
Πρακτικά της 3ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας 

 

Θεσσαλονίκη 5/6/2016 

 

Στη ΓΣ πήραν μέρος 21 από τα 56 ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Επειδή δεν υπήρχε 

απαρτία, ορίστηκε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 16:00, η οποία σύμφωνα με το 

καταστατικό της ΕΠΙ θεωρήθηκε σε απαρτία με τα παρόντα μέλη.  

Διαβάστηκε ο απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου  της ΕΠΙ και 

εγκρίθηκε από τη ΓΣ. 

Διαβάστηκε ο οικονομικός απολογισμός και εγκρίθηκε από τη ΓΣ. 

Εκλέχτηκε Προεδρείο συζήτησης της ΓΣ με την εξής σύνθεση : Ρίκα Μπενβενίστε, Μάγια 

Τσαμπρού, Μάρλεν Μούλιου. Πρακτικά κράτησε η Μάγια Τσαμπρού.  

Θεμα 1. ́ Εγκριση νέων μελών 

Η ΓΣ ενέκρινε τις αιτήσεις νέων μελών που υποβλήθηκαν στη διάρκεια του συνεδρίου.  

 

Θέμα 2. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων, προτάσεις 

Διαβιβάστηκαν στη ΓΣ οι εξής προτάσεις που συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του 

απερχόμενου ΔΣ: 

- Οργάνωση σεμιναρίων εμβάθυνσης. Τα εισαγωγικά σεμινάρια λειτούργησαν με 

επιτυχία, υπάρχει όμως ανάγκη σεμιναρίων εμβάθυνσης και πρόταση από μέλη τη ς 

ΕΠΙ να αναλάβουν τη οργάνωσή τους. 

- Διαμόρφωση ομάδων εργασίας ανεξάρτητα από το ΔΣ για συγκεκριμένες 

δραστηριότητες. Προτάθηκαν ήδη δύο ομάδες εργασίας: μια για τη σύνταξη Reader 

με βασικά κείμενα για την προφορική ιστορία μεταφρασμένα από τη διεθνή 

βιβλιογραφία και μια  για τη βελτίωση της διαδικτυακής εικόνας και κίνησης της 

ΕΠΙ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βοηθώντας τη διάχυση των εργασιών της ΕΠΙ 

και ανοίγματος της γνώσης (πχ. κανάλι youtube, ειδικευμένοι ιστότοποι). 

- Δημιουργία διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος εξειδικευμένου στην 

προφορική ιστορία 

- Δημιουργία περιφερειακού δικτύου εκπροσώπων της ΕΠΙ, για το συντονισμό και 

την ανταλλαγή εμπειριών των κατά τόπους ομάδων προφορικής ιστορίας και την 

παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών σε άτομα της περιοχής τους που 

ενδιαφέρονται για την προφορική ιστορία 

Οι προτάσεις αυτές συζητήθηκαν χωρίς να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις.  

Διατυπώθηκε συγκεκριμένη πρόταση για την πραγματοποίηση του 4ου συνεδρίου 

Προφορικής Ιστορίας στην Κρήτη το 2018. Η ΓΣ δέχτηκε θετικά αυτή την πρόταση, αλλά 

παρέπεμψε την οριστική απόφαση στην επόμενη ΓΣ του 2017.  

o Οι θεματικές που προτείνονται για το συνέδριο, και αναγνωρίζοντας την 

ευρύτητα της απήχησης που αυτό θα πρέπει να έχει στην απεύθυνσή του, 

είναι: 



1. Εκπαίδευση και Προφορική Ιστορία συνδεόμενο με τη μουσειακή 

δράση. Έχει πραγματοποιηθεί ανάλογη διημερίδα το 2015 στην 

Αθήνα. 

2. Κριτικός απολογισμός της πορείας της Προφορικής Ιστορίας. 

Θεωρήθηκε καλύτερο θέμα για εξειδικευμένη συμμετοχή και 

προτείνεται για την ενδιάμεση ημερίδα.  

3. Εμβάθυνση της ιδέας του αντι-αρχείου, ίσως να μην 

αποσαφηνίστηκε στο φετινό συνέδριο. Η συνέλευση δεν 

ανταποκρίθηκε στο πως θα μπορούσε να γίνει καλύτερα αυτό σε 

ένα επόμενο συνέδριο. 

4. Εργασία και ανεργία. Το θέμα αυτό θεωρήθηκε σημαντικό, αλλά 

επισημάνθηκε ότι η θεματική αυτή περιλήφθηκε και στο cfp του 

φετινού συνεδρίου, χωρίς να υπάρξει σημαντική ανταπόκριση. 

5. Ζητήματα που αφορούν αυτό που ονομάζεται ‘κρίση’ χωρίς την 

υποστασιοποίηση του όρου που θέλει να καλύψει μία πολύ πιο 

περίπλοκη ιστορική διαδικασία. Το πώς θα μπορούσαμε να 

αποδώσουμε μία τέτοια ευρεία προσέγγιση συζητήθηκε αρκετά. 

Ειδικά προτάθηκε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στο λόγο των 

αδύναμων, των χωρίς φωνή, πχ των ανέργων, και στην έννοια των 

ανισοτήτων,  αλλά και των αντιστάσεων. Ακόμα θεωρήθηκε 

σημαντικό να προσεγγιστούν οι έννοιες αυτές μέσα από την 

πολυπλοκότητά τους, λαμβανομένων υπόψη και των παραμέτρων 

του φύλου, της φυλής και της τάξης.  

6. Η κινητικότητα των ανθρώπων. Οι μετακινήσεις τους όπως 

παράγονται από κρίσεις. Προτάθηκε ως σημαντική επιμέρους 

θεματική. 

7. Ρατσισμός και αποκλεισμοί. Δεν έχει υπάρξει σημαντική 

απασχόληση της ΕΠΙ με το θέμα σε συνέδρια.  

8. Ετερότητα και ταυτότητα 

 

o ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ οι προτάσεις για τις θεματικές του επόμενου συνεδρίου να 

γραφτούν στα πρακτικά και να κυκλοφορήσουν μέσα από τα δίκτυα της 

ΕΠΙ. Η οριστική απόφαση για τον τόπο του 4ου συνεδρίου και τις θεματικές 

του  μετατοπίζονται στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΙ. 

 

o Το φορμά των συνεδριακών ανακοινώσεων τέθηκε υπό πολλαπλή ερώτηση. 

Υπήρξαν προτάσεις για πιο σύντομες ανακοινώσεις (5λεπτες), περισσότερες 

διαδραστικές ενότητες, πιο βιωματικό συνέδριο, και η ύπαρξη 

εργαστηριακής δομής πριν ή κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Ο τόπος 

διεξαγωγής του συνεδρίου επηρεάζει μία τέτοια απόφαση όσον αφορά την 

υποδομή που θα χρειαστεί. 

 

 



o Συμπληρωματικά προτάθηκε ότι οι τελικές ημερομηνίες  υποβολής και 

έγκρισης προτάσεων θα είναι καλό να οριστούν αρκετά νωρίς ώστε να 

βρεθούν φθηνά εισιτήρια ακόμα και από τις πολλές περιοχές όπου το 

εισιτήριο δεν θα είναι αυτονόητα χαμηλό (όπως πχ. είναι τώρα ανάμεσα 

στις μεγάλες πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας και συγκεκριμένες πόλεις της 

Κρήτης). Η ΕΠΙ θα δυσκολευθεί να καλύψει μεγάλο αριθμό εισιτηρίων.  

 

- Υπάρχει ανάγκη για σεμινάρια των μελών από ειδικούς πάνω σε νέα τεχνολογικά 

μέσα (πχ. διαδικτυακοί χάρτες αλλά και ότι άλλο) που θα διευρύνουν τον ορίζοντα 

των εργαλείων για την αποτύπωση της ιστορίας από τα κάτω. Συζητήθηκε ότι όσα 

μέλη έχουν ήδη συμμετάσχει σε ανάλογες καινοτόμες συνέργιες θα μπορέσουν και 

καλούνται να βοηθήσουν στην διερεύνηση της πιθανότητας. Επίσης προτάθηκε 

υποστηρικτικά ότι τέτοια εργαστήρια-σεμινάρια είναι δυνατόν να γίνουν 

διαδικτυακά πάνω σε μοντέλα Open Class, δυνατότητα που μέλη μας έχουν 

πρακτικά εφαρμόσει και μπορούν να καθοδηγήσουν. Βοηθητικά προς αυτήν την 

κατεύθυνση είναι και εκπαιδευτικά βίντεο (tutorial videos) πάνω σε εξειδικευμένες 

εφαρμογές και στο διαδίκτυο.  

 

- Προτάθηκαν επίσης θεματικές για την ενδιάμεση ημερίδα του 2017. Και εδώ 

προτάθηκε ένα πιο βιωματικό και διαδραστικό σχήμα της συνάντησης. Τα θέματα 

της ημερίδας που τελικά προτείνονται για την συνάντηση αυτή είναι δύο και είναι 

τα εξής: 

o Κριτική αποτίμηση της πορείας της προφορικής ιστορίας  

o Μεθοδολογικοί και άλλοι διάλογοι ανάμεσα στην Προφορική Ιστορία και τα 

κινηματογραφικά αρχεία. Συγκεκριμένα προτάθηκε το φορμά των μεικτών 

ομάδων εργασίας (ως 10 άτομα) σε πολλαπλές αίθουσες και καταληκτική 

συζήτηση σε Ολομέλεια. 

 

- Προτάθηκε η συγκέντρωση και δημοσιοποίηση πρακτικών του 3ου συνεδρίου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ  ότι ο τρόπος δημοσιοποίησης θα οριστεί από την οργανωτική 

επιτροπή του συνεδρίου της Θεσσαλονίκης. 

o Για τη δημοσιοποίηση των πρακτικών προτάθηκαν 3 τρόποι: 

1. Σύντομα κείμενα, σε ηλεκτρονικό τόμο και ηλεκτρονική 

δημοσίευση. Περιέχει εξαντλητική εργασία αν ληφθεί υπ’ όψιν ο 

μεγάλος αριθμός των ανακοινώσεων. Συμπληρωματικό εργαλείο 

μπορεί να αποτελέσει και ο Εύδοξος. 

2. Επιλεγμένα κείμενα σε έντυπη έκδοση, όπως έγινε στη φετινή 

έκδοση της συλλογής κειμένων από το προηγούμενο συνέδριο. 

3. Διάχυση των βιντεοσκοπημένων ανακοινώσεων του συνεδρίου 

μέσω youtube, ενδεχομένως με συνοδεία κειμένου του εισηγητή.  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 

- ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ η πραγματοποίηση του 4ου συνεδρίου Προφορικής Ιστορίας στην 

Κρήτη το 2018.  



- ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ οι προτάσεις για την ενδιάμεση ημερίδα να γραφτούν στα 

πρακτικά και να διανεμηθούν. 

- ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ η συγκέντρωση και δημοσιοποίηση των πρακτικών του 3ου 

συνεδρίου καθώς ο ορισμός του τρόπου της δημοσιοποίησής τους, να γίνει από την 

οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου της Θεσσαλονίκης 

 

Όσες προτάσεις δεν έχουν απόφαση παραπέμπονται για διερεύνηση στο νέο ΔΣ της ΕΠΙ 

που θα προκύψει από τις εκλογές 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η συζήτηση και η Γενική Συνέλευση προχωράει στην 

εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την εκλογή του ΔΣ 

και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

6 Ιουνίου 2016 

Μάγια Τσαμπρού 


