο
ρίας14 (που παραπέμπει σε ένα ιστορικά καθορισμένο σύστημα 
σχέσεων, το οποίο και επιδρά στη διαμόρφωση της υποκειμενικό
τητας όλων), η βασική εισφορά του σχετικού κινήματος, που συν
δέεται βέβαια με την πρώτη, είναι άμεσα πολιτική. Παραπέμπει 
στην επισήμανση της δυνατότητας συνύπαρξης της κατοχυρωμένης 
νομικής ισότητας των δύο φύλων με την κοινωνική υποτέλεια και 
την εκμετάλλευση των γυναικών. Η καταγγελία της παραδοσιακής 
τομής δημόσιο-ιδιωτικό, ακόμη και το γνωστό σύνθημα του δεύτε
ρου φεμινιστικού ρεύματος, «το προσωπικό είναι πολιτικό», αφο
ρούν την ουσιαστική αυτή αντίφαση της σύγχρονης δημοκρατίας, 
και εμπλουτίζουν την κριτική της κοινωνικής ανισότητας με μια 
διάσταση πέρα από την (γενικά αποδεκτή) ταξική. Η επισήμανση 
αυτή εξάλλου, δεν μπορούσε παρά να επιδράσει στον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβανόμαστε και εννοιολογούμε την «ιδιότητα του πο
λίτη», και στο πως κατανοούμε την έννοια της οικουμενικότητας 
και της ουδετερότητας βασικών εννοιών αλλά και αξιών της δυτι
κής σκέψης, αξίες οι οποίες επιδρούν στην πρόσληψη της καθημε- 
ρινότητάς μας. Είναι, μάλιστα, αξιοσημείωτο ότι ο λόγος περί ισό
τητας και δικαιωμάτων, ο οποίος παραπέμπει στην κληρονομιά 
του Διαφωτισμού και ο οποίος αναμφίβολα αποτέλεσε το εφαλτή
ριο της φεμινιστικής αμφισβήτησης, καταγγέλλεται από το «δεύτε

12. Βλ. Ch. Mouffe, 1995, σ. 262, όσον αφορά τη διάκριση των «διαφορών».
13. Εάν αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο αφιέρωμα αυτό στο φεμινιστικό κί

νημα, όπως εξάλλου είχε προαγγελθεί, αυτό οφείλεται κυρίως (πέρα από το ειδικό 
ενδιαφέρον και την ενδεχόμενη επιστημονική παραμόρφωση που χαρακτηρίζουν 
την επιμελήτρια του συγκεκριμένου αφιερώματος) στο ότι αναμφίβολα, όσον αφο
ρά τη θεωρία, η εισφορά του σχετικού κινήματος είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο 
ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Ακόμη και στο επίπεδο της εμπειρικής έρευνας είναι 
εμφανής η σχετική επίδραση, αφού η αποφυγή σεξιστικών διατυπώσεων θεωρείται 
πλέον εντελώς στοιχειώδης προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενός αποδεκτού ερωτη
ματολογίου.

14. Βλ. Ε. Αβδελά, 1993, σ. 20.
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ρο φεμινιστικό ρεύμα» ως υποκριτικός και «μερικός» αφού είναι 
ανδροκεντρικός. Η κριτική αυτή φεμινιστική θεώρηση, σε συνδυα
σμό με μεταδομιστικές οπτικές και με ψυχαναλυτικές υποθέσεις, 
συνέβαλε στην αμφισβήτηση βασικών παραδοχών της δυτικής σκέ
ψης,15 και έδωσε νέα ώθηση στην κριτική θεωρία μέσω της αντιπα
ράθεσής της με τον μαρξισμό, και συγκεκριμένα μέσω της επισή
μανσης περί αναγκαιότητας αλλαγής παραδείγματος.16 Οι διαφο
ρές στο εσωτερικό του γυναικείου κινήματος και τα διαφορετικά 
ρεύματα που εκδηλώθηκαν στο πλαίσιο του φεμινισμού17 έκαναν 
πράγματι εμφανέστερες τις αδυναμίες ουσιοκρατικών κατηγοριών 
-όπως η «γυναίκα» ή ακόμη και οι «γυναίκες»-, και έτσι συνέβα
λαν στο να καταστεί σαφέστερη μια ευρεία φιλοσοφική και κοινω
νιολογική αντίληψη του υποκειμένου ως κατόχου πολλαπλών ταυ
τοτήτων, αντίληψη της οποίας η αποδοχή είναι κοινωνικά καθορι
στική και αναλυτικά ιδιαίτερα ευριστική. Εξάλλου, η φεμινιστική 
θεωρία, «παιδί» του αντίστοιχου κινήματος, κατέδειξε πως οι επι
στημολογικές προϋποθέσεις των κοινωνικών επιστημών παραπέ
μπουν σε μεγάλο βαθμό σε μια φιλοσοφική ενατένιση της ανδρικής 
εμπειρίας,18 υπόθεση την οποία δεν μπορεί πλέον να αγνοεί κανέ
νας κοινωνικός επιστήμονας.

Γενικότερα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα νέα κοινωνικά κι
νήματα, με τη δράση τους και τη μελέτη που τα αφορά, δεν περιο
ρίζονται στο να υπογραμμίζουν, με ιδιαίτερη έμφαση, ότι η κοινω
νική τάξη δεν αποτελεί το μόνο παράγοντα κοινωνικής ανισότη
τας ούτε το μόνο σημείο αναφοράς για τον ουσιαστικό κοινωνικό 
εκδημοκρατισμό. Παράλληλα, σε συνθήκες κρίσης της πολιτικής (η 
οποία παραπέμπει σε μεγάλο βαθμό σε ιδεολογική κρίση, και α
ντανακλά την αδυναμία της Αριστερός να εμπνεύσει ελπίδα και να 
προσφέρει ορατές διεξόδους19), τα κινήματα αυτά προτείνουν ε
ναλλακτικούς τρόπους κοινωνικής συνύπαρξης που αφορούν ό
λους, και έτσι διευρύνουν το θεωρητικό και πολιτικό πεδίο όπου

15. Βλ. J. Flax, 1993, ιδιαίτερα σ. 136 κ.ε.
16. Βλ. S. Benhabib - D. Cornell, 1987, την εισαγωγή.
17. Για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τη διάκριση φεμινιστικού και 

γυναικείου κινήματος, με σημείο αναφοράς την ελληνική κοινωνία, βλ. Μ. Παντελί- 
δου Μαλούτα (1995/96).

18. Βλ. γι’ αυτή την υπόθεση, J. Flax, 1992, σ. 451 κ.ε.
19. Γι’ αυτή την αντίληψη για την κρίση της πολιτικής, βλ. D. Miliband, 1994, την 

εισαγωγή.
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είναι δυνατό να δομηθεί ένα αυθεντικά δημοκρατικό, και γι’ αυτό 
ριζοσπαστικό, «εμείς».20

Διαφορετικές προσεγγίσεις και ποικίλες οπτικές που αφορούν 
τα κοινωνικά κινήματα διατυπώνονται στα άρθρα που ακολου
θούν. Ο Μ. Ψημίτης, αναφερόμενος κριτικά στη θεωρία των «ε
ναλλακτικών» κοινωνικών κινημάτων, εξετάζει τα κινήματα αυτά 
ως σύνθετα αποτελέσματα τόσο της έκφρασης υποκειμενικών ανα
γκών -που συνδέονται με τις συνέπειες της κοινωνικής ανάπτυξης 
και επιδρούν στη διαμόρφωση ατομικών και συλλογικών ταυτοτή
των- όσο και των πολιτικών αναγκών του κοινωνικού κράτους.

Ο Κ. Δοξιάδης τοποθετείται στο χώρο της σύγχρονης κοινωνι
κής θεωρίας και με σημείο αναφοράς την ιδεολογία διερευνά, με
ταξύ άλλων, το «φαινομενικό παράδοξο» της χρονικής υστέρησης 
στην εμφάνιση ιδεολογικής αμφισβήτησης από την πλευρά των νέ
ων κοινωνικών κινημάτων σε σύγκριση με το εργατικό-σοσιαλι- 
στικό κίνημα. Κι αυτό διότι, όπως υποστηρίζει, «αν η ιστορία ή
ταν ευθύγραμμη ... θά ’πρεπε πρώτα να είχαν τακτοποιηθεί οι λο
γαριασμοί με τις πασιφανώς προ-νεοτερικές κοινωνικές δομές και 
ιδεολογίες», όπως είναι αυτές στις οποίες, σύμφωνα με τον συγ
γραφέα, εναντιώνονται τα νέα κοινωνικά κινήματα, «και κατόπιν 
η νεοτερικότητα να συνειδητοποιούσε ότι τελικά ούτε ο καπιταλι
σμός ανταποκρίνεται στις ιδεολογικές της προσδοκίες και επαγγε
λίες».

Η Ε. Αβδελά επικεντρώνει την προβληματική της σε τρία κοινω
νικά κινήματα του Μεσοπολέμου, τα οποία έχουν ως κεντρικό ση
μείο συγκρότησης τη μισθωτή εργασία. Με το βλέμμα της ιστορι
κού, καταλήγει σε υποθέσεις γενικότερης εμβέλειας για τους όρους 
ανάπτυξης και ύφεσης των κοινωνικών κινημάτων, οι οποίες ε
μπλουτίζουν τη σύγχρονη θεώρηση των νέων κοινωνικών κινημά
των. Υπογραμμίζει τη βαρύτητα της συγκυρίας ως παράγοντα που 
επιδρά στη διαμόρφωση της προβληματικής, του τύπου οργάνωσης 
και των πρακτικών παρέμβασης των κινημάτων, καθώς και της πε
ριοδικότητας ως συστατικού στοιχείου της φυσιογνωμίας τους, ε
νώ επισημαίνει τη μετάβαση από τη μισθωτή εργασία στη «δημο
κρατία», ως προνομιακό πεδίο συγκρότησης κοινωνικών κινημά
των στην πιο πρόσφατη περίοδο.

20. Βλ. τις επεξεργασίες της Ch. Mouffe, 1992β, που αναφέρονται στην έννοια 
της ριζοσπαστικής δημοκρατίας.
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Ο Ν. Μαραντζίδης, επιδιώκοντας να μελετήσει την επίδραση 
των κοινωνικών κινημάτων στην παραδοσιακή πολιτική διαδικα
σία, εστιάζει το ενδιαφέρον του στις σχέσεις των κομμουνιστικών 
κομμάτων της μεσογειακής Ευρώπης με συγκεκριμένους τύπους 
κοινωνικών κινημάτων. Διερευνά τη γενικότερη στάση των κομμά
των αυτών απέναντι στα σχετικά κινήματα, το ρόλο των υποκειμέ
νων στη διαμόρφωση της στάσης αυτής καθώς και την ενδεχόμενη 
σύγκρουση μεταξύ τους.

Η Μ. Ρεπούση μελετά ένα πλούσιο αρχειακό υλικό, για να κα- 
ταλήξει σε υποθέσεις σχετικά με την εμφάνιση και την πορεία φε
μινιστικών αντιλήψεων στο πλαίσιο του νεολαιΐστικου κινήματος 
της μεταπολίτευσης, και συγκεκριμένα στο εσωτερικό του Ρήγα 
Φεραίου. Διερευνά το ζήτημα της δυνατότητας έκφρασης νέων 
μορφών γυναικείας-φεμινιστικής συλλογικότητας στο πλαίσιο της 
«ανανεωτικής» Αριστερός, καθώς και τις σημαντικές πολιτικές 
και θεωρητικές προεκτάσεις που διαφαίνονται ως απόρροια της 
δράσης τους και της αντιμετώπισής της. Επισημαίνει δε τη σημα
σία της αμφισβήτησης παραδοσιακών μαρξιστικών βεβαιοτήτων, 
την οποία συνέθετε από μόνη της η παρουσία της φεμινιστικής θε
ώρησης στο εσωτερικό οργανωμένου φορέα της Αριστερός.

Η Μ. Παντελίδου Μαλούτα υπογραμμίζει ως μία από τις σημα
ντικότερες εισφορές των νέων κοινωνικών κινημάτων στην κοινω
νική θεωρία, την επαναφορά της θεωρητικής συζήτησης γύρω από 
την ιδιότητα του πολίτη και την έννοια των δικαιωμάτων. Επικε
ντρώνοντας το ενδιαφέρον της στο φεμινιστικό κίνημα και την α
ντίστοιχη θεωρία, επισημαίνει ως ουσιαστική εισφορά τους τη δια- 
φαινόμενη αναγκαιότητα αναδιαπραγμάτευσης της έννοιας του έμ- 
φυλου υποκειμένου που έχει ή που διεκδικεί δικαιώματα, ως απα
ραίτητη προϋπόθεση ώστε, όλες και όλοι, να μπορούν αυτοδικαί
ως να αποτελέσουν μέρος του «πολιτικού».

Τέλος ο Θ. Τσακίρης επεξεργάστηκε έναν βιβλιογραφικό οδηγό 
με αντικείμενο τα νέα κοινωνικά κινήματα, για τους αναγνώστες 
που θα ήθελαν να εμβαθύνουν στη σχετική μελέτη.

Μάρω Παντελίδου Μαλούτα
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