ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ, 8/3/2014
Απαρτία: 28 μέλη στα 53 ταμειακώς τακτοποιημένα
Διαβάστηκε ο απολογισμός της απερχόμενης προσωρινής διοικητικής επιτροπής 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 :
Κώστας Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος
Μαρία Τσομπανίδη, Μέλος
Νίκος Νικολαίδης, Μέλος
Πρακτικά κράτησε η Μαρία Τσομπανίδη
Άρχισε η συζήτηση
ΘΕΜΑ 1 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
- Ενημέρωση από την Τασούλα Βερβενιώτη για τις ομάδες προφορικής
ιστορίας. Διεξαγωγή πρόσφατου σεμιναρίου από την Ομάδα Προφορικής
Ιστορίας Κολωνακίου (ΟΠΙΚΟ) με μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει διάθεση για τη
δημιουργία ομάδων και πρέπει η Ένωση να τη διαχειριστεί. Μπαίνει θέμα για
το αν η Ένωση θα δεχτεί τη δημιουργία ομάδων με νομική υπόσταση, ίσως να
προβλεφθεί αυτό στον εσωτερικό κανονισμό. Το θέμα να το επεξεργαστεί η
νέα εκλεγμένη διοίκηση και να ψηφιστεί η πρόταση από τη Γενική
Συνέλευση.
- Γίνεται διάλογος για την ύπαρξη ομάδων και για το αν απαιτείται η νομική
υπόσταση των ομάδων ως συλλογικοτήτων
- Εκφράζονται τα προβλήματα αντιπροσωπευτικότητας και εκπροσώπησης των
ομάδων στην ΕΠΙ, αλλά και της επιμέλειας των εργασιών και των
συνεντεύξεων των ομάδων.
- Μια λύση είναι αυτό που το καταστατικό εγγυάται όλα τα μέλη των ομάδων
να είναι και μέλη της ΕΠΙ.
- Η νομική σύμβουλος (Μάρω Πατρή) παρεμβαίνει και εξηγεί ότι το
καταστατικό δέχεται την ύπαρξη ομάδων, το οποίο δέχεται ως μέλη φυσικά
πρόσωπα. Διαφορετικά χρειάζεται αλλαγή καταστατικού.
- Αναφέρεται από τη Βάσω Κομπιλάκου η εμπειρία από τη λειτουργία της
ομάδας Διονύσου (Αθήνα)
- Ο Γιάννης Κουκμάς από το Εθνογραφικό Μουσείο Θράκης
(Αλεξανδρούπολη) πιστεύει πως χρειάζονται για τη δουλειά τους κάποια
επιβεβαίωση/πιστοποίηση από την Ένωση
- Η Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν αναφέρει πως ο ρόλος της Ένωσης είναι
επιμορφωτικός, αλλά όχι πιστοποιητικός και καθοριστικός στον τρόπο
δουλειάς των ομάδων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ η λειτουργία των ομάδων να συνεχίζεται όπως το καταστατικό
ορίζει. Αν οι ομάδες έχουν προτάσεις να τις καταθέσουν στη νέα διοίκηση για
επεξεργασία.
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Η Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν προτείνει σαν τόπο τη Θεσσαλονίκη και σαν θέμα
την τέταρτη στροφή στην εξέλιξη της προφορικής ιστορίας, τη στροφή προς
τις νέες τεχνολογίες και πως αυτές αλλάζουν την έννοια του αρχείου. Αυτό θα
ήταν χρήσιμο και με την προοπτική που άνοιξε πρόσφατα για τη δημιουργία
Εθνικού Αρχείου Αφηγήσεων Ζωής στη νέα Εθνική Βιβλιοθήκη
Η Νίκος Νικολαϊδης συμφωνεί και προτείνει το συνέδριο να συνδυαστεί και
με δράσεις στην πόλη, όπου να αναδειχτούν οι σχέσεις κτιρίων και
ανθρώπινων εμπειριών
Προτείνεται από την Κωνσταντίνα Μπάδα να εξεταστεί και ο τρόπος
διαφύλαξης των προφορικών μαρτυριών και τη μετατροπή τους σε αρχεία
Ο Γιώργος Τσιώλης θεωρεί ότι στο τελευταίο διάστημα αναδείχτηκε η
δυναμική των κοινοτήτων σε σχέση με την προφορική ιστορία και ότι
αναδείχτηκε η ανάγκη τα επιμορφωτικά σεμινάρια της ΕΠΙ να επεκταθούν και
στην επεξεργασία και ανάλυση των προφορικών μαρτυριών. Το θέμα της
δευτερογενούς ανάλυσης συνεντεύξεων αποκτάει ιδιαίτερη σημασία όταν θα
δημιουργηθεί ένα Εθνικό Αρχείο Αφηγήσεων Ζωής προσιτό στο ευρύτερο
κοινό. Προτείνει επίσης να γίνει μια ημερίδα με θέμα «προφορική ιστορία και
εκπαίδευση» με υποενότητες α) η εκπαίδευση για την προφορική ιστορία β) η
προφορική ιστορία της εκπαίδευσης και γ) η προφορική ιστορία στην
εκπαίδευση.
Κωστής Κορνέτης – Αναφέρει τη δουλειά που έγινε στην ομάδα
Θεσσαλονίκης για τις αλλαγές χρήσης των κτιρίων, πχ του τζαμιού
Ποθητή Χαραντζούλα – Υπάρχουν 2 προτάσεις για το θέμα του επόμενου
συνεδρίου
Βασιλική Λάζου – Γινόμαστε ακαδημαϊκοί, όπως φαίνεται και από την
πρόταση το επόμενο συνέδριο να ασχοληθεί με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ενώ
θα πρέπει ως προφορική ιστορία να ξεκινήσουμε από κάτω και από τις
ανησυχίες που υπάρχουν στην ίδια την κοινωνία. Γι αυτό προτείνει ως θέμα
του συνεδρίου: «Παρέμβαση της προφορικής ιστορίας στην κρίση της
Ελλάδας»
Ρέα Κακάμπουρα. Ομπρέλλα της προφορικής ιστορίας είναι το ΑΡΧΕΙΟ, το
οποίο βρίσκεται στα σπάργανα και είναι σκόρπιο. Άρα να γίνει συνέδριο για
τη συγκρότηση αρχείων προφορικής ιστορίας (μεθοδολογία, χαρτογράφηση,
επιστημολογία)
Δήμητρα Λαμπροπούλου. Να δούμε το αρχείο ως μορφή μνήμης. Δηλαδή να
δούμε το αρχείο πέρα από τη θεσμική, κρατική μορφή του, που εκφράζει την
εξουσία των κυρίαρχων, χρησιμοποιώντας την προφορική ιστορία μπορούμε
να χτίσουμε ένα άλλο αρχείο, μια άλλη μνήμη
Ειρήνη Νάκου. Να δούμε την προφορική ιστορία ως εργαλείο αλλαγής της
κοινωνίας. Να αξιοποιηθούν οι ομάδες και να επεξεργαστούμε τον τρόπο
παρέμβασής της προφορικής ιστορίας στην εκπαίδευση, στο σήμερα.
Συμφωνεί με τη Λάζου.
Βάσω Κομπιλάκου. Να δούμε πως η ιστορία θα γίνει υπόθεση των νέων, της
οικογένειας, των ομάδων και η προφορική ιστορία προσφέρεται γι αυτό. Ένας
τρόπος να δοθεί απάντηση και στην άνοδο της Χρυσής Αυγής.
Μάρλεν Μούλιου. Να μπει το δίλημμα σε άλλη βάση. Να δούμε τις καλές
πρακτικές στη χρήση των αρχείων και στην παραγωγή μαρτυριών. Οι νέες

τεχνολογίες είναι πολύ σημαντικό εργαλείο και σε μεγάλη διάχυση, δεν
βρίσκονται σε αντίθεση με τα προβλήματα της κοινωνίας.
- Κωνσταντίνα Μπάδα. Με τη συζήτηση στρογγυλεύει το θέμα. Η έννοια του
Αρχείου της προφορικής ιστορίας είναι ένα Αντι-Αρχείο και με την έννοια
αυτή αφορά στην κοινωνία. Μπορεί το Αντι-Αρχείο να ασχοληθεί με την
εκπαίδευση, τις πρακτικές χρήσης και την κοινωνική διάστασή του. Πρόταση
Συνεδρίου: Προφορική Ιστορία – Συγκρότηση και Χρήση του (Αντι)Αρχείου
της.
- Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν. Οι δύο προτάσεις μπορούν να συνδυαστούν. Για να
δούμε τη σωστή παρέμβασή μας στην κοινωνία, να επεξεργαστούμε και τον
τρόπο λειτουργίας των συνεδρίων μας ώστε να συνδεθούμε καλύτερα με την
κοινωνία, να χρησιμοποιήσουμε άλλη γλώσσα.
- Δήμητρα Λαμπροπούλου. Ένα αντι-αρχείο θα πρέπει να έχει και άλλου τύπου
εργαλεία. Να διαμορφώσουμε το νέο τρόπο σκέψης.
- Γιάννης Κουκμάς. Να γίνονται στη διάρκεια του συνεδρίου θεματικά
εργαστήρια. Το επόμενο συνέδριο να γίνει στην Αλεξανδρούπολη (στο
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης) ή στην Ξάνθη.
- Ειρήνη Νάκου. Στον τίτλο να μπει κάτι και για την κοινωνία και τα κινήματα.
Γίνεται συζήτηση για τον τόπο του επόμενου συνεδρίου: Αλεξανδρούπολη (με
εκδρομή στην Ξάνθη ή στην Κομοτινή) ή Θεσσαλονίκη.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ: Το θέμα και ο τόπος θα αποφασιστούν από τη νέα διοίκηση με
βάση τον διάλογο της Γενικής Συνέλευσης.
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.

