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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διεθνές συνέδριο με τον τίτλο “Εκατονταετηρίδα Ρωσικής Επανάστασης: Σκέψεις για
τον 21ο αιώνα.” συνδιοργανώνουν το τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Cooperative Institute for Transnational Studies
και το California School of Integral Studies.
Το συνέδριο διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Ρωσική
Επανάσταση και όπως σημειώνουν οι διοργανωτές: “Οι σημαντικές ιστορικές επέτειοι
είναι καλοί λόγοι για να επεξεργαστούμε συνειδητά την ιστορία και να παρατηρήσουμε
τα διδάγματα από την ιστορική εμπειρία. Η Ρωσική Επανάσταση ήταν μια σειρά από
σημαντικά ιστορικά γεγονότα στη Ρωσία το 1917 που όχι μόνο σηματοδότησαν την
ιστορία αυτής της χώρας, αλλά είχαν επίσης αποφασιστική επιρροή στη σύγχρονη
παγκόσμια ιστορία. Συχνά περιγράφεται ως ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά γεγονότα
της ανθρωπότητας. Για άλλους, η Ρωσική Επανάσταση του 1917 ήταν ένα κρίσιμο
ορόσημο στην μακρά και επίπονη πορεία της ανθρωπότητας που επιδιώκει να επιτύχει τα
ιδανικά της ελευθερίας από την καταπίεση και την εκμετάλλευση του ανθρώπου. Άλλοι το
θεωρούν μια καταστροφική εξέλιξη που είχε αρνητικό αντίκτυπο στον κόσμο. ”
Καθώς φέτος συμπληρώνονται επίσης 150 χρόνια από τη δημοσίευση του έργου του
Καρλ Μαρξ “Το Κεφάλαιο” τόμος 1 (1867) και με δεδομένη την επιρροή του έργου του
Μαρξ στη Ρωσική Επανάσταση, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα επιχειρηθεί και μία
προσέγγιση της θεωρίας του που περιστρέφεται γύρω από τον άνθρωπο και την ανάγκη
αναζωογόνησης της επαναστατικής θεωρίας για την επαναστατική πράξη.
Μερικά από τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο συνέδριο είναι: Η επαναστατική
στιγμή, Αντιφάσεις του πρώιμου σοσιαλισμού, Πόλεμος και επανάσταση, Η αισθητική
της ρωσικής επανάστασης και του κομμουνισμού, Η προπαγάνδα και οι επιρροές των
μέσων ενημέρωσης, Επαναστατική εκπαίδευση, Ο αγώνας για την ισότητα στον
πρώιμο σοσιαλισμό, Μαρξιστική θεωρία και επανάσταση, Επανάσταση και
αντεπαναστάσεις, Λογοτεχνία και επανάσταση, Αντίκτυπος της ρωσικής επανάστασης
σε άλλες χώρες, Επίδραση της ρωσικής επανάστασης στην επιστήμη, Φασισμός και
κομμουνισμός, Πόλεμοι και εθνικισμός / επανάσταση και διεθνισμός.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
στην Κόρινθο από τις 26 έως τις 29 Οκτωβρίου 2017.

