
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β΄ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ 

 

Η Β΄ Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας είχε οριστεί να γίνει στην 
Αθήνα, μετά το τέλος της διημερίδας Η προφορική ιστορία στην εκπαίδευση, στο 87ο Δημοτικό 
Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στις  27 Ιουνίου 2015, ημέρα  Σάββατο και ώρα  6:00μμ. 
Επειδή δεν υπήρξε απαρτία από τα ταμειακώς εντάξει μέλη, διεξήχθη  επαναληπτική ΓΣ από τα 
παρόντα μέλη, την ίδια μέρα, στο ίδιο μέρος, στις 6:30μμ.  

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν: 

1. Απολογισμός δραστηριοτήτων του ΔΣ:  Μάρτιος 2014 – Ιούνιος  2015 
2. Οικονομικός απολογισμός: Μάρτιος 2014 – Ιούνιος  2015  
3. Εγγραφή νέων μελών 
4. Οργάνωση σεμιναρίου προφορικής ιστορίας στη Θεσσαλονίκη  
5. Οργάνωση του Γ’  Συνεδρίου της ΕΠΙ, Θεσσαλονίκη 2016 

 

ΘΕΜΑ 1ον: Απολογισμός δραστηριοτήτων του ΔΣ: Μάρτιος 2014 – Ιούνιος  2015 

Η πρόεδρος της ΕΠΙ Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν διάβασε τον απολογισμό δραστηριοτήτων τον οποίο 
είχε ήδη στείλει στα μέλη του ΔΣ για έγκριση και ο οποίος έχει ως εξής:  

Σύνθεση του ΔΣ 

Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Μαρτίου  2014 εκλέχτηκαν ως μέλη του ΔΣ: 

Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν (Πρόεδρος) 

Τασούλα Βερβενιώτη (Γραμματέας) 

Μάρλεν Μούλιου (Ταμίας) 

Ποθητή Χαντζαρούλα, Δήμητρα Λαμπροπούλου, Ειρήνη Νάκου (μέλη) 

και ως αναπληρωματικά μέλη Κωνσταντίνα Μπάδα και Βάσω Κομπιλάκου.  

Τον Απρίλιο 2014 η Ειρήνη Νάκου παραιτήθηκε από το ΔΣ λόγω φόρτου εργασίας και τη θέση 
της πήρε η Βάσω Κομπιλάκου. 

Σεμινάρια 

Στο διάστημα αναφοράς μέλη του ΔΣ της ΕΠΙ διοργάνωσαν ή/και δίδαξαν επιμορφωτικά 
σεμινάρια σχετικά με τη μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας στις εξής πόλεις 

• Αλεξανδρούπολη (Ιούλιος 2014) 

• Βόλος (Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2014) 

• Ιωάννινα (Ιανουάριος 2015) 



• Αθήνα με την παράλληλη ίδρυση Ομάδων Προφορικής Ιστορίας (ΟΠΙ): Κολωνάκι, όπου ιδρύθηκε 
η ΟΠΙΚΟ, Δουργούτι όπου ιδρύθηκε η ΟΠΙΔΟΥ, Γαλάτσι, όπου ιδρύθηκε η ΟΠΙΓΑ,  Νέα Ιωνία, 
όπου ιδρύθηκε η ΟΠΙΝΙ, Δήμος Χαλανδρίου, όπου ιδρύθηκε η ΟΠΙΔΗΧ,  ΕΚΠΑ, Πολιτικό της 
Νομικής, όπου ιδρύθηκε η Ερευνητική Ομάδα για τη Μεταπολίτευση, ΕΟΜ – ΟΠΙ. 

• Χανιά (Δεκέμβριος 2014) 

Δημοσιεύσεις 

Η ΕΠΙ εξέδωσε σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Νήσος βιβλίο με τίτλο Η προφορική ιστορία 
στα μουσεία και στην εκπαίδευση με επιμέλεια Ανδρομάχη Γκαζή και Ειρήνη Νάκου. Επιμελείται 
επίσης συλλογικό τόμο με άρθρα από το Β Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας (2014) που θα 
κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πλέθρον. 

Μέλη του ΔΣ δημοσίευσαν επίσης άρθρα στο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και έδωσαν 
συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο. 

Ιστοσελίδα 

Ολοκληρώθηκε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της ΕΠΙ και έκτοτε ανανεώνεται τακτικά.  

Καταγραφή αρχείων 

Με πρωτοβουλία του μέλους του ΔΣ Γιώργου Τσιώλη το Τμήμα Κοινωνιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετέχει σε πρόγραμμα επτά Πανεπιστημίων για τον εντοπισμό και την 
καταγραφή αρχειακών συλλογών στα πεδία της Προφορικής Ιστορίας και της Βιογραφικής 
Έρευνας, το οποίο λήγει το Σεπτέμβριο 2015. Στάλθηκε στη λίστα της ΕΠΙ φόρμα που πρέπει να 
συμπληρώσουν οι κάτοχοι αρχείων προφορικής ιστορίας. Προς το παρόν η ανταπόκριση είναι 
περιορισμένη και οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν στο επόμενο διάστημα.  

Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και εκδηλώσεων. 

Η ΕΠΙ διοργάνωσε την παρούσα διημερίδα με τίτλο «Η προφορική ιστορία στην εκπαίδευση» και 
δρομολόγησε το Γ Διεθνές Συνέδριο που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.  

Τοπικές ομάδες προφορικής ιστορίας 

Η ΕΠΙ συνέβαλε στη συγκρότηση ομάδων προφορικής ιστορίας στην Αλεξανδρούπολη, στο Βόλο, 
στην Κατερίνη, στα Ιωάννινα (δύο ΟΠΙ) και στην Αθήνα. Τον Νοέμβριο 2014 το ΔΣ έστειλε 
επιστολή στις ομάδες της Αθήνας, με την οποία τα ενημερώνει για τη δράση και τους σκοπούς 
της ΕΠΙ. Η ιδιαίτερη δυναμικότητα των ομάδων της Αθήνας φάνηκε στη Γιορτή Προφορικής 
Ιστορίας. Η πόλη αφηγείται που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 12-14 Ιουνίου 2015, στο 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.  

Προβλεπόμενες δράσεις 2014-2015 

• Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου στη Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2015 

• Ολοκλήρωση συλλογικού τόμου από τις εκδόσεις Πλέθρον 

• Διοργάνωση Γ συνεδρίου Προφορικής Ιστορίας στη Θεσσαλονίκη  το 2016. 

Η ΓΣ ενέκρινε τον απολογισμό του ΔΣ. 



 

ΘΕΜΑ 2ον: Οικονομικός απολογισμός: Μάρτιος 2014 – Ιούνιος  2015  

Στη συνέχεια η πρόεδρος ενημέρωσε τη ΓΣ για τον οικονομικό απολογισμό, τον οποίο είχε 
καταθέσει η ταμίας της ΕΠΙ Μάρλεν Μούλιου, η οποία απουσίαζε στο εξωτερικό.   O οικονομικός 
απολογισμός έχει ως εξής: 

Σύμφωνα με τα τραπεζικά δεδομένα, ο λογαριασμός της ΕΠΙ στις 20/6/15 περιείχε το ποσό 
των 2498,27 ευρώ.  
Ο εν λόγω λογαριασμός ενεργοποιήθηκε πέρσι την άνοιξη και αρχικά κατατέθηκε σε αυτόν 
το ποσό των 590 ευρώ, το οποίο αποτελούσε και το προηγούμενο υπόλοιπο διαθέσιμο 
ποσό της ΕΠΙ μέχρι τις 8/3/2014.  
Τα έσοδα της ΕΠΙ κατά το διάστημα 8/3/14-20/6/15 ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 
2220,21 ευρώ.  
Εξ αυτών, τα 720 ευρώ προήλθαν από συνδρομές μελών της ΕΠΙ, τα 500 ευρώ από τέλη 
συμμετοχής σε σεμινάρια που οργάνωσε η ΕΠΙ στην Αλεξανδρούπολη (Ιούλιος 2014) και 
στον Βόλο (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2014), 1000 ευρώ από δωρεά της Ρίκης βαν Μπούσχοτεν 
και 0,21 ευρώ από πιστωτικούς φόρους.   
Τα έξοδα της ΕΠΙ κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 321,03 ευρώ.  Εξ 
αυτών, 240 ευρώ αφορούσαν τέλη για την έκδοση ΦΠΑ, 20 ευρώ για την κάλυψη των 
εξόδων μετακίνησης προσκεκλημένης ομιλήτριας σε σεμινάριο της ΕΠΙ, 48 ευρώ σε έξοδα 
σύνδεσης παροχής skype, 4,03 ευρώ σε προμήθειες εντολής και φόρους τόκων.   
Συνεπώς, κατά το διάστημα 8/3/14-20/6/15, η ΕΠΙ είχε καθαρό κέρδος 1908,18 ευρώ.  
 

Η ΓΣ ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό. 

 

ΘΕΜΑ 3ον: Εγγραφή νέων μελών 

Η ΓΣ ενημερώθηκε για τις αιτήσεις 14 νέων μελών, μία από τις οποίες (Νο 1) είχε αποσταλεί 

ηλεκτρονικά και οι υπόλοιπες είχαν συμπληρωθεί στη διάρκεια της διημερίδας. Από αυτές 

δέκα (Νο 2-11) είχαν πληρώσει τη συνδρομή τους και τρεις (Νο 12-14) όχι. Μετά από 

συζήτηση ενέκρινε την εγγραφή τους στην ΕΠΙ. Τα ονόματα των νέων μελών είναι: 

1. Ταστάνη Ελπινίκη 

2. Σιούτης Αριστοτέλης  

3. Φραγκουλάκη Μαρία 

4. Παπαδόπουλος Ιωάννης 

5. Παπαδάκη Αργυρώ 

6. Μιχαλοπούλου Χρυσούλα  

7. Ρήγκου Μαρία 

8. Φανουράκη Βασιλική 

9. Κυρίμη Ελευθερία  

10. Καραμπίνης Τάσος 

11. Τρυποσκούφη Άννα 

12. Παπαζή Αγγελική 

13. Παπαδοπούλου Θεοδώρα 



14. Κωστούρου Αλεξάνδρα 

Η Γραμματέας ανέλαβε να ενημερώσει τα νέα μέλη –με ηλεκτρονικό μήνυμα- για την 

απόφαση του ΔΣ της ΕΠΙ. 

 

ΘΕΜΑ 4ον: Οργάνωση σεμιναρίου προφορικής ιστορίας στη Θεσσαλονίκη  

Η πρόεδρος ενημέρωσε τη ΓΣ ότι το Σεμινάριο Προφορικής Ιστορίας στη Θεσσαλονίκη 

θα διοργανωθεί από το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού και από την 
Ένωση Προφορικής Ιστορίας. Το ΙΑΠΕ έχει καταθέσει πρόταση να διεξαχθεί στις 31 
Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2015 και να διδάξουν: Ρίκη Βαν Μπουσχότεν, Τασούλα 

Βερβενιώτη, Παύλος Πανταζής, Ελένη Ιωαννίδου, Μαρία Καζαντζίδου, Γιώργος 
Αντωνίου, Mαρία Καβάλα κ.ά. 
 

 
ΘΕΜΑ 5ον: Οργάνωση του Γ’  Συνεδρίου της ΕΠΙ, Θεσσαλονίκη 2016 

Το θέμα της διοργάνωσης του επόμενου, τρίτου, συνεδρίου της ΕΠΙ απασχόλησε επί μακρόν τη 
ΓΣ. Όλα σχεδόν τα μέλη της τοποθετήθηκαν ως προς το φορέα ή τους φορείς διοργάνωσης, τα 
πρόσωπα τα οποία θα αναλάβουν το έργο, και κυρίως ως προς το θέμα του συνεδρίου.  

Ο Παύλος Πανταζής (ΑΠΘ) που ήταν παρών προσφέρθηκε να αναλάβει τη διοργάνωση και 
πρότεινε επίσης τον Βασίλη Δαλκαβούκη (ΔΠΘ), τον Γ. Γιαννακόπουλο (ΑΠΘ), Γ. Αγγελόπουλο 
(ΑΠΘ) και τη Μαρία Καβάλα (ΑΠΘ). Ως χώρους πρότεινε το Κέντρο Ιστορίας του Δήμου ή τη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη. 

Μεγάλη συζήτηση έγινε και για το θέμα του συνεδρίου. Οι άξονες είχαν τεθεί από τη ΓΣ του 2014 
και ήταν δύο: η νέα έννοια του αρχείου, αντι-αρχείου, και η κοινωνική παρέμβαση της 
προφορικής ιστορίας. Από αρκετούς τέθηκε και η σχέση της τέχνης με την προφορική μαρτυρία. 
Η τελική και ενδεικτική διατύπωση που συμφωνήθηκε είναι: Η προφορική ιστορία ως ιστορία 
από τα κάτω: αντί- αρχεία, τέχνη, κοινωνική παρέμβαση.  

 

Μετά από αυτά λύθηκε η συνεδρία 

 

Η πρόεδρος       Η γραμματέας 

 

Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν      Τασούλα Βερβενιώτη 

 


