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Το Κουκάκι τότε και τώρα... 

 

Λίγα πράγματα για εμένα: 

Όνομα – Επώνυμο: Ανώνυμη                                                                              

Μένω στο Κουκάκι από το 1972. 

Η δουλειά μου ήταν λογίστρια. 

Ήρθα εδώ όταν πήγαινα Β’ Λυκείου. Τα σχολεία τότε ήταν όλα πολύ παλιά. Υπήρχε το 3ο Θηλέων 

και το 14ο Αρρένων. Το 71ο Δημοτικό ήταν στη Βεΐκου, εκεί που σήμερα είναι το BAZAAR. 

 

Μιλήστε μας λίγο για τα σπίτια. Πως ήταν παλιά; 

Παλιά δεν υπήρχαν πολλές πολυκατοικίες. Από το 1968-69 άρχισαν να γκρεμίζουν τις 

μονοκατοικίες και να χτίζουν τις πολυκατοικίες. Οι μονοκατοικίες ήταν μικρά ή μεγάλα σπίτια με 

αυλές. 

 

Υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό στα σπίτι; Πως ζεσταινόσασταν; 

Ηλεκτρικό ρεύμα υπήρχε αλλά μπορεί να μην είχαν όλοι, γι’ αυτό χρησιμοποιούσαν λάμπες 

πετρελαίου. Για ζέστη είχαν σόμπες και τζάκια. Νερό υπήρχε στα σπίτια αλλά υπήρχαν και βρύσες 

έξω, π.χ. εδώ στον πεζόδρομο που είναι το περίπτερο. 

  

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

Ναι, υπήρχε η Παιδική Χαρά που ήταν πιο μεγάλη γιατί δεν υπήρχε η γέφυρα προς την Καλλιθέα. 

Τα πάρκα και οι άλλες παιδικές χαρές έγιναν μετά το 1980. 

 

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

Ο αέρας ήταν πιο καθαρός γιατί δεν υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα. Ο πληθυσμός ήταν λιγότερος. 

 

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

πόλη; 

Όχι, δεν είχε τόσο θόρυβο. Θόρυβο έκανε το λεωφορείο που περνούσε από τη Γεν. Κολοκοτρώνη 

αντί του τρόλεϊ που περνάει τώρα. 
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Τώρα βλέπουμε πολλά σκουπίδια στην περιοχή. Τότε υπήρχαν; Τι γινόταν με τα σκουπίδια; 

Δεν υπήρχαν τόσα σκουπίδια γιατί ήταν λιγότερος ο κόσμος και δεν πετούσαν τα φαγητά όπως 

κάνουν σήμερα. Τα σκουπίδια μάλλον τα καίγανε. 

 

Από πού κάνατε τα ψώνια σας; 

Δεν υπήρχαν πολυκαταστήματα. Κάθε είδος είχε το κατάστημά του. 

 

Τι μαγαζιά υπήρχαν τότε στην περιοχή; 

Μπακάλικα, φούρνοι, χρωματοπωλεία, καταστήματα με παπούτσια, με ρούχα, καφενεία, 

καθαριστήρια, υαλοπωλεία, ξυλουργεία, κουρεία κ.α. 

 

Ποια παλιά επαγγέλματα θυμάστε που σήμερα έχουν χαθεί; 

Το επάγγελμα του γανωτή, του σιδερά, του πλανόδιου πωλητή, του σαγματοποιού, του πεταλωτή 

(γιατί υπήρχαν άμαξες). 

 

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

Πάντα υπήρχε το πρόβλημα σε πολύ μικρότερο βαθμό, γιατί τότε είχαν την ευκαιρία να κάνουν και 

επιλογή στη δουλειά. Τώρα και με πτυχία πάνε εργάτες κι αν βρούνε. 

 

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

Όχι δεν ήταν πιο άνετη, αντίθετα ήταν πιο σκληρή, πιο δύσκολη. Ο κτίστης π.χ. έπρεπε να 

κουβαλάει τα τούβλα και τη λάσπη στον ώμο. Τώρα όλα γίνονται με μηχανήματα. 

 

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

τους συγγενείς, τους ηλικιωμένους ανθρώπους); 

Οι σχέσεις ήταν πιο αγνές, πιο καλές. Ήξερες ποιος είναι δίπλα σου. Υπήρχε σχέση με τους 

συγγενείς. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τις Απόκριες μαζεύονταν όλοι μαζί οι συγγενείς. Οι αυλές 

γέμιζαν με τους γείτονες. Σεβόμασταν τους ηλικιωμένους και τους βοηθούσαμε. 
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Σήμερα ακούμε συνέχεια στις ειδήσεις για κλεψιές και δολοφονίες. Τότε γινόντουσαν; Αν όχι, 

τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει σήμερα; 

Δεν γινόντουσαν κλεψιές γιατί είχε πιο λίγη ανεργία και πιο σκληρή τιμωρία από το νόμο. Φεύγαμε 

από το σπίτι για δουλειά και δεν κλειδώναμε την πόρτα. Τώρα διπλοκλειδώνουμε τις πόρτες. Δεν 

έχουμε καμία ασφάλεια. 

 

Πώς περνούσαν οι άνθρωποι στον ελεύθερο χρόνο τους; 

Στον ελεύθερο χρόνο πήγαιναν κινηματογράφο, θέατρο, βόλτα προς την Ακρόπολη και στις αυλές 

των σπιτιών. Ακόμα και οι πλατείες ήταν γεμάτες. 

 

Τι παιχνίδια έπαιζαν τα παιδιά τότε; 

Τα παιχνίδια νομίζω είναι τα ίδια. Το κρυφτό, το κυνηγητό και στην Παιδική Χαρά βόλεϊ, μπάσκετ, 

ποδόσφαιρο. Τότε τα παιδιά επικοινωνούσαν στις πλατείες και στις παιδικές  χαρές γιατί δεν 

υπήρχαν κινητά τηλέφωνα ούτε ίντερνετ. 

 

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

Μου λείπει η άμεση επαφή με τον κόσμο. Δεν ξέρω ποιος μένει δίπλα μου. Μου λείπει να 

περπατάω στο δρόμο ξένοιαστα και να μην κοιτάζω μη με κλέψουν. 

 

Προτιμάτε το Κουκάκι όπως ήταν παλιά ή σήμερα; 

Το προτιμώ όπως ήταν παλιά γιατί ήταν μια περιοχή πολύ ήσυχη και οι άνθρωποι είχαν μεταξύ 

τους άμεση επαφή. 


