
toposbooks.gr

Π
Ρ
Ο
Σ
Κ
Λ
Η
Σ
Η

ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Α
Ν

Α
ΣΤΑ

ΣΊΑ
 ΤΣΟ

ΥΚ
Α

Λ
Α ΕΝΟΠΛΗ ΠΑΛΗ 

ΜΕΤΑ ΤΟN ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2008

ΕΝΟΠΛΗ ΠΑΛΗ

Επικοινωνιακές στρατηγικές (απο)νομιμοποίησης

Η ανάδειξη μιας νέας γενιάς ανταρτών πόλης από το 2008 και 
μετά στην Ελλάδα εγείρει πολλά ζητήματα σχετικά με τα γενε-
σιουργά αίτια και τους στόχους της ένοπλης πάλης στον 21o 
αιώνα. Θεωρώντας ότι η έξωθεν ανάλυση αυτού του θέματος 
είναι επιστημονικά έωλη, η συγγραφέας αντιπαραθέτει δύο 
δημόσιους λόγους, διατυπωμένους α ντίστοιχα σε προκηρύ-
ξεις ανάληψης ευθύνης και δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, προκει-
μένου να διαφανούν οι διαδικασίες αυτοπροσδιορισμού και 
ετεροπροσδιορισμού της σύγχρονης ένοπλης πάλης. 

Η ανάλυση των αντίστοιχων επικοινωνιακών στρατηγι κών 
φέρνει στο φως πολλαπλές αντιθέσεις, άρρηκτα συν δεδεμένες 
με τη διάρθρωση και λειτουργία του ελληνι κού και διεθνούς 
πολιτικού πεδίου, οι οποίες τελικά αποδυναμώνουν τόσο τη 
δυναμική της επιδιωκόμενης ριζοσπαστικής αλλαγής όσο και 
την εμβέλεια του μηχανισμού προάσπισης του κρατούντος 
πολιτικού συστήματος.

Η Αναστασία Τσουκαλά είναι Αναπληρώ
τρια Καθηγήτρια Εγκληματολογίας στο Πα
νεπιστήμιο Paris Sud. Ασχολείται με τον 
σχεδια σμό και την εφαρμογή πολιτικών 
εσωτερικής ασφάλειας στην Ευρώπη, κα
θώς και με την κοινωνική κατασκευή της 
απειλής. Ερευνη τικά πεδία: ένοπλη πάλη, 
μετανάστευση, οπαδική βία. 

Φωτογραφία εξωφύλλου:
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Στην ίδια σειρά:

Δημοσθένης Παπαδάτος
Αναγνωστόπουλος
O Μαυροκόκκινος Δεκέμβρης

Πέτρος Παπακωνσταντίνου 
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ στην εποχή μας

Σπύρος Σακελλαρόπουλος
Κρίση και κοινωνική 
διαστρωμάτωση στην Ελλάδα  
του 21ου αιώνα
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Οι εκδόσεις Τόπος σας καλούν στην παρουσίαση 
του βιβλίου της Αναστασίας Τσουκαλά

ΕΝΟΠΛΗ ΠΑΛΗ 
ΜΕΤΑ ΤΟN ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2008
Επικοινωνιακές στρατηγικές (απο)νομιμοποίησης

Την Πέμπτη 18 Απριλίου, στις 19.00
στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, αίθουσα εκδηλώσεων, 1ος όροφος)

Θα μιλήσουν:
Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος
Παναγιώτης Σωτήρης, πανεπιστημιακός
Ιωάννα Σωτήρχου, δημοσιογράφος
και η συγγραφέας


