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Το Κουκάκι τότε και τώρα... 

 

Λίγα πράγματα για εμένα: 

Όνομα – Επώνυμο: Ανώνυμη                                                                             Ηλικία: 74 

Γεννήθηκα στο Κουκάκι. 

 

Μιλήστε μας λίγο για τα σπίτια. Πως ήταν παλιά; 

Τα σπίτια ήταν διώροφα. Γύρω στην δεκαετία του ’60 άρχισαν να χτίζονται οι πρώτες 

πολυκατοικίες. 

 

Υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό στα σπίτι; Πως ζεσταινόσασταν; 

Νερό υπήρχε. Το φως ήρθε τη δεκαετία του ’50. Ο κόσμος ζεσταινόταν με σόμπες. 

  

Την εποχή εκείνη υπήρχαν πάρκα, χώροι με πράσινο στην περιοχή; 

Υπήρχε το πάρκο στη Λεωφόρο Συγγρού, το οποίο αργότερα είχε και πισίνα και έκανε μπάνιο ο 

κόσμος. 

 

Λένε ότι παλιά ο αέρας ήταν πιο καθαρός και δεν υπήρχε ρύπανση. Είναι αλήθεια; 

Βεβαίως. 

 

Μπορείτε να θυμηθείτε αν υπήρχε τότε θόρυβος και τους ήχους που ακούγονταν κυρίως στην 

πόλη; 

Δεν υπήρχε τόσος θόρυβος. 

 

Τώρα βλέπουμε πολλά σκουπίδια στην περιοχή. Τότε υπήρχαν; Τι γινόταν με τα σκουπίδια; 

Παλιά πέρναγε το κάρο και τα μάζευε. Αργότερα ανέλαβε ο δήμος με τα απορριμματοφόρα. 

 

Από πού κάνατε τα ψώνια σας; 

Από τα μπακάλικα, τα μανάβικα, τα χασάπικα. Πολύ παλιά περνούσαν και πλανόδιοι πωλητές. 

 

Τι μαγαζιά υπήρχαν τότε στην περιοχή; 

Ψιλικατζίδικα, καφενεία, επιπλοποιεία, ταβέρνες, καρβουνιάρικα, κρασοπωλεία κ.α. 
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Ποια παλιά επαγγέλματα θυμάστε που σήμερα έχουν χαθεί; 

Μανταρίστρες, τσαγκάρηδες, παγοπώλες, πλανόδιοι γαλατάδες, ανθοπώλες, παγωτατζήδες κ.α. 

 

Μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι η ανεργία. Παλιότερα υπήρχε αυτό το πρόβλημα; 

Όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. 

 

Πιστεύετε ότι ήταν πιο άνετη η ζωή τότε σε σχέση με τώρα; 

Η ζωή ήταν πιο άνετη, πιο ασφαλής και πιο χαρούμενη. 

 

Ας περάσουμε τώρα στις σχέσεις. Πώς ήταν τότε οι σχέσεις των ανθρώπων; (με τους γείτονες, 

τους συγγενείς, τους ηλικιωμένους ανθρώπους); 

Οι σχέσεις ήταν καλές και στενές. Ο κόσμος καθόταν στις αυλές και στα πεζοδρόμια. Όλα τα παιδιά 

έπαιζαν μεταξύ τους. Στους ηλικιωμένους υπήρχε σεβασμός και οι οικογένειες ήταν δεμένες. 

 

Σήμερα ακούμε συνέχεια στις ειδήσεις για κλεψιές και δολοφονίες. Τότε γινόντουσαν; Αν όχι, 

τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει σήμερα; 

Όχι, δεν είχε το Κουκάκι τέτοιο πρόβλημα και ευτυχώς και στις ημέρες μας είναι περιορισμένα τα 

κρούσματα. 

 

Πώς περνούσαν οι άνθρωποι στον ελεύθερο χρόνο τους; 

Με φίλους, γείτονες και συγγενείς. Οικογενειακά τραπέζια, γιορτές και περιπάτους. 

 

Τι παιχνίδια έπαιζαν τα παιδιά τότε; 

Κρυφτό, κυνηγητό, γερμανικό, κλέφτες και αστυνόμους, βεζύρη, βόλους, πεντόβολα, βόλεϊ, 

δαχτυλίδι, πινακωτή κ.α. 

 

Με την εμπειρία της ζωής που έχετε, τι σας λείπει από τα παλιά χρόνια; 

Οι καλές και φιλικές σχέσεις με τους γείτονες, η ασφάλεια και ο καθαρός αέρας. 

 

Προτιμάτε το Κουκάκι όπως ήταν παλιά ή σήμερα; 

Και παλιά και σήμερα είναι από τις καλύτερες γειτονιές. Σίγουρα το προτιμώ όπως ήταν παλιά.  


