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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Ο Αλέξης Μητρόπουλος σήμερα στα Τρίκαλα σε εκδήλωση του
Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων»
Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων ενόψει των τελευταίων
εξελίξεων επί του ασφαλιστικού διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με
κεντρικό ομιλητή τον Καθηγητή Εργατικού Δικαίου στη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αλέξη Μητρόπουλο.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Απριλίου 2008
στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων και
ώρα 19:00. Το θέμα που θα αναπτύξει ο κ Μητρόπουλος είναι :
«Κοινωνικές Εξελίξεις – Συνταξιοδοτικά & Εργατικά Δικαιώματα».
Ο Αλέξης Μητρόπουλος γεννήθηκε στον Πύργο της Ηλείας.
Σπούδασε νομικά, φιλοσοφία και πολιτικές επιστήμες στην Ελλάδα.
Μετεκπαιδεύτηκε σε θέματα πολιτικών συστημάτων και συγκριτικού
εργατικού δικαίου στα πανεπιστήμια του Παρισιού και Βελιγραδίου.
Ανακηρύχθηκε δρας του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου με τη μελέτη του
«Εργασιακή σχέση και πολιτικά συστήματα». Δίδαξε σε τμήματα
μεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστό Ινστιτούτο Αυτοδιαχείρισης
«Έντβαρντ Καρντέλι» στη Λιουμπλιάνα. Πήρε μέρος σε πολλά διεθνή
συνέδρια για το μαρξισμό και την αυτοδιαχείριση και έχει δημοσιεύσει
αρκετά άρθρα και μελέτες σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.
Επίσης παρουσιάζει πλούσιο συγγραφικό έργο : 1) Iδιοκτησία και
Eργασιακή Σχέση. Kοινωνικοποίηση: H απελευθέρωση της εργασίας,
Έκδοση Eπιθεώρησης Eργατικού Δικαίου, β' έκδοση, Aθήνα 1982, 2)
Eργασιακές Σχέσεις και Kοινωνικός Mετασχηματισμός, Έκδοση
Eπιθεώρησης Eργατικού Δικαίου, Aθήνα 1983, 3) H Συμμετοχή των
Eργαζομένων στη Σοβιετική Ένωση, Eκδόσεις Στοχαστής, βΔ έκδοση,
Aθήνα 1984, 4) Oι Eργασιακοί Θεσμοί στην Eλλάδα, Eκδόσεις Aντ. N.
Σάκκουλα, Aθήνα - Kομοτηνή 1985, 5) Συνδικάτα και Eξουσία στη
Δυτική Eυρώπη, Eκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα, Aθήνα - Kομοτηνή 1985,
6) H Kρίση της Πολιτικής στην Eλλάδα (1985-1989), Eκδόσεις Aφοί
Tολίδη, Aθήνα 1989, 7) Θεωρητικά Zητήματα του Συνδικαλιστικού
Kινήματος, Eκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα, Aθήνα - Kομοτηνή 1989, 8) Tο

1992 και το Eργατικό Kίνημα, Eκδόσεις Aφοί Tολίδη, Aθήνα 1989, 9)
Nεοφιλελευθερισμός και Yποβάθμιση της Eργασίας, Eκδόσεις Aφοί
Tολίδη, Aθήνα 1991, 10) Eργασία και Συνδικάτα στη Mεταβιομηχανική
Kοινωνία, Eκδοτικός Oργανισμός Λιβάνη, Aθήνα 1993.
Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο με τίτλο : «Το τέλος
του κοινωνικού κράτους ; Αριστερά και συνδικάτα μπροστά στην
απορρύθμιση». Το μέλλον της κοινωνίας, το δημογραφικό, οι συντάξεις
και η ασφάλιση στην Ευρώπη δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με
λογιστική και τραπεζική λογική. Το νέο κοινωνικό ζήτημα είναι
αρμοδιότητα του δημοκρατικά δρώντος λαού, της νομιμοποιημένης
πολιτικής και των οργανώσεων της εργασίας. Το πρώτιστο καθήκον
όλων είναι ο επανορισμός των προβλημάτων, όχι βάσει των
περιστασιακών δογμάτων της επιθετικής οικονομικής κυριαρχίας, που
αποτελεί παθογενές σύνδρομο, αλλά επί τη βάσει των διαχρονικών
προταγμάτων του πολιτισμού.
Πρόκειται περί του μεγίστου διακυβεύματος των καιρών για τα
συνδικάτα και τους πολιτικούς οργανισμούς, κυρίως αυτούς της
ευρύτερης κοινωνικής-σοσιαλιστικής κατεύθυνσης. Είναι η πρόκληση
μιας καθαρής ουτοπίας, για την επαναφορά της οποίας, στο υλικό πεδίο
των εφαρμοσμένων μέτρων και κανόνων, απαιτείται ιδεολογία, πίστη και
συλλογικός αγώνας.
Η
εκδήλωση
παρουσιάζει
μεγάλο
ενδιαφέρον
και
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενημέρωσης για το τρέχον και φλέγον
ζήτημα του ασφαλιστικού και αναμένεται μεγάλη συμμετοχή των
εμπόρων.

