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Προφορική ιστορία 

Οι ιστορικοί αναζητούν σε ιστορίες αποδεικτικά τεκμήρια για τη
μελέτη της ανθρώπινης εμπειρίας στο παρελθόν. Όταν μελετούν το
ιστορικό παρελθόν, χρησιμοποιούν γραπτές ιστορίες, δηλαδή
αφηγήσεις που έχουν γράψει άτομα που έζησαν σε προηγούμενους
αιώνες.

Η προφορική ιστορία επικεντρώνεται κυρίως στις προφορικές πηγές
ανθρώπων εν ζωή και δημιουργεί ιστορίες με τη συστηματική
καταγραφή, διατήρηση και ερμηνεία ιστοριών, αναμνήσεων και
μαρτυριών (Fisher, Costache, Μακρυγιάννη,σελ.7)



Προφορική ιστορία

Σκοπός της προφορικής ιστορίας είναι να συλλέξει διάφορα είδη
τεκμηρίων (μερικές φορές αναμφισβήτητα αντικρουόμενων). Τα
τεκμήρια αξιολογούνται και συνθέτονται ώστε να αποτελέσουν μία
αξιόπιστη αναφορά.

Πώς μπορεί, όμως, να γίνει αυτό;



Συλλέγοντας ιστορικά τεκμήρια 

• Συλλέγοντας ιστορίες και αναμνήσεις -για το πώς ζούσαν οι
άνθρωποι στο παρελθόν, πώς ντύνονταν, ποια ήταν η
καθημερινότητά τους, πώς άλλαζε το τοπίο- όσο πρωτόγονες κι αν
είναι οι συνεντεύξεις τους, οι μαθητές/τριες χρειάζονται να μάθουν
βασικές οι τεχνικές ηχογράφησης και κυρίως πώς να συλλέγουν
τεκμήρια.

• Η συλλογή από μόνη της δεν είναι χρήσιμη αν δεν συνδέεται
δημιουργικά με την αξιολόγηση των δεδομένων.



Προβλήματα που παρουσιάζονται…

Πώς οι μαθητές θα:

➢ πιστέψουν μια πληροφορία που θα λάβουν

➢ αμφιβάλουν για κάποια πληροφορία 

➢ οργανώνουν την παρουσίαση ενός συνόλου γεγονότων



Οργάνωση 
συνέντευξης

• Θεματολογία και ερευνητικό 
ερώτημα

• Συγκέντρωση πληροφοριών πριν 
τη συνέντευξη (ποικίλες και 
διαφορετικές πηγές)

• Κατάρτιση ερωτηματολογίου 
Βήματα σχεδίου 
οργάνωσης μίας 
συνέντευξης 



Σύντομος οδηγός

Κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης και μετά 

✓ Πραγματοποίηση της 
συνέντευξης (πώς ξεκινά και πώς 
ολοκληρώνεται)

✓ Καταγραφή της συνέντευξης 
(καταγραφή και 
απομαγνητοφώνηση)

✓ Αξιολόγηση περιεχομένου 
συνέντευξης

✓ Αξιοποίηση αποτελεσμάτων



Προφορικές μαρτυρίες

• Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
http://www.kms.org.gr/

• #100memories | Μνήμη, 
Ψηφιακός Κόσμος και Δημόσια 
Ιστορία, ένας αιώνας 
μετακίνησης σε ένα μέλλον 
καινοτομίας 
https://100memories.gr/

•

• Πρόσφυγες της Μικρασιατικής 
Καταστροφής 1922 
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/
deth/prosfyges1922.html

• Κέντρο Έρευνας και Μελέτης της 
Μικρασιατικής Ερυθραίας 
http://www.kemme.gr/p/blog-
page_20.html

http://www.kms.org.gr/
https://100memories.gr/
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/deth/prosfyges1922.html
http://www.kemme.gr/p/blog-page_20.html


Βιβλιογραφία
• Μια εισαγωγή στην Προφορική Ιστορία. Όταν οι εμπειρίες των 

εν ζωή ανθρώπων γίνονται ιστορία 
https://www.ahdr.info/images/pdf/oral-history/ORAL-
HISTORY_GR.pdf

• Προφορική ιστορία και δημοκρατική παιδεία 
https://www.demopaideia.gr/wp-
content/uploads/2017/02/Proforiki-istoria.pdf

• Ομάδες προφορικής ιστορίας http://oralhistorygroups.gr/

• Ελληνικό ίδρυμα ιστορικών μελετών/ προφορική ιστορία 
https://www.idisme.gr/to-id-is-me/proforiki-istoria

https://www.ahdr.info/images/pdf/oral-history/ORAL-HISTORY_GR.pdf
https://www.demopaideia.gr/wp-content/uploads/2017/02/Proforiki-istoria.pdf
http://oralhistorygroups.gr/
https://www.idisme.gr/to-id-is-me/proforiki-istoria


Ευχαριστούμε πολύ!


