


 

Μετασχηματισμοί της δημοκρατίας – Θεωρία του κράτους. 

Για τον Γιοχάννες Ανιόλι και τις συνάφειες της σκέψης του. 

Αιόλου 42-44 και Κολοκοτρώνη, 2ος όροφος  

Διοργάνωση:  

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης –  

Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΕΚΠΑ 

 

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022    

19:15 – 20:10    Το αρνητικό δυναμικό - Ντοκυμαντέρ για τη ζωή και το έργο του       

                                                                 Γιοχάννες Ανιόλι 

20:20 – 21:30    Συζήτηση για τον Ανιόλι, τους μετασχηματισμούς της μεταπολεμικής 

δημοκρατίας, το 68 και τη γερμανική αριστερά 

Θανάσης Γκιούρας (Παν. Κρήτης), Δημήτρης Καρύδας (ΕΚΠΑ) 

 



 

 

 

Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 

Συνεδρία Α 

11:15 – 11:45 Γιάννης Φλυτζάνης (ΕΚΠΑ): Τροπικότητες της κοινωνικής 

αναπαραγωγής και αυταρχικός καπιταλισμός: η κριτική θεωρία και η ανάλυση του J. 

Agnoli για το κράτος. 

11:45 – 12:15 Διονύσης Τζαρέλλας (ΕΚΠΑ): Ν. Πουλαντζάς- J. Agnoli: το κράτος ως 

συσχετισμός ή ως πολιτική μορφή του κεφαλαίου;   

12:15 – 12:45 Ελένη Ρεθυμιωτάκη (ΕΚΠΑ): Επανακαθορισμός της κλίμακας του 

κράτους- έκτακτα καθεστώτα λιτότητας και αυταρχική κρίση: η προσέγγιση του Bob 

Jessop. 

 

Συνεδρία Β 

14:15 – 14:45 Ευθύμης Παπαβλασόπουλος (Παν. Κρήτης): Σκέψεις για μια 

μαρξιστική πολιτική οικονομία των μορφών της πολιτικής αντιπροσώπευσης 

14:45 – 15:15 Άννα Μπουλογούρη (Πάντειο Παν.):  J. Agnoli, Luigi Ferrajoli - Μια 

κριτική διερεύνηση της μορφής του κράτους   

15:15  - 15:45 Νίκος Τζανάκης-Παπαδάκης (Παν. Πατρών): Ο Franz Neumann για τη 

σχετική αυτονομία του κράτους 

 

 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:  

Γκιούρας, Θανάσης: καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Καρύδας, Δημήτρης: αναπληρωτής καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Μπουλογούρη, Άννα: υποψ. διδάκτορας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.  

Παπαβλασόπουλος, Ευθύμης: επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Ρεθυμιωτάκη, Ελένη: αναπληρώτρια καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών . 

Τζανάκης-Παπαδάκης, Νίκος: διδάσκων, Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Τζαρέλλας, Διονύσης: διδάσκων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Φλυτζάνης, Γιάννης: διδάσκων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

 

 



 

 

Πρέπει κανείς να είναι τυφλοπόντικας ακόμη και όταν έχουν 

αποσαθρωθεί πολλές αυταπάτες. […] Οι αυταπάτες έχουν κατα- 

στραφεί, η διεθνής κατάσταση είναι αντιφατική – και τότε είναι καλό 

να κυριαρχεί μια κάποια φρόνηση. Τη μομφή της αυταπάτης μπορεί 

κανείς να την στρέψει ενάντια στους συντάκτες της. Έρχομαι έτσι 

στην κατακλείδα, η οποία έχει ως εξής: Ότι ο κομμουνισμός υποτί- 

θεται ότι είναι passé, ότι η κοινωνία των ελεύθερων και ίσων υπο- 

τίθεται ότι είναι νεκρή, ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία και η γυμνή 

κεφαλαιοκρατία υποτίθεται ότι έδρεψαν την τελική νίκη στην ιστορία 

– αυτό είναι η αυταπάτη της αστικής καμπής της χιλιετίας. Με αυτή 

την έννοια, κλείνω με τον Goethe: Σας αφήνω στην ελπίδα. (Johannes Agnoli, 

Subversive Theorie, 1996) 

 

 


