
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ- 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΗΣ:ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

   ΔΕΛΤΊΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΗ: ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΚΑΛΎΒΙΑ ΑΓΡΙΝΊΟΥ 

ΠΟΙΟΣ ΠΉΡΕ ΤΗ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ : ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΆ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ :26/03/2022 

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ : ΚΑΛΎΒΙΑ 

ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ : 09:03 

ΣΕ ΤΙ ΜΈΣΟ ΓΡΆΦΤΗΚΕ Η ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ : ΚΙΝΗΤΌ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΚΎΡΙΟ ΘΈΜΑ : ΣΙΔΗΡΌΔΡΟΜΟΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ : ΝΑΙ / ΌΧΙ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ 

ΕΤΟΣ : 1942 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΚΑΛΎΒΙΑ ΑΓΡΙΝΊΟΥ 

ΦΎΛΟ : ΑΝΔΡΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΏΡΑ Ή ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΌΝ : ΑΓΡΟΤΗΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΟΝΙΩΝ :ΑΓΡΟΤΕΣ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΌ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΌ ΕΠΊΠΕΔΟ ΓΟΝΙΩΝ : - 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΆ  

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ 

ΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: 

Ο πληροφόρησης είναι γείτονας μου και τον ενημέρωσα για τη δράση του σχολείου 

μας ρωτώντας τον αν δέχεται να δώσει συνέντευξη. Εκείνος δέχτηκε με προθυμία 

δηλώνοντας την επιθυμία να μιλήσει για το σιδηρόδρομο, διατηρώντας την επωνυμία 

του. Η συνέντευξη έγινε στην οικεία του, στην αυλή του. Στην συνέντευξη 



παραβρέθηκαν και άλλα άτομα όπως η γυναίκα του Καλλιόπη Δρακοπούλου και ο 

Νίκος Αντωνόπουλος, γείτονας του πληροφορητή. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: 

Ο πληροφορητής με προθυμία απαντούσε στα ερωτήματα, ήταν ευδιάθετος και με 

ωραίο λόγο παρουσίαζε τα τότε γεγονότα όπως ο ίδιος τα βίωσε. Στη συνέντευξη 

παρενέβησαν η γυναίκα του αλλά και ο γείτονας δίνοντας συμπληρωματικές 

πληροφορίες, που δεν σχετιζόταν με το περιεχόμενο αφήγησης.  

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  

Ο πληροφορητής θυμόταν κυρίως τις διαδρομές, την εξωτερική μορφή του τρένου  και 

τα εμπορεύματα που μετέφερε.  

ΠΕΡΊΛΗΨΗ 

Συνέντευξη: ΣΙΔΗΡΌΔΡΟΜΟΣ Δυτικής Ελλάδας (00:09:03) 

Δρακόπουλος Γεώργιος {ΔΓ} γεννήθηκε στα Καλύβια Αγρινίου το 1942.Βιογραφικα 

στοιχεία (00:00:17) Θυμάται από μικρό παιδί το σιδηρόδρομο – Βασικό μέσο 

συγκοινωνίας μέχρι το Μεσολόγγι – Αυτός πήγαινε στο Αιτωλικό στην θεία του τα 

καλοκαίρια (00:01:08)Περιγραφή του τρένου – εισπράκτορας  - εισιτήρια σταθμός 

Καλυβίων  - είχε σταθμάρχη – θυμάται το όνομα του σταθμάρχη (00:02:01).Χρήση του 

τρένου – μεταφορά τούβλων, κεραμιδιών για την Πάτρα (00:02:33). Παρέμβαση του 

Νίκου Αντωνόπουλου ότι το τρένο πήγαινε στο Κρυονέρι (00:02:47). Εικόνες και 

αναμνήσεις : Μάζευαν κεράσια κάνανε ( βαντες) και ως μικρά παιδιά τα πουλούσαν 

στο τρένο (00:03:33). Διαδρομή τρένου – πολύ ωραία διαδρομή με αξιοθέατα. 

Αναφορά στην Καλυδώνα στο Κρυονέρι – καράβι με το οποίο πήγε φαντάρος και 

κατέληγε στην Πάτρα (00:05:43). Περιγραφή του εσωτερικού του τρένου – βαγόνια – 

σίδερα και ξύλα. Παρέμβαση γυναίκας του που συνεχίζει την περιγραφή στο εσωτερικό 

του τρένου. Περιγραφή των θέσεων – ήταν σαν παγκάκια. Μοναδικό μέσο 

συγκοινωνίας για Αγρίνιο και άλλες γύρο περιοχές. (00:09:03). 

 

 


