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Το Κουκάκι τότε και τώρα... 

 

Λίγα πράγματα για εμένα: 

Όνομα – Επώνυμο: Λαμπροθέα Τικέλλη                                       Ηλικία: 80 

Μένω στο Κουκάκι από το 1963 

Ζω στο δρόμο:  Ματρόζου 

Η δουλειά μου ήταν εδώ. 

 

Μιλήστε μας λίγο για τα σπίτια. Πως ήταν παλιά; 

Όλα τα σπίτια ήταν μονοκατοικίες με αυλές και λουλούδια. Όταν ήρθα στο Κουκάκι υπήρχαν 2 

πολυκατοικίες. 

 

Υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό στα σπίτι; Πως ζεσταινόσασταν; 

Υπήρχαν τα πάντα. Οι μονοκατοικίες ζεσταίνονταν με σόμπες ενώ οι πολυκατοικίες είχαν 

καλοριφέρ. 

  

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

Ο λόφος του Φιλοπάππου, η παιδική χαρά που τότε ήταν αλάνα και το Περιβολάκι στη Λεωφόρο 

Συγγρού.  

 

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

Υπήρχαν λιγότερα αυτοκίνητα και ο λόφος του Φιλοπάππου ήταν γεμάτος λουλούδια. 

 

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

πόλη; 

Όχι, υπήρχαν λιγότερα αυτοκίνητα. 

 

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

Υπήρχαν λιγότερα σκουπίδια γιατί και οι κάτοικοι ήταν λιγότεροι. Οι νοικοκυρές όταν άκουγαν το 

απορριμματοφόρο να περνάει, έβγαζαν τα σκουπίδια σε σκουπιδοτενεκέδες. Στις πολυκατοικίες 

αυτή τη δουλειά την έκαναν οι θυρωροί. 
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Από πού κάνατε τα ψώνια σας; 

Στα μαγαζιά του Κουκακίου. 

 

Τι μαγαζιά υπήρχαν τότε στην περιοχή; 

Πολλά, υπήρχαν μαγαζιά για όλες τις ανάγκες: ψιλικατζίδικα, μανάβικα, υαλοπωλεία, 

τσαγκαράδικα κ.α. 

 

Ποια παλιά επαγγέλματα θυμάστε που σήμερα έχουν χαθεί; 

Τα ψιλικατζίδικα, τα καρβουνιάρικα. Τα επαγγέλματα του παγοπώλη, του εφημεριδοπώλη, του 

γαλακτοπώλη, του πλανόδιου ψαρά, της μανταρίστρας κ.α. 

 

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

Πάντα αλλά τώρα περισσότερο. 

 

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

Ανθρώπινη, ποιοτική χωρίς το άγχος που υπάρχει σήμερα. Τα απογεύματα κατέβαιναν οι κυρίες 

στους δρόμους και συζητούσαν. 

 

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

τους συγγενείς, τους ηλικιωμένους ανθρώπους); 

Απίθανες. Κοιμόμασταν με ανοιχτά παράθυρα. 

 

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

τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει σήμερα; 

Έχουν αλλάξει οι συνθήκες της ζωής. Ήρθαν πολλοί ξένοι, χάθηκε ο χαρακτήρας της γειτονιάς. 

 

Πώς περνούσαν οι άνθρωποι στον ελεύθερο χρόνο τους; 

Όπως ήθελε ο καθένας. Οι γυναίκες κεντούσαν και έπλεκαν στις αυλές. Υπήρχαν τοπικοί 

κινηματογράφοι: το Μίτσι,  ο Πρωτέας, το Αχίλλειο. 

 

Τι παιχνίδια έπαιζαν τα παιδιά τότε; 

Κρυφτό, μέλισσα-μέλισσα, κουτσό, μακριά γαϊδούρα, η κυρα- Μπερλίνα κ.α. 
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Με την εμπειρία της ζωής που έχετε, τι σας λείπει από τα παλιά χρόνια; 

Οι ανθρώπινες σχέσεις, ο τρόπος διασκέδασης και η επαφή με τη γειτονιά. 

 

Προτιμάτε το Κουκάκι όπως ήταν παλιά ή σήμερα; 

Όπως ήταν παλιά αλλά, επειδή το αγαπάμε, προσπαθούμε να το ζήσουμε όπως είναι και τώρα. 

Πάντως τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί.  


