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Το ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Δnμιιτρnc; Α. Σωτnρόπουλοc;'

Ο Στέλιος Αλεξανδρόπουλος γεννήθηκε το 1953 και σπούδασε νομικά στο
Ι Ιαναυστήμιο ΑΘηνών και πολιτική επιστήμη στο Πάvτειo Πανεπιστήμιο.
Συνέδεσε την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του με το Πανεπιστήμιο Κρήττκ,
στο οποίο ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής. Στην Κρήτη δίδαξε πρώτα στο
Τμήμα Κοινωνιολογίας και μετά στο Τμήμα Πολnικής Ειυοτήμικ, στην ί-
δρυση και μεταγενέστερη δκψόρφωου του οποίου θέλησε να συμβάλει.
Απεβίωσε μέσα στο πανεπιστήμιο, στο γραφείο του στο Ρέθυμνο, την Τετάρ-
τη 3 ΜαϊΌυ 2006.

Ο Αλεξανδρόπουλος είχε με τις επιστημονικέ; έννοιες και υποθέσεις ερ-
γασίας τη σχέση που έχει ένα παιδί με τα παιχνίδια του: ήξερε πώς να χαίρε-
ται με τα ίδια τα αντικείμενα, να τα συνδυάζει μεαπρόβλεmους τρόποικ, να
ανακαλύπτει χρήσεις τους που δεν ήσαν προφανείς. Ανέσυρε ξεχασμένου ς
σιΊμερα κλασικούς της κοινωνικιΊς θεωρίας, όπως τον Αλθούσιο και τον φον
Στάιν. Μελέτησε τις συγγένειες φαινομενικά αντιδιαμετρικών προσεγγίσεων,
όπως του κλασικού μαρξισμού και του δομολεnου ργισμού. Και ανίχνεuσε
τις ρίζες νεότερων μελετητών της μαζικής κοινωνίας, όπως του Κόρνχαου-
ζφ και της Άρεvτ, στο έργο κλασικών, όπως του ντε Τοκβίλ και του Movτε-
σκιέ. Γνώριζε επίσης σύγχρονες μαρξιστικές θεωριιιυω; προσεγγίσεις (π.χ.,
MeIucci, Habermas, ]ean Col1en) τις οποίες χρησιμοποίησε σε όλα τα πεδία
των μελετών του: Ελλάδα της Μειααολίτευοικ, μαρξισμός, συλλογική δρά-

, Ο Διιμήτρικ; Α. Σωτιψόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο
Τμl\μα llολnlκιις Εαιστήρικ; και Διψόοκκ; Διοίκηοης του Ιlανεπιστιιμίου Αθηνών. Το παρόν
κείρτνο. το οποίο αποτελεί επεξφγαομένη ρορφά ομιλίας στην εκδήλωση στη μνήμη του Στέ-
λιου Αλεξανδρόπουλου (οίθουοα της ΕΣΗΕΑ, Αθήνα, 30 Μαίου 2006). Ελάχιστα αποοπά-
(ψιιτα του ΚΕιμένου έχουν διηιοσιωθε! στο Βπμα ΤlJς ΚιιριακΠς. σε σχετική ΥΕκρολογία (25
Μοϊου 2(06).
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ση και ανυηροοώιιευοη συμφερόντων, έννοια και πολιτική του χρόνου ερ-
γασίας, κοινωνικά κινήματα.

Στη συνέχεια αυτού του κειμένου θα παρουσιάσουμε με κριτικό τρόπο
μια σύνοψη του έργου του Αλεξανδρόπουλου σε τρία πεδία έρευνας. Πρώ-
τον, στο ηεδίο των ομάδων συμφερόντων mnv Ελλάδα της Μετααολίτευοοτ;
-έργο το οποίο παραμένει οδημοοίευτο γι' αυτό και το συγκεκριμένο πεδίο
έρευνας παρουσιάζεται σε σχετικά μεγαλύτερη έκταση- και, ακολούθωξ, στα
ίιλλα δ\10 που είναι: η lιελέτη του χρόνου και της εργασίας με αναφορά στο
έργο του Μαρξ και η μελέτη των κοινωνικών κινημάτων.

1. OMAΔF:Σ ΣγΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣγΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ο Αλεξανδρόπουλος εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του υπό την επίβλε-
ψη του Ηλία Κατσούλα στο ΙΙάντεια Πονεηιστήμιο (<<Συλλογική δράση και
ονυηροοώητυοη ουμφερόντων πριν και μετά τη Μεταπολίτευση», 1990). Η
διαψιβιι του εστίαζε mn συλλογική δράση και την οργάνωση των ομάδων
συμφερόντων mnv Ελλάδα της Μετοηολίτευωκ; ουσιαστικά όμως ιιταν μια
lιλιΊρης πρόταση ανάλυοικ; του ελληνικού πολιτικού και κοινωνικού ουστά-
ματος μετά το 1974. Το θεωρητικό πλαίσια ήταν νεομαρξιmικό και ταυτό-
χρονα κριτικό απέναντι σε όψεκ; του μαρξισμού. Ο Αλεξανδρόπουλος υπο-
mήριξε στυ διατριβή του ότι ο μαρξισμός δεν έχει διατυπώσει μια θεωρία
της πολιτικιις ίδιας ποιότητω; με τη μαρξιστική θεωρία της οικονομίας και ό-
τι είναι αναγκαίος ο θεωρηηκό; επαναπροσδιορισμός σχέσεων πολιτικής και
οικονομκκ, καθώς το πολιτικό οάστημα δεν είναι απλιΊ αντανάκλαση του οι-
κονομικού συστήμακκ, αλλά χώροι; πρωτογενούς δκψόρφωωκ; συμφερό-
ντων και ομάδων.

IΊα να ειιιχεφιΙοει έναν τέτοιο ειιαναιιροοδιοριομό, άντλησε ιδέες από θεω-
ρητικές επεξεργασίες αμερικανών νεαμαρξιστών (Gordon, Bow!es, Weis-
skopf). Σύμφωνο με αυτούς, κεντρική έννοια με την οποία μπορούμε να α-
ναλύσουμε τις καπιταλιmικές κοινωνίες είναι η «κοινωνική δομή καπιταλι-
mικής συσοώρευοτκ;». Διοφορευκή από τη μία ιστορική περίοδο mnv άλλη,
n εν λόγω δομή συνίσταται σε οικονομικές δομές, όπως οι ιδιωτικές εταιρεί-
ες και το xrηματοπιmωτικό ούσηηια, στο μέγεθος και στον τρόπο του κρα-
τικοιΊ πιψηιrιιτl<ψοιΊ οτιιν οικονομία, καθ(;κ; και στον χαρακτήρα της ταξι-
κιΙζ ούγκρουΟllζ. Εκκινώνιικ; από αυΤΙ1τη θεωρητικι; αφεταρία, ο Αλεξαν-
δρί)ποιιλοι; ιυοττύε: ότ: τα ουμφέροντα των ορόδων ι; των τάξεων δεν είναι
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υποκειμενικά ή προ-πολιτικά. Τα συμφέροντα διαμορφώνονται σε αλληλεπί-
δραοο μεταξύ τους, χάρη mouc; πολιτικούς αγώνες μέσα mnv εκάστοτε κοι-
νωνική δομή οψοοώρευσικ. Αυτό το σχήμα επιτρέπει να ερμηνεύσουμε γιατί
σε μια δεδομένη κοινωνία και ιστορικά περίοδο η εργατική τάξη είναι ρε-
φορμιστική και σε άλλη εηαναστοτικά, καθώς και γιατί σε ορισμένες κοινω-
νίες έχουμε συντεχνιακή οργάνωση των συμφερόντων και σε άλλες όχι.
Έτσι, κατά τον Αλεξανδρόπουλο, τα συμφέροντα μεταβάλλονται ανάλογα με
την ιστορική εξέλιξη της κοινωνική; δομής ουσοώρευοικ;

Το θεωρητικό αυτό σχήμα έχει το πλεονέκτημα ότι αποφεύγει τον οικονο-
μισμό της ηαροδοοιοκήι; μαρξιmικής προοένγιωκ; Ωστόσο, δεν αποφεύγει
ένα πρόβλημα από το οποίο πάσχουν και άλλες νεαμαρξιmικές προσεγγί-
οεκ, όηωο, π.χ., του Πουλαντζά. Τέτοιες προσεγγίσεις, προκειμένου να μι-
λιΊσουν για το πολιτικό σύστημα, καταφεύγουν mnv πολιτική συγκυρία,
mIc; τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Δεν λύνουν, δηλαδή, το πρόβλημα που
είχε επισημάνει ο Αλεξανδρόπουλος, την αδυναμία δκιτύυωωκ; σταθερών υ-
ποθέσεων εργασίας για τις πολιτικές σχέσεκ, αντίmοιχων με τις υποθέσεις
για τις οικονομικές οχέοεκ; Είναι δε ενδεικτικό ότι ούτε ο ίδιος επέμεινε στο
σχήμα της «κοινωνυσκ; δομής καπιταλιmικής ουοσώρευσικ;» στο μεταγενέ-
mcpo έργο του ούτε χρησιμοποίησε αυτό αποκλειστικά το σχήμα mnv ανά-
λυσή του για τη συνάρθρωση συμφερόντων mn σύγχρονη Ελλάδα. Αντιθέ-
τως, προτίμησε ένα άλλο δοκιμασμένο νεαμαρξιmικό σχήμα το οποίο συνα-
ντάμε mouc; O'Connor και Habermas: σχηματικά, η θεμελιώδης οντίφαοιι
που διατρέχει το κράτος στον σύγχρονο καπιταλισμό είναι η ανιίφασα ανά-
μεσα mnv ανάγκη ουοοώρευωκ; κεφαλωου και mnv ανάγκη νομηιοηοίαοικ;
του κράτους. Αυτές οι δύο λειτουργίες, συσσώρευση και νομιμοποίηση, εί-
ναι τυπικές λειτουργίες του σύγχρονου καπιταλισμού και χαρακτήρισαν ΚQΙ

τον ελληνικό καπιταλισμό, με διαφορετικές δοσολογίες, πριν και μετά τη
Μετσυολίτευου.

Η σύγκριση της Ελλάδας ηριν από το 1967 και μετά το 1974 είναι από τα
πιο ενδιαφέροντα σημεία της διατριβής του Αλεξανδρόπουλου. Πριν από τη
δικτατορία των συνταγματαρχών επικρατούσε σττι χώρα μια αυταρχική μορ-
φά αστικού κοινοβουλευτισμού, ενώ μετά το 1974 εγκαθιδρύθηκε πλου ρα-
λImIKIl κομματική δημοκρατία με αποδοχή του ρόλου των ανταγωνιmικών
προς την κυρίαρχη τάξη πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Σε αντίθεση
με την υροδικτστορική περίοδο, μετά το 1974 το πλαίσια των κανόνων του
πολnικού παιχνιδιού διατιψήθllκε συγκριτικά σταθερό. Δηλαδή, όπως υπο-
σΤΙΊρίζει ο Αλεξανδρόπουλος, συνολικά κατά τη μεταπολεμική περίοδο, χάρη
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στην εκβιομηχάνιση, στην έξοδο από την ύπαιθρο και στον «εκμοντερνισμό»
των κοινωνικών σχέσεων, δκψορφώθιυων νέα «δομικά όρια» του ελληνικού
καπιταλισμού τα οποία, περί τα μέσα της δεκαετίας του 1970, επέτρεψαν το
ακίνδυνο για το οικονομικό καθεστώς πέρασμα στον κοινοβουλευτισμό.

Σε ό,τι οφορό την ταξική στρωμάτωοη και τον ρόλο του κράτοικ, η Ελ-
λάδα πριν και μετά το 1974 παρουσίαζε αρκετά διαφορετική εικόνα. Πριν α-
πό τη δικτατορία, αλλά και στη διάρκειά της, είχε σχηματισθεί μια συμμαχία
αγροτικών και παραδοσιακών μκροαστικών στρωμάτων με την αστική τάξη.
Μετά τη Μεταπολίτευση, τα στρώματα αυτά αποχωρίζονται την αστική τάξη
και δεν την ακολουθούν στο εκοψγχρονιοτικό της εΥχείρημα το οποίο υιοθε-
τείται και από νέα μεσαία στρώματα μισθωτών της οικονομίας και της δια-
νόιισικ; Ωι; προς τον ρόλο του κράτουτ, πριν από τη Μεταπολίτευση παρα-
τηρούμε μια «υηερηολιτική», όπως γράφει ο Αλεξανδρόπουλος, δηλαδή ά-
μεση χΡήοη του κράτους από την κεφαλοιοκροτική τάξη. Οι δεσμοί της με
τον κρατικό μηχανισμό είναι πολύ στενοί και προφανείς. Μετά τη Μεταπολί-
τευσα. οι καπιταλιστές παραιτούνται από τον άμεσο πολιτικό έλεΥχΟ του
κράτους.

Ένα αηό τα κύρια επιχειρήματα υκ; διατριβιις του Αλεξανδρόπουλου εί-
ναι ότι μετά τη Μεταπολίτευση το ελληνικό κράτος μετατοπίζεται στο φάσμα
«συσσώρευση-νομιμοποίηση», που αναφέραμε παραπάνω. Πριν από τη Με-
ταπολίτευση, οι ηροτερωότητα; του κράτους έκλιναν προς την καπιταλιστική
συσσώρευση, ενώ μετά το 1974 υπήρξε μια εξισορρόπηση υπέρ της νομιμο-
ηοίηστκ; «Το προηγούμενο συντηρητικό, αυταρχικό καθεστώς είχε "λυγίσει
υπερβολικά το κλαδί" προς τη μία κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να συσοω-
ρευθούν τεράστια προβλήματα νομηιοηοίηοικ; στα οποία το μεταπολιτευτικό
καθεστώς και τα κόμματα που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση έδωσαν, όπως ή-
ταν φυσικό, απόλυτη σχεδόν προτεραιότητα» (σελ 86). Βλέπουμε λοιπόν να
εκτιιλίσ(1ετιιι μια ιιροουόθεκι εκσυγχρονισμού της κεφαλαιοκροτυσκ; συσ-
οώρευοικ; ήδη επί κυβέρνησης ΝΔ της πρώτης μεταπολιτευτικής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά τη Μεταπολίτευση, αναδύονται δύο τρόποι άρ-
θρωοικ; και ανυηροοώηευοικ; συμφερόντων:

1. Ο συντεχνιασμός. Πρόκειται για εξέλιξη του ιδιόρρυθμου ελληνικού
κρατικού κορπορατισμού και χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό και εσω-
τερική ονυφοτικότηια συμφερόντων. Οι συνέπειες είναι η διαμόρφωου και
11 υροβολή, [Κ μέροικ; διαφόρων κοινωνικών ομάδων, διεκδικήσεων επιμε-
ριστικού χιιρακτιιρα, χωρίς να λιψβάνονται υ ιιόψη οι συνολικέ; ωιοιτήσεκ;
μιαι; εθνικής οτρατιιγικήτ; ανάπτυξης.
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2. Ο λαϊκισμός. Πρόκειτω για έναν τρόπο άρθρωοικ; συμφερόντων που
στοιχειοθετείται από τέσσερα στοιχεία ή «κριτάρια», όπως τα ονομάζει ο Αλε-
ξανδρόπουλος. Αυτά είναι (α) το κοινωνικό κριτήριο: εκδηλώνετω αντίστα-
ση εκ μέρους εργατικών, αγροτικών και μικροαστικών στρωμάτων εναντίον
εκσυγχρονιστικών πλευρών ανάπτυξης του κεφαλαίου (β) το ιδεολογικό
κριτήριο: αναδύεται ένας διχοτομικός πολιτικός λόγος, στρεφόμενος κατά
του ουγκροτήρατοι; εξουσίας· (γ) το πολιτικό-οργανωτικό κριτήριο: ασκείται
μια αδιαμεσολάβητη χαρισματικιΙ εξουσία· και (δ) ηοροταρείτω μια ανακατά-
ταξη των σχέσεων της πολιτικής κυριαρχίας, χωρίς να αλλάζει η οικονομική
κυριαρχία.

Ανεξάρτητα από το αν ουμφωνεί κανείς με το θεωρητικό πλαίσιο ή με τη
συνκεκρηιένη ανάλυση της Ελλάδας της Μετααολίτευωκ, είναι σημαντικό
ότι ο Αλεξανδρόπουλος ήταν μεταξύ των πρώτων που ασχολήθηκαν θεωρη-
τικά με τους τρόπους που εκδηλώθηκε ο εκσυγχρονισμός στη χώρα τη συ-
γκεκριμένη περίοδο. Για αυτόν τον λόγο, μεταξύ άλλων, είναι κρίμα που η
διατριβή του παραμένει αδημοσίευτη.

2. Ο ΜΑΡΞ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΓΑΣΙΑΣ

Η κριτική μαρξιστική οπτική του Αλεξανδρόπουλου και ειδικά η έμφαοα
στη δκψορφωυκή λειτουργία των ταξικών συγκρούσεων ήταν φανερές στην
επιστημονική αρθρογραφία του, δηλαδή τόσο στα άρθρα που δημοσίευσε σε
περιοδικά (πχ στα ΑξlOλΟΥικά, τχ. 9, 1996) όσο και στα κείμενα που δημο-
σίευσε σε συλλογικούς τόμους (π.χ., το κείμενό του για τον χρόνο στον
Μαρξ, στον συλλογικό τόμο Ν. Θεοτοκάξ, Δ. Μυλωνωσκ; και Γ. Σταθάκικ;
επιμ., ΑναδρομΩ στον Μαρξ, Δελφίνι, Αθήνα 1996). Για τον Αλεξανδρό-
πουλο, που σε αυτό το σημείο ακολουθεί τον Μαρξ, στον καπιταλισμό ο χρό-
νος εργασίας, εκτός από την οικονομική-παραγωγική σημασία, έχει ευρύτατη
κοινωνική διάσταση. Επηρεάζει τομείς της ζωής πέραν της εργασίας κω,
στον βαθμό που συνδέεται με τη απασχόληση και την ανεργία, αποτελεί αντι-
κείμενο της οικονομική; και της κοινωνυσκ; πολιτικής.

Σήμερα, ενώ έχει μειωθεί ο ημερήσιος χρόνοι; εργασίας, έχει αυξηθεί ο
συνολικός χρόνο; εργασίας στη ζωή ενός ανθρώπου. Με βάση τις προβλέ-
ψεις του νόμου και στον βαθμό που αυτές τηρούνται, εργαζόμαστε λJγότερo
καθημερινά από ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν (π.χ. στον 190 αιώνα). Συνολι-
κά όμως εργαζόμαστε πολλά περισσότερα χρόνια. Η παράταση του χρόνου



134 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ζωής στη διάρκεια του οποίου κάποιος εξακολουθεί να ανήκει στο εργατικό
δυναμικό έχει σύνθετες κοινωνικές επιmώσεις.

Επιπλέον, οι σχέσεις ανάμεσα στα μεταβλητή του εργάσιμου χρόνου και
οτις μακροοικονομικά; μεταβλητές δεν είναι απλές. Για παράδειγμα, λέγεται
ότι η μείωση του εργάσιμου χρόνου θα βοηθούσε σττιν καταπολέμηση της α-
νφγίας, εφόοον οι επιχειρήσεις -έχοντας ανάγκη από εργατικά χέρια- θα έ-
καναν σροολόψεκ; για να καλύψουν την επιπλέον ζήτηση των προϊόντων
τους. Συνοψίζοντας τη σχετική βιβλιογραφία, ο Αλεξανδρόπουλος υηοστη-
ρίζει ότι η μείωση του εργάσιμου χρόνου οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για
εργασία επηρεάζοντας θετικά το μέγεθος της ωιασχόλοωκ; και μειώνοντας
την ανεργία, όταν η παραγωγικότητα αυξάνεται γρηγορότερα από την οικο-
νοJlΙΚΙl lιεγέθιινση. Ειδικά μάλιστα στην Ελλάδα, η τυχόν αύξηση της ζήτη-
οικ; για εργαοία δεν μεταφράζεται οε αύξηση της αlΙασχόλησης αλλά σε αύ-
ξηση του πραγματικού εργάσιμου χρόνου.

Περνώντας από την αποτύπωση της κοτάσταοικ; στη διατύπωση οτόχων
βελτίωοικ; της ζωής των εργαζομένων, ο Αλεξανδρόπουλος μας θυμίζει ότι
στόχοι; είνο: η κοινωνικά δίΚC1lηανακατανομή του διαθέσιμου όγκου εργα-
οίοι; Διατυπώνει δε την ανάγκη θέοηιοικ; ενός νέου ατομικού δικαιώματος
το οποίο είνοι το δικαίωμα του οτοιχειώδους ελέΥχου του ατόμου πάνω
στον χρόνο υκ; ζωής του. Σε ό,τι αφορά τις τρέχουσες συζητήσεις για τον
χρόνο φγασίας, ο Αλεξανδρόπουλος δεν τάσσεται υπέρ της ελασυκοηοίυ-
σης των εργασιακών σχέσεων. Είναι υπέρ νέων ειδικών δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων στη μερική απασχόληση και στην υπερωριακή εργασία. Είναι ΕΠι-
θυμητιι η ουμφιλίωση των διαφορετικών τρόπων χρήσης του χρόνου από
τους εργαζόμενους, οι οποίοι άλλοτε, όταν εργάζονται δηλαδή, λειτουργούν
ως παραγωγοί χρόνου και άλλοτε, όταν δεν εργάζovται, είναι καταναλωτές
χρόνου. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοια σιηιφιλίωοη, αλλά εξαναγκασμός. Ο
τρόπος οργάνωσικ; του χρόνου, ακόμη και με τη ρύθμιση της ελαουκοαοίπ-
οτκ, παραμένει κατανσγκαστικόζ, επιβάλλεται έξωθεν. Το ζήτημα είναι να γί-
νει εθελοντικός, με την έννοια της ατομικήτ; επιλογής πάνω στον χρόνο εργα-
οίαι; Ένα παράδειγμα που ο Αλεξανδρόπουλος αντλεί από τη διεθνή βιβλιο-
γροφίο είνω η «τράπεζα χρόνου», ένας νέος θεσμός οτον οποίο ο εργαζόμε-
νος θα μπορούσε, προσθέτοντας ώρες εργασίας, να «αοοταριεάει χρόνο», ώ-
σιε να μπορεί να μην φγάζεται μιαν άλλη υερίοδο της ζωιΊς του. Με δυο
Μγια, αντλώντας από τη χειραφετική παράδοση του μαρξισιιού, ο Αλεξαν-
δρόιιουλο; ουλλαμβάνεl τη χριιση του χρόνου ως αίτημα ατομικιις αυτο-
rιραΥμάΤ(Ι)Οl1ζκαι οιιτοιιροσδιοριομού.
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3. ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Αλεξανδρόπουλος διοχέτευσε το σύνο-
λο των προσπαθειών του στη μελέτη της συλλογικής δράσω; και των κοινω-
νικών κινημάτων. Αυτό είναι και το θέμα ενός διαφωτιστικού άρθρου του
(Επιθεώρπσπ Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 86,1995, σελ. 83-113) και βέβαια
του καλύτερου έργου του που ιΊταν η μονογραφία Θεωρίες για τπ συλλογι-
κΩ δράσπ κω τα κοινωνικά Kινπματa (α' τόμοι; Κριτική, Αθάνα 2001). Στον
τόμο αυτό, ο Αλεξανδρόηουλος φθάνει τη διανοητική ιστορία της κοινωνιο-
λογικής σκέψτκ; για τα κινήματα μέχρι την πρώτη μεταπολεμική περίοδο' α-
σχολείται δηλαδή με τους κλαοικούτ; (Μαρξ, Τοκβίλ, Ντυρκέμ, αμερικανοί
κοινωνιολόγοι της συμβολικής αλληλλόδρασης κ.ά.).

Δεν ΙιΡCJλαβενα γράψει τον δεύτερο τόμο του ίδιου έργου. Υιιοθέτου με ό-
τι είχε και ένα εσωτερικό διοταγμό να το κάνει γιατί, ιΊδη στον πρώτο τόμο,
δεν κρύβει ότι οι κλασικοί υπερτερούσαν των συγχρόνων αναλυτών ως
προς ένα χαρακτηριστικό: αντίθετα με τους δεύτεροικ; οι πρώτοι ενέτασσαν
τη συλλογική δράση στο γενικότερο πλαίσιο της μωφο-κοινωνιολογικότ; α-
νάλυσικ; Ερευνούσαν δηλαδή πώς η συλλογική δράση συμβάλλει στην απά-
ντηση ενός βασικού ερωτήματα; που κάθε κοινωνία θέτει στον εαυτό της:
του πώς είναι δυνατή η συγκρότηση μιας κοινωνίας από τόσα πολλά, διαφο-
ρετικά μεταξύ τοικ, άτομα με ασύμβατες αντιλόψεκ; και συμφέροντα (η ου-
γκρότυο» του κοινωνικού). Τούτο δεν σημαίνει ότι ο Αλεξανδρόπουλος ή-
ταν άκριτος θαυμαστότ; των κλασικών, γιατί πολλοί από αυτούς έβλεπαν αρ-
νητικά οποιαδήποτε συλλογική δράση ήταν εξωθεσμlκή, λάμβανε δηλαδή
χώρα εκτός των κοινωνικά αποδεκτών πλαισίων και θεσπισμένων ρυθμίσεων
και επίσης γιατί, με εξαίρεση τον Μαρξ, οι κλασικοί δεν απέδιδαν σων ταξι-
κή διάσταση της κοινωνίας τη σημασία που της ανήκει.

Τόσο στο άρθρο του στην Επιθεώρπσπ Κοινωνικών Ερευνών, που προα-
νοφέρομε, όσο και στο άρθρο του για την ορθολογική επιλογή και τη συλλο-
γική δράση, που δημοσιεύτηκε σε αυτό εδώ το περιοδικό πριν από δέκα
χρόνια (EλλnνΙKΩ Επιθεώρπσπ Πoλιτικnς ΕπιοτΩμπς, τχ. 7, Μάρτιος 1996,
σ. 82-123), ο Αλεξανδρόπουλος καταπιάνεται με μεγάλα θεωρητικά ζητήμα-
τα του καιρού μας. Πρόκειται για άρθρα πολύ χρήσιμα και για εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς. Και στο ένα και στο άλλο ο συγγραφέας πρώτα παρουσιάζει
σύγχρονες, δημοφιλείς θεωρητικά; προσεγγίσεις και μετά ασκεί τη δική του
κριτική. Για παράδειγμα, στο πρώτο από τα δύο, υποστηρίζει ότι οι νέες θε-
ωρίες κοινωνικών κινημάτων, όπως η θεωρία της κινητοαοίιιοικ; πόρων, έ-
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χουν μερlΚΙ1μόνο χρησιμότητα γιατί, ενώ απορρίπτουν την αρνητική προς
τα κινήματα στάοιι των κλασικών της κοινωνιολογίας, εν τούτοκ δεν ξεφεύ-
γουν από τον νεο-ωφελιομό. Οι νέες θεωρίες είναι εστιαομένα; στον ορθο-
λογισιιό των δρώντων. Γι' αυτό υπόκεινται στην κριτική του 0150n ο οποίος
έχει ισχυρά επιχειρl1ματα όταν ισχυρίζεται ότι είναι ορθολογικό να μην στρα-
τεύεται κανείς σε ένα σωματείο n ένα κίνημα.

Στο δεύτερο αηό τα συγκεκριμένα άρθρα του, ο Αλεξανδρόπουλος ασκεί
κριτικιΊ όχι μόνον στον 0150n, αλλιι γενικότερα στην προσέγγιση της ορθο-
λογlκιΊς επιλογπς στη συλλογlκιΊ δράση. Τη θεωρεί πολύ περιορισμένη. Η
ερμηνεία της κοινωνικήτ; ηραγματικότητικ; με βάση το ατομικό ορθολογικό
υρότττιν είναι 1110κιιτοοκευ 11ιιοι: Ωεν μιιορε] να ερμηνεύσει δοιυκούτ; παρά-
γοντες συλλογlκπς δράοικ; ούτε περιπτώσεις δροσιυοκ; μεταβολκ; του ηαι-
χνιδιοιΊ αιιό τοικ; ίδιους τοικ; lιετέχοντες ικιίκτα; Είναι δε και ηΑικίι ουορά-
δέκτη, γιατί απαξιώνει συλλογικές διαδικασίες διαλόγου και από κοινού δια-
μόρφωοικ; της κοινωνικήι; ουμβίωοικ;

Εν τέλει, γιατί ο κόομοτ; εξακολουθεί να εγγράφεται σε συλλόγους 11σω-
ματεία; Κατά τον Αλεξανδρόπουλο, οι νέες θεωρία; των κοινωνικών κινημά-
των, στιψιζόμενες στη στρατηγΙΚI1-εργαλειακl\ δράση των δρώντων, δεν α-
παντοιΊν (ΠΩ ερώυηια της ηροέλευοικ, δηλαδl\ του σχημαllσμού, των ομά-
δων ουμφερόντων και της αλληλεγγύης των μελ(~ν τους. Τα κοινωνικά ΚΙ-
νήματα ερμηνεύονται καλύτερα μέσα σε ένα αναλυτικό πλαίσιο αποτελούμε-
νο από επικοινωνιακές έννοιες. Για τον Αλεξανδρόπουλο, αυτό που κυρίως
επιτελούν οι ομάδες και τα κινήματα είναι ότι κατατείνουν στον σχηματισμό
ταυτοτήτων. Αυτί) γίνεται με την κοινωνική διαμφισβ(ιτηση και επανερμη-
νεία κανόνων, τη δημlOlJργίο κτιινοάργιων νοημάτων και την ειιαναοριοθέ-
τιιοη των περιοχών διψόοκκ; και ιδιωτικι\ς δρόωκ;

ιf. LYMIIEI'ALMΛTA

Το εηισηηιονικό fl)YO του Αλεξανδρόπουλου, χωρίς να είναι θεμφτολογικά
ευρύ και μεγάλο σε όγκο, ξεχώριζε για τρία πράγματα: θεωρητικι\ τόλμη, δη-
ιιιοιιργlκ() αντιδΟΥμοτι(ηιό και 1'1(1τοιχογροφική διάθεση όμοια με εκείνη
των ζωγριΊφων που προτιμούν ζωγραφίζουν σε μεγάλες επιφάνειες. Η θεω-
ι)ητικι\ ΤΙ1λιιl1του ουνίσιαιο στο ότι δεν απέφευγε κανένα ωιό τα μεγάλα ε-
1)(,111111(1τατου πεδίου έρευνω; ιιου τον απασχολούσε, περιλαμβανόμενων όχι
μόνο των οναλυτικών όψεων, αλλά και των κανονιστικών διαστάσεων κάθε
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ερωτΠματος. Ο δημιουργικός αντιδογματισμός του ήταν φανερός στο ότι, αν
και μαρξιστιις, δεν δεχόταν αξιωματικά την παραδεδεγμένη γνώση ούτε του
κλασικού μαρξισμού ούτε του νεομαρξισμού. Επιδίωκε να εμπλουτίσει διά-
φορες εκδοχές του μαρξισμού με έναν εκλεκτικισμό τροφοδοτούμενο από
σύγχρονες ευρωηοϊκά; και αγγλοσαξονικές κοινωνιολογικές θεωρίες. Τέλος,
η τοιχογραφlκή διάθεσιι του εκδηλωνόταν με το οφαιρικό, κριτικό και ανα-
στοχαστικό χαρακτήρα των κειμένων του. Για να το πού με μεταφορικά, ο
Αλεξανδρόπουλος παρουσίαζε ουνθέσεκ, με πλατιές και μικρές πινελJές σε
πίνακες μεγάλου εμβαδού. Συνέδεε θεωρητικά; προτάσεις με εμπειρική τεκ-
μηρίωση και εξέτεινε τα επιχειριιματα, τα δικά του και των άλλων, στις ακρό-
ΤΙI1«; οιινέlιειές τοικ, ιιροτού δεχθεί n οιιορρίψει οριστικά κάιιοια άποψη.

Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι ο Αλεξανδρόπουλος γνώριζε πολύ καλά τις θεω-
ρίες ()χι μόνο των ιιροοφιλών του στοχαστών ιιλλά και εκείνων με τους ο-
ποίους διαφωνούσε. Ιδίως στα τρέχοντα ζητήματα, δεν παρουσίαζε απλώς
και μόνο έναν θεωρητικό στοχασμό, αλλά τον έλεΥχε με εμπειρικά στOlχεία.
Επεξεργαζόταν τις κανονιστικές και ηθικές συνέπειες των ερευνητικών συ-
μπερασμάτων του. Πάνω απ' όλα, συνέδεε στενά τπν αυσωμονική κριτική με
την πoλJΤΙKιΊδράση στον εκάστοτε χώρο του, όπως άλλωστε το έδειξε κω με
τον αγώνα που διεξπγαγε στο Πανεπιστήμιο Κριιτης μέχρι τον θάνατό του.

EΠlΛEΓMENH ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

"l:υλλογικn δράοιι και ανυηροοώηευοη συμφερόντων πριν και μετά τη Μεταπολί-
τευση», αδημοσίευτη διδακτορική δlOτρlβή, Πάντειο Πονεαιστόμιο, Αθήνα 1990.

"Αναζητώντας στρατηγική ή ταυτότητα; Ζιιτήματο θεωρίας των κοινωνικών κινημά-
των», Επιθcώριιοπ Κοινωl,ΙΚύJν Ερευνών, τχ. 86, 1995, σ. 83-113.

"Η μείωο» του χρόνου εργασίας» (μαζί μετους Ηλ. Ιωακείμογλου και Β. Τακούδυ),
έκδοση ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Αθιινα 1996.

«Χρόνοι; και θεωρυτικό; κατηγορία; στη μαρξική διαλεκτική», Αξιολογικά, τχ. 9,
Ιούνιοι; 1996, σ. 73-103.

«Χρόνοξ, ανάγκες και συνεργασία στον Μαρξ: η μαρξικΙΊσυμβολι\ στπ νεωτερικό-
τιιτα» ΟίΟ Νίκος Θεοτοκάξ, Δημι\τρης Μυλωνάκικ; και Γιώργος Σταθάκικ; (ε-
ιυμ.), ΑναδρομιΊ στον Μαρς, Δελφίνι, Αθήνα 1996, σ. 109-134.

«Η οικονομική λογικι\ της συλλογικής δράοικ; ρετα-υθικά εηιχειρήιιατα σε έναν fIn
πθικό κόσμο», EλλnνΙKΙl Επιθcώρπσπ ΠολιτικιΊς ΕπιστιΊμπς, τχ. 7, Μάρτιος
1996, σ. 82-123.
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"Η πολnικι1 του εργάσιμοu χΡόvοu στις ωρωααϊκά; χώρα;» στο Θεόδωροι; Σακελ-
λαρόποuλος (επιμ.), Η μεταΡΡύθμισn του κοινωνικού κράτους, τόμο Α', Κριτικά,
Αθήνα 1999, Ο. 311-363.

Θεωρίες γJι1 τιι αυΜΟΥικιί δρ(ίοπ και τα κοινωνικά κινιίματα, τόμο Α' (κλαοικές θεω-
ρίες), Κριτική, Αθήνα 2001.
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