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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1 

ΜΑΘΗΣΗ:  Ζχετε επιςκεφτεί 

άλλθ φορά λαογραφικό 

μουςείο; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Ζχω πάει ξανά 

αλλά πρϊτθ φορά 

επιςκζπτομαι μία ζκκεςθ που 

οργάνωςαν παιδιά δθμοτικοφ. 

 

ΜΑΘΗΣΗ: ε ποιο ζκκεμα 

ςτακικατε περιςςότερθ ϊρα; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Μου ζκαναν 

εντφπωςθ τα υφαντά και οι 

παραδοςιακζσ     ςτολζσ. 

 

ΜΑΘΗΣΗ: Μπικατε ςτθ κζςθ κάποιου ανκρϊπου που   

χρθςιμοποιοφςε κάποιο ζκκεμα; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Προςπάκθςα να φανταςτϊ τισ γυναίκεσ που 

φοροφςαν τισ παραδοςιακζσ ςτολζσ όταν πιγαιναν ςτισ γιορτζσ. 

ΜΑΘΗΣΗ: Θα ςυςτινατε ςε άλλουσ να τθν επιςκεφτοφν; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Βζβαια, είναι πολφ ενδιαφζρουςα ζκκεςθ. 

                                                                          

Κωνσταντίνος 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2 

ΧΑΡΗ: Ζχετε επιςκεφτεί άλλθ 

φορά λαογραφικό μουςείο; 

 

ΓΙΑΓΙΑ: Ζχω επιςκεφτεί το 

λαογραφικό μουςείο τθσ κοπζλου. 

 

ΧΑΡΗ:  ε ποιο ζκκεμα ςτακικατε 

περιςςότερθ ϊρα; 

 

ΓΙΑΓΙΑ:  Σο αντικείμενο που 

ςτάκθκα πολλι ϊρα είναι οι 

παραδοςιακζσ ςτολζσ. 

 

 

ΧΑΡΗ: Μπικατε ςτθ κζςθ κάποιου ανκρϊπου που 

χρθςιμοποιοφςε κάποιο ζκκεμα; 

ΓΙΑΓΙΑ:  Μπικα ςτθ κζςθ όλων αυτϊν που χρθςιμοποιοφςαν τισ 

λάμπεσ πετρελαίου. 

 

ΧΑΡΗ:  Ποιο από τα εκκζματα πιςτεφετε ότι ιταν χριςιμο για 

τουσ ανκρϊπουσ; 

ΓΙΑΓΙΑ: Η λάμπα πετρελαίου ιταν πολφ χριςιμθ ςτα παλιά χρόνια 

που δεν είχαν ρεφμα. 

                                                                                                                  

Χάρης 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 3 

ΣΕΦΑΝΟ: Ζχετε επιςκεφτεί 

άλλθ φορά λαογραφικό 

μουςείο; 

 

ΒΕΑΣΡΙΚΗ: Ναι, ζχω επιςκεφτεί. 

 

ΣΕΦΑΝΟ: ε ποιο ζκκεμα 

ςτακικατε περιςςότερθ ϊρα; 

ΒΕΑΣΡΙΚΗ:  τθ γραφομθχανι. 

 

ΣΕΦΑΝΟ: Μπικατε ςτθ κζςθ κάποιου ανκρϊπου που 

χρθςιμοποιοφςε κάποιο ζκκεμα; 

 

ΒΕΑΣΡΙΚΗ:  Μπικα ςτθ κζςθ τθσ μθτζρασ που φφλαξε τα 

ρουχαλάκια του μωροφ τθσ. 

 

ΣΕΦΑΝΟ: ου άρεςε θ ζκκεςθ παλαιϊν αντικειμζνων που 

ζκανε θ Β’ τάξθ; 

 

ΒΕΑΣΡΙΚΗ:  Ήταν καταπλθκτικι. 

 

 

 

 

τέφανος   
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 4 

ΜΑΘΗΣΡΙΑ: Είναι θ πρϊτθ 

φορά που επιςκζπτεςτε 

λαογραφικό μουςείο; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Ζχουμε 

επιςκεφτεί και άλλεσ φορζσ 

μουςεία ςε άλλα μζρθ τθσ 

Ελλάδασ. 

 

ΜΑΘΗΣΡΙΑ: Ποιο ζκκεμα ςασ 

άρεςε περιςςότερο; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Όλα τα αντικείμενα μου άρεςαν αλλά μου άρεςε 

περιςςότερο θ παραδοςιακι ςτολι και οι δραχμζσ. 

 

ΜΑΘΗΣΡΙΑ: Ποιο ζκκεμα είδατε για πρϊτθ φορά ςτο μουςείο 

μασ; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Για πρϊτθ φορά είδα ςτο μουςείο μια ξφλινθ 

ςυρταριζρα.  

 

ΜΑΘΗΣΡΙΑ: Ζχετε ξαναδεί τόςο παλιά ροφχα όπωσ αυτά του 

μουςείου μασ; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Φυςικά και ζχω ξαναδεί τόςο παλιά αλλά και 

ακόμα παλαιότερα. 

 

Ιωάννα Λ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 5 

 

ΜΑΘΗΣΡΙΑ: ασ άρεςαν τα 

εκκζματα τθσ ζκκεςισ μασ; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Ναι, μου 

άρεςαν πάρα πολφ! 

ΜΑΘΗΣΡΙΑ: Ζχετε επιςκεφτεί 

ξανά λαογραφικό μουςείο; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Όχι, ιταν θ 

πρϊτθ φορά . 

ΜΑΘΗΣΡΙΑ: ε ποιο ζκκεμα 

ςτακικατε περιςςότερθ ϊρα; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ:  Περιςςότερο μου άρεςε θ παλιά γραφομθχανι. 

τάκθκα μπροςτά τθσ τθν περιςςότερθ ϊρα. 

ΜΑΘΗΣΡΙΑ: Πϊσ  ςασ φάνθκαν τα παλαιά αντικείμενα; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Ήταν πολφ ωραία, αλλά νομίηω ότι 

χρθςιμοποιοφνταν δυςκολότερα από τα ςθμερινά. 

ΜΑΘΗΣΡΙΑ: Μπικατε ςτθ κζςθ κάποιου ανκρϊπου που 

χρθςιμοποιοφςε κάποιο ζκκεμα; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Φαντάςτθκα πϊσ κα ιταν να φοράω το κόςμθμα τθσ 

βαςίλιςςασ Αμαλίασ. 

                                                                                                          

Ιωάννα Β. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 6 

ΓΙΩΡΓΟ: ου άρεςε θ 

ζκκεςι μασ; 

ΜΠΑΜΠΑ: Ναι, μου 
άρεςε πάρα πολφ! 

ΓΙΩΡΓΟ:  Σι ςου άρεςε 
περιςςότερο και γιατί; 

ΜΠΑΜΠΑ:  Μου άρεςαν 
όλα τα εκκζματα, διότι  

κάκε αντικείμενο ςυμβολίηει τθν ιςτορία του τόπου και τθσ 
εποχισ. 

ΓΙΩΡΓΟ:  Σι βακμό κα ζβαηεσ ςτθν προςπάκειά μασ με άριςτα 
το 10; 

ΜΠΑΜΠΑ: Φυςικά 10. 

ΓΙΩΡΓΟ:  Ζχεισ επιςκεφτεί άλλθ φορά λαογραφικό μουςείο; 

ΜΠΑΜΠΑ:  Ναι, ζχω επιςκεφτεί το Μουςείο Λαϊκισ Σζχνθσ και 
Παράδοςθσ. 

ΓΙΩΡΓΟ: ε ποιο ζκκεμα ςτάκθκεσ περιςςότερθ ϊρα; 

ΜΠΑΜΠΑ:  ε μια παραδοςιακι φορεςιά που μου ζκανε 
εντφπωςθ. 

ΓΙΩΡΓΟ:  Μπικατε ςτθ κζςθ κάποιου ανκρϊπου που 
χρθςιμοποιοφςα κάποιο ζκκεμα; 

ΜΠΑΜΠΑ:  Ναι μπικα ςτθ κζςθ που χρθςιμοποιοφςε τθν 
γραφομθχανι και φαντάςτθκα πόςο δφςκολο ιταν. 

 

Γιώργος Μ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7 

ΓΙΩΡΓΟ:  Ζχετε 

επιςκεφτεί άλλθ φορά 

λαογραφικό μουςείο; 

ΜΙΧΑΛΗ: Δεν ζχω 

επιςκεφτεί ξανά 

λαογραφικό μουςείο.  

 

ΓΙΩΡΓΟ:  ε ποιο ζκκεμα 

ςτακικατε περιςςότερθ 

ϊρα; 

ΜΙΧΑΛΗ:  Σο ζκκεμα 

που ςτάκθκα περιςςότερο είναι θ λάμπα πετρελαίου.  

ΓΙΩΡΓΟ:  Μπικατε ςτθ κζςθ κάποιου ανκρϊπου που 

χρθςιμοποιοφςε κάποιο ζκκεμα; 

ΜΙΧΑΛΗ:  Προςπάκθςα να μπω ςτθ κζςθ του ανκρϊπου 

που χρθςιμοποιοφςε το ντουφζκι. 

ΓΙΩΡΓΟ:  Ποιο ζκκεμα δε ςου άρεςε; 

ΜΙΧΑΛΗ: Δεν υπιρχε κάποιο ζκκεμα που δε μου άρεςε. 

 

Γιώργος Π. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 8 

ΟΔΤΕΑ:  Ζχετε 

επιςκεφτεί άλλθ φορά 

λαογραφικό μουςείο ; 

Κα ΜΑΡΙΑ: Πζρςι ζνα 

ςτθν Σρίπολθ. 

 ΟΔΤΕΑ Ποιο ζκκεμα 

ςασ άρεςε; 

Κα ΜΑΡΙΑ:  Μου άρεςε θ 

γιορτινι ςτολι και θ 

γραφομθχανι. 

 

ΟΔΤΕΑ: Μπικατε ςτθ 

κζςθ κάποιου εκκζματοσ; 

Αν ναι, ςε ποιο; 

 

Κα ΜΑΡΙΑ:  Ναι, 

φαντάςτθκα ότι ιμουν γυναίκα τθσ επαρχίασ και φοροφςα τθ 

ςτολι τθσ Αττικισ. 

 ΟΔΤΕΑ: Παρατθριςατε κάτι που δεν ταίριαηε; 

Κα ΜΑΡΙΑ:  Όλα τα εκκζματα ιταν παλαιότερων χρόνων και 

οι διοργανωτζσ κατατοπιςτικοί.  

  

 Οδυσσέας 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 9 

 ΜΑΘΗΣΡΙΑ:  Ζχετε 

επιςκεφτεί άλλθ φορά  

λαογραφικό μουςείο;  

 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Όχι, γιατί 

δεν ζχει τφχει. 

ΜΑΘΗΣΡΙΑ:  ε ποιο 

ζκκεμα ςτακικατε 

περιςςότερθ ϊρα; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: τα είδθ ντυςίματοσ, γιατί είναι πολφ ενδιαφζρον το 

πϊσ είναι ραμμζνα. 

ΜΑΘΗΣΡΙΑ:  Μπικατε ςτθ κζςθ κάποιου ανκρϊπου που 

χρθςιμοποιοφςε κάποιο ζκκεμα;  

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Ναι, ςτα κιλίμια και ςτα κεντιματα, γιατί ζκανα 

παλιά αυτι τθ δουλειά.  

                                                                                                            

Μελίνα 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 10 

ΝΙΝΕΣΑ:  Ζχετε 

επιςκεφτεί άλλθ 

φορά λαογραφικό 

μουςείο ; 

Κα ΕΛΕΝΑ : Ναι, 

ζχω επιςκεφτεί το 

Λαογραφικό 

Μουςείο των 

Κυκιρων. 

ΝΙΝΕΣΑ:   ε ποιο ζκκεμα ςτακικατε περιςςότερθ ϊρα; 

Κα ΕΛΕΝΑ :  τθ γραφομθχανι. 

ΝΙΝΕΣΑ:   Μπικατε ςτθ κζςθ κάποιου ανκρϊπου που 

χρθςιμοποιοφςε κάποιο αντικείμενο από τα εκκζματα;  

Κα ΕΛΕΝΑ :  Όχι, δεν μπικα. 

ΝΙΝΕΣΑ:  Θα κζλατε να ηείτε τθν εποχι  που 

χρθςιμοποιοφνταν τα εκκζματα;  

Κα ΕΛΕΝΑ :  Όχι, γιατί ζχω μάκει ςτισ ανζςεισ που μασ 

προςφζρει θ θλεκτρικι ενζργεια. 

ΝΙΝΕΣΑ:  Γνωρίηετε αν χρθςιμοποιείτε κάποιο από τα 

εκκζματα ςιμερα;  

Κα ΕΛΕΝΑ :  Ναι, ξζρω ότι χρθςιμοποιείται το γουδί. 

 

Νινέτα 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 11 

ΜΑΘΗΣΗ: Ζχετε 

επιςκεφτεί άλλθ 

φορά λαογραφικό 

μουςείο; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Όχι, 

γιατί δεν ζχουμε 

πάει αλλά κα 

κζλαμε πολφ να 

επιςκεφτοφμε ζνα 

μουςείο. 

ΜΑΘΗΣΗ: Σι ςασ ζκανε εντφπωςθ; 

 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Μου ζκανε εντφπωςθ θ λάμπα πετρελαίου. Σα 

παλιά τα χρόνια οι άνκρωποι προςπακοφςαν να φωτίςουν το 

χϊρο του ςπιτιοφ ι τθσ καλφβασ, να διαβάηουνε βιβλία και οι 

γυναίκεσ να μαγειρεφουν και να ταΐηουν τα παιδιά.  

 

Μου ζκανε εντφπωςθ τα παλιά τα χρόνια που οι άνκρωποι 

όργωναν τα χωράφια με φτυάρι και καςμά και ρίχνανε το 

ςπόρο με το χζρι και όταν ερχόταν ο καιρόσ να πάρουνε τον 

καρπό, το ςτάρι το κόβανε με το δρεπάνι. 

 

                                                                                                  

Ρεντιόν 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 12 

 

ΜΑΘΗΣΗ:  Ζχετε 

επιςκεφτεί άλλθ 

φορά  λαογραφικό 

μουςείο; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Δεν 

είχα επιςκεφτεί 

μζχρι ςιμερα. 

 

 

 

ΜΑΘΗΣΗ: ε ποιο ζκκεμα ςτακικατε περιςςότερθ ϊρα; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Κάκιςα περιςςότερθ ϊρα ςτθ γραφομθχανι. 

 

ΜΑΘΗΣΗ: Μπικατε ςτθ κζςθ κάποιου ανκρϊπου που 

χρθςιμοποιοφςε κάποιο ζκκεμα; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Ναι, μπικα ςτθ κζςθ κάποιου ανκρϊπου, 

βλζποντασ το ςίδερο που χρθςιμοποιοφςαν οι νοικοκυρζσ. 

 

ΜΑΘΗΣΗ: Θα λζγατε για τθν ζκκεςθ ςε άλλουσ; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Φυςικά, κα το πω ςε όλουσ μου τουσ φίλουσ. 

 

ΜΑΘΗΣΗ: Σι κα λζγατε ςτουσ μακθτζσ;  

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Πολλά ςυγχαρθτιρια για τθν ζκκεςθ. 

 

 

Νικόλας-άββας 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 13 

  

ΜΑΘΗΣΗ:  ασ αρζςουν τα παλιά αντικείμενα; 

 ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Ναι, μου αρζςουν πολφ γιατί το κακζνα ζχει τθ 

δικι του ιςτορία. 

 

ΜΑΘΗΣΗ:  Ποιο ςασ άρεςε πιο πολφ; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Μου άρεςε περιςςότερο το τροκάνι. 

 

ΜΑΘΗΣΗ:  Για ποιο λόγο ςου άρεςε; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Μου άρεςε γιατί μου κυμίηει τα παλιά τα χρόνια! 

 

ΜΑΘΗΣΗ:  Γεια ςου και να ξανάρκεισ ςτο λαογραφικό 

μουςείο. 

                                                                                                            

Χρήστος 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 14 

ΜΑΘΗΣΗ:  Ζχετε 

επιςκεφτεί άλλθ φορά  

μουςείο; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Ναι, 

ζχουμε επιςκεφτεί το 

Μουςείο τθσ 

Ακρόπολθσ. 

ΜΑΘΗΣΗ:  ε ποιο 

ζκκεμα ςτακικατε 

περιςςότερθ ϊρα; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Μου άρεςε πολφ θ γραφομθχανι γιατί δεν είχα 

ξαναδεί από κοντά. 

ΜΑΘΗΣΗ:  Μπικατε ςτθ κζςθ κάποιου ανκρϊπου που 

χρθςιμοποιοφςε κάποιο ζκκεμα; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: κζφτθκα πόςο δφςκολο ιταν να μθν ζχεισ 

ρεφμα και να πρζπει να ανάβεισ τθ λάμπα πετρελαίου για να 

βλζπεισ. 

 

                                                                                                

Αντώνης 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 15 

 

ΜΑΘΗΣΗ: Ζχετε επιςκεφτεί άλλθ φορά  λαογραφικό 

μουςείο; 

ΜΠΑΜΠΑ: Ναι. 

ΜΑΘΗΣΗ:  ε ποιο ζκκεμα ςτακικατε περιςςότερθ ϊρα; 

ΜΠΑΜΠΑ:  το τθλζφωνο και ςτισ δραχμζσ. 

ΜΑΘΗΣΗ:  Μπικατε ςτθ κζςθ κάποιου ανκρϊπου που 

χρθςιμοποιοφςε κάποιο ζκκεμα; 

ΜΠΑΜΠΑ: Ναι, ςτο τθλζφωνο πάλι. 

ΜΑΘΗΣΗ:  Ποιο ζκκεμα ςασ άρεςε πιο πολφ; 

ΜΠΑΜΠΑ:  Οι δραχμζσ. 

                                                                                                           

Δημήτρης 
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 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 16 

ΓΙΩΡΓΟ: Σι ςου άρεςε ςτο 

μουςείο; 

ΜΠΑΜΠΑ: Μου άρεςε  

που τα παιδιά μίλθςαν για 

το μουςείο. 

ΓΙΩΡΓΟ: Σι δεν περίμενεσ 

ςτο μουςείο; 

ΜΠΑΜΠΑ:  Να ζχει τόςο 

αξιόλογα εκκζματα.         

ΓΙΩΡΓΟ: Σι περίμενεσ ςτο μουςείο; 

ΜΠΑΜΠΑ: Να δϊ το μπάντηο του παπποφ μου. 

ΓΙΩΡΓΟ: Σι ςου άρεςε ςτο χορό; 

ΜΠΑΜΠΑ: Μ’ άρεςε που χόρεψαν όλα τα παιδιά. 

ΓΙΩΡΓΟ: Θα ξαναπιγαινεσ ςτο μουςείο; 

ΜΠΑΜΠΑ: Με μεγάλθ μου χαρά κα ξαναπιγαινα ςτο 

μουςείο. 

 

Γιώργος Κ. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 17 

ΜΑΘΗΣΗ: ασ άρεςε θ ζκκεςι 

μασ; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Ναι, μου άρεςε. Ήταν 

πολφ ενδιαφζρουςα. 

ΜΑΘΗΣΗ: Σι ςασ ζκανε 

εντφπωςθ; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Ότι όλα τα παιδάκια ςυγκζντρωςαν παλαιά 

αντικείμενα απόδιάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. 

ΜΑΘΗΣΗ: Σι ςασ άρεςε περιςςότερο; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Μου άρεςε θ παλαιά γραφομθχανι. 

ΜΑΘΗΣΗ: Γιατί ςασ άρεςε; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Γιατί μου κφμιςε τατα νεότερά μου χρόνια,που 

ζγραφα ςε μια παρόμοια γραφομθχανι. 

ΜΑΘΗΣΗ: ασ άρεςε το βίντεο με τον αργαλειό; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Μου άρεςε γιατί κυμικθκα τθν προγιαγιά μου 

που είχε ζναν αργαλειό. 

ΜΑΘΗΣΗ: ασ άρεςε ο χορόσ που χορζψαμε; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Μου άρεςε πολφ γιατί ιταν μια ευκαιρία να 

μάκουν τςάμικο και τα παιδάκια που δεν ξζρανε. 

ΜΑΘΗΣΗ: ασ άρεςε θ παρουςίαςθ των παιδιϊν; 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Ναι, μου άρεςε γιατί κάκε παιδάκι περιζγραφε 

με το δικό του ξεχωριςτό τρόπο το κάκε παλαιό αντικείμενο.  

         Γρηγόρης 
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ΜΑΘΗΣΡΙΑ: Πϊσ ςασ φάνθκε θ ζκκεςθ παλαιϊν ατικειμζνων 

που πραγματοποιικθκε ςτο 2ο Δθμοτικό χολείο Πειραιά-

Ουρουγουάθ ςτθ τάξθ του Β1; 

 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Ήταν μια πολφ ενδιαφζρουςα ζκκεςθ που μασ 

ταξίδεψε πίςω ςτο χρόνο. 

ΜΑΘΗΣΡΙΑ: Σι ςασ άρεςε; 

 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Μου άρεςε θ ιδζα τθσ ζκκεςθσ, τα εκκζματα και 

θ παρουςίαςθ. 

ΜΑΘΗΣΡΙΑ: Γιατί ςασ άρεςε;  

 

ΕΠΙΚΕΠΣΗ: Γιατί κυμθκικαμε τον παλιό τρόπο ηωισ. 

  

Αγγελίνα 
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