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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

  

                                                                                                                        21/3/2019 

 

"ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ" 

Περισσότερο είμαστε εχθές και λιγότερο σήμερα… 
 

Η παρακάτω Πρόταση ~Συγκέντρωση και καταγραφή ‘‘Προφορικής 

Ιστορίας’’~ απευθύνεται στους Συλλόγους και στοχεύει στην προσέγγιση 

ηλικιωμένων οι οποίοι, είτε βρίσκονται σε επαφή με τον Σύλλογο είτε όχι, επιθυμούν 

να μοιραστούν τις μνήμες από τα παιδικά τους χρόνια στο νησί, την μετάβασή τους 

στην Αθήνα και την νέα τους ζωή εκεί.  

Εφόσον δεν έρχονται οι άνθρωποι σε εμάς, θα πάμε εμείς σε αυτούς…! Με 

στόχο την άντληση γνώσης από αυτούς, αλλά και την προσέγγιση τους στο πλαίσιο 

της ευρύτερης, συλλογικής μας προσπάθειας. 

Κάποια στιγμή πρέπει να αξιοποιήσουμε ουσιαστικά αυτούς τους ανθρώπους. 

Να τους δώσουμε τη χαρά που πηγάζει από την αίσθηση χρησιμότητας, την οποία θα 

βιώσουν. Την ηθική ικανοποίηση ότι παρά την ηλικία τους συνεχίζουν να 

προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, κάνοντας τη νέα γενιά κοινωνό των εμπειριών 

της ζωής τους.  

Κάποτε οι μεγάλοι άνθρωποι παρά την ηλικία τους ήταν κοινωνικά χρήσιμοι, 

εισπράττοντας τον σεβασμό όλης της κοινότητας. Αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε και 

εμείς σήμερα. 

 

                           Ο τίτλος που μπορούμε να δώσουμε 
                                                                                       

                            « Π ρ ο φ ο ρ ι κ ή    Ι σ τ ο ρ ί α » 
  
                                 Ο Σύλλογος μας καταγράφει  

 

                                                τις μνήμες 

  

                                          των συντοπιτών μας της Αθήνας 
 

 

Οι καταγραφή των ιστοριών θα γίνει με τη διαδικασία συνέντευξης και με την 

χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού (μαγνητόφωνο και βιντεοκάμερα). 

 

 

Αρχικά, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε επιμορφωτικό σεμινάριο πάνω 

στη μεθοδολογία και στις τεχνικές τις συνέντευξης.  
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Τα στάδια που επακολουθούν της καταγραφής είναι η απομαγνητοφώνηση, η 

αρχειοθέτηση με βάση τις διαφορετικές θεματικές και η αξιοποίηση των ιστοριών 

μέσω της προβολής τους με διαφόρους τρόπους και σε διάφορες περιστάσεις. 

Πετυχαίνουμε έτσι την αναβίωση αυτού του κομματιού άυλης πολιτιστικής 

κληρονομιάς των συντοπιτών μας, του χωριού μας, του νησιού μας. 

Αυτή η δράση μπορεί να εξαπλωθεί έπειτα και στα χωριά, σε συνεργασία με 

τους Συλλόγους, τα σχολεία, το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Πάρου και όσους 

άλλους θέλουν να προσφέρουν. 

  

Οφέλη: 
-          Διάσωση και αναβίωση άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 

-         Διαμόρφωση πρόσφατης ιστορικής μνήμης - Εμπλουτισμού 

Ιστορίας (Παρακαταθήκη για τους Ιστορικούς του μέλλοντος) 

-          Συνειδητοποίηση των διαχρονικών αξιών, φορέας των οποίων είναι 

η εκάστοτε νέα γενιά. 

-         Συνειδητοποίηση των ζητημάτων-προβλημάτων, προκειμένου να 

αφαιρεθεί η δυνατότητα συνεχούς επαναφοράς τους στην 

καθημερινότητα  μας, υποβιβάζοντας την ποιότητα ζωής. 

-          Γεφύρωση σχέσεων Νέας και Παλιάς Γενιάς, μέσω της Γνώσης και 

της βιωματικής αλληλεπίδρασης. 

-       Σύσφιξη σχέσεων Συλλόγων με απανταχού Παριανούς και μάλιστα 

με τα παιδιά και τα εγγόνια τους (Βασική, συνειδητή επιδίωξη εκ μέρους 

μας: Να ενεργοποιήσουμε αυτά τα παιδιά και τους νέους στο να 

καταγράψουν οι ίδιοι τις μνήμες των ηλικιωμένων συγγενών τους). 

-          Διαμόρφωση γενεαλογικού δέντρου της κάθε οικογένειας και 

εμπλουτισμός τοπικής ιστορίας με ευθύνη των εκπαιδευτικών. 

-          Διαμόρφωση συλλογικής μνήμης απανταχού Παριανών. 

  

 

Καθοριστικό ρόλο σε τέτοιες δράσεις θα παίξει η συνεργασία όλων των 

σχετικών παραγόντων: Ο.Π.Α.Σ., επιμέρους Σύλλογοι και ειδικοί επιστήμονες 

εξειδικευμένοι σε αυτούς τους τομείς. 

  

            Υπεύθυνος από το Δ.Σ. της Ο.ΠΑ.Σ. ο Αντιπρόεδρος κ. Αντώνης Πατέλης και 

συντονίστρια-επιστημονική συνεργάτης η κα. Ειρήνη Δαφερέρα 

 

 Για περαιτέρω πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος: κα. Ειρήνη - 

Δαφερέρα (6942088474), κα. Μαρία Χανιώτου (6974311361) email: 

opas@outlook.com.gr. 

 

 

                                                Με εκτίμηση,  

                                                  Για το Δ.Σ. 

 

 

 

     Ο Πρόεδρος                                                       Η Γεν. Γραμματέας 

                                                               

            Παναγιώτης Μπιζάς                                                   Μαρία Χανιώτη         


