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Σ τη δεκαετία του ’60, η Αθήνα άρχισε 
να αλλάζει. Άλλαζε και η γειτονιά, αλ-
λά με άλλον τρόπο. Η Αθήνα χτιζόταν 

με καινούργιες οικοδομές, πολυκατοικίες. 
Τα παλιά σπίτια, τα προπολεμικά δεν τα 
ανακαίνιζαν, μόνο κάτι μερεμέτια γινό-
ντουσαν για να τα κάνουν πιο υποφερτά. 
Τα υπόλοιπα τα γκρέμισαν. Βοήθησε και 
η αντιπαροχή και πολλά γκρεμίστηκαν και 
έδωσαν τη θέση τους στις πολυκατοικίες. 
Στη γειτονιά, οικοδομές και πολυκατοικίες 
δεν είχαμε. Για πολλούς λόγους. 

Οι πολυκατοικίες έγιναν στο κέντρο και 
στις αστικές συνοικίες, Κυψέλη, Παγκράτι, 
Πατησίων, Αχαρνών. Η γειτονιά ήταν λαϊκή. 
Κανένας δεν ήθελε να επενδύσει. Από την άλλη 
πλευρά, η βάσιμη υποψία για αρχαία λειτουρ-
γούσε αποτρεπτικά για κατεδαφίσεις, εκσκα-
φές και νέες οικοδομές. Οι εργολάβοι δεν το 
διακινδύνευαν. Έτσι, τα σπίτια έμειναν παλιά, 
μονώροφα, άντε διώροφα το πολύ. Όλα κά-
που έπασχαν, άλλο με υγρασία, άλλο με σπα-
σμένα κεραμίδια, άλλα με τρύπες να χάσκουν 
στους τοίχους και να φαίνονται από μέσα οι 
πέτρες ή οι πλίθρες από τις οποίες ήταν χτι-
σμένα. Όλοι ήθελαν να φύγουν, αλλά το οι-
κονομικό το απαγόρευε. Κάποιοι πάντως που 
τα είχαν καταφέρει καλύτερα αγόρασαν δια-
μερίσματα και έφυγαν. Έτσι λοιπόν, η Αθήνα 
χτιζόταν και η γειτονιά άδειαζε από τους πα-
λιούς κατοίκους της. Αργότερα ήρθαν νέοι κά-
τοικοι, εσωτερικοί μετανάστες με βαριά προ-
φορά, από Ήπειρο και Θεσσαλία και έπιασαν 
τα σπίτια αυτών που έφυγαν.

«Η κυρα Μαρία πήρε διαμέρισμα στην 
Αλεξάν δρας και έφυγε.»

Αργότερα μαθαίναμε και λεπτομέρειες από 
κάποια γειτόνισσα που έκανε επίσκεψη στην 
κυρα Μαρία.

«Τι να σας πω, άλλος κόσμος! Στον τρίτο 
όροφο, η λεωφόρος στα πόδια σου και στά-
ση του τρόλεϊ στην πόρτα της.»

Στη γειτονιά μας δεν περνούσε τρόλεϊ, μό-
νο λεωφορείο. Παλιά περνούσε και τραμ αλ-
λά το καταργήσανε.

«Μια είσοδος η πολυκατοικία, τι να σας 
πω. Τζαμόπορτες, θυρωρός, ασανσέρ, θυ-
ροτηλέφωνο. Αλλά και το διαμέρισμα να δεί-
τε. Ντρέπεσαι να μπεις μέσα, τρία δωμάτια, 
χωλ, κουζίνα και λουτροκαμπινές με όλες τις 
ανέσεις. Παρκέ κάτω, ντουλάπια στην κουζί-
να και θερμοσίφωνας. Το καθαρίζεις και φαί-
νεται καθαρό. Εδώ παιδεύομαι όλη μέρα και 
καθαρό δε φαίνεται.»

Το συννεφιασμένο μεσημέρι σχολάσα-
με, μετά από μια εύκολη μέρα στο σχολείο. 
Σχηματίσαμε αυτόματα παρέες που πηγαίνα-
με στην ίδια κατεύθυνση, περπατώντας χω-
ρίς να βιαζόμαστε. Το μεσημεριανό φαγητό, 
άλλωστε, πολλές φορές ήταν μια βαρετή αλ-
λά και δυσάρεστη διαδικασία, ιδίως τις καθη-
μερινές, γιατί όλο και κάποιο όσπριο θα πα-
ραμόνευε στην κατσαρόλα.

Αν εξαιρέσουμε την κοινή κατεύθυνση, δεν 
υπήρχαν πολλά που να ενώνουν την ετερό-
κλητη συντροφιά μας κι έτσι δε φροντίζαμε 
να μην πειράξουμε κανέναν. Η δική μου συ-
ντροφιά έφυγε από το σχολείο στην πλατεία, 
περάσαμε τη λεωφόρο που ακόμα και τότε, 
στη δεκαετία του ’60, είχε κίνηση, αλλά ήμα-
σταν αρκετά μεγάλοι ώστε να γυρίζουμε μό-
νοι μας, χωρίς τις μαμάδες μας και συνεχίσα-
με μέχρι που φτάσαμε στο σπίτι του πρώτου 
από μας. Μείναμε στο πεζοδρόμιο για να τε-
λειώσουμε την κουβέντα μας, μπροστά από 
ένα παλιό μονώροφο σπίτι με κεραμίδια, στην 
είσοδο ενός υπόγειου. Ένα σιδερένιο κάγκε-
λο σε σχήμα Γ προστάτευε μια σκάλα που ξε-
κινούσε από το πεζοδρόμιο και κατέληγε σε 
μια πόρτα 1,5 μέτρο κάτω. Δυο παράθυρα 
στο ύψος του πεζοδρομίου ήταν καλυμμέ-
να με άσπρες κουρτίνες που το προστάτευ-
αν από τα βλέμματα των περαστικών. Τα υ-
πόγεια τότε, τα κατοικούσανε οι φτωχές οι-
κογένειες ή τουλάχιστον οι φτωχότερες από 
τις δικές μας. Κάποιοι συμμαθητές μου έμε-
ναν σε υπόγεια. Στις μέρες μας κατοικούνται 
πάλι, από τους μετανάστες που είναι φτωχό-
τεροι από τους φτωχούς.

Η κουβέντα μας κάποτε τελείωσε και ένας 
της παρέας κινήθηκε προς τη σκάλα. Κάποιος 
από μας, με τη γνωστή σκληρότητα των παι-
διών τον ρώτησε:

- Καλά, ρε, σε υπόγειο μένεις;
Οι άλλοι σταματήσαμε, δεν είπαμε κουβέ-

ντα. Φοβηθήκαμε ότι αυτός που το είπε θα ή-
ταν κάποιος πλούσιος, αν και πλούσιος εκείνη 
την εποχή δε σήμαινε ό,τι σημαίνει σήμερα. 
Σήμαινε κάποιο δημόσιο υπάλληλο, κάποιο 
συνοικιακό μαγαζάτορα, κατά προτίμηση χα-
σάπη, πράγμα που στη φαντασία μας σήμαι-
νε κάθε μέρα κρέας στο τραπέζι. Περιμέναμε 
την αντίδραση του θιγμένου σιωπηλά.

-Και τι πειράζει, ρε, που είναι υπόγειο, το έ-
χεις δει; Δέσ’ το πρώτα και μετά μιλάς. Ξέρεις 
πώς είναι; Διαμέρισμα είναι κάτω ρε, διαμέ-
ρισμα!...

το διαμέρισμα
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