Οδηγός
Συνέντευξης
Η εμπειρία της ΟΠΙΑ και της ΟΠΙΝΙ
Άννα Τρίγκατζη

Δομή του Οδηγού
o Ξεκινήστε με τις πιο "ανώδυνες" ερωτήσεις
o
o
o
o

o

(π.χ. βιογραφικά στοιχεία, παιδική ηλικία)
Αφήστε τις "απειλητικές" για αργότερα
Χωρίστε τον οδηγό στα επί μέρους θέματα που θέλετε
να θίξετε, ενδεχομένως σε χρονολογική σειρά
Προσέξτε τον τρόπο με τον οποίο το ένα θέμα
συνδέεται με το άλλο
Στις περισσότερες έρευνες είναι χρήσιμο να πάρετε
όλη την αφήγηση ζωής του πληροφορητή
Διατυπώστε και ξαναδιατυπώστε τις ερωτήσεις μέχρι
να βρείτε την πιο αποδοτική μορφή

Τύπος Ερωτήσεων
Ερωτήσεις προς αποφυγή
 κλειστές ερωτήσεις
(που μπορούν να απαντηθούν με ένα "ναι" ή "όχι")
 διπλές ή περίπλοκες ερωτήσεις
 "υποδεικτικές" ερωτήσεις (που εμπεριέχουν την
αναμενόμενη απάντηση)
 ασαφείς ερωτήσεις (π.χ. με διπλό νόημα)
 ερωτήσεις με ειδικευμένους επιστημονικούς όρους
 απειλητικές ερωτήσεις
(που οδηγούν τον πληροφορητή σε στάση άμυνας)
 "φορτισμένες" ερωτήσεις
(π.χ. που υποδηλώνουν μια αρνητική στάση του
ερευνητή)

Αποδοτικές ερωτήσεις
 ανοιχτές ερωτήσεις
 σαφείς και συγκεκριμένες ερωτήσεις
 "ουδέτερες" ερωτήσεις
(που δεν περιέχουν κρίση)

Οδηγός Συνέντευξης ΟΠΙΑ
Θεματικές Οδηγού Συνέντευξης
O Βιογραφικά
O Μετανάστευση (εσωτερική–εξωτερική)
O Οικογενειακή ζωή
O Παιδική και εφηβική ηλικία- εκπαίδευση
O Η ζωή στην πόλη της Αθήνας
O Γάμος και Παιδιά
O Τρίτη Ηλικία
O Συμπέρασμα
O Η δικτατορία Μεταξά (1936-1941)
O Η δικτατορία των συνταγματαρχών (1967-1974)
O Ο Πόλεμος
O Η Κατοχή
O Η Αντίσταση
O Η Απελευθέρωση – Τα Δεκεμβριανά
O Ο Εμφύλιος
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Ζητούμε αν έχουν να μας δείξουν φωτογραφίες, ενθύμια, επιστολές, κάρτες και,
γενικώς, ό, τι αναμνηστικά της εποχής υπάρχουν

Η ζωή στην πόλη της Αθήνας
o Γιατί ήρθατε να μείνετε στη συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας;
o Μένατε σε μονοκατοικία ή σε πολυκατοικία; Οδός και
o
o

o
o
o
o
o
o

αριθμός;
Ανήκε στην οικογένειά σας το σπίτι/διαμέρισμα ή ήταν
ενοικιαζόμενο;
Στη δεύτερη περίπτωση, πού διέμενε ο ιδιοκτήτης; Πώς ήταν οι
σχέσεις σας μαζί του;
Πότε είχε χτιστεί το κτίριο και ποιο ήταν το αρχιτεκτονικό του
ύφος; Υπάρχει ακόμα σήμερα;
Αν ήταν πολυκατοικία: Πόσοι όροφοι υπήρχαν; Πόσα
διαμερίσματα συνολικά;
Εσείς σε ποιόν όροφο μένατε;
Υπήρχε θυρωρός; Ασανσέρ; Κεντρική θέρμανση;
Υπήρχαν, εκτός από τις κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι,
μαγαζιά, εργαστήρια κ.λπ. στο κτίριο;
Οι ένοικοι ήταν όλοι ελληνικής καταγωγής; Είχαν γεννηθεί
στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις; Υπήρχαν αλλοδαποί και αν ναι,
ποιας εθνικότητας; Ποια η σχέση σας μαζί τους;

o Διέμεναν μαζί σας άλλα συγγενικά πρόσωπα ή υπενοικιαστές;
o Πώς περνάγατε στο σπίτι των γονιών σας; Υπήρχε ικανοποιητική επάρκεια

o

o

o
o
o
o

o

υλικών μέσων, υπήρχαν δυσάρεστες ελλείψεις; Συγκρίσεις με άλλες
οικογένειες στη γειτονιά.
Ποια η σχέση σας με τους γείτονές σας; Σας βοηθούσε κάποιος, όταν είχατε
δυσκολίες;
Υπήρχαν στη συνοικία σας ή στις παρυφές της διακριτά «χωριστές»
γειτονιές, π.χ. μικρασιατών προσφύγων, μετοίκων από την ελληνική
επαρχία, αλλοεθνών, αλλόγλωσσων, αλλόθρησκων (εβραίοι) κ.λπ.; Υπήρχε
σύγκρουση μεταξύ τους;
Περιγράψτε μας τις γειτονιές των ευκατάστατων.
Τι θυμάστε από τις φτωχογειτονιές, από την ποιότητα των ανθρώπων σε
αυτές;
Υπήρχε κινητικότητα μεταξύ των κοινωνικών στρωμάτων;
Τι είδους κτίρια υπήρχαν στη γειτονιά; Πολυκατοικίες, μονοκατοικίες;
Υπήρχαν επαγγελματικοί χώροι (καταστήματα, γραφεία κ.λπ.); Ελεύθεροι
χώροι (παιδικές χαρές, πάρκα, οικόπεδα); Οι δρόμοι ήταν
ασφαλτοστρωμένοι; Αν όχι θυμάστε πότε ασφαλτοστρώθηκαν;
Ποιοι ήταν οι κύριοι δρόμοι της περιοχής; Ποια τα χαρακτηριστικά τους;

o

o
o
o
o

o
o

o
o
o

Ο δημόσιος χώρος, τα στέκια, μικρομάγαζα (περίπτερο, κουρείο, μπακάλικο,
μανάβικο, καρβουνιάρικο/κρασοπουλειό, παγοπώλης, ψιλικατζίδικο,
καφενείο, μαγειρείο-ταβέρνα, κ.λπ.)· εικόνες και διάφορα χαρακτηριστικά
συμβάντα γύρω από αυτά.
Υπήρχαν πλανόδιοι πωλητές;
Πολιτικές συζητήσεις γίνονταν στα καφενεία ή σε άλλους δημόσιους χώρους;
Πάρκα, πλατείες, σημαντικά ή όμορφα κτίρια, εκκλησίες.
Διασκέδαση; Θέατρο, κινηματογράφος, παραστάσεις καραγκιόζη; Κέντρα
διασκέδασης με ζωντανή μουσική, χορό κ.λπ.; Οι ταβέρνες, τα αναψυκτήρια,
κάποιο επιθεωρησιακό θέατρο; Η λατέρνα, το γραμμόφωνο, το ραδιόφωνο;
Θυμάστε γνωστά βιβλιοχαρτοπωλεία; Πόσο χώρο είχε στη ζωή της συνοικίας
το βιβλίο;
Υπήρχαν κακόφημα στέκια, χαρτοπαικτικές λέσχες κ.λπ.; Θυμάστε
χαρακτηριστικούς θαμώνες αυτών των χώρων;
Δημόσια νοσοκομεία; Θεραπευτήρια, ψυχοθεραπευτήρια, ιδρύματα χρονίων
νοσημάτων κ.λπ.; Ιδιωτικά ιατρεία και κλινικές που υπήρχαν στην περιοχή.
Υπήρχαν ιδρύματα περίθαλψης απόρων;
Θυμάστε επαίτες να χτυπούν την πόρτα σας για βοήθεια, να ζητιανεύουν στους
δρόμους, έξω από τις εκκλησίες κ.λπ.;
Περιγράψτε περίεργους, ιδιόμορφους, γραφικούς τύπους της συνοικίας.

o Δημόσιες εκδηλώσεις. Θρησκευτικές εορτές, εθνικές επέτειοι,
o
o
o

o

o

o

σχολικές γιορτές, παρελάσεις.
Υπήρχαν σύλλογοι, αθλητικά σωματεία; Συμμετείχατε σε αυτά;
Υπήρχαν πρόσκοποι στην περιοχή σας; Συμμετείχατε στις
εκδηλώσεις τους;
Θυμάστε ο ίδιος ή έχετε ακούσει σχετικά με προσωπικότητες
της δημόσιας ζωής (πνευματικούς ανθρώπους, συγγραφείς,
ποιητές, καλλιτέχνες, ηθοποιούς, πολιτικούς, κληρικούς,
γνωστούς γιατρούς, επώνυμους οικονομικούς παράγοντες,
επιχειρηματίες, ευεργέτες κ.ά.), που να διέμεναν στην περιοχή
σας ή που, έστω, η περιοχή να ήταν στο επίκεντρο της δράσης
τους;
Ποια ήταν η σχέση της συνοικίας με το κέντρο της Αθήνας
και με τις όμορές της περιοχές; Πηγαίνατε στο κέντρο της
Αθήνας; Πότε; Πόσο συχνά; Για ποιους λόγους;
Πόσα χρόνια μείνατε σε αυτή τη γειτονιά; Ποια ήταν η
φυσιογνωμία της συνοικίας σας τότε; Πόσο άλλαξε η γειτονιά
στη διάρκεια της διαμονής σας εκεί;
Έπαιξε ρόλο η αντιπαροχή στην αλλαγή αυτή;

o Μετακομίσατε κάποια στιγμή σε άλλη γειτονιά και γιατί; Τι

o
o

o
o
o

o
o
o

άλλαξε τότε στη ζωή σας;
Σε ποια περιοχή της Αθήνας διαμένετε σήμερα;
Θυμάστε πώς ήταν διαφορετικά τα πράγματα, όταν λιγότεροι
άνθρωποι είχαν αυτοκίνητοΌσον αφορά τα ψώνια, πώς έχει
αλλάξει ο τρόπος που ψωνίζετε; Από πού ψωνίζατε
παλαιότερα; Από πού τώρα;
Έχουν αλλάξει τα τυπικά γεύματα από την παιδική σας ηλικία
(θρησκευτικές ή εθνικές διατροφές);
Διαμένουν στην τωρινή σας γειτονιά μετανάστες; Πώς
νιώθετε απέναντί τους; Πώς τους αντιμετωπίζει η κοινότητα;
Ποια προβλήματα αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας
στην πόλη;
Έχει αλλάξει η ζωή σας στην Αθήνα με την κρίση; Σε ποια
πράγματα;
Πώς αντιμετωπίζετε την κρίση; (Αν πρόκειται για άτομο
μεγαλύτερης ηλικίας) Σύγκριση με την περίοδο της Κατοχής.
Τι σας λείπει από την Αθήνα; Τι θα θέλατε να βελτιωθεί;

Οδηγός Συνέντευξης ΟΠΙΝΙ
Α. Ομάδα Βιομηχανίας-Αποβιομηχάνισης

Θεματικές Ενότητες
o Προσωπική ζωή
o Εργασία – Παραγωγή
o Ελεύθερος χρόνος – Καθημερινή ζωή

o Σημαντικά ιστορικά γεγονότα

(δικτατορία Μεταξά, πόλεμος, κατοχή,
αντίσταση, εμφύλιος, δεκαετία 50-60,
χούντα, μεταπολίτευση)

Εργασία - Παραγωγή
O Ξέρατε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου; Είχε άλλες
O
O
O
O
O
O
O
O
O

δραστηριότητες οικονομικές σε αυτήν ή σε άλλες περιοχές;
Το εργοστάσιο ανήκε σε αλυσίδα εργοστασίων;
Υπήρξε έμφυλος καταμερισμός εργασίας στην παραγωγή;
Ποια η σχέση σας με τους προϊσταμένους και την εργοδοσία;
Ποιες ήταν οι εργασιακές σχέσεις που υπήρχαν στο
εργοστάσιο;
Δουλέψατε σε ένα ή περισσότερα εργοστάσια της περιοχής;
Ποια και πόσα ωράρια είχε το εργοστάσιο;
Πού βρισκόντουσαν οι πρώτες ύλες;
Πώς γινόταν η κατάρτιση και η ειδίκευση στην εργασία;
Πόσες ειδικότητες και ποιες είχε το εργοστάσιο;
Πώς πληρωνόσασταν (με το κομμάτι ή ωράριο); Πόσες
βάρδιες είχε το εργοστάσιο; Δινόντουσαν άδειες και
επιδόματα; Είχατε άλλα εισοδήματα την περίοδο που
εργαζόσασταν στο εργοστάσιο για να «τα βγάλετε πέρα»;

o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o

o

Ποιο ήταν το ύψος των αμοιβών σας; Σας έφταναν για τα βασικά αγαθά
(ψωμί κλπ); Ποιο ήταν το κόστος ζωής;
Υπήρχαν αρρώστιες σχετικά με την παραγωγική διαδικασία (π.χ.
αναπνευστικά); Ποίες ήταν οι συνθήκες υγιεινής του εργοστασίου;
Υπήρχε άγχος απολύσεων των εργαζομένων;
Υπήρχαν πρόστιμα; Επιβάλλονταν εύκολα;
Ποιο ήταν το εύρος ηλικίας των εργαζομένων; Υπήρχε παιδική εργασία;
( Σημείωση: πρέπει να ορίσουμε τι ηλικίες εννοούμε όταν μιλάμε για
«παιδιά»)
Υπήρχε συνδικαλιστικό σωματείο του εργοστασίου; Ήταν κλαδικό ή
όχι;
Υπήρξαν διαμάχες για το είδος του σωματείου (κλαδικό ή όχι); Τί
μεταχείριση είχατε από άλλους συνδικαλιστές αλλά και από την
εργοδοσία;
Είχατε επαφές με συνδικαλιστικά όργανα άλλων εργοστασίων;
Γνωρίζετε αν έχουν γίνει κινητοποιήσεις; Αν ναι συμμετείχατε σε αυτές;
Ποια ήταν τα αιτήματα;
Ποιες ήταν οι πολιτικές καταβολές του συνδικαλιστικού οργάνου;
Υπήρξαν εργατικά ατυχήματα στο εργοστάσιο; Τα θύματα πήραν τα
χρήματα που διακαιόντουσαν; Ποια η αντίδραση προϊσταμένων και
εργοδοσίας;
Πώς άλλαξαν με τον καιρό οι συνθήκες εργασίας στο εργοστάσιο;

o Υπήρξε εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή σας

o

o
o

o
o
o

o

(εκμηχάνιση, νέα μηχανήματα) ή αναδιοργάνωση στην
παραγωγή;
Ποιοι άλλοι τύποι παραγωγής υπήρχαν στην περιοχή
(οικοτεχνία κλπ) και ποια η σχέση τους με την παραγωγή της
περιοχής;
Τι είδους άλλες επιχειρήσεις σχετικές με τον κλάδο σας
λειτουργούσαν παράλληλα στην περιοχή (ταπητουργία κ.α.);
Ποια ήταν η ατομική σας στρατηγική και η πορεία εργασίας
μετά από το κλείσιμο του εργοστασίου; Ποια είναι η
οικονομική σας κατάσταση μετά την αποβιομηχάνιση της
περιοχής;
Ήσασταν κάτοικος της περιοχής ή ήρθατε εδώ για εργασία;
Εργαζόντουσαν πολλοί μετανάστες/ πρόσφυγες στο
εργοστάσιο;
Τι γνωρίζετε για την δράση του εργατικού ΕΑΜ στην περιοχή;
Τι γνωρίζετε για το μπλόκο της Καλογρέζας;

Β. Ομάδα ΠροσφύγωνΜεταναστών_Πολιτισμού
1. Πρόσφυγες

Θεματικές Ενότητες



Ζωή πριν από την προσφυγιά
Μικρασιατική εκστρατεία-καταστροφή-ανταλλαγή
πληθυσμών
 Υποδοχή και εγκατάσταση στην Ελλάδα
o Η υποδοχή των προσφύγων στην Ελλάδα
o Εγκατάσταση - συνθήκες εγκατάστασης
o Το προσφυγικό σπίτι
o Εργασία
o Κοινωνική ζωή - κοινωνικές σχέσεις - αλληλοβοήθεια
o Διασκέδαση
o Οικογενειακή ζωή - οικογενειακές σχέσεις
o Πολιτική ζωή – πολιτική τοποθέτηση
o Θρησκευτική ζωή
o Εκπαίδευση
o Ο άνδρας
o Η γυναίκα
o Το παιδί
o Ήθη και έθιμα στον ετήσιο κύκλο
o Ήθη και έθιμα στον κύκλο της ζωής (γέννηση – γάμος – θάνατος)
o Επίσκεψη του τόπου καταγωγής

Η γυναίκα
o

o

o
o
o

o

o

Ποια ήταν η θέση της γυναίκας στην κοινωνία της Νέας Ιωνίας; Η
γυναίκα διατήρησε τη θέση που είχε και πριν από την εγκατάσταση
στην Ελλάδα;
Μορφώνονταν; Μέχρι ποια βαθμίδα της εκπαίδευσης; Ποιες
πήγαιναν στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση; Γνωρίζετε τα
ονόματα κάποιων γυναικών της Νέας Ιωνίας οι οποίες διακρίθηκαν
σε κάποιο τομέα των επιστημών ή των γραμμάτων ή των τεχνών;
Εργάζονταν οι γυναίκες; μέσα ή έξω από το σπίτι; Ποια καθαρά
γυναικεία επαγγέλματα εξασκούσαν;
Πώς αντιμετώπιζε η κοινωνία τις εργαζόμενες γυναίκες;
Είχαν κοινωνική ζωή ανεξάρτητα από τους άντρες; Μπορούσε μια
γυναίκα να βγει έξω ασυνόδευτη από κάποιον άνδρα της οικογένειας
ή έπρεπε οπωσδήποτε να συνοδεύεται; Πώς αντιμετώπιζε η κοινωνία
τις μόνες και ανεξάρτητες γυναίκες;
Φροντίζανε τον εαυτό τους; Πώς; Πηγαίνανε στο κομμωτήριο; Πόσο
συχνά; Ακολουθούσαν τη μόδα της εποχής; Πού έραβαν τα
φορέματά τους;
Υπήρχαν στη Νέα Ιωνία καταστήματα με γυναικεία είδη; Γνωρίζετε
ονόματα καταστημάτων;

Γενικά...
 Σε κάθε περίπτωση ο οδηγός συνέντευξης είναι

ενδεικτικός. Η πορεία της συνέντευξης μας καθοδηγεί για
το πώς θα προχωρήσουμε
 Πριν τη συνέντευξη τον έχουμε μελετήσει προσεκτικά
 Δεν τον έχουμε μπροστά μας κατά τη διάρκειά της
 Στο τέλος της συνέντευξης δεν ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε
τον αφηγητή και να επισημάνουμε πόσο χρήσιμη θα είναι η
συνέντευξη για τη δουλειά της ομάδας μας

