ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων
ΕΝΟΤΗΤΑ
Α/Α
1. 1 TAYTOTHTA

2.

ΟΙΚΟΓΕ
ΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3.

ΣΠΟΥΔΕΣ

4.

ΕΡΓΑΣΙΑ

5.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

6.

7.
8.

ΚΑΤΑΓΩΓΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗ
ΣΕΙΣ

9.

ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ

10.

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑ
ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

11.

ΠΑΛΙΕΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Πώς ονομάζεστε?
Πόσο χρονών είστε?
Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση σήμερα?
Είστε / υπήρξατε παντρεμένος παντρεμένος/η?
Έχετε παιδιά? Ηλικίες?
Ζείτε με κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας ? (π.χ.
αδέλφια γονείς κ.α) Τα παιδιά σας μένουν εδώ?
Έχετε πάει σχολείο?
(Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο? )
Έχετε σπουδάσει? Τ ί? Σε ποιο ίδρυμα/τα?
Σε τι επίπεδο (π.χ. μεταπτυχιακά?)
Τί δουλειά κάνετε τώρα?
Πού έχετε δουλέψει στο παρελθόν?
Πώς περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας?
Πώς ήταν η (πατρική) οικογένειά σας? Πόσα
μέλη είχε?
Τι επάγγέλματα κάνανε οι γονείς σας?
Από πού κατάγεστε? Πού γεννηθήκατε?
Μείνατε στον τόπο γέννησης σας? Ως πότε?
Ζήσατε σε άλλα μέρη? Σε ποια?
Για ποιούς λόγους μετακινηθήκατε?
Πώς νιώσατε σε κάθε νέο τόπο?
Πότε ήρθατε στα Βριλήσσια?
Για ποιό λόγο εγκατασταθήκατε στα Βριλήσσια?
Πότε δημιουργήθηκαν τα Βριλήσσια/ πόσο παλιά
είναι?
Πώς και γιατί δημιουργήθηκε η πόλη?
Τι υπήρχε εδώ πριν την δημιουργία τους?
Γιατί ονομάστηκαν έτσι?
Ποιές ήταν οι πρώτες ή οι πιο παλιές οικογένειες?
Πότε , από που και γιατί ήρθαν?
Τι πληθυσμό είχαν τα Βριλήσσια παλιότερα?
Υπήρχαν διακριτές (δηλ. διαφορετικές μεταξύ τους)
πληθυσμιακές ομάδες?
Πώς ήταν οι σχέσεις μεταξυ διαφορετικών
ομάδων/ παλιων- νέων κατοίκων?
Θυμάστε κάποιες σημαντικές αλλαγές στον
πληθυσμό της περιοχής? Πότε έγιναν? Που
οφείλονται?
Ποιες οικογένειες θυμάστε στην περιοχή?
Ποιες ήταν οι πιο παλαιές?
Υπήρχαν μεγάλα «σόγια» στην περιοχή? Ποιά?
Υπήρχαν παρατσούκλια?
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ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων
Α/Α
12.

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΥΣΙΚΟ
ΤΟΠΙΟ/
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΤΟΠΙΟ:
Πώς θυμάστε το τοπίο της περιοχής?
Τι θέα είχατε από τα Βριλήσσια?
ΥΨΩΜΑΤΑ:
Υπήρχαν υψώματα? Ποια? Πού?
ΡΕΜΑΤΑ:
Υπήρχαν ρέματα? Ποια? Πού?
ΒΡΙΛΗΣΣΟΣ:
Πώς θυμάστε τον Βριλησσό? Είχε άλλη ονομασία?
ΠΕΝΤΕΛΗ:
Πως θυμάστε την Πεντέλη?
Βλέπατε τα λατομεία? Τα ακούγατε? Δούλευαν
ντόπιοι εκεί?
Ανεβαίνατε στην Πεντέλη? Πως ανεβαίνατε? Για
ποιούς λόγους? Ποιά σημεία επισκεπτόσασταν?
Σε πανηγύρια? Εξωκκλήσια?
Θυμάστε ιστορίες, διηγήσεις, περιστατικά για την
Πεντέλη?
Θυμάστε κάποια πυρκαγιά?
ΝΤΑΜΑΡΙΑ:
Φαίνονταν τα λατομεία? Ακούγατε φουρνέλα?
Βλέπατε φορτηγά?
Το σημερινό θέατρο Βουγιουκλακη πώς το
θυμάστε? Δούλευε ως νταμάρι?
Είχε κάποια άλλη, ιδιαίτερη ονομασία η περιοχή?
Πότε/ πώς αποφασίστηκε να γίνει θέατρο?
Θυμάστε ιστορίες, διηγήσεις, περιστατικά?
ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ:
Πως θυμάστε τον χώρο?
Είχε κάποια ιδιαίτερη, παλιότερη ονομασία?
Ως τι λειτουργούσε? Τι εγκαταστάσεις είχε μέσα
(κτίρια κλπ)?
Γιατί υπήρχε εδώ Ναυτική βάση?
Πότε/ πώς αποφασίστηκε να γίνει πάρκο?
Θυμάστε ιστορίες, διηγήσεις, περιστατικά?
ΤΥΠΕΤ:
Πώς ήταν παλιότερα το σημείο εκείνο?
Είχε κάποια άλλη ιδιαίτερη ονομασία το σημείο?
Πότε έγινε το πάρκο? Πώς αποφασίστηκε να γίνει?
Θυμάστε ιστορίες, διηγήσεις, περιστατικά?
ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΟΣ:
Πώς θυμάστε την περιοχή? Είχε κάποια ιδιαίτερη
ονομασία?
Είχε νερό το ρέμα και ποιές εποχές? Τι δέντρα,
φυτά, ζώα υπήρχαν?
Υπήρχαν μονοπάτια ή γεφύρια κατά μήκος της
ρεματιάς? Σε ποια σημεία?
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Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων
Α/Α

ΕΝΟΤΗΤΑ

13.

ΚΛΙΜΑ

14.

ΗΧΟΤΟΠΙΟ

15.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Πηγαίνατε βόλτες εκεί?
Πώς θεωρούνταν η περιοχή (καλή, υποβαθμισμένη,
την προτιμούσαν για κάποια ιδιαίτερη χρήση?)
Θυμάστε ιστορίες, διηγήσεις, περιστατικά?
Γίνανε έργα και πότε?
ΔΑΣΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ:
Πώς θυμάστε την περιοχή?
Γιατί ονομάστηκε έτσι? Υπήρχε παλιότερο όνομα?
Σε ποιόν ανήκει?
Θυμάστε ιστορίες, διηγήσεις, περιστατικά?
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ:
Πως ήταν πριν την κατασκευή? Πως ονομαζόνταν?
Χρησιμοποιούνταν ο δρόμος? Απο ποιους και προς
τα που?
ΒΡΙΛΗΣΣΟΣ:
Πώς το θυμάστε το ρέμα?
Θυμάστε την πορεία του?
Είχε άλλη ονομασία?
ΧΛΩΡΙΔΑ-ΠΑΝΙΔΑ:
Τι δένδρα, φυτά ,ζώα και πουλιά θυμάστε?
Τα εκμεταλλεύονταν? (π.χ. ξυλεία, βοτανα ,
μελισσοκομία, κυνήγι κλπ?)
Πως θυμάστε το κλίμα στα Βριλήσσια?
Έπαιξε κάποιο ρόλο το κλίμα στο είδος του
πληθυσμού που ζούσε και επισκέπτονταν τα
Βριλήσσια (π.χ.το επέλεγαν για λογους υγείας,
κλπ) ή στις εργασίες των κατοίκων (π.χ.
καλλιέργειες, μελισσοκομία κλπ?
Έχουν γίνει αλλαγές στο κλίμα της περιοχής?
Είχε ησυχία? Τι ήχοι ακούγονταν?
Άλλαξαν με τα χρόνια?
Σε ποια γειτονιά μένατε?
Πώς τη θυμάστε? Είχε κάποιο ιδιαίτερο όνομα?
Είχε δρόμους η γειτονιά σας? Πώς ήταν, μικροί,
μεγάλοι, μονοπάτια? Ήταν ασφαλτοστρωμένοι; Αν
όχι, πότε ασφαλτοστρώθηκε η γειτονιά σας; Είχε
πεζοδρόμια?
Υπήρχαν διακριτές γειτονιές (δηλ . με διαφορετικά
χαρακτηριστικά)? Ποιες ήταν και πώς λεγόταν?
Υπήρχαν διαφοροποιήσεις στον πληθυσμό κάθε
γειτονιάς ? (π.χ. άνθρωποι με συγκεκριμένη
καταγωγή, συγκεκριμένη οικονομική
κατάσταση/επαγγελμα? )
Πώς θυμάστε τους σημερινούς σημερινούς
κεντρικούς δρόμους (Λ.Πεντέλης, Αναπαύσεως,
Αττική οδός, Αγ. Αντωνίου, Αναλήψεως)?
Πώς ήταν οι υπόλοιποι δρόμοι?
Page 3 of 10

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων
Α/Α

ΕΝΟΤΗΤΑ

16.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

17.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ
ΧΩΡΟΙ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Τι οχήματα κυκλοφορούσαν?
Θυμάστε αν γίνανε αλλαγές στη ρυμοτομία των
Βριλησσίων? Ποιές? Πότε?
Ποιά ήταν τα όρια της πόλης? Άλλαξαν? Γιατί?
Πώς ήταν το σπίτι σας?
Η
Εξωτερική όψη? Πώς ήταν η εσωτερική
διαρρύθμιση?
Τι εξοπλισμό είχατε (είδος επίπλωσης, σκεύη ,
εργόχειρα, κλπ)?
Είχε αυλή/κήπο?
Τι φυτά- δένδρα είχε ο κήπος σας?
Είχε περίφραξη και τι είδους?
Ποιός- πότε-πώς το κατασκεύασε?
Τί είδη σπιτιών θυμάστε στα Βριλήσσια?
Υπήρξαν αλλαγές στους τύπους των σπιτιών?
Πότε και ποιές ήταν οι πιο σημαντικές?
Διατηρούνται παλιά κτίσματα στην πόλη? Σε ποια
σημεία?
Πότε άρχισαν να κτίζονται οι πολυκατοικίες? Γιατί?
Ποιές ήταν οι πρώτες?
Είχαν διαφορές οι πρώτες απο τις επόμενες?
ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Ποιές και πού υπήρχαν? Πότε δημιουργήθηκαν?
Ως πότε λειτούργησαν?
Πώς τις θυμάστε? Πώς χρησιμοποιούνταν?
Άλλαξε κάτι στη χρήση τους (π.χ. κάθε πότε
μαζεύονταν ο κόσμος, εκδηλώσεις κλπ)
ΣΧΟΛΕΙΑ
Ποια και πού υπήρχαν? Πότε δημιουργήθηκαν? Ως
πότε λειτούργησαν?
Πώς τα θυμάστε?
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Ποιές και πού υπήρχαν? Πότε δημιουργήθηκαν?
Πώς ήταν παλιότερα και πώς ήταν η περιοχή γύρω
τους?
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Ποια και πού υπήρχαν? Πότε δημιουργηθηκαν?
Ως πότε λειτούργησαν? Πώς τα θυμάστε?
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
Ποια και πού υπήρχαν? Πότε δημιουργήθηκαν?
Ως πότε λειτούργησαν?
Πώς τα θυμάστε?
ΠΑΡΚΑ
Ποια και πού υπήρχαν? Πότε δημιουργήθηκαν?
Ως πότε λειτούργησαν?
Πώς τα θυμάστε?
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Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων
Α/Α

18.

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

19. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
Ποιές και πού υπήρχαν? Πότε δημιουργήθηκαν?
Ως πότε λειτούργησαν?
Πώς τις θυμάστε?
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
(κοινοτ. κατάστημα, ταχυδρομείο, αστυνομικό
τμήμα:
Ποια και πού υπήρχαν? Πότε δημιουργήθηκαν?
Ως πότε λειτούργησαν?
Πώς τα θυμάστε
ΡΕΥΜΑ:
Πότε ήρθε το ρεύμα? Μέχρι τότε πώς
λειτουργούσατε? (μαγείρεμα, φωτισμός, κλπ?)
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πως γινόταν παλιότερα η ύδρευση?
Στο σπίτι σας, πως μεταφέρονταν το νερό? Είχατε
πηγάδι; Πώς βγάζατε το νερό? Τρεχούμενο νερό
στο σπίτι πότε αποκτήσατε?
Θυμάστε αν /που υπήρχαν κοινόχρηστες βρύσες
ή πηγάδια? Υπήρχαν φυσικές πηγές ?
Ξέρετε πηγάδια στην γειτονια σας?
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Το τηλέφωνο πότε ήρθε?
Μέχρι τότε πως επικοινωνούσατε?
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Πως γινόταν η αποχέτευση παλιότερα?
Πότε έγινε το αποχετευτικό δίκτυο?
ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΑ
Που τα πετάγατε παλιότερα?
Υπήρχε κάποια διαδικασία συλλογής τους;
Πότε άρχισε συστηματικά η περισυλλογή τους?
Πώς γινόταν η συγκοινωνία?
Ποιές γραμμές και προς τα που υπήρχαν?
Αφετηρία, στάσεις?
Σε πόσο χρόνο έφτανε κανείς στο κέντρο?
Πώς ήταν η εξυπηρέτηση?
Χρησιμοποιούσατε ποδήλατο?
Ποιοί/ποιές ηλικίες?
Από πότε υπήρχαν ταχυδρομικές υπηρεσίες?
Πόσο τακτικές ήταν?
Θυμάστε τον ταχυδρόμο?
Υπήρχαν Ι.Χ και σε τι ποσοστό?
Θυμάστε ποιοί/πόσοι είχαν τα πρώτα?
Τι τύπους είχαν?
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Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων
Α/Α
20.

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΥΓΕΙΑ

21.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

22.

ΤΟΠΙΚΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ

23.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙ
ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

24.

ΤΟΠΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ

25.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

26. ΟΙΚΟΓΕΝ. ΖΩΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Υπήρχαν νοσοκομεία?
Ποιά, που στεγάζονταν
Πώς θυμάστε το Σισμανόγλειο και την περιοχή του?
Υπήρχε γιατρός; Θυμάστε κάποιον? Μαίες?
Εμπειρικοί γιατροί?
Υπήρχαν φαρμακεία? Ποιά που?
Υπήρχαν ψυχιατρεία? Πόσα?Ποιά?
Οταν αρρωσταίνατε τι κάνατε?
Υπήρχε αστυνομικό τμήμα; Που? Από πότε?
Θυμάστε ποιοι ήταν οι αστυνόμοι?
Υπήρχαν κλέφτες; κρούσματα εγκληματικότητας;
Ένιωθε ασφάλεια ο κόσμος στο σπίτι, στον δρόμο?
Ποιοί τοπικοί σύλλογοι υπήρχαν?
Πότε ιδρύθηκαν οι πρόσκοποι, που στεγάζονταν?
Υπήρχαν τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί?
Ήταν, πότε ιδρύθηκαν ως πότε λειτούργησαν?
Τι περιεχομένου ήταν?
Ποιοι δημοσιογράφοι? Τους παρακολουθούσε ο
κόσμος?
Υπήρχε τοπικός τύπος? Ποιες εφημερίδες?
Πότε ιδρύθηκαν ως πότε λειτούργησαν?
Τι περιεχομένου ήταν?
Ποιοί έγραφαν?
Υπήρχαν γήπεδα και ποιά? Που? Πότε
δημιουργήθηκαν?
Ποιές ήταν οι τοπικές ομάδες/σε ποια αθλήματα?
Πότε δημιουργήθηκαν?
Παρακολουθούσε ο κόσμος τους αγώνες?
Υπήρχαν αντιπαλότητες οπαδών?
Οι παίκτες ήταν όλοι κατοικοι Βριλησίων?
Περιστατικά. Θυμάστε κάποιο μεγάλο αγώνα/
κάποιον παίκτη?
Το σπίτι σας ήταν ιδιόκτητο?
Πόσα μέλη κατοικούσατε στο σπίτι? Είχατε και
παπούδες/γιαγιάδες? Πως ήταν οι σχέσεις σας?
Ποιός έκανε τις οικιακές εργασίες?
Πώς ήταν τα ωράρια της οικογένειας? Τρώγατε
όλοι μαζί? Η οικογένεια μαζεύονταν κάποια ώρα της
μέρας?
Κάνατε οικογενειακές γιορτές/συγκεντρώσεις?
Με τι αφορμές?
Μένανε συγγενείς κοντά σας?
Κάνατε διακοπές? Που?
Κανατε οικογενειακές εξόδους? Που
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Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων
ΕΝΟΤΗΤΑ
Α/Α
27. ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

28.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΩΗ

29. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ
ΚΗ ΖΩΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Υπήρχαν δημόσια σχολείο/α; Ποιά ήταν?
Σε τι βαθμίδες (Δημοτικό Γυμνασιο κλπ)?
Ξέρετε πότε ιδρύθηκαν?
Που βρισκόταν? Πώς ήταν τα κτίρια, η αυλή?
Πώς/ποιά ήταν τα μαθήματα?
Πόσους μαθητές είχαν?
Υπήρχαν ιδιωτικά σχολεία? Ποιά ήταν?
Τι χρονολογία ιδρυθηκαν?
Που βρισκόταν?
Που στεγάζονταν?; Πώς ήταν το κτιριο, η αυλή?
Τι αριθμό μαθητών είχαν σε σχέση με τα δημόσια?
Πώς ήταν οι σχέσεις μαθητών δημοσίωνιδιωτικών σχολείων?
Εσεις που πήγατε σχολείο;
Θυμάστε κάποιους δασκάλους-καθηγητές;
Πώς ήταν οι σχέσεις με τους
καθηγητές/δασκαλους? Ήταν κάτοικοι Βριλησσίων?
Που πηγαίνατε σχολικές εκδρομές?
Μετακινούσασταν για εκπαιδευτικούς λόγους (π.χ.
για το Γυμνάσιο, για φροντιστήρια κλπ) και προς τα
πού?
Με τι ασχολούνταν τα παιδιά μετά το σχολείο?
Πού έπαιζαν ? Ποια τα πιο συνηθισμένα παιχνίδια;
Βοηθούσαν συνήθως στο σπίτι;
Πως περνάγαν τα καλοκαίρια?
Κυκλοφορούσαν μόνα τους?
Οι νεαροί που διασκέδαζαν? Υπήρχαν στέκια;Ποια?
Ήταν διαφορετικά για κάθε ηλικία?
Τι μαγαζιά υπήρχαν και πού βρίσκονταν;
Ποιά ήταν τα πρώτα μαγαζιά?
Υπήρχαν καταστήματα ρούχων, τροφίμων?
Μοδίστρα? Ράφτης? Τσαγκάρης?
Για τα διάφορα ψώνια σας που πηγαίνατε κυρίως,
στα Βριλήσσια ή σε άλλες περιοχές και πού? Από
πού παίρνατε τα ρουχα σας?
Υπήρχαν εργοστάσια, βιοτεχνίες; Ποια ήταν
,πότε ιδρύθηκαν και ως πότε λειτουργούσαν?
Εκτροφεία ζώων, πουλερικών, φυτώρια?
Έρχονταν πλανόδιοι πωλητές; Ποιοι ήταν, τι
πουλούσαν; Αγοράζατε;
Υπήρχαν οικοτεχνίες? Κάποιος ονομαστός
τεχνίτης/τεχνίτρια?
Υπήρχε γεωργία? Τι καλλιεργούνταν?
Κτηνοτροφία? Τι εκτρέφονταν?
Πότε ξεκίνησε η λειτουργία της λαϊκής; που
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ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων
Α/Α

ΕΝΟΤΗΤΑ

30. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ
ΖΩΗ

31.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΖΩΗ

32.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

33.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ.
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
γινόταν; Υπήρχαν σημεία με συγκεκριμένο είδος
μαγαζιών?
Υπήρχαν τα μαρμαράδικα? ¨Πόσα ήταν
παλιότερα? Ήταν στο ίδιο σημείο?
Ποιές ήταν οι ασχολίες των κατοίκων?
Ποιές εκκλησίες υπήρχαν? Που?
Πώς ήταν παλιότερα? Τι θρησκεύματος (π.χ.
παλιοημερολογίτες?)
Γινόταν πανηγύρια? Ποιά?
Πώς γιορτάζονταν?
Είχαν σημασία για τον κόσμο?
Ερχόταν και από άλλες περιοχές?
Θυμάστε περιστατικά?
Λειτουργούσε κατηχητικό? Που? Από πότε?
Πήγαιναν πολλά παιδιά? Θυμάστε κατηχητέςκατηχήτριες? Έκανε εκδηλώσεις?
Θυμάστε δράσεις της Εκκλησίας (π.χ. εράνους,
φιλανθρωπικά έργα κλπ?
Πως διασκεδάζατε;
Γινόταν ονομαστικές γιορτές/γλέντια
Ποιοί συμμετείχαν?
Πως περνάγατε τα Σαββατόβραδα?
Πηγαίνατε σε άλλα μέρη για διασκέδαση?
Ποιες τοπικές εκδηλώσεις γίνονταν;( πχ πανηγύρι,
τρύγος, παρελάσεις)
Συμμετείχε ο κόσμος? Εσείς πηγαίνατε;
Πως γίνονταν οι γάμοι; Με προξενιό? Υπήρχε
προξενήτρα στα Βριλήσσια?
Προικιά; έθιμα
γάμου?
Γνωρίζονταν οι άνθρωποι? Πώς ήταν οι σχέσεις
των ανθρώπων Άλλαξαν και γιατί?
Ποια ηταν τα στέκια της περιοχής?
Εξοχικά κέντρα, ταβέρνες, καφενεία? ποιά ήταν,
που βρίσκονταν?
Υπήρχε κινηματογράφος; Εσείς πηγαίνατε?
Πηγαίνατε για διασκέδαση σε άλλες περιοχές και
ποιές?
Πως γιορτάζονταν οι εθνικές επέτειοι? Γινόταν
παρελάσεις και που?
Εκκλησιαστικές γιορτές : ποιές -πώς
γιορτάζονταν (π.χ. Αγιασμός υδάτων των Φώτων,
Πάσχα, Ανάληψη?)
Πως γιορτάζονταν η Πρωτομαγιά?
Το έθιμο του Κλήδονα και οι φωτιές του ΑηΓιάννη?
Που γινόταν οι προεκλογικες συγκεντρώσεις?
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ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων
Α/Α

ΕΝΟΤΗΤΑ

34.

ΘΕΣΗ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

35.

ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

36.

ΣΧΕΣΕΙΣ
ΠΑΛΙΏΝ ΝΕΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

37.

ΤΟΠΙΚΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ
39. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

38.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Οι γυναίκες πήγαιναν σχολείο?
Μέχρι ποια βαθμίδα συνήθως?
Δούλευαν και σε τι επαγγέλματα?
Σε τι ηλικία παντρεύονταν?
Με τι ασχολούνταν στον ελεύθερο χρόνο τους?
Υπήρχαν ενώσεις γυναικών?
Ποιές, πότε ιδρύθηκαν?
Υπήρχαν πρόσφυγες;
Πότε ήρθαν , από πού, πού εγκαταστάθηκαν?
Ποια η σχέση των κατοίκων μαζι τους; Υπήρχαν
διακρίσεις;
Υπήρχαν τσιγγάνοι;
Πότε ήρθαν , από που, που εγκαταστάθηκαν?
Ποια η σχέση των κατοίκων μαζι τους; Υπήρχαν
διακρίσεις;
Υπήρχαν καλοκαιρινοί παραθεριστές;
Από που έρχονταν? Που έμεναν? Ποια η σχέση
των ντοπιων κατοίκων μαζι τους;
Υπήρχαν πλούσιοι στην περιοχή; Ποιοι;
Ξέρετε για την φήμη με τις λίρες που βρέθηκαν σε
κάποιο σπίτι;
Υπήρχαν κάποιοι γραφικοί τύποι; ποιοι;
Υπήρχαν επαίτες?
Πώς ήταν οι σχέσεις μεταξύ διαφορετικών
ομαδων/ παλιών νέων κατοίκων?
Πώς ήταν οι σχέσεις με τις γύρω περιοχές?
Υπήρχαν ανταγωνισμοί (π.χ. ανάμεσα σε ομάδες
αθλητικές, ή σε εμπορικά καταστήματα?)
Ενα αστείο περιστατικό που θυμάστε!
Υπάρχουν αρχαιότητες στα Βριλήσσια?
Που?
Τι εποχής?
Βρίσκατε αρχαία (αγγεία, δουλεμένες πέτρες, κάτι
που σας φαινόταν ιδιαίτερο?)
Θυμάστε σχετικές διηγήσεις?
Στο σχολείο μαθαίνατε κάτι για την ιδιαίτερη ιστορία
της περιοχής?
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ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Ερωτηματολόγιο Συνεντεύξεων
Α/Α
40.

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΟΧΗ

41.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

42.

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

43. ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥ
ΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟ
ΝΙΣΜΟΣ

44.

ΤΟΠΙΚΟΙ
ΗΡΩΕΣ

45.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΑΡΧΟΝΤΕΣ

46.

ΓΕΝΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΗΜΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Θυμάστε την κήρυξη του πολέμου?
Πως αντέδρασαν οι κάτοικοι?
Θυμάστε την είσοδο των Γερμανών στην πόλη?
Στην Κατοχή υπήρχαν επιτάξεις σπιτιών; Ποιων;
Τι έκαναν οι ιδιοκτήτες ;
Πώς ήταν η κατάσταση στην Κατοχή, ποια η
συμπεριφορά των Γερμανών;
Έχετε ακούσει /θυμάστε κάποιο περιστατικό;
Ζήσατε τον πόλεμο? Πώς τον βιώσατε?
Είχατε άτομα που πολέμησαν στην οικογένεια?
Εσείς?
Τα Βριλήσσια προορίζονταν για συγκεκριμένες
ομάδες Γερμανών ( κατοικία Γερμανών
αξιωματιών? )
Περιστατικά αντίστασης? Προδοσίας
Θυμάστε δράση αντιστασιακών ομάδων στην
περιοχή?
Ποιά η στάση κατοίκων? Πρόσωπα/περιστατικά?
Θυμάστε την κήρυξη της δικτατορίας?
Πως αντέδρασαν οι κάτοικοι?
Άλλαξε η ζωή στην πόλη
Τι αλλαγές έγιναν στην πόλη μετά την
μεταπολίτευση? (π.χ. πολυκατοικίες, αύξηση και
αλλαγή του πληθυσμού?)
Βλέπετε αλλαγές μετά τα έργα του Μετρό, Αττικής
οδού? Ποιές?
Υπάρχουν γνωστές προσωπικότητες από την
περιοχή? (πολιτικοί, λογοτέχνες, καλλιτέχνες,
αθλητές?)
Τοπικοί ήρωες? Έχουν γίνει μνημεία?
Ποιοι διετέλεσαν Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι?
Ξεχωρίζετε κανέναν και για ποιό λόγο?
Τι σας αρέσει στον δημο αυτό?
Τον προτιμάτε όπως είναι τώρα ή όπως ήταν τότε?
Τι θα αλλάζατε σήμερα στο δήμο?
Τι δεν είχατε τότε που το αποζητούσατε ?
Πώς νιώθατε παλιότερα στα Βριλήσσια?
Άλλαξε αυτό? Πώς νιώθετε τώρα?
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