
 

Μια αγάπη για το καλοκαίρι 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 16 Σεπτεµβρίου 2009 
 
 

 
Του Παύλου Θ. Κάγιου  
 

Από τους ωραίους του ευρωπαϊκού κινηµατογράφου, ο πρόεδρος του 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Γιώργος Χωραφάς είναι και µηχανόβιος σε 
πίστες  
«Το θέµα των µηχανών είναι συνδεδεµένο για µένα µε το καλοκαίρι 
και η αγάπη µου γι΄ αυτές κρατάει χρόνια και δεν... γερνάει ποτέ», µας 
λέει ο Γιώργος Χωραφάς σε διάλειµµα των γυρισµάτων της ταινίας 

«Επικίνδυνες µαγειρικές» και αφήνει το κουβάρι των αναµνήσεων γύρω από τις µηχανές να φτάσει στα 
εφηβικά του χρόνια...  
 
«Όταν ήµουν 15-16 χρονών, είχα φίλους µε µηχανές- εµένα δεν µε άφηναν από το σπίτι να αγοράσω- τους 
βοηθούσα σε διάφορες συναρµολογήσεις και το δώρο γι΄ αυτό ήταν να µε αφήσουν και µένα να οδηγήσω. 
Εκείνη την εποχή, πηγαίνοντας σε διάφορα νησιά, έλεγα ότι είµαι 18 χρόνων για να µε αφήνουν να νοικιάζω 
µηχανές, έβαζα τις αγάπες µου πίσω και χανόµασταν στο όνειρο»...  

Α, ναι, τράκαρα, γλίτωσα στο παρά πέντε, ο φίλος µου χτύπησε και παρά λίγο να πάω και φυλακή γιατί δεν 
είχα άδεια!  
 

 

Όχι, απλώς πήραµε άλλον δρόµο- διαδροµή ανάµεσα Παρίσι- Βρυξέλλες- για να γλιτώσουµε τα µπλόκα της 
Αστυνοµίας µέχρι που µάθαµε ότι η µηχανή που είχαµε- µια Τρέζντα- ήταν κλεµµένη και εµείς τρέχαµε µε 160, 
αλλά από µακριά είδαµε το µπλόκο της Αστυνοµίας, πήγαµε να πάρουµε άλλη διαδροµή, αλλά µας 
σταµάτησαν και µας σηµάδεψαν µε τα πιστόλια τους!  
 
- «Τι θα µας κάνατε, θα µας πυροβολούσατε;», ρωτάω...  
 
- «Ναι», µας λέει και πυροβολεί στον αέρα συµπληρώνοντας: «Γιατί πριν από λίγο µια σφαίρα σκότωσε έναν 
αστυνόµο»!  
 

 

Αγόρασα την πρώτη µεγάλη µηχανή µου, 500 κυβικά, το 1982, αλλά βγαίνοντας από το Παρίσι µε χτυπάει 
αυτοκίνητο, κάνω τρεις τούµπες στον αέρα, είχα για ώρες απώλεια µνήµης, αλλά ευτυχώς, γλίτωσα µε 
µώλωπες...  
 

 

Ναι, πώς... Με τα χρήµατα της αποζηµίωσης πήγα και αγόρασα µεγαλύτερη- 500άρα πάντα, αλλά πιο ήπια! 
Πάλι καλά που εκείνη την περίοδο ένας φίλος µού είπε «γιατί δεν τρέχεις σε πίστες;», κι έτσι ξεκίνησα...  
 
Και εκεί στις αρχές της δεκαετίας του ΄80, ο ασφαλής ίλιγγος της πίστας µπαίνει στη ζωή του Γιώργου 
Χωραφά...  

«Στη µηχανή πρέπει να ελέγχεις το τέρας µέσα σου» 

Ατύχηµα δεν υπήρξε;  

Έτσι, έγινες πιο προσεκτικός;  

Και µετά; 

Ε, τότε, πια, φαντάζοµαι πως έβαλες µυαλό...  
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«Πηγαίνοντας από το Παρίσι στο αεροδρόµιο του Ορλί, υπήρχε ένα µεγάλο πάρκινγκ που το πρωί ήταν η 
κεντρική αγορά και το βράδυ γινόταν πίστα για να τρέχουν µηχανές. Τότε αγόρασα την πρώτη πραγµατικά 
µεγάλη µηχανή µου, µια Suzuki, την GSΧ-R 750, που πέθαινα για να την αποκτήσω».  
 

 

Έξαψη! ∆εν έχεις µια στιγµή ήσυχη, µεγάλη συγκέντρωση και προσήλωση. Και τότε, έβαλα όρο στον εαυτό 
µου να µην κάνω αγώνες, να µην πάρω χρονόµετρο, να µη θελήσω να καταρρίψω κανένα ρεκόρ, να µην µπω 
στο τρυπάκι του πρωταθλητισµού, να κάνω αθλητισµό.  
 
∆εν έπαθα ποτέ χάι σάιτ (πετάγεσαι πάνω από τη µηχανή), τα πεσίµατά µου είναι µέσα στη στροφή, όχι 
βγαίνοντας. Σε αυτό µε βοήθησαν πολύ οι συµβουλές που µου έδωσε ο Νταβίντ Μισκάτ, Γάλλος 
πρωταθλητής για έξι χρόνια, που µου είπε: «Εσύ θα το φας το κεφάλι σου, πρόσεχε, µην οδηγείς επιθετικά, 
πρέπει να δαµάσεις την επιθετικότητά σου, πρέπει να ξέρεις γιατί οδηγείς. Για να πουλήσεις τσαµπουκά ή για 
να νιώσεις ελευθερία µέσα σου;». Και τότε µπήκε στη ζωή µου η Ducati 748!  
 

Απαραίτητο:  
Πρέπει να γίνουν πίστες για µηχανές στις µεγάλες πόλεις της Ελλάδας για να σωθούν πολλοί 
άνθρωποι που τους αρέσει να εκτονώνονται µε το τρέξιµο. Στην πίστα, οι κίνδυνοι λιγοστεύουν  

 

 
 

 

Να βρουν τρόπο να πηγαίνουν σε πίστες να εκτονώνονται.  
 
Αλλά, δυστυχώς, στην Ελλάδα µόνο στις Σέρρες υπάρχει, οι άλλες δεν είναι ανοιχτές για το κοινό. Με µία ώρα 
πίστα, βγάζεις το άχτι σου, είσαι λειώµα, σου φτάνει, έχεις εκτονωθεί. Και το κυριότερο, έχεις βγάλει όλη την 
επιθετικότητα που, πολλές φορές, νιώθεις να σε πνίγει από γεγονότα της καθηµερινότητας, αλλά και πιο 
σοβαρά ζητήµατα. Εµείς οι Έλληνες είµαστε φιγουρατζήδες, µας τρώει ο ναρκισσισµός, αλλά, πίσω από το 
κράνος και τη στολή είσαι παντελώς άγνωστος και µόνος σου µε τον εαυτό σου. Εντάξει, µέσα του ο 
άνθρωπος κρύβει τον ανταγωνισµό, αλλά µε το τρέξιµο µε τη µηχανή καλό είναι να προσπαθείς να κάνεις 
αυτόν τον ανταγωνισµό δηµιουργικό και συµβολικό, να σέβεσαι τον άλλον, γιατί έτσι, σέβεσαι και τον εαυτό 
σου και τη ζωή, αυτό το θείο και ανεπανάληπτο δώρο.  
 

 

Το πρώτο χόµπι µου είναι η ηθοποιία, γι΄ αυτό δεν επιτρέπω στον εαυτό µου να σπάσω χέρι ή πόδι µε τη 

Τι νιώθεις όταν οδηγείς στις πίστες; 

«Οι Έλληνες είµαστε φιγουρατζήδες» 

Τι συνιστάς στους οδηγούς µοτοσυκλετών;  

Χόµπι ή πάθος η µηχανή; 
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µηχανή γιατί θα µου το στερήσει. Έτσι, ησυχάζω µέσα µου το δαιµόνιο της µηχανής...  
 

 

Ο συµβολισµός µιας µηχανής είναι ο άνθρωπος και το τέρας που πρέπει να το δαµάσει, αλλά, τελικά, το 
τέρας της µηχανής είσαι εσύ. Γιατί η µηχανή γίνεται επέκταση του εαυτού σου, σε κάνει, σου βγάζει από µέσα 
σου, το τέρας που κρύβεις! Και εσύ πρέπει να έχεις τη δύναµη να ελέγξεις το τέρας που κρύβεται µέσα σου.  
 
 

 
 
● «Νεαρός µε βεσπάκια και κορίτσια στα νησιά Κρήτη, Ρόδο, Αίγινα, αλλά και στη Γλυφάδα ή στον γύρο της 
Αττικής µε προορισµό να ανακαλύψουµε κάθε άγνωστη, τότε, γωνιά της, κάτι που σε έκανε να αισθάνεσαι 
µοναδικός».  
 
● «Με µοτοσυκλέτα στο "Μαχαµπαράτα" του Πίτερ Μπρουκς, καθώς το θέατρο ήταν 15 χιλιόµετρα έξω από 
την Αβινιόν σ΄ ένα λατοµείο».  
 
● «Αρχές του ΄70 στην Καλιφόρνια, τότε που γνώρισα τον Ζορζ Μουστακί, γίναµε φίλοι και µου έλεγε το δικό 
του πάθος για τις µηχανές».  
 
● «Γκραν πρι σε Ιταλία, Γαλλία. Ξέρω τα πάντα γύρω από τις µηχανές- σαν τους ποδοσφαιρόφιλους που 
γνωρίζουν µε ανατριχιαστικές λεπτοµέρειες οτιδήποτε έχει να κάνει µε το άθληµα, τις µεταγραφές και τα 
κουτσοµπολιά. Θαυµάζω τον Βαλεντίνο Ρόσι».  
 

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=4536528  

Γιατί δαιµόνιο; 

Αξέχαστες διαδροµές 
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