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Το µάθηµα α	οτελεί µια εισαγωγή  σε δύο θεµελιακά και αλληλοσχετιζόµενα 

	εδία της 	ολιτικής ε	ιστήµης: της συλλογικής δράσης και της 	ολιτικής 

µεταβολής. Ως αφετηρία τίθεται η δια	ίστωση ότι οι αλλαγές στους 	ολιτικούς 

θεσµούς και 	ολιτικά συστήµατα του 19ου και 20ού αιώνα δεν εξηγούνται 

α	ευθείας µε αναφορά στις κοινωνικο-οικονοµικές µεταβολές αλλά 

διαµεσολαβούνται α	ό την στρατηγική αλληλόδραση και τις ιδεολογίες των 

συλλογικών δρώντων και τον τρό	ο 	ου αυτοί µορφο	οιούν και µεταφέρουν 

στο 	ολιτικό σύστηµα την κοινωνική δυναµική ( τάξεις, οµάδες και 	ολιτικές 

δυνάµεις, κινήµατα κλ	).  

 

Σε ένα 	ρώτο ε	ί	εδο 	αρουσιάζονται διαφορετικές θεωρητικές 	ροσ	άθειες 

να εξηγηθεί το φαινόµενο της 	ολιτικής µεταβολής ό	ως:  Κλασικές θεωρίες 

(Μαρξ, Ντυρκέµ, Βέµ	ερ) καθώς και θεµελιακές έννοιες 	ου αυτές 

συνεισέφεραν, στη θεωρία 	ολιτικής µεταβολής (ό	ως η ταξική ανάλυση, 

ανοµία και 	αρεκκλίνουσα 	ολιτική συµ	εριφορά, εκσυγχρονισµός και 

χάρισµα ). Στη συνέχεια, γίνεται µια συνθετική 	αρουσίαση των νεότερων 

	ορισµάτων της θεωρίας συλλογικής δράσης και 	ολιτικής µεταβολής. 

Εξετάζονται οι «ενδογενείς» και οι «εξωτερικοί» 	αράγοντες 	ου συνδέονται 

µε την 	ολιτική µεταβολή, ο ρόλος του διεθνούς 	εριβάλλοντος, οι 	ολιτικές 

ευκαιρίες, το 	αγκόσµιο σύστηµα κλ	. µε κύριο 	αράδειγµα την καθεστωτική 

µεταβολή του 1989 στις χώρες της Αν. Ευρώ	ης.  

 

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό µάθηµα 	ου ε	ιδιώκει να 	εριγράψει την 

ιστορική ανά	τυξη και τις βασικές µορφές των κοινωνικών κινηµάτων ως 

µιας ειδικής 	εριοχής της συλλογικής δράσης. Παράλληλα µε το ιστορικό- 

	ραγµατολογικό υλικό 	ου αναφέρεται στα κοινωνικά κινήµατα ε	ιχειρείται 

η 	αρουσίαση των διαφορετικών θεωρητικών 	αραδειγµάτων 	ου 

ε	ιδιώκουν την εξήγηση και ερµηνεία του φαινοµένου. Ειδικότερα, η ύλη του 

µαθήµατος ανα	τύσσεται µε βάση τέσσερις θεµατικούς κύκλους (ιστορικό 

υλικό και θεωρητικές ερµηνείες) : α) Τα εργατικά και σοσιαλιστικά κινήµατα 



(19ος- αρχές 20ού αιώνα). β) Τα ολοκληρωτικά κινήµατα (µεσο	όλεµος) γ) Τα 

«νέα κοινωνικά κινήµατα» (∆εκαετία 60 και 70) και δ) µε αναφορά στη 

σηµερινή κατάσταση των κοινωνικών κινηµάτων στην 	ερίοδο της 

	αγκοσµιο	οίησης ε	ιχειρείται κριτική α	οτίµηση των κλασικών θεωριών 

και εισαγωγή στις σύγχρονες θεωρητικές 	ροσεγγίσεις. 

 

Πλάνο �αραδόσεων 

1η    εβδοµάδα: Εισαγωγικές έννοιες 

2η    εβδοµάδα: Κοινωνική αλλαγή και 	ολιτική αλλαγή: όψεις της συζήτησης 

3η    εβδοµάδα: Σύστηµα 	ολιτικής και κοινωνικής εκ	ροσώ	ησης: Κοινωνικά 

κινήµατα-Οµάδες 	ίεσης- Πολιτικά κόµµατα 

4η    εβδοµάδα: Η έννοια του κοινωνικού κινήµατος: οι διαστάσεις της 

συλλογικής δράσης 

5η Η έννοια του κοινωνικού κινήµατος: το κίνηµα ως 	ολιτικός  δρών 

6η    εβδοµάδα: Οικονοµικές θεωρίες της συλλογικής δράσης: τα κινήµατα ως 

ορθολογικοί συλλογικοί δρώντες 

7η    εβδοµάδα: Κοινωνικά κινήµατα και συγκρότηση ταυτοτήτων 

8η    εβδοµάδα: Η συµβολική διάσταση των κοινωνικών κινηµάτων 

9η  εβδοµάδα: Νέα Κοινωνικά Κινήµατα και µεταϋλιστικές αξίες 

10η  εβδοµάδα: Η 	ρόκληση της 	αγκοσµιο	οίησης 

11η  εβδοµάδα: Κοινωνική αλλαγή και κινηµατική δράση στη σύγχρονη 

Ελλάδα 

12η : Η 	ρόκληση της 	αγκοσµιο	οίησης 

13η Κοινωνική αλλαγή και κινηµατική δράση στη σύγχρονη Ελλάδα 

Συµ	εράσµατα 
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