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Η αξία της προφορικής ιστορίας και των ιστορικών αρχείων 
 
  Η προφορική ιστορία είναι ο πραγµατικά «ζωντανός» κλάδος της ιστορίας . 
Είναι το κοµµάτι εκείνο της ιστορίας που διασώζουµε και συνθέτουµε εµείς οι 
ίδιοι- οι ερευνητές της προφορικής ιστορίας. ∆εν περιορίζεται στον 
γεγονοτολογικό χαρακτήρα που εξ ορισµού έχει η ιστορία αλλά τον 
συµπληρώνει µε το π ώ ς αυτή βιώθηκε  κι όχι µόνο µε το τ ι βιώθηκε. 
   Σύµφωνα µε τον Α.Portelli, «αυτό που διαχωρίζει την προφορική ιστορία 
από άλλες επιστήµες που χρησιµοποιούν προφορικές µαρτυρίες 
(ανθρωπολογία, κοινωνιολογία,εθνογραφία), είναι ότι δίνει προτεραιότητα 
στον αφηγηµατικό τύπο και  τον συνδυάζει µε την έρευνα  ώστε να συνδέσει 
τη βιογραφία και την ιστορία , την ατοµική εµπειρία µε τις κοινωνικές 
µεταβολές» (Ανδρεάδου και συν., 2010, σελ.4).  
   Ίσως είναι πιο δύσκολο να  κατανοήσουµε το πραγµατικό νόηµα αυτής της 
φράσης πέρα απ’ το θεωρητικό πλαίσιο γι’αυτό και θα δώσω ένα απλό 
καθηµερινό παράδειγµα για να φανεί ως ένα βαθµό, η αξία που έχουν κάποιες 
καθηµερινές επιλογές στις οποίες όµως, δεν προσδίδουµε ιστορική σηµασία. 
Ένα δηµοφιλές πλέον, gadget είναι το iphone το οποίο εµπλουτίζεται συνεχώς 
µε καινούργιες εφαρµογές (applications). Πολλές εφαρµογές µπορούν 
ν’αντικαταστήσουν κάποια ανθρώπινα επαγγέλµατα ή έστω να καταστήσουν 
την ανάγκη τους λιγότερο σηµαντική, applications για εσωτερική διακόσµηση, 
γι’αγορές, για πληροφορίες καταλόγου έως και διατραπεζικές συναλλαγές. Ο 
κόσµος που τις χρησιµοποιεί το θεωρεί απλώς µια διευκόλυνση. Ο ιστορικός 
του µέλλοντος όµως, όταν θελήσει να µελετήσει την κατάργηση κάποιων 
επαγγελµάτων και την αντικατάσταση των εργαζοµένων από τεχνολογικά 
µέσα, θ’ ανατρέξει σε µαρτυρίες που περιγράφουν τις καθηµερινές συνήθειες 
και τον τρόπο συνδιαλλαγής ή το κατά πόσο ένας άνθρωπος χρησιµοποιούσε 
την τεχνολογία στις απλές καθηµερινές του δραστηριότητες , (αν για 
παράδειγµα, προτιµούσε  να περνάει απ’ τον αυτόµατο πωλητή που δουλεύει 
µε bar code ή να πηγαίνει να πληρώνει τα ψώνια του στην πωλήτρια). 
∆υστυχώς, δεν συνειδητοποιούµε πως ο τρόπος που ζούµε και οι επιλογές που 
κάνουµε διαµορφώνουν την κοινωνία και κατόπιν την ιστορία.       
    Όσον αφορά την προσφορά της προφορικής ιστορίας στην επιστήµη της 
ιστορίας όπως µέχρι τώρα παραδοσιακά τη γνωρίζαµε, επεκτείνεται πέρα απ’ 
τον συµπληρωµατικό της χαρακτήρα.  Με τις προφορικές µαρτυρίες και την 
επεξεργασία τους απ’ τους εξειδικευµένους ερευνητές, διάφορες κατηγορίες 
ανθρώπων που δεν είχαν πρόσβαση στον δηµόσιο λόγο αλλά ούτε και είχε 
ασχοληθεί ποτέ κανείς µε την πορεία της ζωής τους, αποκτούν φωνή και 
διαµορφώνεται σταδιακά, αυτό που αποκαλούµε «ιστορία από τα κάτω»-των 
κατώτερων κοινωνικά στρωµάτων και των περιθωριοποιηµένων οµάδων  
( Ανδρεάδου και συν., 2010, σελ 4-6). Αυτό βέβαια, δεν σηµαίνει πως 
περιορίζεται ως κλάδος, µόνο στα χαµηλά στρώµατα. Προφορική ιστορία 
µπορεί να δηµιουργηθεί µε οποιαδήποτε οµάδα ανθρώπων µας ενδιαφέρει και 
πιστεύουµε πως οι µαρτυρίες τους έχουν ιστορική σηµασία, είτε πρόκειται για 
µαθητές ενός δηµοτικού σχολείου είτε για πρωθυπουργούς και 
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µεγαλοβιοµήχανους
1.  

   Η συλλογή των πληροφοριών γίνεται µε τη διεξαγωγή συνεντεύξεων. 
Έπειτα οι συνεντεύξεις αποµαγνητοφωνούνται κι ο  ιστορικός µπορεί να τις 
επεξεργαστεί , να ερµηνεύσει τα λεγόµενα και να τα εντάξει σ’ ένα ιστορικό 
πλαίσιο. Ωστόσο, εύλογο είναι πως προκύπτουν απ’ την διαδικασία, διάφορα 
ζητήµατα κυρίως ερµηνευτικής φύσεως και κατ’ επέκταση , παρουσίασης του 
υλικού. Ο ιστορικός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός καθώς το 
πλεονέκτηµα της προφορικής ιστορίας γίνεται ταυτοχρόνως και το βασικό της 
µειονέκτηµα.  Επειδή ως κλάδος δηµιουργεί τα τεκµήρια που χρησιµοποιεί και 
τον πρωταρχικό ρόλο παίζει η υποκειµενικότητα της αντίληψης  και της 
ερµηνείας των βιωµάτων καθώς και το προσωπικό πρίσµα υπό το οποίο 
χρωµατίζει ο κάθε αφηγητής/πληροφορητής, τις απόψεις του και τον τρόπο 
που τις εκφράζει (Ανδρεάδου και συν., 2010, σελ. 14-16), ο ιστορικός οφείλει 
να καταστήσει σαφές πως αυτή την υποκειµενικότητα µας ενδιαφέρει 
πρώτ’ απ’όλα να καταγράψουµε και να κατανοήσουµε κι έπειτα να την 
περάσουµε από επεξεργασία και να γενικεύσουµε τα συµπεράσµατά µας 
ενσωµατώνοντας το προσωπικό/ατοµικό βίωµα του αφηγητή,  στην 
συλλογική µνήµη της κοινότητας/οµάδας στην οποία ανήκει και µε τον 
τρόπο αυτόν, να µετατρέψουµε το βίωµα σε ιστορία.  
    Θεωρώ πως ήδη πρέπει να έχει γίνει εµφανές, έστω κι έµµεσα, το 
ριψοκίνδυνο σηµείο της ανάλυσης µιας προφορικής µαρτυρίας το οποίο δεν 
είναι άλλο απ’ την ορθότητα της ερµηνείας που δίνει ο ιστορικός. ∆εν είναι 
σπάνιο το φαινόµενο, κάποιοι αφηγητές να διαφωνήσουν µε την ανάλυση των 
λεχθέντων τους που παρουσιάζει ο εκάστοτε ερευνητής. Τι συµβαίνει σ’αυτήν 
την περίπτωση δεν είναι στο θέµα αυτής της παρουσίασης. Στο παιδαγωγικό 
πλαίσιο όµως, θα µπορούσαµε να γνωστοποιήσουµε στην τάξη την ερµηνεία 
µας  καθώς και την αντιπαραβολή του πληροφορητή ως προς αυτήν και να 
ζητήσουµε απ’ τα παιδιά ν’ασκήσουν κριτική και στις δύο.   
   Ως προς τη µέθοδο της προφορικής ιστορίας (συνεντεύξεις-
αποµαγνητοφωνήσεις-ερµηνεία-ένταξη σ’ ιστορικό πλαίσιο), ελλοχεύει ο 
κίνδυνος να θεωρηθεί µια βαρετή και χρονοβόρα διαδικασία . Πρόκειται όµως, 
για µια  δηµιουργική λειτουργία συλλογής κι επεξεργασίας δεδοµένων που θα 
ενταχθούν στο ιστορικό πλαίσιο  της εκάστοτε έρευνας. Οι συµµετέχοντες  
ερευνητές, αποκοµίζουν πολλά  απ’ τις µεθοδολογικές διεργασίες της 
προφορικής ιστορίας. 
   Είναι απαραίτητες οι επικοινωνιακές δεξιότητες οι οποίες ενυπάρχουν σ’ 
όλους σε καθηµερινό επίπεδο αλλά στους ερευνητές προφορικής ιστορίας  
πρέπει να καλλιεργηθούν και η διαισθητικότητα , η οξυδέρκεια κι η ικανότητα 
ν’ακούς πραγµατικά αυτό που θέλει να πει ο συνοµιλητής σου (Anderson &  
Jack 1998, p.157-170) . Επίσης, απαραίτητες προϋποθέσεις θεωρούνται ο 
σεβασµός, η εκδήλωση ενδιαφέροντος, η προθυµία κι ένα σχετικό υπόβαθρο 
γνώσεων (Thomson 2002, σελ. 273).  Μετά απ’ αυτήν την εµπειρία της 

                                                           
1
 Aπ’ το 1948 υπάρχουν αρχεία με τη δουλειά του δημοσιογράφου και ιστορικού Allan Nevins (στο 

πανεπιστήμιο της Columbia), ο οποίος έχει πάρει συνεντεύξεις από πρόσωπα που διέπρεψαν στους 

τομείς της  πολιτικής, της  οικονομίας και του πολιτισμού. (Ρεπούση & Ανδρεάδου 2010, σελ. 6).  
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έρευνας της προφορικής ιστορίας , αλλάζει ο τρόπος που ακούς, συζητάς κι 
αντιλαµβάνεσαι την επικοινωνία µε τους ανθρώπους .  
  Ως προς το υλικό του εκάστοτε  αρχείου που µελετάται ή συγκροτείται, το πιο 
σηµαντικό που πρέπει να κρατάµε στο µυαλό µας, είναι πως τα ντοκουµέντα 
που το απαρτίζουν είναι αποδείξεις ζωής  που συγκεντρώθηκαν κι 
οργανώθηκαν έπειτα από πολλή δουλειά η οποία έγινε µε ιδιαίτερο µεράκι. Οι 
εµπλεκόµενοι ερευνητές είτε επαγγελµατίες είτε εθελοντές ερευνητές, 
µαθαίνουν ν’αντιµετωπίζουν  και τα δικά τους ντοκουµέντα διαφορετικά , 
(οικογενειακά κειµήλια, φωτογραφίες, ηµερολόγια και έγγραφα των 
προγόνων τους). Στην σύγχρονη εποχή που το «µη ψηφιακό»  υποτιµάται και 
παραγκωνίζεται ως «χαρτούρα» κι υλικό που απλά θα «σαπίσει» κάπου 
καταχωρηµένο, είναι στο χέρι µας  ν’αντισταθούµε κρατώντας τα  τεκµήρια 
αυτά ,ζωντανά και χρήσιµα. Οι φωτογραφίες του περασµένου αιώνα ήταν 
σηµαντικό πράγµα! ∆εν µπορούσες να κάνεις 1000άδες «κλικ» αποτυπώνοντας 
την όποια στιγµή της ζωής σου , σηµαντική ή συνηθισµένη. Επίσης, τα 
έγγραφα  κι  οι επιστολές που έχουν διασωθεί, πέρασαν από «40 κύµατα» µε 
τις όποιες δυσκολίες επανεύρεσης ή επανέκδοσής τους  και πρόκειται για 
έγγραφα που καθόριζαν την µοίρα ανθρώπων σ’ακραίους καιρούς .  
    Και οι φωτογραφίες αλλά και τα έγγραφα (επίσηµου χαρακτήρα ή 
προσωπικού), είναι ιδιαίτερα χρήσιµα και ως τεκµήρια αλλά και ως µέσα 
αφύπνισης της µνήµης των αφηγητών. Η συλλογή τεκµηρίων και η αξιοποίησή 
τους απ’ τους ερευνητές της προφορικής ιστορίας, αποδεικνύει  πώς ο 
άνθρωπος δεν είναι αναλώσιµος κι ούτε µέρος ενός συρφετού/µάζας χωρίς 
ταυτότητα.  
   Για να προχωρήσουµε στο παιδαγωγικό κοµµάτι και τη χρησιµότητα που 
µπορεί να έχει η προφορική ιστορία. Υπάρχουν ινστιτούτα και αρχεία µε 
τεράστιο υλικό προφορικών µαρτυριών που µπορούν ν’ αξιοποιηθούν απ’ τον 
µαθητικό κόσµο2. Τα σχολεία µπορούν να γνωρίσουν αυτά τ’ αρχεία και ο 
κάθε δάσκαλος/καθηγητής να επιλέξει έναν αριθµό αρχείων. Τα παιδιά 
µπορούν να χωριστούν σε οµάδες ή να δουλέψουν ατοµικά και να 
επεξεργαστούν τις συνεντεύξεις σχολιάζοντας τους πληροφορητές, 
ερµηνεύοντας τα λεγόµενά τους κι εντάσσοντάς τα στο εκάστοτε ιστορικό 
πλαίσιο, (π.χ. 2ος παγκόσµιος πόλεµος, µικρασιατική καταστροφή).  Μπορούν 
ακόµη τα σχολεία, κατά προτίµηση τα λύκεια λόγω των ανεπτυγµένων 
επικοινωνιακών κι ερµηνευτικών ικανοτήτων των παιδιών, να συνεργαστούν  
 

                                                           
2
 Μερικά απ’ τ’ αρχεία στα οποία μπορούν οι μαθητές να προστρέξουν για μελέτη κι έρευνα , είναι 

τα εξής: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών- Αρχείο Προφορικής Παράδοσης  το οποίο περιέχει 5000 

ιστορίες ζωής προσφύγων απ’ τις περιοχές της Μ.Ασίας κι η ηλεκτρονική του σελίδα είναι 

http://www.kms.org.gr/kms/formthesaurus.jsp?action=showcontent&menuid=12&menustate=12 ,  

αρχείο  για την ΕΟΚΑ 1955-1959 με 530 κασέτες ήχου κι 75 βιντεοταινίες  

http://library.ucy.ac.cy/digital_library/greek/simae/eoka_gr.htm  (Ανδρεάδου και συν.,2010, σελ.64-

65). Υλικό μπορούν επίσης να βρουν και σε τοπικά αρχεία που είναι πιθανό να έχει κρατήσει ο δήμος 

τους όπως για παράδειγμα το αρχείο στο ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Καισαριανής (Κέντρο Μικρασιατικού 

Πολιτισμού), με οπτικοακουστικές μαρτυρίες , φωτογραφίες, έγγραφα καθώς και παλαιούς χάρτες, 

(η ιστοσελίδα του είναι υπό κατασκευή).  
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µε διάφορα ερευνητικά κέντρα που λόγω ελλειπούς στελέχωσης η ερευνά τους 
έχει µείνει πίσω. ∆εν υπονοώ βέβαια, πως µπορούν ν’αντικαταστήσουν τους 
επαγγελµατίες ερευνητές, σε καµία περίπτωση, αλλά µπορούν να εξοικειωθούν 
µε την έρευνα και το προσφερόµενο υλικό και να οργανώσουν µια παρουσίαση 
της δουλειάς τους στο τέλος, κάνοντας πάντοτε έναν απολογισµό ως προς το τι 
τους έµεινε απ’ την όλη διαδικασία.  
    Αυτό που θα πρέπει αρχικά να γίνει είναι να επιλέξει ο διδάσκων, σε 
συνεργασία µε τους µαθητές, ένα σύγχρονο ιστορικό θέµα για διερεύνηση 
που να σχετίζεται κατά προτίµηση, µε την σχολική ύλη. Στην συνέχεια, πρέπει 
οι µαθητές να χωριστούν σε οµάδες και να επιλέξουν µια ιστορική όψη του 
επιλεχθέντος θέµατος, να την ερευνήσουν κι έπειτα, να παρουσιάσουν στους 
συµµαθητές τους το αποτέλεσµα της θεωρητικής αυτής έρευνας.  Με τον 
τρόπο αυτό, θα εντρυφήσουν  στο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο θα εντάξουν τ’ 
αποτελέσµατα των µαρτυριών που είτε θα συλλέξουν οι ίδιοι είτε θα τις βρουν 
από έτοιµο αρχείο και θα τις παρουσιάσουν.  
   Στο τέλος των παρουσιάσεων, θα έχουν ήδη προκύψει κάποια ερωτήµατα 
που θα πρέπει να καταγραφούν. Με βάση αυτά τα ερωτήµατα µπορεί να 
δηµιουργηθεί το ερωτηµατολόγιο της συνέντευξης αργότερα. Στην συνέχεια, ο 
διδάσκων θα ρωτήσει τα παιδιά: «υπάρχουν εν ζωή άνθρωποι που έχουν 
ζήσει τα γεγονότα (αν όχι, αυτονόητο είναι πως δεν µπορεί να γίνει προφορική 
έρευνα); Συµβαίνει να γνωρίζετε προσωπικά κάποιον; Πού µπορούµε να 
βρούµε τους επιζώντες των ιστορικών γεγονότων που µελετήσαµε; Τι θα 
θέλαµε να µάθουµε απ’ αυτούς;  Πώς µπορούµε να τους προσεγγίσουµε; Πώς 
µπορούµε ν’ αξιοποιήσουµε τις µαρτυρίες τους και το υλικό τους;». Ανοίγουν 
πραγµατικά, µεγάλοι ορίζοντες για το πόσες έρευνες κι εκδηλώσεις µπορεί να 
οργανώσει ένα σχολείο θέτοντας αυτές τις απλές ερευνητικές βάσεις.   
   Έπειτα, θα πρέπει να διαµορφωθούν τα ερωτηµατολόγια και να εξηγηθούν 
οι τρόποι µε τους οποίους θα πρέπει οι µαθητές να έρθουν σ’ επαφή µε τους 
πληροφορητές. Αν αυτοί είναι συγγενείς ή προσωπικές γνωριµίες, τότε τα 
πράγµατα είναι πιο εύκολα. Αν όµως, χρειάζεται να γίνει µια πρώτη επαφή µε 
πληροφορητές , τότε πρέπει µια οµάδα µαθητών ν’ αναλάβει την ευθύνη να 
συντάξει µια επιστολή ή µια µικρή παρουσίαση εξηγώντας ποιοι είναι οι 
στόχοι της έρευνάς τους και σε ποιο πλαίσιο γίνεται. Πρέπει να πείσουν τους 
ανθρώπους αυτούς, πως οι µαρτυρίες τους είναι σηµαντικές και µε ιστορικό 
ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση, είναι καλό να υπάρχει µια φόρµα συναίνεσης 
και παραχώρησης του υλικού που προκύπτει απ’ την πλευρά του πληροφορητή  
ως προς τους ερευνητές/µαθητές ειδικά αν πρόκειται ν’ ακολουθήσει µετά το 
πέρας της έρευνας, κάποια ανοιχτή παρουσίαση ή εκδήλωση. 
   Συνήθως, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πρόθυµοι να µιλήσουν σε µαθητές 
κι ίσως µάλιστα, περισσότερο πρόθυµοι απ’ όσο θα ήταν σ’ επαγγελµατίες 
ερευνητές… Ιδιαίτερα στα παιδιά µικρότερης ηλικίας που έχουν έµφυτο το 
χάρισµα να «σπάνε» τον πάγο και την αµηχανία και να είναι εγκάρδια  κι ο 
καθηγητής/δάσκαλος µπορεί ως παρατηρητής και λιγότερο ως καθοδηγητής, 
να ωφεληθεί απ’ αυτό µαθαίνοντας απ’ την συµπεριφορά των παιδιών. Επίσης, 
δεν υπάρχει το κλίµα φόβου ή καχυποψίας που καµιά φορά επικρατεί σ’ 
επαγγελµατικές έρευνες (Ανδρεάδου και συν., 2010, σελ 26, Thomson 2002, 
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σελ. 275,284,295).  
   Ο διδάσκων είναι αυτός που θα πρέπει να καθοδηγήσει τους µαθητές στον 
σχεδιασµό των συνεντεύξεων κυρίως ως προς την µέθοδό τους. Προς πάσα 
διευκόλυνση, θ’ αναφερθούν κάποια βασικά στοιχεία για την διεξαγωγή και τη 
«φύση» των συνεντεύξεων τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη.  
    Στην σύγχρονη εποχή που όλες σχεδόν οι επιστήµες «δανείζονται» 
µεθοδολογικά εργαλεία ή ερµηνευτικές θεωρίες από άλλους επιστηµονικούς 
κλάδους, η προφορική ιστορία βασίζει  την ύπαρξή της στη χρήση των 
συνεντεύξεων και την επεξεργασία τους µε διάφορα ποιοτικά κριτήρια.  
    Οι συνεντεύξεις βασίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες: δοµηµένες, µη 
δοµηµένες και ηµιδοµηµένες. Όσο λιγότερο δοµηµένη είναι µία συνέντευξη , 
τόσο περισσότερη πείρα απαιτείται απ’ τον  συνεντευκτή. Στην προφορική 
ιστορία, χρησιµοποιούνται οι στοχευµένες συνεντεύξεις και οι αφηγήσεις 
ζωής. Όσο πιο συγκεκριµένο είναι το υπό διερεύνηση θέµα, τόσο πιο 
συγκεκριµένο πρέπει να είναι το ερωτηµατολόγιο. Για µαθητικές έρευνες, 
προτείνονται οι στοχευµένες συνεντεύξεις µε συγκεκριµένη θεµατολογία εκτός 
κι αν οι µαθητές συµµετάσχουν συνεργατικά στη δόµηση κάποιου τοπικού 
αρχείου «µνήµης» που θ’ απαρτίζεται από αφηγήσεις ζωής (αν και πρόκειται 
για κάτι ιδιαίτερα απαιτητικό που το χειρίζεται καλύτερα κάποιος έµπειρος 
ερευνητής). 
  Οι µορφές  που µπορούν να πάρουν οι συνεντεύξεις είναι οι εξής: α. 
µαρτυρίες  από πρόσωπα που έζησαν τα γεγονότα που αφηγούνται, β. 
µαρτυρίες από ανθρώπους που άκουσαν τα γεγονότα από άλλους που τα 
έζησαν, γ. απόψεις προσώπων για διάφορα ιστορικά θέµατα µε αµφιλεγόµενες 
ερµηνείες και δ. αφηγήσεις για την κοινωνική ζωή και τις καθηµερινές 
συνθήκες διαβίωσης (Αντωνιάδης 1995,σελ. 126-127). Σ’ αυτό το τετραµερές 
πλάνο µπορούν να βασιστούν πολλές θεµατικές συνεντεύξεων.    
   Όσον αφορά τις  ερωτήσεις, αυτές µπορούν να είναι “τυποποιηµένες” 
κλειστού τύπου οι οποίες στοχεύουν σε πολύ συγκεκριµένη απάντηση και οι 
ανοικτού τύπου  ερωτήσεις που  δεν περιορίζουν το περιεχόµενο της 
απάντησης και δίνουν την ευελιξία στον πληροφορητή να καθορίσει την 
έκταση και το εύρος της απάντησης. Επίσης, υπάρχουν και οι ερωτήσεις 
διερεύνησης όπως για παράδειγµα: «έχετε κάτι άλλο να πείτε;», «ποια η άποψή 
σας γι’ αυτό το θέµα;».  Επιπρόσθετες ερωτήσεις εκτός ερωτηµατολογίου 
πρέπει να γίνονται αν κάποιο θέµα έχει µείνει αδιευκρίνιστο. Επιπλέον, καλό 
είναι να ζητούν συγκεκριµένα παραδείγµατα αν ο αφηγητής/πληροφορητής 
αναφερθεί σε κάτι µε τρόπο γενικόλογο κι αφηρηµένο (Morrissey 1998, p. 
109).  Γενικότερα, οι ερωτήσεις  ό,τι κι αν αφορούν, είναι προτιµότερο να είναι 
σύντοµες και περιεκτικές.     
   Πριν οι µαθητές αρχίσουν τη διεξαγωγή των ερωτήσεων, µπορούν να κάνουν 
µια µικρή εισαγωγή ιστορικού περιεχοµένου στον πληροφορητή και να του 
υποδείξουν ουσιαστικά, για τι ακριβώς ενδιαφέρονται. Ωστόσο, ιδιαίτερη 
προσοχή απαιτεί, ο τρόπος που θα θέσουν τα ερωτήµατα στην συνέχεια. Οι 
ερωτήσεις πρέπει να είναι διατυπωµένες µε τρόπο τέτοιον ώστε να µην 
καθοδηγούν τον ερευνητή ώστε να δώσει µια απάντηση που θεωρεί επιθυµητή 
και πρέπουσα. Ένα παράδειγµα ερώτησης που µας δίνει ο Τhomson είναι το 
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εξής: αντί για τη διατύπωση «πόσο συχνά πηγαίνατε στην εκκλησία» να 
ερωτηθεί «πηγαίνατε συχνά στην εκκλησία;». Πρόκειται για λεπτοµέρειες 
αλλά είναι σηµαντικές για να είναι όσο γίνεται, έγκυρες οι πληροφορίες3.       
    Τι πρέπει να προσέξουν οι µαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
αυτής (πράγµατα που είναι κατά βάση ευθύνη του διδάσκοντα να τα 
µεταδώσει) : α. πρέπει να έχουν όσες περισσότερες γνώσεις µπορούν για το 
υπό διερεύνηση θέµα – όσα περισσότερα γνωρίζει ο ερευνητής, τόσο πιο 
στοχευµένες ερωτήσεις µπορεί να θέσει και ν’αποσπάσει πολύτιµες 
πληροφορίες ή να γίνει πιο ενδιαφέρουσα εις βάθος η συζήτηση, β. να 
σεβαστούν τον χρόνο και τη διάθεση του πληροφορητή, γ. να εξασκηθούν στο  
ν’αναγνωρίζουν τη γλώσσα του σώµατος, την αµηχανία στο βλέµµα, στην 
κίνηση , στις παύσεις και να µάθουν πώς να τα χειρίζονται για την οµαλή 
διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας, δ. να δείχνουν ενδιαφέρον για τον 
συνοµιλητή τους, ακόµη κι αν χρειαστεί να υποκριθούν (Robson 2007, σελ. 
325)4, ε. να ερµηνεύουν τα συναισθήµατα που πηγάζουν απ’ τον πληροφορητή 
κατά τη διάρκεια της αφήγησής του, να εκτιµούν την σηµασία των όσων 
αφηγείται και να παρατηρούν συγχρόνως, πώς νιώθουν και τι σκέφτονται κι 
οι ίδιοι όντες απέναντι απ’ τον αφηγητή, στ. να διασταυρώνουν τις 
πληροφορίες τους απ’ όσες πηγές µπορούν.  
    Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά για τους µαθητές. Οι επικοινωνιακές τους 
ικανότητες θα εξελιχθούν και θα δοκιµαστούν σε πεδία πέραν των 
καθιερωµένων της σχολικής πραγµατικότητας. Θα καλλιεργήσουν την 
ευγένεια και τον σεβασµό σε διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα και  κυρίως 
σ’ ανθρώπους  της λεγόµενης «τρίτης ηλικίας», στους γηραιότερους. Θα 
βιώσουν την παραγωγή της ιστορικής έρευνας καθώς θα µπουν στη θέση ενός 
ιστορικού ερευνητή. Αναλόγως το περιεχόµενο της έρευνας, θα κληθούν να 
σκεφτούν και σαν ερευνητές ιστορικοί και σαν ανθρωπολόγοι ή και σαν 
κοινωνιολόγοι-“spontaneous sociologists” όπως αναφέρει εύστοχα ο Jean 
Peneff (Peneff 1990, p. 43). Οξύνεται ιδιαίτερα, η κριτική ικανότητα καθώς 
καλούνται να θέσουν ερωτήµατα και να διευρύνουν το ερευνητικό τους 
πνεύµα

5. 
    Επιπλέον,  δίνεται µια σηµαντική ευκαιρία για τους µαθητές να εµπλακούν 
συναισθηµατικά και να δουν την ιστορία µε περισσότερο ενδιαφέρον κι 
ενθουσιασµό. Ιδιαίτερα στα παιδιά, είναι ίσως στενόµυαλό να προσπαθούµε να 
κάνουµε επίκληση στην λογική για να τα πείσουµε  σχετικά µε τους λόγους  
για τους οποίους θα έπρεπε να τους αρέσει η ιστορία ή άλλα µαθήµατα αντί να 

                                                           
3
 Αναλυτικότερα για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων:  Τhomson 2002, σελ. 273-298,  

Robson 2007, σελ 319-345, Morrissey 1998, p.107-113,  Ανδρεάδου και συν., 2010, σελ. 20-39.  
4
 Το στοιχείο της υποκρισίας  είναι αρκετά σημαντικό. Ίσως να φαίνεται πως έρχεται σ’ αντίθεση με 

τη αναφορά που έγινε παραπάνω περί ειλικρινούς ενδιαφέροντος απέναντι στον πληροφορητή. 

Ωστόσο, η υποκρισία γίνεται απαραίτητη σε κάποιες περιπτώσεις ακριβώς για να φανεί απ’ τον 

συνεντευκτή το ενδιαφέρον που θα παρακινήσει τον πληροφορητή να εξιστορήσει τις εμπειρίες του. 

Είναι συχνό φαινόμενο να κουραστεί ο συνεντευκτής κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, ειδικά αν 

έχουν προηγηθεί κι άλλες συνεντεύξεις, ή ακόμη και να μην ενδιαφέρεται πραγματικά γι’ αυτό που 

ακούει. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η κούραση ή η αδιαφορία να μην φανούν στον αφηγητή.     
5
 Περισσότερα για τα οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά απ’ την εμπειρία της προφορικής ιστορικής 

έρευνας, στο Ross 1998, p. 433-435.  
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προσπαθούµε να βρούµε τρόπους και κίνητρα που θα τα διεγείρουν 
συναισθηµατικά και θα τα παρακινήσουν µ’ ενθουσιασµό ν’ ασχοληθούν. 
   Στον παρόν σηµείο, δίνεται η ευκαιρία να γίνει αναφορά σ’ ένα ακόµη 
όφελος που θα έχουν τα παιδιά απ’ την έρευνα της προφορικής ιστορίας κι 
αυτό είναι η ανάπτυξη της «ιστορικής  ενσυναίσθησης». Αυτό βέβαια, δεν 
επιτυγχάνεται µόνο µέσω της προφορικής ιστορίας αλλά είναι ίσως ο πλέον 
κατάλληλος κλάδος για την «άνθηση» αυτής της έννοιας.  
   Ως προς το περιεχόµενο του όρου, παραθέτω αυτούσιο τον ορισµό που δίνει 
ο Χαράλαµπος Σ.Κουργιαντάκης: «µε τον όρο “ ιστορική ενσυναίσθηση” 
(historical empathy) ή “λογική κατανόηση” (rational understanding) , στην 
Ιστορία νοείται η ικανότητα να βλέπει κανείς και να δέχεται (χωρίς απαραίτητα 
ν’ αποδέχεται ή να µοιράζεται) την σχέση µεταξύ των σκοπών, των 
καταστάσεων και της δράσης στο παρελθόν και να αντιλαµβάνεται πώς η 
συγκεκριµένη οπτική γωνία θα µπορούσε να επηρεάσει την συγκεκριµένη 
δράση στις συγκεκριµένες περιστάσεις.  Η διαδικασία αυτή απαιτεί έντονη 
σκέψη, µε βάση τις πηγές-µαρτυρίες και αποτελεί το σηµείο στο οποίο 
καταλήγει κανείς όταν γνωρίσει τι και πώς σκέφτονταν οι άνθρωποι στο 
παρελθόν, ποιους στόχους  έθεταν (…) και τι τελικά πραγµατοποιούσαν». 
   Έχει αναπτυχθεί ένας «διάλογος» ως προς αυτόν τον όρο στο κατά πόσο 
ευσταθεί ή όχι και αν µπορεί κάποιος ν’ αντιληφθεί εις βάθος το παρελθόν 
χωρίς να γίνει αναχρονιστικός ή να µπερδέψει την παρελθοντική µε την 
σύγχρονη οπτική γωνία. Περιττό όµως, να εξηγήσουµε την συµβολή της 
προφορικής ιστορίας  στην ανάπτυξη της ιστορικής ενσυναίσθησης στα θέµατα 
της σύγχρονης ιστορίας καθώς είναι ο κατ’ εξοχήν κλάδος που µας βοηθάει να 
δούµε µε ποιον τρόπο οι άνθρωποι αντιλαµβάνονταν την πραγµατικότητα σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα και χρόνους (Κουργιαντάκης 2006, σελ.449-467).  
   Ένα τελευταίο όφελος που θα προσθέσουµε καθώς αναφέρεται κατά κόρον 
στην βιβλιογραφία, είναι η εξοικείωση µε τα τεχνολογικά µέσα. Είναι βέβαια, 
αστείο να ισχυριστούµε πως τα σύγχρονα παιδιά, οι σύγχρονοι νέοι, θα 
κατακτήσουν τον κόσµο της τεχνολογίας µέσω του εξοπλισµού που θα 
χρησιµοποιήσουν για τις έρευνες της προφορικής  ιστορίας. Παλιότερα κάτι 
τέτοιο ήταν βάσιµος ισχυρισµός. Στην σύγχρονη εποχή όµως, οι τεχνολογικές 
εξελίξεις τρέχουν µ’ ασύλληπτους ρυθµούς και για έναν νέο το να 
ηχογραφήσει, να φωτογραφήσει, να βιντεοσκοπήσει και να προβάλλει τον ήχο 
και την εικόνα, είναι απ’ τα πιο απλά πράγµατα που µπορεί να κάνει. Κι 
επειδή, τα µηχανήµατα σχεδιάζονται για ολοένα κι ευκολότερη χρήση, σ’ 
αρκετές περιπτώσεις δεν χρειάζονται καν υποδείξεις. Εκείνο όµως, που είναι 
το πραγµατικό όφελος για τους νέους µε τον συνδυασµό της προφορικής 
ιστορίας και των τεχνολογικών µέσων, είναι η συνειδητοποίηση πως η 
τεχνολογία δεν προσπερνά τον άνθρωπο και τις συναισθηµατικές του ανάγκες 
αλλά χρησιµοποιείται για να διασώσει την µνήµη του , τις εµπειρίες του, τα 
βιώµατά του , τη φωνή του , την εικόνα του, για να διασώσει το παρελθόν του 
και να το µεταλαµπαδεύσει στις επόµενες γενιές. Ο άνθρωπος λοιπόν, 
χρησιµοποιεί την τεχνολογία κι όχι το αντίστροφο. Αυτό πρέπει να ισχύει κι 
έτσι πρέπει να παραµείνει. 
   Η τεχνολογία που θα χρησιµοποιηθεί απ’ τους µαθητές για την προφορική 
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έρευνα, θα είναι τα µέσα καταγραφής της συνέντευξης (βιντεοκάµερα ή 
µαγνητόφωνο/recorder, recording device κι ίσως χρειαστεί κι η προσαρµογή 
µικροφώνου), ένας υπολογιστής για την αποθήκευση των δεδοµένων και την 
αποµαγνητοφώνηση των µαρτυριών αλλά κι ένας προτζέκτορας που θα 
χρειαστεί για να προβάλλουν στην τάξη τους κάποιο σχετικό βίντεο απ’ την 
έρευνά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση ενός τέτοιου εγχειρήµατος, είναι ο 
καλός συντονισµός και η καθοδήγηση απ’ τον διδάσκοντα αλλιώς το 
αποτέλεσµα θα είναι µάλλον αρνητικό καθώς «οι µαθητές µπορεί να χάσουν 
την αυτοσυγκέντρωσή τους την ώρα της λειτουργίας των οπτικοακουστικών 
µέσων» όπως τονίζει ο Σπύρος Τζόκας (Τζόκας 2004,σελ. 218).  
   Όσον αφορά το θεωρητικό κοµµάτι της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης 
των µαρτυριών, η Ευαγγελία Κουνέλη αναφέρει πως «η κοινωνική µνήµη όχι 
µόνο διευρύνεται αλλά αποκτά δυναµικό χαρακτήρα (καθώς) ο υπολογιστής 
δεν λειτουργεί µόνο σαν ανεξάντλητος  αποθηκευτικός χώρος ταυτόχρονα 
επεξεργάζεται τα στοιχεία που αποθηκεύει(…), κάνει την κοινωνική µνήµη 
ποσοτικά απέραντη και ουσιαστικά ενεργή, αποδεσµεύοντας τεράστιες 
εξελικτικές δυνάµεις…». Βέβαια, αυτό έχει και το τίµηµά του καθώς το 
ψηφιακό είναι ευάλωτο σε παραποιήσεις και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
(Κουνέλη 2006, σελ. 506-507). 
    Παρ’ όλα τα οφέλη που αναλύσαµε, το πιο σηµαντικό που µπορούν να 
µάθουν απ’ τις διεργασίες της προφορικής ιστορίας, όχι µόνο οι µαθητές αλλά 
όλοι οι εµπλεκόµενοι στην µελέτη της προφορικής ιστορίας, είναι  πως όλοι οι 
άνθρωποι ακόµη κι αν νιώθουν «ασήµαντοι» και «καθηµερινοί», επηρεάζουν 
την ιστορία κι επηρεάζονται απ’ αυτήν, επιδρούν στην κοινωνία και την 
µετασχηµατίζουν µε τρόπο ενεργό κι ανάλογο µε τις επιλογές που κάνουν , 
τις παρεµβάσεις ή την απραξία τους, κ.ο.κ  Όπως το διατύπωση η Λουίζα  
Πασσερίνι: «Να είµαστε µέσα στην ιστορία και να έχουµε µια ιστορία» . Αυτό 
δεν γίνεται απλώς κατανοητό µέσω της λογικής και θεωρητικών γενικολογιών 
αλλά καθίσταται εµφανές µε αληθινά παραδείγµατα που δίνονται από τους 
πληροφορητές και τη ζωή που έζησαν ειδικά αν επρόκειτο για ταραχώδεις 
εποχές µ’ ακραία ιστορικά γεγονότα (πχ πόλεµοι, γενοκτονίες, κλπ).  
     Όλα όσα προαναφέραµε, δεν επιτυγχάνονται σε λίγο χρονικό διάστηµα 
ούτε µε µία έρευνα . Γι’ αυτό και προτείνουµε η προφορική ιστορία να 
συνδεθεί µε την τοπική ιστορία6 και να οργανωθούν έρευνες καθ’ όλη τη 
διάρκεια των σχολικών βαθµίδων. Έτσι, και τα ιστορικά αρχεία θ’ 
αξιοποιηθούν και θα δηµιουργηθούν καινούργια και η µνήµη των ανθρώπων 
θα επιζήσει. Με την εµπλοκή στην έρευνα των νέων γενεών ανθρώπων, ο 
κλάδος   της προφορικής ιστορίας θα παραµείνει ενεργός και µπορούµε να 
θρέφουµε απώτερες ελπίδες για µια γενιά ανθρώπων που θα διαµορφώσει το  

                                                           
6
 Χρήσιμα και πρακτικά πλάνα με προτάσεις για την διδασκαλία της τοπικής ιστορίας, έχει 

παραθέσει ο Αντωνιάδης στο κεφάλαιο «η μελέτη της τοπικής ιστορίας» με θέματα  που μπορούν να 

χρησιμοποιούν σε οποιαδήποτε σχετική άσκηση  , (Αντωνιάδης 1995 σελ. 120-125). 

Επίσης, αναφορικά να προσθέσουμε πως ο δήμος Καισαριανής έχει υποβάλει πρόταση στο 

Υπουργείο Παιδείας για την μελέτη της τοπικής ιστορίας  έχοντας μάλιστα, τονίσει πως η 

βιβλιογραφία και το σχετικό ερευνητικό υλικό υπάρχει έτοιμο προς αξιοποίηση, Τασούλη (επιμ.) χ.χ, 

σελ. 5-6. 
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δικό της πρίσµα αντίληψης για τον συνάνθρωπο και την κοινωνία χωρίς να 
υιοθετεί νόρµες και τρόπους αντιµετώπισης προκατασκευασµένους που 
συνήθως εξυπηρετούν τις κλάσεις των ανθρώπων που είναι σε θέση να 
διαµορφώνουν το mainstream και να καθορίζουν τι είναι αποδεκτό και τι όχι 
και κατά πόσο θεωρείται ο κάθε άνθρωπος αναλώσιµος. 
    Η προφορική ιστορία , δηµιουργήθηκε µε βάση καθαρά ανθρωποκεντρική κι 
έτσι πρέπει να παραµείνει επιβεβαιώνοντας πως ο καθένας µας έχει µια 
συνέχεια µέσα στο χρόνο και τη θέση του µέσα στην ιστορία.   
 
 
 
 
 
 
Eλεάνα Συµεωνίδη - 
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