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Ποιοτικός έλεγχος συνέντευξης και πρωτοκόλλων 



Τι προσφέρει το σύστημα Dedalo για την επιστήμη

 Αποθετήριο με στοιχεία για τους αφηγητές

 Αρχειοθέτηση οπτικοακουστικού υλικού και μεταδεδομένων

 Εργαλείο για απομαγνητοφώνηση, μετάφραση και ιστορική 

επεξεργασία

 Αποθήκευση φωτογραφικού υλικού

 Δημιουργία θησαυρού με καταχωρήσεις εγκυκλοπαιδικού 

χαρακτήρα





 Επεξεργασία μιας συνέντευξης στο Dédalo:

 1. Απομαγνητοφώνηση

 2. Ευρετηρίαση (Indexing)

 3. Μετάφραση

1. Aπομαγνητοφώνηση

Συνδυασμός οδηγιών από το Αρχείο Καταναγκαστικής Εργασίας του Ελεύθερου 

Πανεπιστημίου του Βερολίνου και του Visual History Archive του Πανεπιστημίου 

της Νότιας Καλιφόρνια.

Βάλαμε timecodes σχεδόν σε κάθε δύο γραμμές κειμένου – περίπου 110 

χαρακτήρες. Σε κάθε αλλαγή συνομιλητή timecode. Oι απομαγνητοφωνητές 

έπρεπε να ακούσουν πρώτα τη συνέντευξη για να κατανοήσουν το πνεύμα 

της. Οι λέξεις που ειπώθηκαν απ’ τους αφηγητές με λανθασμένο τρόπο, 

απομαγνητοφωνήθηκαν  επακριβώς, οι ασαφείς, ελλιπείς λέξεις με παρένθεση 

και παύλες. Δεν χρησιμοποιήσαμε υπογραμμίσεις, αστερίσκους και άλλα 

σύμβολα. Οι διάλεκτοι απομαγνητοφωνήθηκαν εξ ακοής και σε παρένθεση 

μπήκαν οι λέξεις στην καθομιλουμένη. Π.χ. κρητική διάλεκτος «επαέ»

καταγράφτηκε επακριβώς και σε παρένθεση (εκεί). Για άγνωστα τοπωνύμια 

έρευνα στο ίντερνετ ή καταγράφτηκαν όπως ειπώθηκαν και σε παρένθεση 

γράφτηκε η σωστή λέξη. Δεν χρησιμοποιήθηκαν επιφωνήματα όπως «ααα», 

«ωωω» κλπ. 



1. Απομαγνητοφώνηση

 Εξωγλωσσικά στοιχεία καταγράφτηκαν (γελάει- αναστενάζει- συγκινείται κ.ά.)

 Λάθος ονόματα στρατοπέδων συγκέντρωσης: το γεγονός αυτό μας 

υποχρεώνει να προσθέσουμε τον παράγοντα της έλλειψης υλικοτεχνικής 

υποδομής στην έτσι κι αλλιώς δύσκολη επανασύνδεση των αφηγητών με τα 

ονόματα των στρατοπέδων τα οποία προφανώς κατείχαν μόνο εξ ακοής, 

μολονότι έζησαν σε αυτά τις πιο δύσκολες και φρικτές στιγμές της ζωής 
τους. Π.χ. “Gusten”, “Manicholz”  Gusen, Münichholz





2. Ευρετηρίαση (Indexing) 

 1. Τίτλοι κεφαλαίων. 

2. Ταγκαρίσματα κεφαλαίων με λέξεις-κλειδιά.

3. Σημειώσεις (τα λεγόμενα notes). 

4. Μετάφραση βιογραφικών από τα αγγλικά στα ελληνικά. 

5. Λεζάντες φωτογραφιών. 

6. Μετάφραση του interview protocol από τα αγγλικά στα ελληνικά.



1. Δημιουργία κεφαλαίων





2. Ταγκαρίσματα κεφαλαίων με λέξεις-κλειδιά







Λέξεις-κλειδιά 





















Θεματικές περιγραφές
 Pool λέξεων-κλειδιών που άπτονται και της ιστορικής ανάλυσης και της 

ατομικής προσέγγισης













Καταχώρηση όρων στο Θησαυρό



Θησαυρός















3. Δημιουργία σημειώσεων (Notes)













Κατηγορίες εμπειρίας





3. Μετάφραση



Ευχαριστούμε πολύ όλες τις 

συνεργάτριες και τους συνεργάτες 

του προγράμματος! 


