Ενημέρωση για τα διαδικτυακά σεμινάρια ιστορίας
Η Εναλλακτική Δράση δίνει, όπως είναι γνωστό, -εκτός των άλλων
θεμάτων
(κοινωνικών,
οικολογικών,
πολιτιστικών
και
επιστημονικών) ιδιαίτερη έμφαση στη διάδοση της ιστορικής γνώσης,
από μια διαφορετική βέβαια σκοπιά από αυτήν που επίσημα
παρουσιάζεται.
Επειδή, δηλαδή διαπιστώνουμε ότι το κράτος και οι κυβερνήσεις, που
το υπηρέτησαν και το υπηρετούν, διαστρεβλώνουν και παραποιούν
συστηματικά τα ιστορικά γεγονότα, για να υπηρετήσουν τα κυρίαρχα
συμφέροντα, κρίναμε αναγκαίο να οργανώσουμε σεμινάρια, που θα
τονίζουν τους αγώνες και τον καταλυτικό ρόλο στην ιστορική
εξέλιξη, των ζωντανών λαϊκών δυνάμεων, των πραγματικών
δημιουργών του υλικού, κοινωνικού και πνευματικού πλούτου και να
προετοιμάσουμε εισηγητικά κείμενα για τα σημαντικότερα γεγονότα
της ιστορικής πορείας της ανθρωπότητας από τους προϊστορικούς
χρόνους μέχρι της μέρες μας .
Αυτή η ανάγκη είναι ακόμη πιο επιτακτική ενόψει της
συμπλήρωσης, το 2021, διακοσίων χρόνων από την
Επανάσταση του 1821, επειδή πιστεύουμε ότι η συζήτηση,
ιδιαίτερα για την πρόσφατη ελληνική ιστορία, θα πάρει
μεγάλη έκταση. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε τα σεμινάρια
για τη χρονική περίοδο Οκτώβριος 2020 -Ιούνιος 2021 να τα
αφιερώσουμε στην Επανάσταση του 1821.
Όλα τα χρόνια που οργανώνουμε εβδομαδιαία σεμινάρια, στη Βούλα,
στην Αγία Παρασκευή, στο Μαρούσι και στο Κέντρο της Αθήνας, ο
ιστορικός Μάκης
Σταύρου έχει ετοιμάσει και παρουσιάσει στα
σεμινάρια αυτά περισσότερες από 80 εισηγήσεις που διατρέχουν
τόσο την ελληνική (αρχαία, βυζαντινή και νεότερη), όσο και την
ευρωπαϊκή ιστορία (οι τίτλοι των εισηγήσεων με τα θέματα
πραγματεύονται, όπως και η βιβλιογραφία που έχει
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τους αναφέρονται στο
συνημμένο έντυπο). Οι εισηγήσεις αποτελούνται από 13 έως 19
σελίδες η κάθε μια και είναι διαθέσιμες σε όποιον φίλο ή όποια φίλη
τις ζητήσει είτε επιλεγμένα, είτε όλες. Είκοσι περίπου απ’ αυτές τις
εισηγήσεις αφορούν την Επανάσταση του 1821. Βέβαια η παραγωγή
των εισηγήσεων συνεχίζεται, όπως επίσης συνεχίζονται και τα
σεμινάρια, είτε με φυσική παρουσία, εφόσον αυτό είναι δυνατό είτε
διαδικτυακά, .
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία,
όπως επίσης και εξαιτίας του ότι πολλοί/ες φίλοι/ες μένουν μακριά
από τις περιοχές που γίνονται τα σεμινάρια και επειδή βλέπουμε ότι
υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ιδιαίτερα για τα θέματα που αφορά την

Επανάσταση του 1821, αποφασίσαμε για το χρόνο αυτό να κάνουμε
και διαδικτυακά σεμινάρια .
Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα γίνονται, όσο καιρό θα υπάρχουν
περιορισμοί στις μετακινήσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή
6μμ-8μμ.Όσοι και όσες επιθυμούν να τα παρακολουθούν θα πρέπει
να επιλέξουν ένα από τα δύο.
Τα σεμινάρια μέσω του διαδικτύου θα ξεκινήσουν την
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, 6-8μμ και ο πρώτος κύκλος θα αφορά
τις κοινωνικοπολοιτικές συνθήκες στα Βαλκάνια, από το 1800 έως το
1880 και το σχέδιο του Ρήγα Φεραίου για την ομοσπονδιακή
συγκρότηση των Βαλκανίων
Σχετικά με τη συμμετοχή στα διαδικτυακά σεμινάρια, όπως και για τη
διάθεση των εισηγήσεων οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να
επικοινωνήσουν με την κ. Άννα Καλουμένου, στο τηλέφωνο
6944207403
Τα σεμινάρια μέσω του διαδικτύου θα συνεχισθούν και μετά το τέλος
των περιορισμών στις μετακινήσεις, για όσους και όσες το
επιθυμούν. Οι ημέρες και οι ώρες αυτών των σεμιναρίων θα
ανακοινωθούν μετά από τη λήξη των έκτακτων μέτρων.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι στο you tube της Εναλλακτικής
Δράσης υπάρχουν συνεντεύξεις του Μάκη Σταύρου στο
ραδιόφωνο της ΕΡΤ 2 και της ΕΡΤOPEN για διάφορα ιστορικά
θέματα, όπως και η διαδικτυακή ανάλυση της Ελληνικής Νομαρχίας
και του Θούριου του Ρήγα Φεραίου που έγιναν στη διάρκεια της
πρώτης καραντίνας, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020.
Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλή δύναμη και αισιοδοξία ότι και από
αυτή τη δοκιμασία θα βγούμε και πιο δυνατοί/ες, αλλά και πιο
έμπειροί/ες.
Η γραμματεία της Εναλλακτικής Δράσης

