
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ	  ΙΣΤΟΡΙΑ	  	  
	  Σεμινάριο	  2013	  –	  Τασούλα	  Βερβενιώτη	  



Ιστορία	  	  

	  Ο	  σπουδαιότερος	  σκοπός	  της	  ιστορίας	  δεν	  	  είναι	  
να	  κρατήσει	  αθάνατα	  κάποια	  στοιχεία	  	  του	  
παρελθόντος.	  Η	  γνώση	  της	  ιστορίας	  αποτελεί	  ένα	  
μέρος	  του	  δρόμου	  με	  τον	  οποίο	  οι	  άνθρωποι	  
καταλαβαίνουν	  τη	  θέση	  τους	  μέσα	  στον	  κόσμο.	  Η	  
ιστορία	  	  μπορεί	  να	  βοηθήσει	  τους	  ανθρώπους	  να	  
δουν	  που	  βρίσκονται	  και	  που	  πηγαίνουν.	  



Ιστορικές	  πηγές	  –	  Αξιοπιστία	  πηγών	  

  Πρωτογενείς	  –άμεσες	  (κείμενα	  για	  τις	  ανάγκες	  των	  
γεγονότων).	  	  Έχουν	  μεγαλύτερη	  ‘αξία’.	  

  Δευτερογενείς	  –έμμεσες	  (γραπτές	  –	  προφορικές)	  
  Η	  διάσωση	  όλων	  είναι	  επιλεκτική:	  και	  το	  τί	  διατηρείται	  
από	  τα	  αρχεία	  και	  το	  τί	  διατηρείται	  στη	  μνήμη.	  

  Μπορούν	  να	  παραπληροφορήσουν	  ή/και	  να	  
αποκρύψουν	  /	  μια	  μη	  ‘αληθινή’	  ιστορία	  έχει	  και	  αυτή	  την	  
αξία	  της	  

Όλες	  πρέπει	  να	  κρίνονται	  και	  να	  αξιολογούνται:	  από	  τα	  
πρακτικά	  της	  Βουλής	  (άμεση)	  μέχρι	  το	  τί	  θυμάται	  ο	  
παππούς	  (έμμεση).	  Ακόμα	  και	  τα	  στατιστικά	  στοιχεία.	  

	  	  



Προφορική	  Ιστορία	  
Ένα	  νέο	  είδος	  ιστορίας;	  



Από	  την	  O.H.A. στην	  Ο.Π.Ι.Κ.	  



Προφορική	  Ιστορία	  

Μια	  «ιστορία	  από	  τα	  κάτω;»	  
  Συστηματική	  καταγραφή	  ανθρώπινων	  εμπειριών	  
δημιουργία	  νέων	  πηγών	  	  (στο	  παρόν	  με	  την	  
κουλτούρα	  του	  παρελθόντος)	  

  Προσπάθεια	  επαλήθευσής	  τους	  
  Ανάλυση	  των	  προφορικών	  μαρτυριών	  
  Τοποθέτηση	  τους	  στο	  ιστορικό	  πλαίσιο	  
  Το	  υλικό	  μένει	  και	  για	  τους	  ιστορικούς	  του	  
μέλλοντος	  



Προφορική	  Ιστορία	  
για	  μια	  πιο	  δημοκρατική	  Ιστορία	  

  Διευρύνεται	  ο	  ορίζοντας	  της	  Ιστορίας	  	  
  Ερευνώνται	  ‘δύσκολες’	  καταστάσεις	  
  	  Αποτελεί	  μια	  	  διαδικασία	  ‘διαλόγου’	  ανάμεσα	  στον	  

αφηγητή	  και	  τον	  ερευνητή	  και	  το	  πολιτισμικό	  τους	  
περιβάλλον.	  

  Προάγει	  την	  επικοινωνία,	  άρα	  και	  την	  κατανόηση	  	  
  Φέρνει	  την	  ιστορία	  μέσα	  στην	  κοινότητα	  (τους	  ‘απλούς’	  

ανθρώπους)	  και	  τη	  βγάζει	  έξω	  από	  αυτήν.	  
  	  Αναδεικνύει	  ηγετικές	  μορφές	  	  μέσα	  από	  το	  ‘ανώνυμο’	  

πλήθος.	  	  
  Τονώνει	  την	  αξιοπρέπεια	  και	  την	  αυτοπεποίθηση	  των	  

λιγότερο	  προνομιούχων	  /ελίτ	  	  
  Είναι	  ένα	  μέσο	  ριζικής	  μεταμόρφωσης	  της	  κοινωνικής	  

σημασίας	  της	  ιστορίας	  



Η	  πράξη	  και	  η	  θεωρία	  
τα	  εργαλεία	  και	  η	  μέθοδος	  

¤ Καταγραφή	  μνήμης	  
 Ο	  τρόπος	  καταγραφής	  
(με	  μαγνητόφωνο	  ή/
και	  βίντεο)	  

 Ο	  τόπος	  (σπίτι	  -‐ησυχία)	  
 Ο	  χρόνος:	  να	  έχει/	  να	  
έχουμε	  χρόνο.	  	  

 Είναι	  μια	  διαδραστική	  
διαδικασία	  

  Ανάλυση	  /	  ερμηνεία	  
των	  νοημάτων	  

  Η	  υποκειμενικότητα:	  
τι	  έγινε	  αλλά	  και	  	  
¤ Τι	  είπε	  πως	  έγινε;	  
¤ Πώς	  το	  είπε;	  Πότε;	  
¤ Γιατί	  το	  είπε;	  
¤ Τι	  σημαίνει;	  

Η	  πράξη:	  τεχνική	  της	  συνέντευξης	   Η	  θεωρία:	  η	  ερευνητική	  μέθοδος	  	  



Πώς	  θα	  δουλέψουμε;	  

1.  	  προετοιμασία	  της	  
έρευνας	  

2.  	  συγκέντρωση	  υλικού	  	  
3.  	  ανάλυση/	  ερμηνεία	  των	  

πηγών	  
Είμαστε	  ευέλικτοι,	  αλλά	  κρατάμε	  το	  

επίκεντρο	  και	  ‘κλειδώνουμε’	  
κάποιες	  ημερομηνίες	  



Η	  προετοιμασία	  

  Ορίζουμε	  όσο	  γίνεται	  πιο	  συγκεκριμένα	  το	  θέμα	  μας	  
(θεματικές	  ομάδες	  –σχέση	  μεταξύ	  τους)	  

  Βρίσκουμε	  τα	  βασικά	  δεδομένα	  	  
¤  παρόμοιες	  δουλειές	  
¤  αρχειακές	  πηγές	  
¤  Διαβάζουμε	  βιβλία 	  

  Οργανώνουμε	  το	  πλάνο	  εργασίας	  μας	  
¤  Πόσο	  χρόνο	  θα	  χρειαστούμε	  
¤  πόσες	  προφορικές	  μαρτυρίες	  θα	  πάρουμε	  
¤  από	  ποιούς.	  

  Φτιάχνουμε	  οδηγό	  συνέντευξης	  	  και	  αποστηθίζουμε	  τα	  
σημεία	  πάνω	  στα	  οποία	  θα	  κινηθούμε	  



Η	  συνέντευξη	  Ι	  

  Η	  καταγραφή	  στο	  κασετόφωνο/βίντεο	  
¤  Το	  βίντεο	  προσθέτει	  εκφράσεις,	  χειρονομίες…	  (καλό	  είναι	  
να	  έχουμε	  μαζί	  μας	  και	  μαγνητόφωνο)	  

¤  Καλά	  τεχνικά	  μέσα	  –καλό	  αποτέλεσμα	  -‐	  Τα	  εργαλεία	  
εξαρτώνται	  και	  από	  τη	  χρήση	  –σωστή	  τοποθέτηση	  

¤ Μικρόφωνο	  /α	  –	  οι	  θόρυβοι	  
¤  Ελέγχουμε	  τα	  μηχανήματα	  πριν	  τη	  συνέντευξη	  	  
¤  Σεβασμός	  στο	  χώρο	  του	  αφηγητή	  και	  στον	  ίδιο	  
¤ Πού	  και	  πώς	  καθόμαστε	  	  

  η	  απόσταση	  	  (δίπλα,	  απέναντι,	  μακριά	  κτλ)	  
 Ο	  φωτισμός	  (όχι	  από	  πίσω)	  

  Φροντίζουμε	  να	  έχει/έχουμε	  χρόνο.	  



Η	  συνέντευξη	  II	  

Η	  συνέντευξη	  ως	  διαδικασία	  	  
¤  τυπική	  ή	  άτυπη	  είναι	  μια	  performance	  (ντύσιμο,	  
συμπεριφορά,	  διαθεσιμότητα)	  
 Μαθαίνουμε	  το	  βιογραφικό	  του	  αφηγητή/τριας	  –τις	  
αλλαγές	  στο	  πλαίσιο	  αναφοράς	  του	  –έχουμε	  
επικοινωνήσει	  μαζί	  του	  πριν	  την	  συνέντευξη.	  

 Έχουμε	  μια	  κατάσταση	  ονομάτων	  –δείγμα	  
αντιπροσωπευτικό	  –	  αντίθετη	  άποψη	  

 αποφεύγουμε	  όσους	  έχουν	  γράψει	  βιβλία	  
 Η	  μέθοδος	  της	  χιονοστιβάδας	  
 Αφήγηση	  ζωής	  ή	  θεματική;	  

¤  τα	  μετά	  	  τη	  συνέντευξη	  (καλή	  επικοινωνία)	  



Την	  ώρα	  της	  συνέντευξης	  Ι	  

  Μαθαίνουμε	  να	  ακούμε	  –δεν	  διακόπτουμε,	  αλλά	  κρατάμε	  
σημείωση	  –	  επικοινωνούμε	  μη	  λεκτικά	  –	  κοιτάμε	  στα	  μάτια	  

  Η	  μνήμη	  είναι	  μια	  δυναμική	  διαδικασία:	  τι	  θυμούνται,	  τι	  
ξεχνάνε	  και	  γιατί	  	  

  Δεν	  λογομαχούμε	  αλλά	  λέμε:	  άκουσα	  ότι	  …	  
  Διάκριση	  ανάμεσα	  στο	  τότε	  και	  στο	  τώρα:	  πως	  το	  έβλεπε	  

τότε;	  Τι	  σκέφτεται	  τώρα;	  	  
  Ερωτήσεις	  ελέγχου	  της	  μνήμης	  –ρωτάμε	  με	  άλλη	  οπτική	  για	  

το	  ίδιο	  θέμα	  
  Τα	  αυτονόητα	  της	  καθημερινότητας	  (ντύσιμο,	  χτένισμα,	  

λέξεις	  κτλ)	  
  Οι	  δύσκολες	  ερωτήσεις	  (προσωπική	  ζωή)	  
  Όταν	  μιλάει,	  δεν	  μιλάμε:	  ναι,	  ναι,	  καταλαβαίνω,	  μμμ…	  
	  



Την	  ώρα	  της	  συνέντευξης	  ΙΙ	  

Κάνουμε	  σύντομες,	  σαφείς	  και	  ανοικτές	  ερωτήσεις	  	  με	  
βάση	  τον	  οδηγό	  συνέντευξης	  
Προσπαθούμε	  /	  επιδιώκουμε:	  
• 	  να	  μάθουμε	  την	  πραγματικότητα:	  Τι	  συνέβη	  τότε;	  
• 	  να	  κινητοποιήσουμε	  τη	  σκέψη	  του:	  Γιατί	  έγινε	  έτσι;	  
• 	  να	  προκαλέσουμε	  τις	  αντιδράσεις	  του:	  πώς	  
αισθανθήκατε	  τότε;	  	  
• 	  από	  τις	  γενικότητες	  να	  περάσουμε	  στο	  συγκεκριμένο:	  	  
στο	  θέμα	  μας	  
• 	  να	  τον/την	  επαναφέρουμε	  στο	  θέμα	  μας:	  Μπορούμε	  να	  
πάμε	  λίγο	  πιο	  πίσω	  σε	  αυτό	  που	  λέγαμε;	  Μπορείτε	  να	  
μας	  πείτε	  περισσότερα	  για	  …;	   



Σχέση	  ερευνητή	  –	  αφηγητή:	  
	  σχέση	  αμφίδρομη	  

  Να	  πείσουμε	  για	  το	  πόσο	  σημαντική	  είναι	  η	  έρευνα	  
  Να	  μην	  αισθανθεί	  ο	  αφηγητής	  ότι	  απειλείται	  /οι	  μειοψηφίες	  
  Να	  εξηγήσουμε	  τι	  θα	  γίνουν	  όσα	  μας	  πει:	  μέσα	  από	  την	  

αφήγηση	  δημιουργείται	  ο	  ‘εαυτός’,	  μια	  ταυτότητα	  
  Να	  μη	  λέμε	  ψέματα	  /	  η	  ουδετερότητα	  και	  η	  

αντικειμενικότητα	  του	  ερευνητή	  είναι	  ανύπαρκτη	  
  Δεν	  πρόκειται	  για	  προσωπική	  συζήτηση:	  δύο	  άτομα	  –	  δύο	  

κόσμοι	  (ηλικία,	  τάξη,	  εθνότητα)	  /	  οι	  δικές	  του	  ερωτήσεις	  
  Μοίρασμα/	  ανταλλαγή	  εμπειριών:	  τα	  γεγονότα	  και	  τα	  

νοήματα	  /	  οι	  σιωπές	  –	  δεν	  τις	  διακόπτουμε	  
  Καλή	  συνέντευξη	  =	  καλές	  σχέσεις	  
	  
	  



Προβλήματα	  συνέντευξης	  

  Λάθη	  μνήμης:	  ημερομηνίες	  –διασταύρωση	  με	  άλλες	  
πηγές	  γραπτές	  ή	  προφορικές	  

  Εσκεμμένη	  παραποίηση:	  εκδικητικότητα	  /όλα	  καλά!	  /	  
διακριτικότητα	  /	  κουτσομπολιό	  

  Υπερβολή:	  το	  εγώ	  του	  ως	  το	  κέντρο	  όλων	  
  Πήραν	  μέρος	  στο	  γεγονός	  –	  αγνοούσαν	  το	  πλαίσιο	  
  Συνδυάζουν	  το	  τότε	  με	  το	  τώρα	  
  Επαναλαμβάνουν	  αυτά	  που	  διάβασαν	  ή	  άκουσαν	  –
κατασκευή	  μύθων	  –	  ζωτικοί	  μύθοι	  

  Επικοινωνία	  σε	  διαφορετική	  γλώσσα	  



Τα	  θετικά	  μιας	  συνέντευξης	  

  Μαθαίνουμε	  το	  ‘κλίμα’,	  το	  ‘χρώμα’,	  το	  πνεύμα,	  
την	  ατμόσφαιρα	  της	  εποχής	  –τις	  ανθρωπινές	  
σχέσεις	  

  Επιτυχίες	  –	  αποτυχίες	  –	  δευτεραγωνιστές	  –
προσωπική	  ζωή	  ηγετών	  -‐	  σχέσεις	  ηγεσίας	  με	  
υφισταμένους	  

  Τραγούδια	  –	  γιορτές	  –	  φωτογραφίες	  (σκάνερ)	  
  Είναι	  πιο	  εύκολο	  να	  κατασκευάσεις	  μια	  
λανθασμένη	  άποψη	  κοιτώντας	  τα	  αρχεία	  παρά	  
κοιτώντας	  τους	  ανθρώπους	  
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Τεχνικές	  προδιαγραφές 	  για	  ηχητικά	  αρχεία 

  The model of digital recorder should have the following features: 

¤  Στερεοφωνικός	  ήχος	  με	  δύο	  μικρόφωνα	  –	  καλύτερα	  εξωτερικά	   
¤  Be able to record uncompressed PCM WAV (or .wav) files to a minimum of 

44.1kHz 16 bit (or 48kHz 16bit).  
¤  Have a USB2 connection to allow the recorded files to be uploaded easily to 

a computer for renaming, security copying and long-term storage.  (Or use a 
CF or SD card reader attached to the PC).  

¤  Be capable of being powered by both rechargeable batteries and mains 
supply. 
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Technical specifications  
for capturing archival standard video files: kit 

 
¤  CAMCORDERS 

  With tape now all but obsolete, solid-state AVCHD camcorders are your 
best bet. The Panasonic HDC-TM900 (£850) offers recording to internal 
memory as well as to SDHC memory cards. Either a separate memory 
card reader or USB 2.0 connection is needed for transfer. 

¤  TRIPOD 

  A good, sturdy tripod is an absolutely essential accessory for recording 
stable video footage. Choose a model with extendable legs and a good 
fluid-action head, eg Velbon CX-686 (£60) 

¤  MICROPHONES  
  Good sound is as vital as good pictures when recording interviews: “tie-

clip” mikes are unobtrusive that attaches to a person’s clothing. The mic 
plugs into the camera’s mic input. 



Μετά	  τη	  συνέντευξη	  	  

  Γράφουμε	  ημερολόγιο	  
  Καρτέλα	  με	  τα	  στοιχεία	  του	  αφηγητή/τριας	  και	  της	  συνέντευξης	  
  Κάνουμε	  περίληψη	  	  
  Από	  το	  μαγνητόφωνο	  στο	  PC	  ή	  στο	  CD	  
  Αρχειοθετούμε	  τις	  συνεντεύξεις	  –	  αντίγραφα	  
  Απομαγνητοφώνηση	  (από	  τον	  συνεντευκτή)	  

¤  Κοπιαστική	  δουλειά	  	  
¤  Αναλυτική:	  σιωπές,	  γέλια,	  δισταγμούς	  κτλ	  
¤  Θεματική	  
¤  Συνδυασμός	  των	  δύο	  	  
¤  Όσο	  γίνεται	  πιο	  πιστά	  στον	  προφορικό	  λόγο:	  το	  ρυθμό	  του	  
λόγου	  (διάλεκτοι,	  προφορά,	  σιωπές,	  δισταγμοί,	  επαναλήψεις)	  



	  Το	  ημερολόγιο	  

  Επικεφαλίδα:	  ονοματεπώνυμο	  του	  πληροφορητή,	  ημερομηνία	  συνέντευξης,	  αριθ.	  
συνέντευξης	  

  	  Το	  πλαίσιο	  της	  συνέντευξης: Πως	  ήρθατε	  σε	  επαφή	  με	  τον	  πληροφορητή(-‐ήτρια); / Πού	  	  
έγινε	  η	  συνέντευξη;	  Περιγράψτε	  το	  χώρο. / Μια	  περιγραφή	  του	  πληροφορητή	  (εμφάνιση,	  
φυσιογνωμία,	  ντύσιμο,	  χαρακτήρας) / Ποιές	  ήταν	  οι	  αρχικές	  αντιδράσεις	  του; / Ήταν	  
πρόθυμος(η)	  να	  μιλήσει;	  Εξέφρασε	  επιθυμία	  να	  μείνει	  ανώνυμος; / Παραβρέθηκαν	  και	  
άλλα	  άτομα	  στη	  συνέντευξη;	  

  	  Η	  διαδικασία	  της	  συνέντευξης: Περιγράψτε	  τη	  σχέση	  που	  αναπτύχθηκε	  μεταξύ	  σας	  στη	  
διάρκεια	  της	  συνέντευξης;	  Σημειώθηκε	  μεταβολή	  αυτής	  της	  σχέσης	  από	  την	  αρχή	  ως	  το	  
τέλος	  της	  συνέντευξης;/ Έχετε	  την	  εντύπωση	  ότι	  ορισμένα	  στοιχεία	  της	  ταυτότητας	  σας	  
επέδρασαν	  αρνητικά	  ή	  θετικά	  στη	  συνέντευξη; / Υπήρχαν	  σημεία	  του	  οδηγού	  για	  τα	  οποία	  
δεν	  ήθελε	  να	  μιλήσει	  ο	  πληροφορητής; / Για	  ποιά	  σημεία	  ήταν	  πιο	  πρόθυμος	  να	  μιλήσει; / 
Υπήρχαν	  σημεία	  έντασης,	  αμηχανίας,	  συγκίνησης;	  Πως	  αντιδράσατε;/ Σε	  ποιά	  σημεία	  
σκέφτεστε	  εκ	  των	  υστέρων	  ότι	  θα	  έπρεπε	  να	  είχατε	  χειριστεί	  τη	  συνέντευξη	  διαφορετικά; / 
Τι	  μάθατε	  προσωπικά	  από	  τη	  διεξαγωγή	  αυτής	  της	  συνέντευξης;	  

  Το	  περιεχόμενο	  της	  συνέντευξης: Ποιά	  θέματα	  δεσπόζουν	  στη	  μνήμη	  του	  αφηγητή; / Ποιά	  
σημεία	  της	  συνέντευξης	  φωτίζουν	  ιδιαίτερα	  το	  υπό	  έρευνας	  θέμα	  / Ποιά	  άλλα	  σημεία	  της	  
συνέντευξης	  σας	  φαίνονται	  ιδιαίτερα	  σημαντικά;	  



Η	  Περίληψη	  

Αφορά	  τον	  συνεντευκτή	  αλλά	  και	  τον	  μελλοντικό	  χρήστη	  
  Περιέχει	  τα	  κεντρικά	  θέματα	  της	  συνέντευξης	  
(ονόματα,	  τόποι,	  γεγονότα,	  θεματικές)	  /	  δεν	  
πλατειάζει	  

  αποτελεί	  σημαντικό	  οδηγό	  για	  να	  βρει	  ο	  χρήστης	  τα	  
σημεία	  της	  συνέντευξης	  που	  τον	  ενδιαφέρουν	  

  Παραπέμπει	  στο	  χρονικό	  κωδικό	  στο	  ηχητικό	  αρχείο	  
  Η	  έκταση	  της	  ποικίλει	  ανάλογα	  με	  τη	  διάρκεια	  της	  
συνέντευξης	  (περίπου	  250	  λέξεις	  για	  κάθε	  30’	  	  
ηχογράφησης)	  –μικρότερη	  εάν	  υπάρχει	  πλήρης	  
απομαγνητοφώνηση	  

  Πολύ	  χρήσιμο	  το	  ευρετήριο	  



Δείγμα	  περίληψης	  από	  το	  	  
British Library Sound Archive	  
C960/62 Robert Fournier 	  

Track 1 [2:41:01] [Session one: 30 September 2005] Robert Charles Privet Fournier [RF], born 
London, 1915. Description of paternal grandfather a French man and a carpenter, remarks on 
father not learning French. Comments on father using a spindle. Description of father’s 
education and career as a carpenter, story about father, grandfather and another man 
building motorcars. [07:32]Description of mother’s family, remarks on not meeting mother’s 
parents. Description of mother Helen Maud Fournier (nee Privet), comments on her giving up 
work after getting married. Mentions RF’s brother who died in the war. Description of father, 
Alphonse Robert William Fournier , story about father breaking a rib in a pub. [13:50] Further 
description of mother who became a Labour politician and alderwoman, mentions Dorothy 
Summerskill (MP). Description of brother, Victor Noel Gaston Fournier [VF], a navigator in the 
Royal Air Force, story about his death aged 21 flying over Wales. Mentions RF’s childhood 
home, a flat on New Kings Road, London. Comments on playing with Meccano. Story about 
making a robot at school, remarks on always wanting to make things. Description of 
grandfather’s and father’s business making motorcars. Comments on mother’s instinctive 
cooking. Story about parent’s kind landlord. [24:10] Story about RF becoming an atheist. …	  
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Documentation and metadata  
Example: Interview Summary Sheet and Interview Summary 

Richard Comben: C1367/06– Interview Summary 
Track 1 [1:55:26] [Session one: Tunbridge Wells, 11 June 2009] Richard 
Arnold Comben [RC] born 16 May 1946, Bromley, Kent. Father’s family 
from Dorset; mother’s from London. Maternal grandfather owned a 
printing press; maternal grandmother in service. Mentions parents’ 
marriage, 1936; father called up during WWII. Explanation of father’s 
work as textile agent in the City; father’s interest in the City and influence 
on RC joining Barings; father’s career, office and RC’s visits to office. 
[00:06:00] Father’s war career; birth of sister [Jeanette], 1941; birth of 
RC, 1946; circumstances of parents’ meeting; mother’s work for oil 
company. Parents named Richard Robert Walter Comben and Ruth (nèe) 
Arnold; explanation of RC’s middle name. [00:19:17] Details of house in 
Ridgeway Drive, Bromley; father’s love of the garden; grandmother 
coming to live with family; comparison with other houses; reflects on 
freedom and safety of area in 1950s. Recollection of food from the 
garden; parents’ cooking ability; father’s ability to do domestic tasks. 
[00:14:10] Mother’s war work; evacuation to Ludlow; mother returned to 
work when RC aged five. [00:16:50] Description of family life; RC’s 
attendance at clubs, church choir and Sunday school; parents’ preference 
for Low Church; description of Sundays. [00:19:25] Comments on 
relationship with sister; implications of age gap; details of sister’s 
schooling; contrast to RC’s schooling. Reflects on changing attitudes in 
1950s, lower expectations and increased satisfaction. Mentions fear over 
illnesses; outbreaks of Polio and Diphtheria. Recollection of ability to play 
on streets; lack of violence; RC’s interest in guns. [00:25:50] Difference in 
politics of parents; recollection of meeting local MP Harold Macmillan. 
[00:28:09] RC’s awareness of class differences. Schooling aged 5; 
implications of mother’s home teaching; secondary education at technical 
school in Beckenham and Bromley [Bromley Technical School from 1958]; 
description of 11plus system; academic ability; status of technical schools. 
[00:34:00] 



Καρτέλα	  –	  Προφίλ	  συνέντευξης	  

  Στοιχεία	  συνέντευξης:	  ημερομηνία,	  τόπος,	  μέσο	  
καταγραφής	  (μαγνητόφωνο,	  βίντεο	  και	  είδος	  
εγγραφής),	  διάρκεια	  συνέντευξης,	  	  

  Στοιχεία	  αφηγητή:	  όνομα,	  επάγγελμα	  (πατέρα,	  
μητέρας),	  ημερομηνία	  γέννησης,	  οικογενειακή	  
κατάσταση,	  εκπαίδευση,	  δράση	  

  Στοιχεία	  ερευνητή:	  ονοματεπώνυμο,	  εάν	  έφερε	  
ημερολόγιο,	  παραχωρητήριο,	  περίληψη,	  
απομαγνητοφώνηση,	  άλλα	  τεκμήρια	  (π.χ.	  
φωτογραφίες)	  



Η	  απομαγνητοφώνηση	  

  μεταφέρει	  τα	  λόγια	  του	  πληροφορητή	  και	  του	  
ερευνητή	  ακριβώς	  όπως	  ειπώθηκαν:	  γραμματικά	  και	  
συντακτικά	  λάθη,	  ιδιωματισμούς,	  δισταγμούς,	  
σιωπές,	  συναισθηματικές	  αντιδράσεις…	  

  Σημειώνουμε:	  τις	  ασάφειες	  εντός	  αγκυλών:	  [ΔΑ1]	  (δεν	  
ακούγεται	  μια	  λέξη)	  /	  τις	  διακοπές:	  [χτυπάει	  το	  
τηλέφωνο],	  [γέλιο],	  [κλάμα],	  [μπαίνει	  στο	  δωμάτιο	  ο	  
σύζυγος]	  

  Σημεία	  στίξης.	  Το	  σύστημα	  μεταγραφής	  μπορεί	  να	  
ποικίλει,	  αρκεί	  να	  υπάρχει	  συνέπεια:	  ,	  /	  .	  /	  …	  /	  
[σιωπή]	  /	  !	  Έμφαση	  /	  με	  κεφαλαία	  όταν	  υψώνει	  τη	  
φωνή	  /	  ↓	  χτυπάει	  το	  τραπέζι	  /	  ο	  πλάγιος	  λόγος	  σε	  
εισαγωγικά	  



Παράδειγμα	  απομαγνητοφώνησης	  
Interview	  81	  KAΡΑΝΙΚΑ	  ΧΡΥΣΟΥΛΑ	  

	   	   	   	  	  
Η	  συνέντευξη	  έγινε	  στις	  22	  Οκτωβρίου	  2000	  στο	  σπίτι	  της	  αφηγήτριας	  στις	  εργατικές	  πολυκατοικίες	  στο	  Βόλο.	  

Παρούσα	  ήταν	  και	  η	  μικρή	  εγγονή	  της.	  	  
	  
CR81A	  
Ζωή	  στο	  χωριό	  
	  
ΡΜ.	  Λοιπόν	  να	  ξεκινήσουμε	  πρώτα,	  να	  μου	  πείτε	  το	  όνομα,	  το	  χωριό…	  
ΧΚ.	  Το	  όνομα	  το	  πατρικό;	  
ΡΜ.	  Ναι,	  το	  δικό	  σου	  όνομα.	  
ΧΚ.	  Λέγομαι	  Καρανίκα	  Χρυσούλα,	  γεννήθηκα	  στη	  Λυκόρραχη.	  
ΡΜ.	  Και	  το	  έτος;	  
ΧΚ.	  Το	  1931.	  
ΡΜ.	  Και	  τι	  εικόνες	  σου	  έρχονται	  στο	  μυαλό	  όταν	  σκέφτεσαι	  το	  χωριό	  εκείνα	  τα	  χρόνια;	  
ΧΚ.	  Εκείνα	  τα	  χρόνια	  ήταν	  φτωχό	  το	  χωριό,	  αλλά	  ήταν	  ο	  κόσμος	  μονιασμένος.	  Είχαν	  αγάπη.	  Δεν	  είχαν	  αυτό	  το	  

μίσος	  π’	  έχουν	  τώρα.	  Τώρα	  είναι	  η	  ζήλια.	  Ποιός	  και	  ποιός	  θα	  κάν’	  περισσότερα.	  Tότε	  ήμασταν…	  ο	  
πατέρας	  μ’	  είχε	  7	  παιδιά.	  
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After the interview 
Key principles of data management 

  With digital storage we can no longer separate the processes of recording, 
cataloguing and archival storage of sound 

  Continuous process of:  
¤  Uploading data 
¤  Verifying that the data is not corrupted /checksums. A variety of free 

checksumming software available online; one of the simplest and most versatile 
of which is FSUM Frontend: http://sourceforge.net/projects/fsumfe/. 

¤  Labelling the data 
¤  Backing up the data (both sound and administrative files) 
¤  Finding a system to store the data in the longer term 
¤  Verifying and checking the integrity of the stored files 
¤  Migrating to new file formats when necessary 

  All projects need a workflow to manage  

  Seek an agreement with the archive or repository who will eventually house the 
material 

  These processes cannot wait until a long interview has finished, but must take place as 
soon as possible after each WAV file has been recorded.   
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Naming digital audio files 
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Νομικά	  και	  ηθικά	  ζητήματα  
Παραχωρητήριο 

  Το	  copyright 	  στον	  ήχο	  ή	  και	  στην	  εικόνα	  μιας	  συνέντευξης	  
καθώς	  και	  η	  πρόσβαση	  άλλων	  (τρίτων)	  σε	  αυτήν	  καθορίζεται	  
από	  το	  Παραχωρητήριο,	  το	  οποίο	  υπογράφει	  ο	  αφηγητής	  μας   
 
¤  Το	  Παραχωρητήριο	  είναι	  μια	  φόρμα/	  μια	  σελίδα	  την	  οποία	  ο	  
αφηγητής	  υπογράφει	  ΜΕΤΑ	  το	  τέλος	  της	  συνέντευξης,	  γιατί	  
τότε	  μόνο	  έχει	  επίγνωση	  του	  τι	  είπε	  στη	  διάρκειά	  της.	     

¤  Πριν	  όμως	  τη	  συνέντευξη	  πρέπει	  να	  τον	  έχουμε	  ενημερώσει	  
για	  τους	  σκοπούς	  της	  έρευνας	  μας,	  πού	  και	  πως	  θα	  
χρησιμοποιηθούν	  αυτά	  που	  θα	  μας	  πει	  και	  θα	  καταγράψουμε	  
και	  ότι	  μπορεί	  να	  ορίσει	  αυτός	  το	  χρόνο	  που	  θέλει	  να	  
ανακοινωθούν.	   

 



Το	  ‘τελικό	  προϊόν’	  

  Είναι	  το	  αποτέλεσμα	  της	  διαδραστικής	  σχέσης	  του	  
ερευνητή	  και	  του	  αφηγητή	  εκείνη	  τη	  στιγμή	  (άλλη	  
ημερομηνία,	  άλλος	  ερευνητής,	  διαφορετική	  
μαρτυρία)	  

  Στην	  ηχητική	  εκδοχή	  το	  κεντρικό	  πρόσωπο	  είναι	  ο	  
αφηγητής	  

  Στη	  γραπτή	  εκδοχή	  ο	  ερευνητής	  ‘κατασκευάζει’	  
το	  τελικό	  προϊόν	  -‐	  Δεν	  είναι	  ουδέτερος	  

  Στην	  έκδοση	  ο	  ερευνητής	  ‘κατασκευάζει’	  την	  
ερμηνεία	  του	  



Το	  ‘τελικό	  προϊόν’	  

  Η	  ερμηνεία/	  ανάλυση	  του	  υλικού	  συνήθως	  γίνεται	  
αφού	  έχει	  γίνει	  επιμέλεια	  του	  κειμένου	  (επιλογή	  
κομματιών),	  ώστε	  
¤ Για	  να	  συγκεντρώσουμε	  και	  να	  αναπαράγουμε	  ένα	  
υλικό	  (π.χ.	  τις	  μνήμες	  μιας	  κοινότητας)	  

¤ Για	  να	  συγκεντρώσουμε	  νέα	  δεδομένα	  σε	  μια	  έρευνα	  
¤ Για	  	  θεωρητικούς	  λόγους	  	  μόνο	  	  
¤ Συνδυασμός	  θεωρητικού	  μοντέλου	  με	  έρευνα	  για	  νέα	  
δεδομένα:	  σύνδεση	  της	  ατομικής	  αφήγησης	  με	  το	  
γενικότερο	  ιστορικό	  πλαίσιο.	  



Η	  μνήμη	  

«Χωρίς	  τη	  μνήμη	  δεν	  είμαστε	  τίποτα.	  […] Η	  μνήμη	  είναι	  τόσο	  
εύθραυστη	  και	  διακυβεύσιμη,	  όσο	  είναι	  απαραίτητη	  και	  
παντοδύναμη.	  Δεν	  απειλείται	  μόνο	  από	  τη	  λησμονιά,	  τον	  
παραδοσιακό	  της	  εχθρό,	  αλλά	  απειλείται	  επίσης	  και	  από	  
τις	  εσφαλμένες	  μνήμες.	  […] 	  Τα	  ιδεολογήματα	  και	  οι	  
φαντασιώσεις	  μας	  ταράζουν	  συνέχεια	  τη	  μνήμη	  και	  
επειδή	  θέλουμε	  να	  πιστεύουμε	  στην	  πραγματικότητα	  του	  
φαντασιακού,	  κάνουμε	  τελικά	  το	  ψέμα	  μας	  αλήθεια,	  
πράγμα	  άλλωστε	  το	  οποίο	  έχει	  ελάχιστη	  σημασία,	  επειδή	  
και	  τα	  δύο	  είναι	  βιωμένα	  τόσο	  προσωπικά». Λουίς	  
Μπονουέλ 

«Η	  ζωή	  δεν	  είναι	  αυτή	  που	  έζησε	  κανείς	  αλλά	  αυτή	  που	  
θυμάται	  και	  όπως	  τη	  θυμάται	  για	  να	  την	  διηγηθεί»	  
Γκαμπριέλ	  Γκαρσία	  Μαρκές	  
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