
Οι εκδόσεις Τόπος σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου
του Παναγιώτη Σωτήρη

Ηγεμονία, στρατηγική, οργάνωση. 
∆ιαβάζοντας Γκράμσι σήμερα
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Βασίλης Ασημακόπουλος, δικηγόρος, πολιτικός επιστήμονας, Διδάσκων 

στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ
Γιάννης Μηλιός, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας του ΕΜΠ, 

διευθυντής του περιοδικού Θέσεις
Αριστείδης Μπαλτάς, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας των 

Επιστημών του ΕΜΠ
και ο συγγραφέας

Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Φωτεινή Λαμπρίδη.

Πέμπτη 8 Ιουλίου, ώρα 19.30
στον κήπο του κτηρίου Ελλήνων Αρχαιολόγων
Ερμού 134, Σταθμός ΗΣΑΠ Θησείο
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Ο Παναγιώτης Σωτήρης γεννήθηκε το 
1970 στην Αθήνα και είναι διδάκτορας του 
Παντείου Πανεπιστημίου. Εργάζεται ως 
δημοσιογράφος και έχει διδάξει σε διά-
φορα ελληνικά πανεπιστήμια. Έχει γράψει 
τα ακόλουθα βιβλία: Η αναδιάρθρωση του 
ελληνικού πανεπιστημίου. Από την Μπoλό
νια στην Πράγα (σε συνεργασία με τον 
Χρήστο Κάτσικα, εκδ. Σαββάλα, 2003), 
Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός. Πολι
τικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί στην 
Ελλάδα της δεκαετίας του ’90 (σε συνερ-
γασία με τον Σπύρο Σακελλαρόπουλο, 
εκδ. Παπαζήση, 2004), Κομμουνισμός και 
Φιλοσοφία. Η θεωρητική περιπέτεια του 
Λουί Αλτουσέρ (εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 
2004), A Philosophy for Communism. 
Rethinking Althusser (Brill, 2020), ενώ 
ήταν ο επιμελητής του συλλογικού τόμου 
Crisis, Movement, Strategy: The Greek 
Experience (Brill, 2018).

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτό το βιβλίο γρά-
φτηκαν υπό το βάρος μιας συγκεκριμένης συγκυρίας. 
Εκείνης που ορίστηκε από μια κοινωνική έκρηξη και 
μια πολιτική κρίση χωρίς προηγούμενο στη μνημονιακή 
Ελλάδα, από το «παράθυρο ευκαιρίας» για μια πολιτική 
ανατροπή και τελικά από μια βαθιά ήττα του λαϊκού παρά-
γοντα. Γράφτηκαν, επίσης, εντός μιας απόπειρας αναμέ-
τρησης με το έργο του Αντόνιο Γκράμσι.

Το κεντρικό νήμα που αναδείχτηκε ήταν ότι μια ενδεχόμε-
νη ηγεμονία των υποτελών τάξεων απαιτεί μια νέα πρα-
κτική της πολιτικής με στοιχεία τη συμμετοχή, τη μαζική 
διανοητικότητα, την επινοητικότητα και τον πειραματισμό.

Ως τέτοια, αυτή η πρακτική αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο 
μιας σύγχρονης στρατηγικής με ορίζοντα τον κομμουνι-
σμό, απέναντι τόσο σε έναν φαντασιακό αριστερισμό που 
καταλήγει απλή επιμονή σε τελετουργίες όσο και σε έναν 
αριστερό κυβερνητισμό που αποδείχτηκε για άλλη μια 
φορά η βασιλική οδός για την ήττα. 
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