ΑΝΑΔΙΦΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
4Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Υπεύθυνοι καθηγητές
Μαργαρίτη Μαρία
Κουτίβα Ζαχαρούλα
Χρονίας Γιώργος

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΜΗΝΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΜΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΝΙΑ
ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΑΛΗ ΣΤΑΥΡΙΝΑ
ΜΠΕΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΝΑΝΤΙΑ
ΠΙΕΡΡΑΚΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΙΕΡΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Οι μαθητές μας θεωρούν την ιστορία
•
•

μη

ελκυστικό μάθημα που

αφορά ένα μακρινό και ξένο προς
εμάς παρελθόν.

Για τον εκπαιδευτικό είναι πρόκληση
• Ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης
των μαθητών με την ιστορία .Πώς;
• Μέσα από την συνειδητοποίηση ότι το
ιστορικό γίγνεσθαι φέρει το αποτύπωμα
των απλών ανθρώπων

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η προφορική ιστορία:
•«δομείται γύρω από τους ανθρώπους.
•ζωντανεύει την ίδια την ιστορία και διευρύνει
τον ορίζοντά της.
•φέρνει την ιστορία μέσα στην κοινότητα και τη
βγάζει έξω από αυτήν.
•προσφέρει μια αμφισβήτηση των κοινών τόπων
της ιστορίας.
•είναι ένα μέσο ριζικής μεταμόρφωσης της
κοινωνικής σημασίας της ιστορίας.»
•Paul Thompson, Φωνές από το παρελθόν Προφορική Ιστορία, 2002, 53.

Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

καταγράφει τις βιωμένες εμπειρίες
ανθρώπων

•

γεφυρώνει κενά στη γραπτή ιστορία,
αλλά

• συμβάλλει σε μια πληρέστερη
κατανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι

ΠΗΓΗ: Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν

Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
•

Η προφορική ιστορία είναι λεκτικά δομημένη
αφήγηση ζωής και προϋποθέτει μνήμη.

•

Ο
λόγος
των
προφορικών
μαρτυριών
ανασημασιοδοτείται μέσω της μνήμης, της λήθης,
της αποσιώπησης ή της απώθησης.

• Αξιοποιεί την ανάγκη των ανθρώπων να
διατηρήσουν ζωντανό το παρελθόν τους μέσα
από την κατάθεση του προσωπικού τους
βιώματος
ΠΗΓΗ Β.ΣΑΚΚΑ

Γιατί γοητεύει η Π.Ι.;
•
•Δημιουργεί νέες πηγές και νέες οπτικές του
παρελθόντος
•Δίνει φωνή στους «αφανείς» της ιστορίας
•Ενδυναμώνει ομάδες «ξεχασμένες» από την ιστορία
•Αποκαθιστά την πολλαπλότητα των ανθρώπινων
εμπειριών
•Μεταβιβάζει τη ζωντανή μνήμη στις επόμενες γενιές
•Συνιστά γόνιμη και ουσιαστική ανθρώπινη επικοινωνία

ΠΗΓΗ:

Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν

ΚΟΙΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
§

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές
την αναγκαιότητα επιλογής και
κριτικής
αξιολόγησης
των
ιστορικών πηγών.

§ Να αναπτύξουν την ικανότητα μέσα
από τη γνώση του παρελθόντος, να
κατανοήσουν
το
παρόν,
να
στοχαστούν για τα προβλήματά του
και
§ να προγραμματίσουν υπεύθυνα το
μέλλον τους
§ ΠΗΓΗ:Β.ΣΑΚΚΑ

ΑΝΑΔΙΦΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜEΣΑ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Υπότιτλος

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ένα πρόγραμμα προφορικής ιστορίας προσφέρει
ένα συγκεκριμένο στόχο και προσφέρει άμεσα
κάτι απτό.
• Προάγει τη συζήτηση και τη συνεργασία.
• Βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν
1.
2.

τις γλωσσικές τους ικανότητες,
ένα κριτήριο για το τι συνιστά τεκμήριο
(ιστορική πηγή),

3.

την κοινωνική τους ευαισθησία και

4.

δεξιότητες στη χρήση των μηχανημάτων.

ΠΗΓΗ
http://oralhistorygroups.gr/oralhistory/sxolikoprogramma/

Συλλέγοντας ιστορικά τεκμήρια οι μαθητές:

§ Αντιμετωπίζουν βασικά ζητήματα:
§ πότε να πιστέψουν μια πληροφορία και
§ πότε να αμφιβάλλουν γι αυτήν και
§ πώς να οργανώνουν την παρουσίαση
ενός συνόλου γεγονότων.
ΠΗΓΗ http://oralhistorygroups.gr/oralhistory/sxoliko-programma/

ΟΙ στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος
Μέσα από την αξιοποίηση του διαθέσιμου λόγου
της τοπικής κοινωνίας οι μαθητές κλήθηκαν να
κάνουν τη μνήμη αντικείμενο μελέτης. Στόχοι
•

Ιστορική γνώση(γνώση της γενικής ιστορίας
και της ιστορίας του τόπου.) «Όσο
περισσότερα γνωρίζει ο ερευνητής τόσο
περισσότερα μαθαίνει»Τ. Βερβενιώτη

•

Καλλιέργεια κριτικής σκέψης -Κριτική
αξιολόγηση των πηγών( τι λέγεται, πως και
γιατί λέγεται αλλά και τι δε λέγεται :σιωπές,
αποσιωπήσεις)

•

Συλλογική εργασία

•

Καλλιέργεια ενσυναίσθησης

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1.Μέθοδος «της δοκιμής και της πλάνης».: σε
πρακτικό επίπεδο οι μαθητές πραγματοποίησαν
δοκιμαστική συνέντευξη μεταξύ τους. Θέμα
:Εσωτερική μετανάστευση
Οδηγός συνέντευξης
Κατανομή ρόλων ( πληροφορητής, ερευνητής,
χειριστής βίντεο),
Διεξαγωγή της συνέντευξης : μαγνητοσκόπηση
Αναστοχασμός πάνω στη δοκιμαστική συνέντευξη:
Οι μαθητές κατέγραψαν τις εμπειρίες τους και
εστίασαν στις γνώσεις που αποκόμισαν
Εντόπισαν λάθη, παραλείψεις ,αστοχίες,
αποσιωπήσεις.

Προετοιμασία για την υλοποίηση των
συνεντεύξεων
• Ενημέρωση
για το ιστορικό πλαίσιο
εντός του οποίου έλαβε χώρα η
προφορική μαρτυρία που καταγράφηκε
(μετανάστευση από και προς την
Ελλάδα,
Β
Παγκόσμιος
Πόλεμος
Κυπριακό)
• Εντοπισμός των πληροφορητών
• Προετοιμασία του ερωτηματολογίου
• Παραχωρητήριο και βασικές αρχές
διεξαγωγής της συνέντευξης
• Διεξαγωγή της συνέντευξης
•

Απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων.

• Δημιουργία ευρετηρίου αποσπασμάτων
στις απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις

ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ
Το 4ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας θέλοντας να συμβάλλει
στη διάσωση της ζωντανής μνήμης του τόπου μας
υλοποιεί το
Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Αναδιφώντας το
παρελθόν μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες» με την
Ομάδα Προφορικής Ιστορίας. Σ’ αυτή την «Τράπεζα
Μνήμης»
κατατίθενται
ηχογραφημένες
και
βιντεοσκοπημένες
αφηγήσεις
ζωής
καθώς
και
φωτογραφικό και αρχειακό υλικό. Σκοπός της Συλλογής
είναι να διασωθούν για τις μελλοντικές γενιές σημαντικές
πτυχές της τοπικής ιστορίας και να διατεθούν στο
ευρύτερο κοινό για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς
σκοπούς.
Εκτιμώντας την ιστορική αξία της μαρτυρίας σας, σας
παρακαλούμε να την παραχωρήσετε στο Αρχείο μας,
υπογράφοντας το παρακάτω παραχωρητήριο.
Οι υπεύθυνοι καθηγητές
Μαργαρίτη Μαρία
Κουτίβα Ζαχαρούλα
Χρονίας Γεώργιος

Διά του παρόντος παραχωρώ στην Ομάδα Προφορικής Ιστορίας του 4ου Γενικού Λυκείου την ηχογραφημένη/βιντεοσκοπημένη μαρτυρία
μου και τα συνοδευτικά τεκμήρια. Η Ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε
έντυπες και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις (π.χ. σε CD, DVD, διαδίκτυο), σε διαλέξεις, σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και σε
μουσειακές εκθέσεις.
Περιορισμοί
¨ Επιθυμώ να διασφαλιστεί η ανωνυμία μου
¨ Επιτρέπω τη χρήση της συνέντευξής μου μόνο ύστερα από ….. χρόνια
¨ Άλλο
Όνομα Αφηγητή
Διεύθυνση και τηλ. Αφηγητή
Ημερομηνία
Υπογραφή
Εκ μέρους της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας του 4ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας
Όνομα Ερευνητή
Ημερομηνία
Υπογραφή

Φωτογραφίες από τις συνεντεύξεις

Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥNEΝΤΕΥΞΗ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ποιο είναι το όνομά σας ;
Πότε γεννηθήκατε και που;
Που μένετε τώρα;
Που περάσατε τα παιδικά σας χρονιά;
Πόσο χρονών ήσασταν όταν ξεκίνησε ο β΄ παγκόσμιος πόλεμος;
Πόσα ήταν τα μέλη της οικογένειά σας;
Πως μάθατε ότι ξέσπασε ο πόλεμος (χτύπησαν οι καμπάνες);
Ποια ήταν η αντίδρασή σας;
Ποιες ήταν οι πρώτες μνήμες από όταν μπήκαν οι Ιταλοί / Γερμανοί;

10.Πως συμπεριφέρονταν οι Ιταλοί / Γερμανοί;
11.Τι τρώγατε; Τι φορούσατε; Είχατε λάδι;

12.Ποια ήταν η καθημερινότητα των ανθρώπων;
13.Ήταν ανοιχτά τα σχολεία;
14.Κυκλοφορούσατε ελεύθερα στο χωριό; Φοβόσασταν τους
Ιταλούς/
Γερμανούς; Θυμάστε κάποιο περιστατικό;
15.Είχατε κάποιον δικό σας στο μέτωπο;
16.Υπήρχαν παιδιά στο μέτωπο από το χωριό; Γύρισαν όλα
πίσω; Επικοινωνούσαν με τους δικούς τους; Αν ναι, πως;
17.Φοβόσασταν για το μέλλον σας;
18.Μείνανε οι Ιταλοί / Γερμανοί στο χωριό; Και αν ναι, που;
19.Ποια ήταν η σχέση σας με το στρατό Κατοχής; Πεινάσετε
κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής;
20.Πώς μάθατε ότι έγινε η Απελευθέρωση; Ποια ήταν τα
συναισθήματά σας ;
21.Τι επακολούθησε μετά την Απελευθέρωση

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 4ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
«ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ»
Οδηγός Συνέντευξης
ΠΗΓΗ: http://oralhistorygroups.gr/pos-douleuoun-oiomades/research-interview/
1. Η μεταναστευτική διαδρομή
• Τόπος προέλευσης (πόλη-περιοχή): περιγραφή του τόπου στην
χώρα προέλευσης (της πόλης ή του χωριού) καθώς και της
κατοικίας του/της.
• Χρόνος και λόγοι μετανάστευσης: ποιο ήταν το πλαίσιο της
απόφασης για μετανάστευση και το είδος των λόγων που
οδήγησαν στη μετανάστευση (προσωπικοί, οικονομικοί,
πολιτικοί κ.λπ.)
• Χρόνοι, τόποι, τρόποι μετακίνησης:
• πότε έφυγε,
• πόσο καιρό το σκεφτόταν/προετοίμαζε,
• πώς και με ποιους το σχεδίασε,
• ποιοι ήταν οι σταθμοί του «ταξιδιού», τα προβλήματα της
μετακίνησης, τι αντιμετώπισε, πώς αντεπεξήλθε,
• αν είχε άδεια παραμονής και από πότε, αν είναι «νόμιμος/η»
τώρα

• Εγκατάσταση στην Ελλάδα και στην
Καλαμάτα:
• πότε ήρθε,
• ποιες ήταν οι συνθήκες, ποιοι ήταν οι τόποι
εγκατάστασης,
• πώς αποφάσισε να μείνει στην Καλαμάτα, για
ποιους λόγους
• Εικόνα για την Ελλάδα: ποια ήταν η εικόνα που
είχε, πώς είχε διαμορφώσει την εικόνα αυτή
• Σχέση μετανάστευσης με χώρα προέλευσης:
• αν υπάρχει στη χώρα του/της μεταναστευτική
κουλτούρα
• αν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα του/της

2. Απασχόληση/Οικονομική κρίση
• Απασχόληση και συνθήκες απασχόλησης/οικονομική
κατάσταση στη χώρα προέλευσης:
• αν και που δούλευε, ποιες οι συνθήκες,
• ποια ήταν η οικονομική του/της κατάσταση στην χώρα
προέλευσης,
• ποια ήταν η γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας
του/της
• Απασχόληση και συνθήκες απασχόλησης/οικονομική
κατάσταση στην Ελλάδα:
• ποια ήταν η πρώτη δουλειά
• δουλεύει τώρα και που
• ποιες οι εργασιακές συνθήκες και το εργασιακό καθεστώς
• πώς κρίνει την οικονομική του/της κατάσταση τώρα, αν τη
συνδέει με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, πώς
σκέφτεται να το αντιμετωπίσει

•

Επιχειρηματικότητα ομοεθνών στη γειτονιά/περιοχή:

• ποια εικόνα έχει για την επιχειρηματική δράση των ομοεθνών του/της στη
γειτονιά και γενικά, αν γνωρίζει τι είδους καταστήματα και επιχειρηματικές
δραστηριότητες υπάρχουν στην Καλαμάτα από τους ομοεθνείς του/της,
• αν και πώς σχετίζεται ο ίδιος/η ίδια με αυτή την επιχειρηματική
δραστηριότητα
3. Εκπαίδευση/μόρφωση
• Εκπαιδευτικό υπόβαθρο:
• αν και τι σπουδές έχει κάνει
• που έχει κάνει αυτές τις σπουδές κι αν συνεχίζει και πώς, γιατί έχει επιλέξει
τις συγκεκριμένες σπουδές και πώς κρίνει τώρα αυτή την επιλογή, αν
τον/την έχει βοηθήσει στην «ένταξη» στη γειτονιά και στη θέση του ως
μετανάστη/στριας
• Εκπαίδευση παιδιών: σε ποιο σχολείο πήγαν/πάνε,
• γιατί και πώς έγινε η επιλογή του σχολείου,
• τι θέλουν/προσδοκούν από την μόρφωση και τις σπουδές των παιδιών τους,
αν το συσχετίζουν με τη βελτίωση της μελλοντικής τους θέσης στην χώρα
εγκατάστασης

4. Γειτονιά και πόλη
Θα συμπεριληφθούν θέματα που αφορούν τη ζωή στην πόλη της Καλαμάτα
Η Καλαμάτα ως πόλη εγκατάστασης:

• λόγοι που επέλεξε την Καλαμάτα, που μένει,
• ποιες είναι οι συνθήκες διαμονής του/της,
• πώς χρησιμοποιεί τη γειτονιά του/της και τους τόπους της, σε ποιους
δρόμους, πλατείες, δημόσιους χώρους επιλέγει να συχνάζει και γιατί
• Τόποι και τρόποι δραστηριότητας:
• Πού κινείται, σε ποιες περιοχές της πόλης και για ποιους λόγους,
• σε ποια καταστήματα πηγαίνει και σε ποιους χώρους,
• τι είδους δραστηριότητες επιλέγει να αναπτύσσει/εμφανίζει στη
γειτονιά του/της, πώς μετακινείται και πού
• Η γνώμη για την πόλη:
• αν νιώθει ασφαλής και ικανοποιημένος/η,
• τι θεωρεί ότι έχει αλλάξει ή πρέπει να αλλάξει,
• αν αισθάνεται ρατσισμό στη γειτονιά του και με ποιον τρόπο
πιστεύει ότι εκδηλώνεται,
• ποιες δυνατότητες θεωρεί ότι του δίνει η Καλαμάτα
• αν και γιατί θέλει να αλλάξει περιοχή και πού σκέφτεται να πάει

5. Πολιτισμικές – πολιτικές πρακτικές

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Συμμετοχή σε συλλόγους/οργανώσεις:
αν είναι μέλος κάποιων τοπικών οργανώσεων ή
συλλόγων και ποιων
αν και σε ποιες πολιτισμικές δραστηριότητες
συμμετέχει,
αν έχει οι ίδιος/α κάποια πολιτισμική δράση και ποια,
αν υπάρχει πολιτική συνιστώσα στη δραστηριοποίησή
του/της πώς την εκφράζει και με τι διεκδικήσεις
σχετίζεται,
αν βλέπουν τον εαυτό του/της ως «πολίτη»
• Θρησκευτικότητα:
ποια η σχέση του/της με την θρησκεία του/της
πώς και πού εκδηλώνουν τη θρησκευτικότητά του/της
πώς θεωρούν ότι η θρησκεία επηρεάζει τη θέση του/της
ως μετανάστες,
ποια η γνώμη τους για την επίσημη θρησκεία της
Ελλάδας και την ορθόδοξη Εκκλησία

• Ελεύθερος χρόνος:
• πώς επιλέγει να περνά τον ελεύθερο χρόνο του/της, πού συχνάζει
και πώς διασκεδάζει, με ποιους και γιατί
6. Κοινωνικές/διαπροσωπικές σχέσεις – κοινωνικά δίκτυα
• Οι σχέσεις με τους ομοεθνείς/αλλοεθνείς/Έλληνες:
• από ποια εθνοτική ομάδα έχει φίλους,
• με ποιους κάνει περισσότερη παρέα και γιατί,
• με ποιους επιλέγει να διασκεδάζει και που,
• τι πιστεύει για τους «μεικτούς» γάμους, αν νιώθει ότι η
μετανάστευση στην Ελλάδα επηρέασε την κοινωνικότητά του/της
και πώς,
• ποια η σχέση τους με τους Έλληνες γείτονες
• Θα δεχόταν το παιδί του να έχει σχέση με αλλοεθνή;
• Κοινωνικά δίκτυα:
• αν τα χρησιμοποιεί και πώς
• αν τον/την έχουν βοηθήσει τα δίκτυα συγγένειας, εθνοτικής
ομοιογένειας ή τα ευρύτερα κοινωνικά δίκτυα της τοπικής
κοινότητας.

7. Αποτιμήσεις – συγκρίσεις – προοπτικές
• Η εικόνα τους ως μετανάστη/στριας αυτοεκτίμηση - αποτίμηση μεταναστευτικής
«σταδιοδρομίας» (ιστορίες μεταναστευτικής
επιτυχίας-αποτυχίας)
• Οι προσδοκίες στην αρχή-τώρα, τα μελλοντικά
σχέδια
• Η ζωή στις δύο χώρες (προέλευσηςεγκατάστασης)

ΚΥΠΡΟΣ
1.Πώς ονομάζεστε;
2.Πού και πότε γεννηθήκατε;
3.Πώς ήταν η πολιτική κατάσταση στο νησί όταν αρχίσατε να
αντιλαμβάνεστε τον εαυτό σας;
4.Ποια ήταν οι σχέση σας με τους Τούρκους κάτοικους του νησιού;
5.Στο νησί γινόταν προπαγάνδα υπέρ της Ελλάδας ή της Τουρκίας;
6.Είχατε την αίσθηση ότι η πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα
επηρέαζαν την Κύπρο;
7.Η επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα προκάλεσε
ανησυχία σε σας ως πολίτες ;
8.Είχατε πληροφορηθεί για βίαια γεγονότα σε βάρος
τουρκοκυπρίων πριν την εισβολή;
9.Όταν έγινε η εισβολή πού ήσασταν;
10.Τι συνέπειες είχε η εισβολή για σας και την οικογένειά σας;
11.Πώς επηρέασε την υπόλοιπη ζωή σας;
12.Σήμερα πηγαίνετε στην Κύπρο;

Αναστοχασμός και αξιολόγηση της καταγεγραμμένης
συνέντευξης ή μεταγραφής
(απομαγνητοφώνησης)
• Φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή επαφή /
επικοινωνία μεταξύ του ερευνητή και του
μάρτυρα;
• O ερευνητής ακούει και ανταποκρίνεται
στο μάρτυρα;
• Είναι αυτή μια καλή συνέντευξη; Γιατί;
(Robert Strandling, 2001)

Αξιολόγηση των μαρτυριών
Αξία. Είναι σχετική με το θέμα και το
αντικείμενο της έρευνας και χρήσιμη η
μαρτυρία;
• Αλήθεια. Υπάρχει επιρροή, υπερβολή –
υποστηρίζει αυτό το οποίο ήδη γνωρίζουν
οι ερευνητές-μαθητές;
• Αντιπροσωπευτικότητα. Υπάρχει η
πιθανότητα να έχουν παρασυρθεί οι
ερευνητές-μαθητές από κάτι το οποίο
φαντάζει ασυνήθιστο;
• Χρονολογία. Τοποθετήθηκαν τα γεγονότα
σύμφωνα με τη χρονική ακολουθία με την
οποία συνέβησαν;
(Phillip Ingram, (2001). Oral History,
Council of Europe Publishing)

Ένταξη της εργασίας στο γενικότερο
ιστορικό πλαίσιο (ιστορία της
μετανάστευσης, του Β’ Παγκοσμίου
πολέμου, του Κυπριακού). Επαγωγική
προσέγγιση της ιστορίας της χώρας
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