


 



Συνεργάτες – ερευνητές 2015-2016 

• Δενδρινός Γιώργος  

• Τεντόμας Αντώνης 

• Πιερράκος Πατρίκιος 

•  Σταματακάκου Μαρία  

•  Γαρμπή Νεφέλη-Μαρία 

• Αλεξοπούλου Μαριάννα 



• Ραφελέτου Ασπασία  

• Κουρκούτα Αναστασία  

• Νικολουδάκη Άννα  

• Πετράκου Αγγελίνα  

• Μπαρμπούνης Κώστας  

• Πολίτης Ηλίας  

• Τσίρμπα Μαργαρίτα 



• Φυτανή Μαρία Ελένη  

• Δόγιας Λευτέρης 



 



 



 













 









Εργαστήρι Ιστορίας- 
Ιστορικό Αρχείο Προφορικών 

Μαρτυριών 
Ερωτήματα 
• Πώς γράφεται η Ιστορία;  

• Τι είναι το ιστορικό τεκμήριο και με ποια κριτήρια 
επιλέγεται από τον ερευνητή;  

• Τι είναι η Προφορική Ιστορία;  

• Πώς καταρτίζουμε γενεαλογικά δέντρα;  

• Πώς η τοπική ιστορία, η ιστορία των οικογενειών, 
των επαγγελμάτων, των κτηρίων, της γειτονιάς και 
της πόλης μας μπορούν να αποκαλυφθούν;  



Όλοι μαζί, με οδηγό την Ιστορία 

• Διαβάσαμε 

• Γνωρίσαμε 

• Νιώσαμε 

• Παρακολουθήσαμε 

• Ερευνήσαμε 

• Συζητήσαμε 

• Συνθέσαμε 



Εργαστήρι Ιστορίας- 
Ιστορικό Αρχείο Προφορικών 

Μαρτυριών 
Ακόμη… 

• Πώς οι μνήμες και οι αφηγήσεις των δικών μας 
ανθρώπων μιλούν για το χθες μέσα από το πρίσμα 
του παρόντος;  

 

Και τελικά, 

• Τι νόημα έχουν όλα αυτά σήμερα και πώς μπορούν 
να μας οδηγήσουν σε μία άλλη βίωση της 
πραγματικότητας, σε μία άλλη κοινωνική 
συνείδηση; 

 



Κατανοήσαμε 
για πρώτη φορά ότι 

 η σχετικότητα των πραγμάτων και η 
υποκειμενικότητα αποτελούν αρετές όταν 
συνοδεύονται με αυστηρή επιστημονική μέθοδο, 

 στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες 
υποκείμενο και αντικείμενο της παρατήρησης 
ανήκουν στην ίδια κατηγορία, τον άνθρωπο, 

 ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του 
παρελθόντος και η γνώση του παρελθόντος 
λειτουργεί δεσμευτικά για το παρόν, 

 η καταξίωση της ιστορίας ως επιστήμης βρίσκεται 
στον βαθμό που μπορεί να δώσει λύσεις στα 
σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα 



 

• Τα σύνθετα κοινωνικά φαινόμενα και προβλήματα  
απαιτούν επίσης σύνθετα ερευνητικά εργαλεία για 
να κατανοηθούν και να λυθούν, 

 

• δηλαδή, επιστήμες όπως η κοινωνιολογία, η πολιτική 
οικονομία, η κοινωνική ανθρωπολογία, η ιστορική 
δημογραφία, η ιστορική κοινωνιολογία, η 
κυβερνητική, η εθνογραφία, η στατιστική κ.λ.π. 

 

• Συνεπώς η διεπιστημονικότητα αποτελεί κεντρικό 
διακύβευμα για την ιστορική επιστήμη και τον 
ιστορικό. 



• Τα ερευνητικά μας ερωτήματα απηχούν τις 
ιδεολογικές και αξιακές μας καταβολές. Δηλαδή, 
γράφουμε και διαβάζουμε την Ιστορία που 
ανταποκρίνεται στις Αξίες και τον Πολιτισμό μας. 

 

• Για να μας μιλήσουν τα τεκμήρια πρέπει να τους 
θέσουμε κατάλληλα ερωτήματα 
 

 



Ημερολόγιο (1908), Δ.Ε. 

                   ~1~ 



Τεκμήριο 1 Ε.Δ. (1908) 

 



Τεκμήριο 1 Ε.Δ. (1908) 

 



Τεκμήριο 2 Ε.Δ.  

 



Τεκμήριο 3 Ε.Δ.  

 



Τεκμήριο 3 Δ.Π.  



Τεκμήριο 3 Δ.Π.  

 



Τεκμήριο 3 Δ.Π.  
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Τρίτη, 7 Απριλίου 2015  
 

«... Ένα χρόνο αργότερα, το 2013 ακολούθησε η Ομάδα 
Προφορικής Ιστορίας Κολωνακίου (ΟΠΙΚΟ), αλλά και 
ο  Πειραιάς με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας του Κ. 
Μπέλση, καθηγητή του Ζαννείου Πρότυπου Πειραματικού 
Λυκείου Πειραιά.Η Ομάδα δημιούργησε ένα Ιστορικό Αρχείο 
το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς συγκεντρώνοντας και 
αναλύοντας προφορικές μαρτυρίες».  

 
ΑΦΗΓΗΣΗ ΖΩΗΣ                         

Ομάδες Προφορικής Ιστορίας  
 
 
Γράφει: Βάσω Μιχοπούλου  
 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27359&subid=2&pubid=113496372


 >ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ :Γρηγόρης Αμπατζόγλου, Μαρία Βλαχάκη, Brandon 
Butler, Ανδρομάχη Γκαζή, Arthur Chapman, Chris Edwards, Alan 
McCully, Gülçin Dilek, Dursun Dilek, Αντώνης Λιάκος, Amy Bartow 
Melia, Magdalena Mieri, Κωνσταντίνος Μπέλσης, Ρίκι Βαν 
Μπουσχότεν, Ειρήνη Νάκου, Sam Smith, Εσθήρ Σολομών, Yonghee 
Suh, Γιάννης Στογιαννίδης, Τέτη Χατζηνικολάου, Sonia Yaco, 
Makito Yurita, Louise Zarmati 

 



   

“Η ζωή δεν είναι αυτή που έζησε κανείς  

αλλά αυτή που θυμάται και όπως τη θυμάται  

για να την διηγηθεί.” 

  

Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές  

 

 



Εργαστήρι Ιστορίας  
Ιστορικό Αρχείο Προφορικών Μαρτυριών 

Ζαννείου Π. ΓΕΛ. Πειραιά  

(http://oralhistoryzanneio.blogspot.gr) 
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