
Τα  μετά  τη  
συνέντευξη  –
Μεταδεδομένα
ή  γιατί  η  συνέντευξη  δεν  έχει  
τελειώσει  με  τη  συνέντευξη!



Τι  υλικό  έχουμε  μετά  τη  λήξη  της  συνέντευξης

Παραχωρητή-‐
ριο

Τεκμήρια  που  
παραχώρησε  ο  
πληροφορητής  
(φωτογραφίες,  
έγγραφα  κτλ.)

Ηχητικό  
αρχείο
ή  /  και  

οπτικοακου-‐
στικό αρχείο



Ηχητικό  αρχείο  ή/  και  οπτικοακουστικό  
αρχείο

Αποθηκεύουμε  σε  δύο τουλάχιστον  μέσα  (υπολογιστής,        
σκληρός  δίσκος  κ.ά.)  καθώς  και  στον  σκληρό  δίσκο  της  
ομάδας.

Ελέγχουμε  αν  η  μεταφορά  των  αρχείων  έχει  γίνει  σωστά  
(υπάρχουν  διαθέσιμα  προγράμματα  στο  διαδίκτυο.  
Ενδεικτικά: http://sourceforge.net/projects/fsumfe/)

Δίνουμε  αντίγραφο  στον/στην  πληροφορητή  /τρια



Παραχωρητήριο
Έγγραφο  παραχώρησης  των  πνευματικών  
δικαιωμάτων  στον  ερευνητή  ή  στον  φορέα  
υπό  τη  στέγη  του  οποίου  δρα  αυτός

Το  συμπληρώνει  ο  αφηγητής/τρια ΜΕΤΑ  το  
τέλος  της  συνέντευξης

Το  σώζουμε  σε  ψηφιακή  μορφή  
(σκανάρισμα ή  φωτογραφία)

Δίνουμε  αντίγραφο  στον  
πληροφορητή/τρια



ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ

Παραχωρώ	  στην	  Ομάδα	  Προφορικής	  Ιστορίας	  Αθήνας	  (Ο.Π.Ι.Α.)	  και	  στην	  Αρχειακή	  Συλλογή	  Προφορικών	  
Μαρτυριών	  της	  Δημοτικής	  Βιβλιοθήκης	  του	  Δήμου	  Αθηναίων	  την	  ηχογραφημένη	  /	  βιντεοσκοπημένη	  
μαρτυρία	  μου	  και	  τα	  συνοδευτικά	  τεκμήρια.
Επιτρέπω	  τη	  χρησιμοποιήσή τους	  για	  μη	  κερδοσκοπικούς,	  ερευνητικούς,	  εκπαιδευτικούς,	  πολιτιστικούς	  
σκοπούς,	  την	  αξιοποίησή	  τους	  σε	  έντυπες,	  ηλεκτρονικές	  και	  διαδικτυακές	  δημοσιεύσεις,	  σε	  ραδιοφωνικές	  
και	  τηλεοπτικές	  εκπομπές	  και	  μουσειακές	  εκθέσεις,	  με	  αναφορά	  της	  πηγής,	  των	  στοιχείων	  μου	  ως	  αφηγητή,	  
καθώς	  και	  των	  στοιχείων	  του	  συνεντευκτή (ών)	  της	  Ο.Π.Ι.Α.

Εκτός	  από	  τη	  μαρτυρία	  μου	  παραχωρώ	  και	  τα	  εξής	  υλικά:
................................................................................................................................................	  

Περιορισμοί
☐ Κανένας	  προσωπικός	  περιορισμός
☐ Επιθυμώ	  να	  διασφαλιστεί	  η	  ανωνυμία	  μου
☐ Επιτρέπω	  τη	  χρήση	  της	  συνέντευξής	  μου	  μόνο	  ύστερα	  από	  ....	  χρόνια
☐ Επιτρέπω	  τη	  χρήση	  των	  υλικών	  που	  παραχώρησα	  μόνο	  ύστερα	  από	  ....	  χρόνια
☐ ...............................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο	  αφηγητή/	  τριας Ονοματεπώνυμο	  συνεντευκτή/ών
......................................................................	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .......................................................









Τεκμήρια  που  μας  παραχώρησε  ο  
πληροφορητής/τρια

Το  υλικό  σκανάρεται και  φυλάσσεται  σε  αρχείο  εικόνας  
(.jpg,  .pdf,  κλπ.)  

ή  εναλλακτικά  φωτογραφίζεταιà

Προσοχή  στις  συνθήκες  φωτογράφισης:  η  φωτογραφική  
μηχανή  πρέπει  να  είναι  παράλληλη  με  το  τεκμήριο,
ο  φωτισμός  πρέπει  να  είναι  διάχυτος  -‐ δεν  
χρησιμοποιείται  φλας.

Επιστρέφουμε τα  τεκμήρια  σε  καλή  κατάσταση  και  σε  
σύντομο  διάστημα  στον  κάτοχό  τους.



Φωτογραφία  της  οικογένειας  Τρίγκατζη,  στη  
Μαγνησία  της  Μ.  Ασίας,  στα  τέλη  του  19ου  αιώνα  –
Αρχείο  ΟΠΙΝΙ



Αρχείο Στ. Α. (ΟΠΙΑ)



Αρχείο  Α.Δ.  -
ΟΠΙΚΟ



➜Ημερολόγιο/Diary
➜Καρτέλα  συνέντευξης/Profil
➜Περίληψη/Sum
➜Απομαγνητοφώνηση/Rec
➜Αποσπάσματα/Cuts
➜Αρχειοθέτηση  της  
συνέντευξης

Όταν  γυρίσουμε  σπίτι  
γράφουμε  κατά  σειρά:



Ημερολόγιο  Ι

Επικεφαλίδα:  ονοματεπώνυμο  αφηγητή,  ημερομηνία  
συνέντευξης  και  αριθμό  συνέντευξης

Το  πλαίσιο της  συνέντευξης:  πώς  ήρθαμε  σε  επαφή  με  τον  
αφηγητή,  πού  έγινε  η  συνέντευξη,  περιγραφή  του  χώρου,  περιγραφή  του  
πληροφορητή  (εμφάνιση,  φυσιογνωμία,  ντύσιμο,  χαρακτήρας).  Ποιες  οι  
αρχικές  του  αντιδράσεις/  ήταν  πρόθυμος  να  μιλήσει/  εξέφρασε  επιθυμία  
να  μείνει  ανώνυμος;/Παραβρέθηκαν  και  άλλα  άτομα  στη  συνέντευξη;



Ημερολόγιο  ΙΙ
Η  διαδικασία της  συνέντευξης:  Περιγράφουμε  τη  σχέση  που  
αναπτύχθηκε  στη  διάρκεια  της  συνέντευξης  ανάμεσα  σε  μας  και  τον  
πληροφορητή.  
Σημειώθηκε  μεταβολή  αυτής  της  σχέσης  από  την  αρχή  ως  το  τέλος  της  
συνέντευξης;  
Υπήρξαν  στοιχεία  της  ταυτότητάς  μας  που  επέδρασαν  θετικά  ή  αρνητικά  
στη  συνέντευξη;
Υπήρχαν  σημεία  του  οδηγού  για  τα  οποία  δεν  ήθελε  να  μιλήσει  ο  
πληροφορητής;  
Για  ποια  ήταν  πιο  πρόθυμος  να  μιλήσει;
Υπήρχαν  σημεία  έντασης,  αμηχανίας,  συγκίνησης;  Πώς  αντιδράσατε;
Εκ  των  υστέρων,  σε  ποια  σημεία  σκέπτεστε  ότι  θα  έπρεπε  να  είχατε  
χειριστεί  τη  συνέντευξη  διαφορετικά;
Τι  μάθατε  προσωπικά  από  τη  διεξαγωγή  αυτής  της  συνέντευξης;



Ημερολόγιο  ΙΙΙ

Το  περιεχόμενο της  συνέντευξης:  
Σημειώνετε  ποια  θέματα  δεσπόζουν  στη  μνήμη  του  
αφηγητή.
Ποια  σημεία  της  συνέντευξης  φωτίζουν  ιδιαίτερα  το  θέμα  
που  ερευνάται.
Ποια  άλλα  σημεία  της  συνέντευξης  φαίνονται  σημαντικά.



Ημερολόγιο  -‐ Παράδειγμα  Ι

Ο  Λ.  Κ.  είναι ένας  ηλικιωμένος  άντρας  με  άσπρα  μαλλιά,  με  παλιά  αλλά  
ευπρεπή  ρούχα.  Ιδιαίτερα  ομιλητικός  με  ισχυρές  απόψεις  που  θέλει  να  
μοιραστεί  γύρω  από  τη  ζωή  και  τη  φιλοσοφία.  Πολύ  πρόθυμος  να  μιλήσει,  
αλλά  περισσότερο  για  τις  ιδέες  του  παρά  για  τη  ζωή  του.  Χαρακτηριστικά  
έμεινε  πολύ  στην  επαγγελματική  του  ζωή  και  δεν  αναφέρθηκε  παρά  
ελάχιστα  στην  προσωπική  του  ζωή.
Ήταν  ιδιαίτερα  άνετος  στην  συνέντευξη  και  μάλιστα  αποκάλυψε  πως  έχει  
ξαναπεράσει  παρόμοια  διαδικασία  για  μια  καναδική  παραγωγή  που  
αφορούσε  «Επαγγέλματα  που  χάνονται».  



Ημερολόγιο  Παράδειγμα  ΙΙ  

Η  αφηγήτρια  είναι  ηλικιωμένη,  βρέθηκε  στον  Αγιόκαμπο μετά  από  μια  
σοβαρή  περιπέτεια  της  υγείας  της,  η  οποία  βελτιώνεται  θεαματικά.  Είναι  
δραστήρια,  δυναμική,  σε  πολύ  καλή  φυσική  κατάσταση,  ντυμένη  άψογα,  
κοκέτα,  με  «αρχοντικό»  παρουσιαστικό  και  φυσιογνωμία.  Έχει  
αυτοπεποίθηση  και  δείχνει  να  έχει  αφηγηθεί  επανειλημμένα  αρκετά  από  
τα  περιστατικά  που  μας  είπε.
Μετά  από  μια  μικρή  αμηχανία  στην  εισαγωγή,  μιλάει  άνετα,  χωρίς  
δισταγμούς,  θυμάται  χωρίς  δυσκολία  όσα  λέει.
Δεν  εξέφρασε  επιθυμία  να  παραμείνει  ανώνυμη.



Ημερολόγιο  Παράδειγμα  ΙΙΙ  

Στο  πρώτο  μέρος  της  συνέντευξης  παραβρέθηκε  χωρίς  να  παρέμβει  η  
φίλη  της  Μ.  Σ.  (επόμενη  συνέντευξη),  με  την  οποία  μοιράζονται  εδώ  την  
ίδια  γκαρσονιέρα,  και  η  ανεψιά  της  Α.  Β,  στην  οποία  απευθύνεται  
μερικές  φορές  ή  ίδια  (π.χ.  όταν  λέει  «η  μαμά  σου»  κλπ.)  και  η  οποία  
γνωρίζει  μεγάλο  μέρος  από  το  περιεχόμενο  της  αφήγησης.  Θεώρησα  
καλό  να  παραβρεθεί  η  Α.  Β.,  επειδή  η  συνέντευξη  προέκυψε  ευκαιριακά,  
χωρίς  προηγούμενη  δική  μου  προετοιμασία  και  εκείνη  γνωρίζει  πολύ  
καλά  μεγάλο  μέρος  από  τα  περιστατικά  της  ζωής  της  αφηγήτριας,  
καθώς  και  το  πλαίσιο  μέσα  στο  οποίο  συντελέστηκαν.  
Στο  δεύτερο  μέρος  δεν  παραβρέθηκε  τρίτο  πρόσωπο.  Ωστόσο  είχαμε  2-
3  διακοπές  από  τηλεφωνήματα  και  εν  τέλει  επισκέψεις,  που  μας  
ανάγκασαν  να  διακόψουμε  για  μια  επόμενη  φορά.  



Ημερολόγιο  Παράδειγμα  ΙV

Το  κλίμα  κατά  τη  διάρκεια  της  συνέντευξης  ήταν  φιλικό.  Δεν  υπήρξαν  στιγμές  
αμηχανίας  από  πλευράς  του,  σε  αντίθεση  ίσως  με  τους  συνεντευξιαστές,  που  
κλήθηκαν  να  αντιμετωπίσουν  κάποια  απροσδόκητα  σχόλια  που  αφορούσαν  τις  
προσωπικές  πεποιθήσεις  και  θεωρίες  του  Λ.  Κ.,  ο  οποίος  έχει  μερικές  ιδιαίτερες  
φιλοσοφικές  ανησυχίες.  Θεωρούμε  πως  αν  και  δεν  φάνηκε  επ’  ουδενί  η  διαφωνία  μας,  
οι  δικές  μας  θέσεις και  ο  περιορισμένος  χρόνος  που  μας  αφιέρωσε  δεν  επέτρεψαν  την  
οικοδόμηση  μιας  πιο  ζεστής  συζήτησης  και  σχέσης.
Η  απειρία  και  ο  περιορισμένος  διαθέσιμος  χρόνος  θεωρούμε  πως  επέδρασαν  αρνητικά  
στη  διαδικασία.  Βιαστήκαμε  στις  ερωτήσεις  και  στην  εναλλαγή  των  θεμάτων,  η  
μετάβαση  από  το  ένα  θέμα  στο  άλλο  ήταν  κάπως  άγαρμπη  και  μια  ερώτηση  έγινε  
υποδεικνύοντας  μια  θέση.  Θεωρούμε  επίσης  πως  ήμασταν  αρκετά  σφιγμένες  καθ’  όλη  
τη  διαδικασία.    Εν  τέλει  η  όλη  συνέντευξη  ήταν  κάπως  επιδερμική.  



Ημερολόγιο-‐ Παράδειγμα  V

Πάντως,  δεν  μπορώ  να  πω  πως  η  σχέση  μαζί  της  ήταν  ομοιόμορφη  από  την  αρχή  
μέχρι  το  τέλος,  αλλά,  αντίθετα,  εξελίχτηκε.  Νομίζω  πως  με  το  ενδιαφέρον  και  το  
σεβασμό  που  της  έδειχνα,  τη  βοήθησα  να  δείξει  όλο  και  μεγαλύτερη  εμπιστοσύνη  
σε  μένα  και  να  ανοίγεται  και  αυτό  φάνηκε  κυρίως  στη  συζήτησή  μας  για  το  πώς  
έφυγε  από  το  εργοστάσιο  του  Ματσάγγου.  Ενώ  δηλαδή  αρχικά  μου  είπε  πως  την  
έδιωξαν  επειδή  είχε  κάνει  κάποια  ζημιά,  αργότερα  που  τη  ρώτησα  τι  ζημιά  είχε  
κάνει,  μου  είπε  πως  δεν  έφυγε  για  ζημιά,  αλλά  γιατί  δεν  την  άφηνε  ο  άντρας  της  να  
εργάζεται  πλέον,  επειδή  τη  ζήλευε.  Κι  όταν  στο  τέλος  τη  ρώτησα  τι  άκουγε  ο  
άντρας  της  για  το  εργοστάσιο  και  θέλησε  να  τη  σταματήσει,  εκείνη  μου  
αποκάλυψε:  «Σιγά  μη  με  έκοβε  αυτός  από  τη  δουλειά.  Απλώς  έμεινα  έγκυος,  
ήμουν  αστεφάνωτη  και  ντρεπόμουν  να  εμφανιστώ  στο  εργοστάσιο».  Νομίζω  πως  
η  εξέλιξη  της  κουβέντας  στο  σημείο  αυτό  δείχνει  τη  σταδιακή  οικοδόμηση  μιας  
σχέσης  εμπιστοσύνης.



Καρτέλα  συνέντευξης  /  Profile

➜Στοιχεία  συνέντευξης: ημερομηνία/τόπος/μέσο  
καταγραφής/διάρκεια  συνέντευξης  

➜Στοιχεία  αφηγητή:  όνομα/επάγγελμα  (και  πατέρα  και  
μητέρας)/ημερομηνία  γέννησης/οικογενειακή  
κατάσταση/εκπαίδευση/δράση/μετακινήσεις

➜Στοιχεία  ερευνητή:  ονοματεπώνυμο  και  τα  έγγραφα  
που  προσκομίζει  εκτός  του  ηχητικού,  δηλαδή:  
παραχωρητήριο,  ημερολόγιο,  περίληψη,  
απομαγνητοφώνηση,  άλλα  τεκμήρια  (π.χ.  φωτογραφίες)







Η  περίληψη/  SUM

➜Περιέχει  συνοπτικά  τα  κεντρικά θέματα  της  συνέντευξης  
(ονόματα,  τόποι,  γεγονότα,  θεματικές). Δεν  πλατειάζει

➜Παραπέμπει  στον  χρονικό  κωδικό  του  ηχητικού  αρχείου

➜Αποτελεί  οδηγό για  τον  μελλοντικό  χρήστη  ώστε  να  βρει  
εύκολα  τα  σημεία  της  συνέντευξης  που  τον  ενδιαφέρουν

➜Η  έκταση της  περίληψης  είναι  ανάλογη  με  τη  διάρκεια  της  
συνέντευξης  (250  λέξεις  για  κάθε  30΄  ηχογράφησης).  Αν  
υπάρχει  πλήρης  απομαγνητοφώνηση  μπορεί  να  είναι  
μικρότερη.

➜Πολύ  χρήσιμο  το  ευρετήριο/index.







Η  απομαγνητοφώνηση/  REC

➜Γίνεται  από  τον  συνεντευκτή

➜Πρέπει  να  μεταφέρει  τα  λόγια  πληροφορητή  –
ερευνητή,  όπως  ακριβώς ειπώθηκαν:  με  τα  
συντακτικά  λάθη, τους  ιδιωματισμούς,  δισταγμούς,  
επαναλήψεις,  σιωπές,  συναισθηματικές  αντιδράσεις,  
διακοπές  

➜Παρεμβάσεις  ερευνητή  μέσα  σε  […]

➜Σημειώνουμε:  ασάφειες  μέσα  σε  αγκύλες  [Δ.Α.  1]  
=δεν  ακούγεται  μια  λέξη  ή  [χτυπάει  το  τηλέφωνο],  
[γέλιο],  [κλάμα],[μπήκε  κάποιος]



Η  απομαγνητοφώνηση/  REC

➜ Άλλα  σύμβολα:  /,//,///  =    σιωπές  συγκινησιακά      
φορτισμένες.  (…)  =  δισταγμοί

➜Σημεία  στίξης:  για  να  αποδοθεί  η  προφορικότητα
(ερωτηματικά,  θαυμαστικά,  εισαγωγικά  για  τον  λόγο  
άλλου  που  μεταφέρει  ο  πληροφορητής  ατόφιο  κλπ.

➜Το  σύστημα  μεταγραφής  μπορεί  να  ποικίλει,  αρκεί  
να  υπάρχει  συνέπεια:  π.χ.  έμφαση  àμε  bold,  ή  !  
Υψώνει  τη  φωνή:  με  κεφαλαία,  χτυπάει  το  τραπέζι,  
κλπ.  









Η  απομαγνητοφώνηση

Πλήρης   Θεματική

Καταγράφονται  μόνο
τα  θέματα,  κάποια  από  
τα  οποία  θα  
απομαγνητοφωνηθούν
όποτε  χρειαστεί  για  την  
έρευνα

Μικτή

Γίνεται  επιλεκτική
απομαγνητοφώνηση  
κάποιων  τμημάτων  
της  συνέντευξης,  
ενώ  καταγράφονται  
ως  θέματα  τα  
υπόλοιπα.



Παράδειγμα  μικτής  
απομαγνητοφώνησης

Μικτή



Αποσπάσματα  CUTS

Η  απομαγνητοφωνημένη  συνέντευξη  χωρίζεται  σε  μικρότερες  
ενότητες  (αποσπάσματα-‐cuts)  με  υπότιτλους  που  παραπέμπουν  
στη  θεματική και  τη  χρονική περίοδο,  καθώς  και  στο  χρονικό  
κωδικό  του  ηχητικού  αρχείου

àΔημιουργείται έτσι ένα ευρετήριο à ένα αρχείο, όπου θα
καταχωρούνται τα αποσπάσματα των συνεντεύξεών της ανά
θεματική ενότητα και εποχή.



Αποσπάσματα  CUTS



Ονομασία  
αρχείων

➜Κοινός τρόπος  ονομασίας  
των  αρχείων  στους  τόπους  
καταχώρησης  τους  (PC,  
masterlog, CD κλπ.)

➜Λατινικό  αλφάβητο-‐
κεφαλαία  γράμματα-‐κάτω  
παύλα.

➜Τρία  μέρη:  (1)όνομα  
ερευνητή  _  (2)αφηγητή  _  
(3)περιεχόμενο  
➜ (μέχρι    5-‐6  γράμματα  κάθε  
μέρος)



Ονομασία  αρχείων

Ονομασία  περιεχομένου:  

ηχητικό  αρχείο  =  AUDIO

οπτικοακουστικό  αρχείο  =
VIDEO

παραχωρητήριο  = PARAH

ημερολόγιο  = DIARY

προφίλ  συνέντευξης  = PROFIL

απομαγνητοφώνηση  = REC

περίληψη  = SUM

αποσπάσματα  = CUTS



Παράδειγμα  ονομασίας  αρχείων  

Η  Τασούλα  Βερβενιώτη (TAVER)  πήρε  συνέντευξη  από  
πήρε  συνέντευξη  από  τον  Μιχάλη  Δημητρίου  (MIDIM).  
Τότε  τα  αρχεία  που  θα  αποθηκευτούν  στον  εξωτερικό  
δίσκο  της  ομάδας  (αλλά  και  στον  δικό  σας  υπολογιστή  
και  στο  Masterlog)  θα  πρέπει  να  ονομαστούν  ως  εξής:
➜TAVER_MIDIM_AUDIO
➜TAVER_MIDIM_VIDEO
➜TAVER_MIDIM_PARAH
➜TAVER_MIDIM_DIARY
➜TAVER_MIDIM_PROFIL
➜TAVER_MIDIM_REC
➜TAVER_MIDIM_SUM
➜TAVER_MIDIM_CUTS

➜Μια  σωστή  αρχή  προμηνύει  και  μια  καλή  συνέχεια.



Η  αρχειοθέτηση  και  φύλαξη  του  παραγόμενου  υλικού  -‐
Masterlog

Όλα  τα  παραπάνω  αρχεία  μπαίνουν  σε  ένα  κοινό  φάκελο,  που  είναι  ο  
φάκελος  της  συγκεκριμένης  συνέντευξης.    Εδώ:    «TAVER_MIDIM»

Κάθε  τέτοιος  φάκελος  φυλάσσεται  σε  2  αντίγραφα  από  τον  κάτοχό  του  και  σε  ένα  
ακόμα  π.χ.  κοινός  σκληρός  δίσκος  της  ομάδας (αντίγραφο  ασφαλείας)

Συνοδεύεται  πάντα  από  το  masterlogà ένα  αρχείο  Excel  στο  οποίο  καταχωρούνται  
κωδικοποιημένα  και  ταξινομημένα  όλα  ανεξαιρέτως  τα  αρχεία  της  ομάδας.  

Είναι  η  συνολική  εικόνα  της  δουλειάς  της  ανά  πάσα  στιγμή!



Masterlog








