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Ο
ι Ομάδες Προφορικής 
Ιστορίας έχουν συ-
γκροτήσει από το 2011 
πανελλήνιο δίκτυο 
έτσι ώστε οι μαρτυ-
ρίες και οι αφηγήσεις 
των καθημερινών αν-
θρώπων, των «αφα-
νών», να έρθουν στο 

προσκήνιο προτάσσοντας, όπως 
υπογραμμίζεται, «την προσωπική 
μνήμη ως αντανάκλαση της συλ-
λογικής απέναντι στις απρόσω-
πες αγορές και τη λήθη».

Στο πλαίσιο αυτής της εκδή-
λωσης παρουσιάστηκε -μετα-
ξύ άλλων- και η καθημερινότητα 
των παιδιών στον δημόσιο χώρο 
της Αθήνας τις δεκαετίες του ’50 
και του ’60.

Λήφθηκαν συνεντεύξεις από 
δεκαεπτά άτομα -δέκα αφηγητές 
και επτά αφηγήτριες που έζησαν 
ως παιδιά, ηλικίας πέντε έως δε-
κατριών ετών, στις περιοχές των 
Εξαρχείων, της Κυψέλης, των Πε-
τραλώνων, του Μεταξουργείου, 
του Ρέντη, του Γαλατσίου, του Κο-
λωνού, της Κολοκυνθούς, της Κα-
λογρέζας και του Ν. Κόσμου. Τις 
συνεντεύξεις παρουσίασαν τα 
μέλη της Ομάδας Προφορικής 
Ιστορίας, Κατερίνα Αρβανιτάκη 
και Σοφία Τσαγκαράκη.

Οπως τεκμαίρεται αβίαστα, 
τα παιδιά δρούσαν στον δημόσιο 
χώρο, εμπεδώνοντας το δικαί-
ωμα στη χρήση και την ισότιμη 
πρόσβαση στο κοινό αυτό αγαθό. 
Γνωρίζουν την πόλη τους και βρί-
σκονται σε συνεχή διάδραση και 
αλληλεπίδραση μαζί της: οικειο-
ποιούνται, επεμβαίνουν και με-
ταλλάσσουν το περιβάλλον και τη 
ζωή τους. «Δεν είναι θεατές. Κι-
νούνται από τον κόσμο του παι-
χνιδιού και της φαντασίας στον 
κόσμο των κανόνων, των ορίων 
και των ενηλίκων. Εντάσσονται 
στην κοινότητα και εκεί χτίζουν 
τις ταυτότητές τους. Διαμορφώ-
νονται ως πολίτες και παράλληλα 
βρίσκονται σε απόλυτη επαφή με 
το φυσικό περιβάλλον, ως αναπό-
σπαστο μέρος του. Ετσι θωρακί-

ζουν τη φυσική και ψυχική τους 
υγεία», όπως υπογραμμίστηκε 
χαρακτηριστικά.

Τα παιδιά βρίσκονται κατά βά-
ση έξω από το σπίτι. Κοινωνικο-
ποιούνται, μαθαίνουν τη συνύ-
παρξη και την αλληλεγγύη. Τα 
σπίτια δεν είναι κλειστά ερμητικά 
φρούρια. Σπίτι είναι η αυλή, η γει-
τονιά, ο δρόμος, το δάσος, τα ρυ-
άκια, ο περιβάλλων χώρος. Εκεί 
ανακαλύπτουν τη ζωή και ακονί-
ζουν τη φαντασία τους. Το παιχνί-
δι, που είναι βασική συνιστώσα 
της ύπαρξής τους, δεν είναι ταυ-
τισμένο με την κατανάλωση και 
μια βόλτα σε κάποιο mall. Το παι-
χνίδι δεν είναι χρήση του διαδι-
κτύου, όπως συμβαίνει σήμερα, 
σε μια εικονική πραγματικότητα, 
με απομόνωση, χωρίς φίλους και 
με ψυχοσωματικά συμπτώματα.

Και όπως σημείωσε ένας εκ 
των αφηγητών, «αν ξαναγινό-
μουν παιδί, σε τέτοιες συνθήκες 
θα ήθελα να ζήσω. Με την αλλα-
γή των εποχών, το παιχνίδι στον 
χωματόδρομο και την αλάνα...».

Ολοι παίζαμε
Στις δεκαετίες του ’50 και του 

’60, ύστερα από έναν Παγκόσμιο 
Πόλεμο και έναν Εμφύλιο σημει-
ώνεται ένα μεγάλο κύμα εσωτε-
ρικής μετανάστευσης με τη με-
τατόπιση από τον αγροτικό στον 
αστικό τρόπο ζωής. Η χώρα μπαί-
νει στη διαδικασία της ανασυ-
γκρότησης και της σταθεροποίη-
σης. Καταγράφονται παράλληλα 
σημαντικοί μετασχηματισμοί σε 
θεσμούς, ταυτότητες, σχέσεις και 
ήθη στην πόλη, στον αστικό πλέ-
ον τρόπο ζωής.

Ωστόσο χωροταξικά οι μεγά-
λες, ελεύθερες, αδιαμόρφωτες 
εκτάσεις είναι αυτές που δίνουν 
το στίγμα. Η δόμηση είναι αραιή 
και χαμηλή. Η αυλή, ο δρόμος, 
η γειτονιά είναι η αναπόφευκτη 
προέκταση του σπιτιού.

Τόσο τα παιδιά όσο και οι ενή-
λικοι βρίσκονται για μεγάλα δι-
αστήματα έξω από το σπίτι. Δεν 
είχαν και ιδιαίτερες επιλογές 
εξάλλου. Οι χώροι μέσα στα σπί-
τια είναι εξαιρετικά περιορισμέ-
νοι και οι οικογένειες πολυμελείς.
Αφηγητές: «Η γειτονιά είχε πολ-

λά παιδιά και βγαίναμε έξω από 
το σπίτι. Γιατί μέσα στο σπίτι ήταν 
όλα περιορισμένα. Σε ένα δωμά-
τιο σου λέω ήμασταν τέσσερα 
άτομα. Δεν γινόταν».

«Θυμάμαι ότι τα απογεύματα 
από άνοιξη έως και φθινόπωρο, 
και είναι μαγική εικόνα στο μυα-
λό μου αυτή, βγαίναν καρέκλες 
έξω από τις αυλές πάνω στον δρό-
μο. Οι μεγάλοι πίνανε το καφεδά-
κι τους και συζητούσαν όσο εμείς 
παίζαμε μπροστά τους, ουρλιά-
ζοντας βέβαια και τρελαίνοντας 
τον οποιοδήποτε ήταν στη γύρα».

Και επειδή ακριβώς η γειτονιά 
είναι η προέκταση του σπιτιού, 
έννοιες όπως φροντίδα, νοιάξι-
μο, αλληλεγγύη εμπεδώνονται 
στην πράξη.
Αφηγήτρια: «Επειδή η μαμά και ο 
μπαμπάς δούλευαν μας πρόσεχε 
η θεία Κωστούλα. Οχι, δεν ήταν 
συγγενής, γειτόνισσα ήταν. Η ίδια 
είχε τέσσερα παιδιά. Μας έβαζε 
όλα πάνω στην πεζούλα και μας 
τάιζε με τη σειρά».
Αφηγητής: «Ηταν ένα κλίμα γενι-
κότερα. Αν χτυπούσαμε στο παι-
χνίδι, έβγαιναν αμέσως όλες οι 
γειτόνισσες να βοηθήσουν».
Αφηγητής: «Μαζεύαμε παιχνί-
δια και τα πηγαίναμε το βράδυ και 
τα αφήναμε έξω από την πόρτα 
παιδιών φτωχών. Το κάναμε έτσι, 
στα κρυφά, ώστε να μην προσβά-
λουμε τα παιδιά και τις οικογέ-
νειές τους».

Η χωροταξία του παιχνιδιού 
εκτείνεται από την κοινή αυλή 
στον δρόμο, στην αλάνα, στην 
πλατεία, στην ευρύτερη γειτο-
νιά, σε αξιοσημείωτες μάλιστα 
αποστάσεις. Ο χώρος παράλ-
ληλα τροφοδοτεί και εμπνέει 
το παιχνίδι. Εκεί που οι μεγάλοι 
αντικρίζουν χωράφια τα παιδιά 
«βλέπουν» πεδία μαχών. Ολος ο 
περιβάλλων χώρος μετασχηματί-
ζεται: Τα δέντρα είναι ιδανικά για 
το στήσιμο κούνιας και το σκαρ-
φάλωμα. Οι αγωγοί της Ούλεν γί-
νονται καταφύγια. Οι αλάνες με-
τατρέπονται σε γήπεδα ενώ στα 
ρυάκια γίνονται αρδευτικά έργα...
Αφηγητής: «Στο Πεδίον του Αρε-
ως, στην περιοχή που είναι τα 
πλατάνια -τότε υπήρχαν πολλά 
πλατάνια και πολλά μικρά ρυάκια 

και έτρεχε νερό συνεχώς- φτιά-
χναμε διάφορα μαστορέματα 
εκτρέποντας τη ροή των νερών. 
Σαν να κάναμε αρδευτικά έργα, 
παιδιάστικα σαν παιχνίδι».

Οι ιδιοκατασκευές στα παι-
χνίδια είναι λίγο-πολύ καθεστώς. 
Ολα είναι χρήσιμα για τον σκοπό 
αυτόν: παλιά κουτιά τσιγάρων, 
χαρτάκια, ρόδες, σύρματα, κα-
πάκια.
Αφηγητής: «Φτιάχναμε αυτοκί-
νητα ως εξής: παίρναμε μια σανί-
δα, βάζαμε κάτι σαν ρόδες, τοπο-
θετούσαμε τα καπάκια, όπως και 
σύρμα για κεραία. Τρέχαμε λοι-
πόν με αυτή την κατασκευή και 
βγάζαμε και το χέρι όταν θέλαμε 
να στρίψουμε».

Το παιχνίδι σε κάθε περίπτωση 
είναι ιερό. Ολοι οι αφηγητές και 
οι αφηγήτριες αναφέρονται στο 
παιχνίδι στον πρώτο πληθυντικό: 
«Ολοι παίζαμε. Πολλές ώρες της 
ημέρας».

Ολα τα παιχνίδια ήταν ομαδι-
κά χωρίς παρεμβάσεις ενηλίκων. 
Τα παιδιά βρίσκονται μεταξύ τους 
μακριά από την οικογένεια.

Παράλληλα τα παιδιά δημι-
ουργούν σύνολα. Φτιάχνουν σε-
νάρια, υποδύονται ρόλους, παί-
ζουν για τον εαυτό τους ή δίνουν 
παραστάσεις για τρίτους. Κά-
θε στοιχείο και πληροφορία της 
κοινής ζωής της γειτονιάς αξιο-
ποιείται.
Αφηγητής: «Στις παραστάσεις 
που δίναμε εντάσσαμε τα πάντα. 
Αν, παραδείγματος χάριν, η μαμά 
μου είχε κάψει το φαγητό θα γινό-
ταν μέρος του σκετς ή αν ο φούρ-
ναρης είχε πιάσει την κουβέντα 
ξεχνώντας να γυρίσει το ψητό».

Εμπνέονται εξίσου από τη συλ-
λογική μνήμη: «Στις παραστάσεις 
του Καραγκιόζη είχε περίοπτη θέ-
ση ο Καραγκιόζης πρόσφυγας».
Αφηγητές: «Από πού ήρθες εσύ 
βρομιάρη;» (όντας πολλοί εξ αυ-
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τών πρόσφυγες και έχοντας υπο-
στεί την εχθρότητα των ντόπιων).
 «Παίζαμε πάρα πολύ και τον Μι-
κρό Ηρωα».

Οι συνθήκες αυτές, της φτώ-
χειας και της εμπεδωμένης αλ-
ληλεγγύης, αναπτύσσουν και την 
κοινοκτημοσύνη. Οποιο παιδί 
συνέβαινε να διαθέτει ποδήλατο 
-αυτό το πολύτιμο- ήταν αυτονό-
ητο λίγο-πολύ ότι θα το μοιραστεί 
με τους υπόλοιπους.
Αφηγητής: «Τέσσερα ποδήλατα 
υπήρχαν στη γειτονιά. Τα μοιρα-
ζόμασταν όλοι. Μόνο αυτός ο γιος 
του αρχιτέκτονα δεν το έδινε».

Για να πάνε στο σχολείο τα παι-
διά συνήθως είχαν να διασχίσουν 
μεγάλες αποστάσεις. Η μεγαλύ-
τερη πάντως προσβολή ήταν να 
μεταβούν σε αυτό συνοδεία γο-
νέα.
Αφηγητής: «Θεωρούσαμε μα-
μόθρεφτα τα παιδιά που τα πή-
γαιναν στο σχολείο η μαμά ή ο 
μπαμπάς τους. Ηταν μαγκιά να 
πηγαίνεις μόνος».

Και βέβαια από πολύ μικρή 
ηλικία μάθαιναν ότι πρέπει να 
τρέχουν για τα θελήματα:
Αφηγήτρια: «Από τα πέντε χρό-
νια μας μάς έδιναν οι μεγάλοι πα-

ραγγελίες. Ετσι πηγαίναμε στον 
χασάπη για να πάρουμε κιμά. Στο 
αρτοποιείο για το ψωμί ενώ πη-
γαίναμε και στον μπακάλη για να 
πάρουμε τα τρία πράγματα που 
μας παράγγελνε η μαμά. Σε αυτά 
βοηθάγαμε».

Οι σεξουαλικές 
παρενοχλήσεις

Ακόμη και οι νέες μορφές ψυ-
χαγωγίας συνδέονται με τον δη-
μόσιο χώρο. Οπως ο υπαίθριος κι-
νηματογράφος, οι αγώνες κατς 
αλλά και το ραδιόφωνο στο πε-
ρίπτερο.

Ωστόσο κάτι νέο ανατέλλει. 
Ενα πρώιμο κίνημα αμφισβήτη-
σης και αντισυμβατικότητας που 
κυοφορείται στη νεολαία. Και αυ-
τοί είναι οι υπαρξιστές, πρόδρο-
μοι του κινήματος των χίπις. Τα 
παιδιά παρακολουθούν εντυπω-
σιασμένα τους εκπροσώπους των 
υπαρξιστών εν Ελλάδι.
Αφηγήτρια: «Και δεν έχω γνώση 
τι είναι ο υπαρξισμός. Εμένα μου 
άρεσε το ότι πέρναγε το αυτοκί-
νητο σαν την καλή χαρά. Ηταν κα-
ρό τζιπ ανοιχτό, κίτρινο-μαύρο. 
Ο Σίμος με μούσια και δίπλα είχε 
συνήθως άλλον με μούσια, κάτι 

κοπέλες με μακριά μαύρα μαλ-
λιά, οι οποίοι ήταν ντυμένοι δια-
φορετικά από εμάς. Ηταν διαφο-
ρετικές αυτές οι κοπέλες. Είχαν 
έναν άλλο αέρα. Πέρναγε το αυ-
τοκίνητό τους και εμείς χειροκρο-
τούσαμε. Γιατί; Γιατί ήταν ωραίοι. 
Μας χαιρετούσαν, τραγούδαγαν, 
είχαμε μια συμπάθεια σε όλο αυ-
τό το κομμάτι που λέγεται Σίμος ο 
Υπαρξιστής».

Ως προς την ασφάλεια στον 
δημόσιο χώρο η συνηθισμένη 
προτροπή των μεγάλων ήταν να 
αποφεύγουν τα παιδιά τις καρα-
μέλες από τους ξένους. Ο μεγα-
λύτερος φόβος τους, πάντως, 
ήταν αυτός της αρπαγής των παι-
διών.
Αφηγήτρια: «Ημουν δυόμισι 
ετών και καθόμουν έξω. Η μη-
τέρα μου δεν με είδε και θεώρη-
σε ότι είμαι στη γειτόνισσα. Εως 
ότου η γειτόνισσα ήρθε στο σπί-
τι οπότε συνειδητοποίησαν ότι 
έλειπα. Βγήκαν έξω παρανοϊκές 
ψάχνοντάς με. Ρώτησαν τα αγό-
ρια της γειτονιάς και αυτά τους εί-
παν ότι την πήρε ένας κύριος με 
καροτσάκι. Αρχισαν να τρέχουν 
προς τον Κολωνό -τα πιτσιρίκια 
από κοντά- έως ότου τον βρήκαν. 
Με άφησε κάτω και έφυγε τρέχο-
ντας. Μετά τους είπα: “Μου είπε: 
Να σε πάω μια βόλτα με το καρό-
τσι; Και εγώ μπήκα”».

Σε κάθε περίπτωση οι σεξουα-
λικές παρενοχλήσεις ήταν και τό-
τε όπως και τώρα καθεστώς.
Αφηγήτρια: «Σαν παιδιά δεχόμα-
σταν πολλές σεξουαλικές παρε-
νοχλήσεις από μεγάλους. Μέσα 
από την αυλή, από τον μπακάλη, 
τον γαλατά, από μεγάλα άτομα 
και από συγγενικά επίσης. Μπο-
ρεί να σε βούταγε για να σε φι-
λήσει, να σου πιάσει το στήθος. 
Κυρίως το στήθος δηλαδή. Πώς 
τους αποφεύγαμε; Πρώτα από 
όλα τους απειλούσαμε ότι θα το 
πούμε στη γυναίκα τους. Δεν κό-
ταγες να το πεις στους δικούς 
σου. Φοβόσουνα. Δεν ξέρω τι φο-

βόμασταν. Φοβόμασταν μήπως 
κατηγορηθούμε εμείς;».

Το παιχνίδι πάντως βιώνεται 
ως τόπος μάθησης. Ταξικές δι-
ακρίσεις δεν υπάρχουν ως προς 
αυτό. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο 
με τα διαφορετικά φύλα. Ετσι, 
από κάποια στιγμή και μετά τα 
κορίτσια και τα αγόρια διαχωρί-
ζονται.

Παίζουν στους ίδιους χώρους, 
όχι όμως πάντα σε μικτές παρέ-
ες. Μέσα από τα κατά φύλο δια-
χωρισμένα παιχνίδια χτίζουν την 
«ταυτότητα» του φύλου τους με 
τα ισχύοντα στερεότυπα.

Για τα αγόρια προορίζονται 
το ποδόσφαιρο και τα παιχνίδια 
με έντονη δράση και ανταγωνι-
στικότητα. Οι πέτρες, τα ξύλινα 
σπαθιά, οι σφεντόνες ή, ελλείψει 
αυτών, οι βρισιές και το ξύλο απο-
τελούν την πεμπτουσία του παι-
χνιδιού.
Αφηγητής: «Εχθροί ορίζονται 
τα παιδιά της άλλης γειτονιάς, οι 
ποδοσφαιριστές της άλλης ομά-
δας ή οι μαθητές του διπλανού 
σχολείου... Υπήρχαν τα δύο σχο-
λεία, το 35ο και το 37ο. Το σύνη-
θες παιχνίδι των διαλειμμάτων 
ήταν πόλεμος μεταξύ του ενός 
και του άλλου σχολείου. Στην κα-
λύτερη περίπτωση περιοριζόμα-
σταν σε λεκτικές αψιμαχίες. Φτά-
ναμε όμως και στις χειροδικίες, 
στα μπουγελώματα και σε άγριο 
ξύλο».

Από την άλλη πλευρά, τα παι-
χνίδια των κοριτσιών είναι πιο 
ήπια και περισσότερο περιορι-
σμένα χωροταξικά ακολουθώ-
ντας πιστά τις επιταγές των στε-
ρεοτύπων. Παίζουν το «περνά 
περνά η μέλισσα», το κουτσό, το 
σχοινάκι, τις κουμπάρες. Υποδύ-
ονται τη μαμά και τη δασκάλα στο 
σχολείο.

Βίαιες ενηλικιώσεις
Για πολλά παιδιά όμως η ζωή 

δεν ήταν μόνο παιχνίδι αλλά και 
εργασία, ενίοτε πολύ σκληρή.

Αφηγητής: «Στο Γαλάτσι έκανα 
και εγώ τον παγοπώλη. Περισ-
σότερο περιμένοντας τη στιγ-
μή που θα αδειάσει το κάρο από 
πάγο και θα έχει τελειώσει η δι-
ανομή. Γιατί τότε μπορούσα να 
επιστρέψω με το άλογο καβάλα 
πάνω στη σούστα διασχίζοντας 
τους δρόμους του Γαλατσίου. Αυ-
τά σε ηλικία δώδεκα ετών».

Αλλα παιδιά όμως δούλευαν 
σε βαριές εργασίες.
Αφηγήτρια: «Τον γνώρισα στο 
μαραγκάδικο που ήταν δίπλα 
μας. Ηταν ένα αγόρι πολύ με-
λαχρινό, πολύ αδύνατο. Είχε κά-
τι ποδαράκια σαν καλαμάκια. Η 
μάνα μου νευρίαζε που αυτό το 
μικρό αδύνατο παιδί υποχρεω-
νόταν να κουβαλήσει τα ξύλα με 
το καρότσι από την Κλωναρίδου, 
όλη αυτή την ανηφόρα, και να τα 
φέρει στο Γαλάτσι. Αυτό το καρό-
τσι ήταν ξύλινο με ρόδες. Εβαζε 
ένα σαν λουρί και το τοποθετού-
σε στη μέση του. Εβλεπες αυ-
τό το πράγμα. Ενα παιδί να σέρ-
νει αυτό το πράγμα έτσι. Αντί για 
άλογο. Και το συμπονούσαμε. 
Γιατί ήταν λίγο μεγαλύτερο από 
εμάς. Δηλαδή αν εγώ ήμουν πέ-
ντε-έξι χρονών, εκείνος ήταν δώ-
δεκα;».

Κατά τις δεκαετίες αυτές, ο 
εσωτερικός εχθρός, δηλαδή οι 
αριστεροί, συνιστούν τον εθνι-
κό κίνδυνο. Για πολλά παιδιά οι 
κανόνες συνωμοτικότητας είναι 
όρος επιβίωσης στον οποίο από 
τρυφερή ηλικία εκπαιδεύονται 
να εντρυφήσουν.
Αφηγητής: «Η “Αυγή” αγοραζό-
ταν πάντα με άλλες εφημερίδες 
μαζί. Οι άλλες εφημερίδες κάλυ-
πταν την “Αυγή”. Ετσι τις αγορά-
ζαμε από το περίπτερο».
Αφηγήτρια: «Και κυρίως μην 
πεις στη δασκάλα ότι αγοράζου-
με “Αυγή”».
Αφηγητής: «Για να πάμε το 1961 
στις συγκεντρώσεις της ΕΔΑ 
έπρεπε να περάσουμε από έναν 
φραγμό αστυνομικών».

Εισπράττουν τη βιαιότητα του 
μετεμφυλιακού κράτους: 
Αφηγήτρια: «Βλέπαμε αφίσες 
με κονσερβοκούτια. Εχω κά-
τσει με τη φίλη στο πεζούλι και 
συζητάμε. “Αυτοί θα έρθουν να 
μας σώσουν”, της λέω. “Οχι”, μου 
απαντά. “Θα έρθουν να μας σφά-
ξουν”».

Πολλά από αυτά τα παιδιά με 
την έλευση της δικτατορίας απο-
χωρίζονται βίαια από τους γονείς 
τους που γίνονται πολιτικοί εξόρι-
στοι ή βιώνουν τις παρακολουθή-
σεις της Ασφάλειας.
Αφηγητής: «Κυνηγούσαν τον 
πατέρα μου για να τον συλλά-
βουν. Και όλο αυτό έχει περάσει 
στο πετσί μου. Με παρακολου-
θούσαν και εμένα Ε’ Δημοτικού 
στην προσπάθειά τους να εντο-
πίσουν τον πατέρα μου».
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Οι γονείς μιας αφηγήτριας στου Μοστρού, 1930

Στην αυλή με τα γειτονόπουλα, Ανω Κυψέλη, δεκαετία ‘60


