Πρακτικά της 5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας
6/6/2021 (Διαδικτυακά μέσω Zoom)

Στη ΓΣ πήραν μέρος 28 από τα 88 ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Η ΓΣ διεξήχθη μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom λόγω των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης στο πλαίσιο
προστασίας από τον Covid-19. Επειδή δεν υπήρχε απαρτία κατά την προκαθορισμένη ώρα
έναρξης (11.00 π.μ), η ΓΣ ξεκίνησε σε απαρτία με τα παρόντα μέλη ως επαναληπτική στις
11.30, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΠΙ.

Θέμα 1ο : Τρόπος διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών της ΕΠΙ
Η ΓΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι στο εξής οι Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης μπορούν να
γίνονται και διαδικτυακά και ότι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των συλλογικών της οργάνων
μπορούν να γίνονται είτε με φυσική παρουσία, είτε με επιστολική ψήφο είτε με ψηφιακή κάλπη.
Η απόφαση για τον τρόπο που θα γίνονται οι ΓΣ και οι εκλογές θα εναπόκειται κάθε φορά στην
κρίση του ΔΣ.
Θέμα 2ο : Συνεργασία της ΕΠΙ με την Ερευνητική Υποδομή So.Da.Net, δημιουργία
θεματικής πύλης για την προφορική ιστορία στο πλαίσιο αυτό και ορισμός τριμελούς
επιτροπής για τη διαχείριση των αρχειακών συλλογών προφορικών μαρτυριών που θα
εισαχθούν στη πύλη αυτή
Τα μέλη της ΓΣ ενημερώθηκαν αναλυτικά για τη συνεργασία της ΕΠΙ με την Ερευνητική
Υποδομή So.Da.Net και τη δημιουργία θεματικής πύλης για την προφορική ιστορία. Η ΓΣ
ενέκρινε την εν λόγω συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων και όρισε ως μέλη της τριμελούς
επιτροπής για τη διαχείριση των αρχειακών συλλογών προφορικών μαρτυριών που θα
εισαχθούν στη πύλη αυτή το μέλος της ΕΠΙ, Ποθητή Χατζαρούλα, το μέλος της ΕΠΙ και
Πρόεδρο του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιώργο Τσιώλη, ενώ το
3ο μέλος θα οριστεί από τη νέα σύνθεση του ΔΣ της ΕΠΙ. Η θητεία της Επιτροπής Διαχείρισης
Αρχείων θα είναι διετής και θα κάνει απολογισμό στη ΓΣ.
Θέμα 3ο : Προτάσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου της
ΕΠΙ.
Η ΓΣ συζήτησε τον τρόπο διεξαγωγής του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΠΙ και αποφάσισε να
προτείνει στην οργανωτική επιτροπή να αναβληθεί μέχρι να είναι εφικτή η δια ζώσης διεξαγωγή
του συνεκτιμώντας τις εξελίξεις με τον Covid 19 και τα εκάστοτε μέτρα προστασίας. Στο
μεταξύ, συμφωνήθηκε να οργανώνονται διάφορες προσυνεδριακές εκδηλώσεις από την ΕΠΙ.
Θέμα 4ο : Προγραμματισμός δραστηριοτήτων, προτάσεις από τα μέλη
Η ΓΣ ενέκρινε την πρόταση συγκρότησης ομάδων εργασίας που θα συνεπικουρούν το έργο του
νέου ΔΣ σε διάφορους τομείς με σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη της προφορικής ιστορίας.

Στο σημείο αυτό ορίστηκε ως Πρόεδρος της ΓΣ η Έφη Βουτυρά.
Απολογισμός δραστηριοτήτων του απερχόμενου ΔΣ και οικονομικός απολογισμός
Στις 5 Ιουνίου το μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Ελένη Μπαρμπουδάκη έστειλε το εξής
μήνυμα στην Πρόεδρο και στην ταμία της ΕΠΙ:
«Μετά την προσεκτική ανάγνωση του απολογισμού της τελευταίας θητείας της ΕΠΙ και
αντιπαραβάλλοντας τα στοιχεία του με τους ισολογισμούς, διαπίστωσα ότι συμφωνούν υπάρχει σαφής και απόλυτη αντιστοιχία και ως εκ τούτου βεβαιώνω την λογιστική ορθότητα
των συναλλαγών». Με την διαπίστωση αυτή συντάχθηκαν και τα άλλα δύο μέλη της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, Ιφιγένεια Λούρου και Έφη Βουτυρά.
Η απερχόμενη Πρόεδρος του ΔΣ, Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, διάβασε τον αναλυτικό απολογισμό
δραστηριοτήτων του ΔΣ της ΕΠΙ από 20 Μαΐου 2018 έως 6 Ιουνίου 2021. Η ΓΣ ενέκρινε τον
απολογισμό δραστηριοτήτων.
Η απερχόμενη ταμίας του ΔΣ της ΕΠΙ, Μαρία Καβάλα, παρουσίασε αναλυτικά τον οικονομικό
απολογισμό από 20 Μαΐου 2018 έως 31 Μαίου 2021 τον οποίο και ενέκρινε η ΓΣ.
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
Η ΓΣ εξέλεξε ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής των διαδικτυακών εκλογών της 13ης Ιουνίου
2021 για το νέο ΔΣ της ΕΠΙ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής τη Μαρία Καραστεργίου, τη
Μαρία Καβάλα και την Ελένη Καλλιμοπούλου.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η 5η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΙ. Θα ακολουθήσει
στις 13 Ιουνίου 2021 η διεξαγωγή των διαδικτυακών αρχαιρεσιών για την εκλογή του ΔΣ και
της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Τα πρακτικά κράτησε η Μαρία Καραστεργίου

