
Διοργανωτές:
◗ Ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Ερευνητικής Σχολής  

«Η Λογική της Ιστορίας»

◗ Σεμινάριο «Κράτος και δίκαιο στον 21ο αιώνα»,  
με υπεύθυνο τον καθ. Δ. Καλτσώνη

◗ εκδόσεις ΚΨΜ

η λογική  
της ιστορίας

θεωρητικές,  
μεθοδολογικές  

και πρακτικές πτυχές  
της σύγχρονης  

κοινωνικής επιστήμης

Πρόσκληση για συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο
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Σας καλούμε να λάβετε μέρος στο διεθνές συνέδριο που διοργανώνεται  
με αφορμή τα 3 χρόνια από το θάνατο του Βίκτορα Βαζιούλιν  
και τη 2η ελληνική έκδοση της «Λογικής της Ιστορίας»  
και θα διεξαχθεί 3-4 Ιουλίου 2015  
στο Αμφιθέατρο Σ. Καράγιωργας του Παντείου Πανεπιστημίου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σε συνθήκες γενικευμένης συστημικής κρίσης και πολέμου που διεξάγει ο ευρωατλαντικός άξονας σε διάφο-
ρες περιοχές του πλανήτη και με διαφορετικές μορφές, όπου κυριαρχεί η αίσθηση της καταστροφής και του 
αδιέξοδου, η σύγχυση και ο ανορθολογισμός, ιδιαίτερα μετά την ήττα των σοσιαλιστικών εγχειρημάτων του 
20ου αιώνα, γίνεται ιδιαίτερα επιτακτική η διερεύνηση και θεμελίωση θετικής προοπτικής για την ανθρωπότητα. 
Η διερεύνηση αυτή συνδέεται με την ανάγκη μελέτης, διάδοσης, ανάπτυξης και πρακτικής χρήσης της επανα-
στατικής θεωρίας και μεθοδολογίας, που θεμελιώθηκε με τον κλασικό μαρξισμό.

Στόχος του παρόντος συνεδρίου δεν είναι απλά η αναδρομική αναφορά στην ιστορία της επαναστατικής θε-
ωρίας και μεθοδολογίας υπό το πρίσμα κάποιας «ορθόδοξης» θεώρησης. Το συνέδριο αυτό επιχειρεί να διε-
ρευνήσει τους δρόμους αυτής της θεωρίας και μεθοδολογίας σε συνάρτηση με τις ανάγκες του κινήματος για 
τον κοινωνικό μετασχηματισμό, από την άποψη της ανίχνευσης της επάρκειας ή/και της ανεπάρκειας του ιστο-
ρικού κεκτημένου της, με γνώμονα την δοκιμασία της στην περιγραφή, στην εξήγηση και στην επιστημονική 
πρόβλεψη των προοπτικών της κοινωνίας. Οι προοπτικές αυτές δεν μπορούν να ανάγονται σε εγχειρήματα επι-
μέρους βελτίωσης της διαχείρισης της καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων, σε αναπόληση περασμένων λαμπρών 
σελίδων του κινήματος, σε αφηρημένο αντικαπιταλισμό, με την επίκληση δογματοποιημένων σχημάτων ή/και 
ποικίλων ανερμάτιστων συνονθυλευμάτων αναθεωρήσεων και «εμπλουτισμών» αυτού του κεκτημένου. Η 
δοκιμασία αυτή αφορά τα πλέον φλέγοντα και κομβικά προβλήματα της κοινωνίας της εποχής και συναρτάται 
με τη λειτουργία της επαναστατικής θεωρίας και μεθοδολογίας ως καθοδήγηση για δράση του κοινωνικού 
κινήματος. Ως εκ τούτου, το συνέδριο επιχειρεί να διερευνήσει τη μόνη εναλλακτική -έναντι των κυρίαρχων 
καταστροφικών για τη φύση και την κοινωνία στρατηγικών επιλογών- προοπτική: την επαναστατική ενοποίηση 
της ανθρωπότητας.

Εκ μέρους της Διεθνούς Οργανωτικής Επιτροπής

Δημήτρης Γκόβας (ΚΨΜ) 
Μανόλης Δαφέρμος (mdafermo@uoc.gr)  
Γιώργος Κακαρίνος 
Δημήτρης Καλτσώνης (dkaltsonis@gmail.com)  
Γιώργος Μανιάτης (Μ. Βρετανία) 
Τριαντάφυλλος Μεϊμάρης (tmeimaris@gmail.com)  
Δημήτρης Πατέλης (dpatelis@science.tuc.gr)  
Περικλής Παυλίδης (ppavlidi@eled.auth.gr)  
Αντρέι Πιατακόφ (Ρωσία) 
Λουίς Φελίπε Ραφαέλ Γκουβέια Γκόμες (Πορτογαλία) 
Σεργκέι Ρουντακόφ (Ρωσία) 
Γκούντρουν Χάβεμανν (Γερμανία)
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Μάρκοφ Αλεξέι
Η τρέχουσα κατάσταση πραγμάτων στο κομμουνιστικό κίνημα  
της Νοβορωσίας και οι προοπτικές του.
Χαρλάμενκο Αλεξάντρ
Περί της σύγχρονης παγκόσμιας συγκυρίας και  
περί του φαινομένου του κρατικού καπιταλισμού
Λιόσης Βασίλης
Ικανές και αναγκαίες συνθήκες για το ξέσπασμα κοινωνικών 
εξεγέρσεων και επαναστάσεων
Πατέλης Δημήτρης
Κρίση, πόλεμος και επανάσταση. Η Λογική της Ιστορίας ως 
θεωρητικός εξοπλισμός και ως θεμέλιο εκπόνησης οδηγού 
για δράση του πραγματικού κινήματος για την ενοποίηση της 
ανθρωπότητας
Ραφαέλ Γκουβέια Γκόμες Λουίς Φελίπε
Ανθρωπότητα και φύση
Ρουντακόφ Σεργκέι
Η παγκοσμιοποίηση και τα καθήκοντα του επαναστατικού κινήματος

 
Δαφέρμος Μανόλης
Τρεις στιγμές του γίγνεσθαι της «Λογικής της Ιστορίας»
Πατέλης Δημήτρης
Η λογική της ιστορίας της διαλεκτικής και η ανάπτυξη της 
διαλεκτικής στη Λογική της Ιστορίας. Αναφορά στη θεμελιώδη 
ανάπτυξη των νόμων της διαλεκτικής στο έργο του Β. Α. Βαζιούλιν
Μανιάτης Γιώργος
Η σχέση Μαθηματικών - Φιλοσοφίας και η Ενοποίηση της Επιστήμης
Γούσης Κώστας
Λούκατς και Βαζιούλιν: οντολογία του κοινωνικού  
είναι και λογική της ιστορίας
Σεγκάλ Αλεξάντρ
Η διερεύνηση του  μέλλοντος: επιστημονική μεθοδολογία και 
τρέχουσες αντιλήψεις της καθημερινότητας.

 
Βάλλενμπεργκ Γιεβγκένι
Η αριστερά και ο πόλεμος για το Ντονμπάς.
Παυλίδης Περικλής
Το ζήτημα του κομμουνισμού: από τον Ιστορικό Υλισμό  
στη Λογική της Ιστορίας
Πιατακόφ Αντρέι
Η «Λογική της Ιστορίας» ως λογική του κομμουνισμού
Καλτσώνης Δημήτρης
Η βασική αντίθεση στη σοσιαλιστική κοινωνία και η γραφειοκρατία
Κακαρίνος Γιώργος
Το ζήτημα της μετάβασης: κλασικός μαρξισμός και  
«Λογική της Ιστορίας»
Μεϊμάρης Τριαντάφυλλος
Για το ζήτημα της μετάβασης στον κομμουνισμό, το μεταβατικό 
πρόγραμμα και την εποχή. Λογικο-ιστορική προσέγγιση
Πιχάλοφ Ίγκορ
Είναι άραγε εφικτή η ειρηνική μετάβαση στο σοσιαλισμό;

Παρασκευή 
3.7.2015

1η Συνεδρία  
Έναρξη 17 :00

Το σύγχρονο στάδιο 
του παγκόσμιου 

κεφαλαιοκρατικού 
συστήματος  

και τα καθήκοντα  
του επαναστατικού 

κινήματος

Σάββατο 
4.7.2015

2η Συνεδρία  
Έναρξη 09 :30

Μεθοδολογικά  
ζητήματα ανάπτυξης  

της επιστήμης  
και Λογική της Ιστορίας

3η Συνεδρία  
Έναρξη 17 :00

Η προοπτική  
της ενοποιημένης 

ανθρωπότητας.  
Το ζήτημα  

της μετάβασης  
στον κομμουνισμό



Κατάλογος συμμετεχόντων
Βάλλενμπεργκ Γιεβγκένι (Ντονιέτσκ) 
Ιστορικός – Αρχαιολόγος, Προϊστάμενος Πολιτικού Τμήματος,  
μέλος Κομμουνιστικής Εθελοντικής Μονάδας  
της Ταξιαρχίας «Πρίζρακ» (Φάντασμα) του Α. Μοζγκοβόι

Γούσης Κώστας (Αθήνα) 
Νομικός, κάτοχος ΜΔΕ

Δαφέρμος Μανόλης (Ελλάδα) 
αν. Καθ. Επιστημολογίας της Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Κακαρίνος Γιώργος (Ελλάδα) 
Ψυχίατρος, κάτοχος ΜΔΕ, υπ. Διδάκτωρ Φιλοσοφίας

Καλτσώνης Δημήτρης (Ελλάδα) 
επ. Καθηγητής Κράτους και δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου

Λιόσης Βασίλης (Ελλάδα) 
Μαθηματικός, κάτοχος ΜΔΕ

Μανιάτης Γιώργος (Μ. Βρετανία) 
Μηχανικός Περιβάλλοντος, υπ. Διδάκτωρ, Ερευνητής

Μάρκοφ Αλεξέι (Ρωσία - Λ.Δ. Λουγκάνσκ) 
παρωνύμιο «Ντόμπρι» (Καλός),  
πυρηνικός φυσικός, Επίτροπος Κομμουνιστικής Εθελοντικής  
Μονάδας της Ταξιαρχίας «Πρίζρακ» (Φάντασμα) του Α. Μοζγκοβόι.

Μεϊμάρης Τριαντάφυλλος (Ελλάδα) 
κάτοχος ΜΔΕ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας

Πατέλης Δημήτρης (Ελλάδα) 
αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας της Επιστήμης Πολυτεχνείου Κρήτης

Παυλίδης Περικλής (Ελλάδα) 
επ. Καθηγητής Φιλοσοφίας της Παιδείας ΑΠΘ

Πιατακόφ Αντρέι (Ρωσία) 
Ιστορικός, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Ερευνητής  
του Ινστιτούτου Λατινικής Αμερικής παρά την Α.Ε. της Ρ.Ο.

Πιχάλοφ Ίγκορ (Ρωσία) 
Ιστορικός

Ραφαέλ Γκουβέια Γκόμες Λουίς Φελίπε (Πορτογαλία) 
καθ. Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας,  
κάτοχος ΜΔΕ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας

Ρουντακόφ Σεργκέι (Ρωσία) 
υφηγητής Φιλοσοφίας, καθηγητής Πανεπιστημίου Βορόνεζ,  
βουλευτής τοπικής Δούμας

Σεγκάλ Αλεξάντρ (Ρωσία) 
δρ Φιλοσοφίας, διδάσκων Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας

Χαρλάμενκο Αλεξάντρ (Ρωσία) 
Διευθυντής του κέντρου ερευνών και πληροφοριών του Ινστιτούτου 
Λατινικής Αμερικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών
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