
 

 

 

 

 

Έλα στο Istorima και γίνε μέλος ενός σημαντικού έργου συλλογής προφορικών 

ιστοριών από όλη την Ελλάδα.  

Ως Ερευνητής/Ερευνήτρια, θα εργάζεσαι στον τόπο σου και θα δώσεις την ευκαιρία 

σε κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας να αφηγηθούν τις ιστορίες τους για να διασωθούν 

και να αποτελέσουν μέρος της κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές. 

Για έξι μήνες θα καταγράφεις ιστορίες για τη ζωή στη Βόρεια Εύβοια, πριν την 

πυρκαγιά, όταν το δάσος και οι κάτοικοι συμβίωναν αρμονικά, αλλά και μετά την 

πυρκαγιά.  

Θα διαφυλάξουμε για το μέλλον αφηγήσεις για χαρές και λύπες, για όσα 

δημιουργήθηκαν, για όσα χάθηκαν, για όσα γίνονται προκειμένου να αναγεννηθούν 

οι καμένες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας και οι κάτοικοί τους. Οι ιστορίες που θα 

διασωθούν θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για το μέλλον και έμπνευση για νέες 

δράσεις. 

Αν ζεις στη Βόρεια Εύβοια, αγαπάς τον τόπο σου και τις ιστορίες των ανθρώπων της, 

όταν γίνεις Ερευνητής/Ερευνήτρια στο Istorima, θα εκπαιδευτείς στη διαδικασία 

καταγραφής ιστοριών, θα μάθεις τεχνικές συνέντευξης, θα συμμετάσχεις στη 

δημιουργία ενός σημαντικού, σύγχρονου αρχείου προφορικών ιστοριών, θα 

αποκτήσεις δεξιότητες, που θα σου φανούν χρήσιμες και για το μέλλον.  

 

Τους 6 μήνες που θα εργαστείς στο Istorima, θα ζήσεις μία μοναδική εμπειρία, 

γνωρίζοντας καλύτερα τους κατοίκους του τόπου σου και τις ιστορίες τους.    

Το Istorima ιδρύθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό 

και Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU) Katherine Fleming. Το 

Istorima είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και το έργο υλοποιείται με ιδρυτική 



 

δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Η αμειβόμενη απασχόληση κατοίκων 

της Βόρειας Εύβοιας εντάσσεται στην «Πρωτοβουλία στήριξης της Βόρειας Εύβοιας» 

του ΙΣΝ. 

Στα δύο χρόνια λειτουργίας του, το Istorima έχει εκπαιδεύσει κι απασχολήσει πάνω 

από 400 ερευνητές κι έχουν συγκεντρωθεί 10.000 ιστορίες από διάφορα μέρη της 

Ελλάδας. 

Αν θέλεις να διασώσεις τις ιστορίες των κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας δήλωσε 

συμμετοχή στο www.istorima.org  μέχρι τις 10 Ιουλίου.  

 


