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Στους «σημαντικούς» μου

μάλλον

στον πιο «σημαντικό μου».

Για κείνο το «μου»

που στέργιωσε τον τόπο και 

ξεθάρρεψε το βήμα 

Και στους δυο… Τους πρώτους.

Που μου έδωσαν την ευκαιρία της ζωής.

Τι διαδρομή κάναμε!



και όλης μας της εξερεύνησης το τέλος

θα είναι να φτάσουμε εκεί απ’ όπου ξεκινήσαμε

και να γνωρίσουμε το μέρος για πρώτη φορά

Τ.Σ. ΕΛΙΟΤ



11

1.
 

ΑΠΑΣχΟΛΗΜΕνΟΣ! νΑΙ, αυτή ήταν η λέξη που έψα-
χνα. Ή μήπως και δεν είναι ούτε αυτή; Τώρα που το 

σκέφτομαι… Ο απασχολημένος ενοχλείται όταν κάποιος 
προσπαθεί να του αποσπάσει την προσοχή. Εκείνος δεν 
θύμωνε. να, για παράδειγμα: πήγαινα με ένα καινούρ-
γιο φόρεμα και στροβιλιζόμουν μπροστά στα μάτια του, 
άνοιγα το ύφασμα της φούστας σαν ακορντεόν διάπλατα 
με τα δυο μου χέρια και ρωτούσα «σ’ αρέσει;» κι εκεί-
νος… Πώς να το περιγράψω; Ξαφνικά κοβόταν σε δυο 
κομμάτια, σαν εκείνο το ξύλινο παιχνίδι όπου προσπαθείς 
ν’ αντιστοιχίσεις παράταιρους κύβους σωμάτων με κεφά-
λια, κι έλεγε «ωραίο, ωραίο!» αλλά δεν κοίταζε. Κάπου 
αλλού έτρεχαν τα μάτια, αλλά ήταν τόσο παρούσα η φωνή. 
Απόλυτα παρούσα, με τεράστιο μάλιστα ενθουσιασμό αν 
και δεν έβλεπε. Τι περίεργο πράγμα! Γι’ αυτό μπερδεύ-
ομαι με τους χαρακτηρισμούς. Απασχολημένος; Μπο-
ρεί «αφιερωμένος». Αυτό ίσως είναι το σωστό. Αλλά σε 
τι; Άλλη δυσκολία και τούτη. Αποδεχόμαστε τη λέξη 
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αφιερωμένος για έναν καλλιτέχνη, για έναν άνθρωπο 
των γραμμάτων, αλλά για έναν έμπορο… Το εμπόριο 
στο μυαλό μας είναι κάτι ταπεινό, είναι χρήμα. Λάθος. 
Είναι ανοιχτοί ορίζοντες, όσφρηση, ένστικτο, περιπλά-
νηση, στόχοι, αίσθηση τόπου και χρόνου, επικοινωνία, 
τόλμη, ρίσκο, δημιουργία. Για σκέψου! Οι έμποροι από τα 
αρχαία χρόνια ταξίδευαν σε μέρη που ούτε περνούσε από 
ανθρώπου σκέψη κι έρχονταν σ’ επαφή με όλες τις φυλές.  
Ο πατέρας μου το 1962 έφτασε στην Ιαπωνία! χωρίς να 
μιλάει αγγλικά. να διεκδικήσει μια εταιρεία αυτοκινήτων. 
Που ούτε καν τη γνώριζαν στην Ευρώπη. Άκου πράγμα! 
Ήταν-δεν ήταν 27 ετών. Αφιερωμένος. Αυτό ήταν. Και 
έτσι πρέπει να το είχα τακτοποιήσει τότε στην ψυχή 
μου, γιατί μου έφτανε και μου περίσσευε η παρουσία 
του. Γέμιζε τον χώρο! Είχε και κείνο το συγκλονιστικό 
χαμόγελο, με πολλές σταγόνες ντροπαλοσύνης. Στηνόταν 
και ωραία, περήφανα. Ήταν κοντός. Μα εγώ τον έβλεπα 
πανύψηλο (χρόνια μάς παίρνει να καταλήξουμε στο ύψος 
των γονιών). Ζέσταινε τον χώρο, αλλά εξέπεμπε και έναν 
απίστευτο δυναμισμό. Κάθε που έλεγε «Κασιδόπουλος» 
νόμιζα ότι έτριζε η γη... Κόρες! Το Κασιδόπουλος πήγαινε 
κι ερχόταν. Μέχρι και στον πατέρα του όταν τηλεφωνούσε 
έλεγε «Έλα, πατέρα, Κώστας Κασιδόπουλος εδώ». Δεν 
ήταν ομιλητικός, ωστόσο περίμενες τι θα πει. Και όντως 
σε μια λέξη έκλεινε μια φράση. «Σπουδαίος έμπορος!» 
έτσι έλεγαν για εκείνον. Δεν καταλάβαινα πολλά. Αλλά 
ό,τι καταλάβαινα το ένιωθα «πολύ». 



13

Αυτοκίνητα. Ταυτόσημο με την παρουσία του. Αυτοκίνητα. 
Το απόλυτο όνειρο, σχεδόν άπιαστο, τη δεκαετία του ’60. 
Όλη η ζωή του, η ζωή μας, ένα αυτοκίνητο. Και Ιάπωνες. 
Τόσο που είχαμε εξοικειωθεί με την παρουσία Ιαπώνων… 
Οι περισσότερες φωτογραφίες στο οικογενειακό άλμπουμ 
είχαν και έναν Ιάπωνα, ή ήταν από ταξίδι στην Ιαπωνία, 
οπότε είχαν και φόντο μια παγόδα ή μια γκέισα. Είχαμε 
φτάσει σε σημείο ν’ ακούμε και γιαπωνέζικη μουσική. 
ναι! Μη γελάτε. Είχε αγοράσει η μάνα μου σ’ ένα ταξίδι 
ένα κόκκινο μικρό δισκάκι μ’ ένα γιαπωνέζικο τραγούδι. 
Μπορώ να σας το τραγουδήσω και αυτήν τη στιγμή. Την 
είχα συλλάβει μέχρι και να δακρύζει με το συγκεκριμένο 
τραγούδι. Και φαντάστηκα ό,τι θα αναφέρονταν τα λόγια 
του σε κάτι συγκινητικό. Ούτε μου πέρασε από το μυαλό 
ότι η μάνα μου δεν μιλούσε γιαπωνέζικα.

Θυμάμαι και ουρές. Ουρά αυτοκινήτων να πηγαίνει στην 
Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πω, πω χαρά που το έκανε! 
Μεγάλο εμπορικό γεγονός η Έκθεση Θεσσαλονίκης στη 
δεκαετία ’60-70. χόρταινε το εμπόριο πωλήσεις. Και 
παράλληλα… άρτος και θεάματα. Ο μοτοσικλετιστής που 
στροβιλιζόταν σε μια βαρέλα, το Φεστιβάλ Τραγουδιού, 
το βραβείο για το τραγούδι Αν ήμουν πλούσιος του Δώρου 
Γεωργιάδη, «Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύ-
βει ο Θεός για μας» (αυτό ξαναπές το). Είναι αυτό τίτλος 
τραγουδιού; Είναι. Αλλά δεν γίνεται να σας τα αναλύω και 
όλα. Υπάρχουν και κωδικοί μιας γενιάς! Πάμε παρακάτω. 
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Το «marketing» του ενστίκτου τον κατηύθυνε, ξεκινώντας 
βέβαια από Αθήνα, να διασχίζει η πομπή των αυτοκινήτων 
πόλεις και χωριά κορνάροντας (λες και περνούσε νύφη) και 
να σταματάνε στις κεντρικές πλατείες τους. να βάζουν 
στοιχήματα με το πλήθος που συνέρρεε, με λεφτά πάνω στο 
καπό, αν για παράδειγμα θα καταφέρει το αμάξι να βγά-
λει ανηφόρα. Πόσο αστεία φαντάζουν σήμερα τα car tests 
εκείνων των χρόνων. Κλοτσούσαν τα λάστιχα, τις «ρόδες» 
όπως τις έλεγαν, ή έβαζαν τα χέρια στη μια πλευρά του 
καπό και ανεβοκατέβαζαν το αυτοκίνητο… Πώς να σας το 
παρομοιάσω για να καταλάβετε; Σαν για να πάρει μπρο-
στά καρδιά ανθρώπου. «να δούμε το σουσπασιόν του», το 
εξηγούσαν. «Σουσπασιόν». 

Φαντάσου, λοιπόν, μια γιορτή αυτοκινήτων να διασχί-
ζει πόλεις και χωριά. Παιδιά με ξυρισμένα κεφάλια με 
την ψιλή μηχανή σταματούσαν το παιχνίδι κι έτρεχαν από 
πίσω αλαλάζοντας «κούρσα, κούρσα», κορίτσια έμεναν με 
το πόδι όρθιο στον κουτσό. Οι μεγάλοι κοκάλωναν σαν 
σε έπαρση σημαίας… «Περνάνε αυτοκίνητα!» Τι χαρά το 
έκανε! Τι απόλυτη περηφάνια! Ιδίως όταν η πομπή διέσχιζε 
την κωμόπολη, πες το και χωριό του. Τελικά το Έβε-
ρεστ του αυτοδημιούργητου είναι ο τόπος που γεννήθηκε.  
Η απόρθητη κορυφή! 

Θυμάμαι την είσοδο στο χωριό. Θυμάμαι τη σκηνή 
από τη βεράντα του σπιτιού του παππού και της γιαγιάς. 
Άρα θα ήμασταν εμείς ήδη εκεί. Θα μας είχανε στείλει 
μάλλον προάγγελους. Γιατί θυμάμαι την προγιαγιά μου, 
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με ένα τσεμπέρι στο κεφάλι, που ώρες καθόταν στο παρά-
θυρο και έπαιζε με τα δάχτυλα των χεριών κάνοντάς τα 
γύρω γύρω και που όταν κουράζονταν άλλαζε τη φορά του 
κύκλου. Μια γυναίκα αμίλητη και αγέλαστη. Πώς ξαφνικά 
μεταμορφωνόταν; Τιναζόταν με τις κόρνες και πήγαινε στο 
μπαλκόνι, «Τ’ αυτοκίνητα του Κωστάκη!» έλεγε και χαμο-
γελούσε τόσο πλατιά. Λες και ξαφνικά δούλευε στο γρήγορο  
η εικόνα. Και η άλλη γιαγιά άναβε θυμιατό και μετά άρχιζε 
διαδικασία καντήλι. Ανέβαινε σε μια καρέκλα, που όλο 
έλεγα θα σπάσει και δεν έσπαζε. Τριζάτη καρέκλα. Και τα 
κρεβάτια έτριζαν από τους σουμιέδες. Εκεί να δεις τρίξιμο! 
Μα πώς έκαναν παιδιά οι παλιοί με τόσο τρίξιμο; Τριζάτα 
παιδιά! Τέλος πάντων, λέγαμε για την καρέκλα που έτριζε. 
Και τραβούσε την αλυσίδα από το καντήλι, που έκανε και 
αυτή τριζάτο θόρυβο, και έκανε έναν σταυρό πατριαρχικό, 
στακάτο, σε κάθε μέλος του σώματος χτυπητό… Ίσως για 
να πιάσει καλύτερα η προσευχή. Στο μέτωπο, στην κοιλιά, 
στον δεξιό ώμο, στον αριστερό και περιέργως μετά ρευόταν. 
Τι σόι αντανακλαστικό ήταν αυτό; Και μετά κατέβαινε 
από την τριζάτη καρέκλα, που όλο έλεγα θα σπάσει αλλά 
ποτέ δεν έσπασε. Α, ξέχασα και κάτι άλλο! Όταν ανέβαινε 
φαίνονταν τα μπούτια της άσπρα ξέξασπρα. να τα σφίγγει 
μια σφιχτή καλτσοδέτα. νόμιζες ότι θα της κοβόταν το 
αίμα. Αλλά δεν κόπηκε ποτέ! Άσχετο… Τι άσπρα δέρματα 
είχαν οι άνθρωποι τότε; Μα δεν τους έβλεπε ποτέ ο ήλιος; 
Εδώ οι περισσότεροι δεν είχαν δει θάλασσα. Περίεργοι οι 
διαχωρισμοί της εποχής για τους ανθρώπους. Αυτοί που 
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είχαν δει θάλασσα, αυτοί που είχαν κατέβει στην Αθήνα, 
αυτοί που είχαν αποχωρητήριο μέσα στο σπίτι…

Ξεκίνησα να μιλάω για ουρές… Εκτός από αυτήν για 
την Έκθεση Θεσσαλονίκης θυμάμαι και μια ουρά για το 
καινούργιο μοντέλο της Toyota. Corolla το λέγανε και  
η παράδοσή του στον πελάτη απαιτούσε 14 ολόκληρους 
μήνες! Όχι ότι μ’ ενδιέφερε, αλλά πολλές φορές είχα ακού-
σει ανθρώπους, μόλις μάθαιναν ποιος ήταν ο πατέρας 
μου, να τον παρακαλούν για μικρότερο χρόνο παράδοσης. 
Μιλάμε για ρουσφέτι χοντρό η αλλαγή του χρόνου παρά-
δοσης. Δεν θα την ξεχάσω λοιπόν την ουρά! Με είχε στεί-
λει η μάνα μου να πάρω λεφτά από τον πατέρα μου για  
ν’ αγοράσουμε παπούτσια από του Μούγερ. Και στεκόταν  
ο κόσμος ουρά, λες και περίμενε ψωμί. Και ήταν νομίζω 
μουσταρδί το αυτοκίνητο… νομίζω. Καλογυαλισμένο, 
μέσα στην έκθεση. Και ο πατέρας μου έλαμπε. Πώς να 
μπορούσα να περιγράψω πώς έλαμπε; Σαν να ήταν λου-
στρίνι. Υπάρχει λουστρίνι για άνθρωπο; Υπάρχει! Του 
πατέρα μου όταν πουλούσε. Α, ναι! Και όταν έδινε. «Πάρε, 
πάρε!» τον θυμάμαι να λέει. Αμφιβάλλω αν άλλος άνθρω-
πος έδινε λεφτά με τόση χαρά στη ζωή του και συνήθως 
περισσότερα απ’ αυτά που ζητούσες. Άλλο κι αυτό! Γεννη-
μένος γενναιόδωρος. Ξαναγυρνάμε στην ουρά… Κι έτρεξα 
στη μάνα μου και της είπα τα νέα παραξενεμένη κι εκείνη 
έγινε επίσης λουστρίνι. Και χτύπησε τα χέρια της παλα-
μάκια. Και του τηλεφώνησε αμέσως και σίγουρα θ’ άκουσε 
«Κώστας Κασιδόπουλος εδώ» και θα είπε «Κώστα μου!» 
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και κείνος σίγουρα θα είπε «Βεττάκι μου!» Τ’ αυτοκίνητα 
γενικά ήταν για τους γονείς μου ένας περίεργος συνδετικός 
κρίκος ηδονής στα μάτια μου. Τους θυμάμαι, όποτε ταξι-
δεύαμε, να παρακολουθούν αυτοκίνητα της δικής «μας» 
μάρκας στην εθνική οδό, φορτηγά κυρίως ή ταξί, και δια-
βάζοντας-αναγνωρίζοντας τον αριθμό κυκλοφορίας να λένε 
ο ένας στον άλλον «Ο Παπαγεωργίου!» και ο πατέρας μου 
να τρέχει και να κορνάρει και να χαιρετάει μαζί με τη μάνα 
μου και ο εκάστοτε Παπαγεωργίου ν’ ανοίγει το παρά-
θυρο και να κουνάνε τα χέρια και η μάνα μου να φωνάζει 
«Κώστα, θα σκοτωθούμε!» Μοιάζει κουφό, αλλά εκείνα τα 
χρόνια ήξεραν τους περισσότερους πελάτες ονομαστικά. να 
μη σου πω και όλη την οικογενειακή τους κατάσταση… 
Γιατί άλλες φορές σταματούσαν και ο πατέρας μου ρωτούσε  
«Τι έγινε με το παιδί σου. Έκανε την εγχείρηση;» και 
μετά έλεγε: «Μη σε νοιάζει για τη συναλλαγματική, θα 
την τακτοποιήσω εγώ». 

Η δουλειά του μπαμπά δεν ήταν μόνο δουλειά του 
μπαμπά. Το σπίτι στον δεύτερο όροφο, η έκθεση των 
αυτοκινήτων στο ισόγειο. Τα αντικείμενα δεν ήταν απλώς 
αυτοκίνητα. Ήταν μέλη της οικογενείας μας. Ήταν αυτά 
που μας ζούσανε. Οι άνθρωποι τότε ανέφεραν ξανά και 
ξανά τη λέξη ψωμί. Τα σεβόμασταν απόλυτα. «Μας έδιναν 
ψωμί» κι ας ήταν, εν προκειμένω, παντεσπάνι. Μπαμπάς 
και «αυτοκίνητα του μπαμπά» ήταν ένα. Σχεδόν εκεί-
νος κατοικούσε στην έκθεση και ερχόταν στο σπίτι για 
να ξεκουραστεί. Γι’ αυτό την παρουσία του ακολουθούσε 
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ένα «Σσσς, ο μπαμπάς κοιμάται!», «Μην ακούσω κιχ!  
Ο μπαμπάς έχει πονοκέφαλο», «Τσιμουδιά, ο μπαμπάς 
σας έχει σκοτούρες». Α, και κάτι ακόμα… που με ακολου-
θεί χρόνια. Ο μπαμπάς όταν ερχόταν ακουγόταν από τον 
βήχα του. Με το που έμπαινε στην πολυκατοικία και ενώ 
ανέβαινε στον δεύτερο όροφο, πάντα με τα σκαλιά, μπορού-
σες ν’ ακούσεις βήχα και κλειδί στην πόρτα συντονισμένα.  
Τι χαρά μού έδινε ο βήχας καθώς σηματοδοτούσε τον 
ερχομό του! (Τι πόνο στη συνέχεια της ζωής…) Με το 
που έμπαινε στο σπίτι είχα γιορτή. Μέσα σε δευτερόλεπτα 
γέμιζε τον χώρο. Μιλάνε οι σύγχρονοι για δημιουργικούς 
χρόνους με τα παιδιά… Ας λένε. Τα παιδιά θέλουν την 
ψυχή μας ολόκληρη. Κι ωστόσο εκείνος γέμιζε τον χώρο 
και τον χρόνο. Έλειπε, αλλά δεν μου έλειπε. Κι άλλωστε  
η έκθεση, όπως είπα πιο πριν, στην αρχή έστω της εμπο-
ρικής του καριέρας, ήταν στο ισόγειο της πολυκατοικίας. 

Όπου πηγαίναμε τσοοουυυκ και μέσα στο εκθεσιακό 
αυτοκίνητο η Ρέα. Τα αυτοκίνητα ήταν η δική μου κούκλα. 
Τι Μπάρμπι και κουραφέξαλα… Toyota Corolla, Crown, 
Carina, πολύ αργότερα Celica. Καθόμουν στο τιμόνι, βουμ, 
βουμ έκανα, και ταξίδευα. Και πού δεν πήγαινα! Και δώσ’ 
του πέρα-δώθε το τιμόνι. Τα πόδια δεν έφταναν πεντάλ. 
Ίσως έτσι εξοικειώθηκα μια ζωή να ταξιδεύω. Έχω τραβή-
ξει κάτι ταξίδια ακίνητη, άλλα τόσα σε μποτιλιαρίσματα… 
Μεγάλο όχημα η φαντασία! 

Σας μιλάω τόση ώρα για τον πατέρα μου και μόνο 
πλαγίως για τη μάνα μου. Έτσι ήταν η παρουσία της στο 
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πλάνο μου. Κάπου λοξά, πλαγίως. Ήταν τόση η ακτι-
νοβολία εκείνου στα μάτια μου, τόση η λατρεία μου στο 
πρόσωπό του, που δεν βαριέσαι… Μια καλλονή στο σπίτι 
μας. Θα μου πεις όλων των ανθρώπων τα νιάτα ξεσέρνουν 
κι ένα «καλλονή». Εδώ μιλάμε για πραγματική και δεν 
θέλω αντιρρήσεις. Μια γκέισα για κείνον αποκλειστικά. 
Θαρρείς και όλος ο κόσμος της ήταν εκείνος. Τον ντάντευε, 
τον κανάκευε, τον διασκέδαζε, ζήταγε να τον ξεματιάζουν 
μόνιμα, «να τον περάσουν από λάδι», τον καμάρωνε, του 
έστρωνε με χτένα τα φρύδια πριν φύγει και φιλιόντουσαν 
στο στόμα λες και ήταν πρώτη φορά. Δεν θυμάμαι αγάπη. 
Θυμάμαι έρωτα, πάθος. να της τσιμπάει τον ποπό κάθε 
που ανέβαινε σκάλα. να της πιάνει το πόδι στο αυτο-
κίνητο. να φοράει εκείνα τα συγκλονιστικά νυχτικά με 
τις ασορτί ρόμπες και να κλείνονται στην κρεβατοκάμαρα 
«Μην ακούσω κιχ! Ο πατέρας σας είναι κουρασμένος». 
Ήταν τρελά ερωτευμένοι και οι δύο. Πόσο περίεργο ότι την 
πρόδιδε κατά καιρούς. Αλλά ας το αφήσουμε γι’ αργότερα 
καθώς το «άθλημα» της απιστίας ήταν σχεδόν ανδρική 
υποχρέωση της εποχής και δεν γίνεται να το ξεπετάξουμε 
επιπόλαια κρίνοντας την πράξη με σύγχρονους ηθικούς 
κανόνες.

Μια τέτοια καλλονή λοιπόν και συγχρόνως απόλυτα 
καλαίσθητη, είχε πάντα την αγωνία του ωραίου για όλα. 
Και δεν είναι να κυνηγάει άνθρωπος το ωραίο. Δεν ησυ-
χάζει ποτέ! Θυμάμαι το βλέμμα της να σκανάρει επάνω 
μου και να παλεύει με ένα σωρό ατέλειες. Τα ψώνια, στη 
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Φαντασία στην Ερμού, ή στο Βambino, ή στη Cinderella 
στη Φωκίωνος νέγρη ήταν μια σκέτη δοκιμασία καθώς 
ερχόταν αντιμέτωπη με τις δικές μου ατέλειες: «Είναι ανε-
πτυγμένη (έλεγε στις πωλήτριες σκασμένη). Μοιάζει μεγα-
λύτερη από την ηλικία της και δεν ξέρω πώς να την ντύσω. 
Έχει μεγάλους ώμους, λεπτά ποδαράκια», ή όταν βγά-
ζαμε φωτογραφίες που αναλάμβανε βεβαίως το styling… 
Δεν υπάρχει άνθρωπος της γενιάς μας που να ’χει νορμάλ 
φωτογραφία. Η δόξα της επιτήδευσης. Η πόζα πήγαινε κι 
ερχόταν. Είχαμε μια Minolta με ένα καρούμπαλο τεράστιο 
για φλας, φυσικά φερμένη από Ιαπωνία, και όλο «κάντε 
ότι γελάτε», «κάντε ότι κάπου αλλού κοιτάτε», «κάντε ότι 
είστε χαρούμενοι!» Κι ανάμεσα σ’ όλο αυτό άκουγες και 
ένα «Εσύ, Ρέα, να στέκεσαι προφίλ γιατί έχεις μεγάλο 
κεφάλι. Φτιάξε λίγο τα μαλλάκια σου γιατί δεν στέκο-
νται καλά. Γύρνα πλάγια γιατί έχεις μεγάλες πλάτες και 
γεμίζει η φωτογραφία. Μη γελάς πολύ γιατί φουσκώνουν 
τα μάγουλά σου κι έχεις μάγουλα»… Βρε, τι τράβαγα! 
Συγχρόνως άκουγες «Κούκλος ο Κώστας μου!» Μεγάλο 
ζόρι να ζεις σε σπίτι με κούκλους τελικά. Άλλη σκηνή που 
φέρνει η αναδρομή στα παιδικά μου χρόνια, και αφορά τη 
μάνα μου, έχει ως τόπο το ατελιέ του Γιάννη Βούρου, μέγα 
μόδιστρου της εποχής. Σε πρόβα ρούχων. Μάξι τουαλέ-
τες τις αποκαλούσαν τότε. Μ’ έπαιρνε καμιά φορά μαζί 
της κι έβλεπα μεγάλους σταρ του σινεμά στον ίδιο χώρο.  
Το δικό μου Σινεμά ο Παράδεισος. Τι Μπρόγιερ και Ρένα 
Βλαχοπούλου, τι Μάρω Κοντού και Μαίρη χρονοπούλου! 
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Και τα μανεκέν Ελίζαμπεθ και Βανέσα να προβάρουν, και 
οι μοδίστρες να σφίγγουν καρφίτσες στα χείλη. Αυτό μου 
έκοβε τη χολή μη και τις καταπιούν. Και μέσα σ’ όλα αυτά 
και δυο σκυλιά κανίς γεμάτα κλωστές στο τρίχωμα, σαν 
κουβαρίστρες, να τρέχουν. Και να καθρεφτίζεται η μάνα 
μου (όλο μέσα από καθρέφτες θυμάμαι τη μάνα μου) και 
να μοιάζει σαν δέκα ηθοποιούς μαζί. Και ο Γιάννης Βούρος 
να τονίζει «η πιο έντιμη σύζυγος. Λέει στον σύζυγό της το 
αληθινό αντίτιμο των ρούχων». Αυτό δεν το πολυκαταλά-
βαινα τότε και βασάνιζε το μυαλό μου. Πέρασαν χρόνια… 

Οικονομικά εξαρτημένες οι γυναίκες, σκαρφίζονταν τρό-
πους για ένα χαρτζιλίκι (που κι αυτό στην οικογένεια πάλι 
διοχετευόταν). Η μάνα μου ωστόσο είχε μια περηφάνια, 
μια αγωνία να ’ναι εντάξει, να μην ξεπεράσει όρια που 
μόνη της έβαζε στον εαυτό της. Τη θυμάμαι να σπεύδει 
να του παραδώσει «αυτά τα ψιλά ήταν στην τσέπη σου, 
Κώστα μου» σχεδόν με αγωνία. Άλλο στοιχείο του χαρα-
κτήρα της ήταν η διάθεσή της να προσφέρει χαρά και 
γέλιο. Σε αυτό βοηθούσε και το ταλέντο της στις μιμήσεις.  
Μα σε δευτερόλεπτα μπορούσε να αναπαραστήσει φωνές 
και συμπεριφορές! Παντομίμες κανονικές που πρόσφεραν 
κέφι σε απέραντες αυτοκινητιστικές διαδρομές. Απέραντες, 
σας λέω! Έτσι μου φαίνονταν. Και ήταν. Τόσο διαφορετικοί 
οι ελληνικοί δρόμοι, τόσες οι στροφές και οι λακκούβες, 
τόσο που έτρεχε ο πατέρας μου, τόσο που ζαλιζόμασταν 
εμείς, τόσοι εμετοί που λέρωσαν τα καθίσματα. Μια, όλη κι 



22

όλη, εθνική οδός, να διασχίζει τη χώρα. Δύο λωρίδες, μία 
για κάθε ρεύμα και τίγκα στο εκκλησάκι-τάμα. Εκείνη λοι-
πόν αναλάμβανε το διασκεδαστικό πρόγραμμα. Τη θυμάμαι 
να διηγείται, να μιμείται κάθε φωνή της διήγησης και να 
ζει για κάθε γέλιο που του χάριζε. Και μετά εκείνος της 
έλεγε τις σκοτούρες του, την ενημέρωνε για κάθε μελλο-
ντικό επαγγελματικό σχέδιο και όνειρο. Το αυτοκίνητο, 
έτσι καθώς ήταν απομονωμένοι οι δυο τους και αδιάσπαστοι 
από παρενοχλήσεις, πλην «πότε φτάνουμε επιτέλους;» και 
αιτημάτων «να έρθω μπροστά;» Αχ, αυτό το «να έρθω 
μπροστά;» Ζούσαμε για να καθόμαστε μπροστά, αγκαλιά. 
Ήταν τιμητική η θέση τού «μπροστά» για τα παιδιά. Πού 
να τ’ ακούσει σύγχρονος! Τελικά, κατά τύχη ζει η γενιά 
μου! Το ταξίδι με αυτοκίνητο, λοιπόν, θα πρέπει να ήταν 
μια πολύ αγαπημένη για κείνους απόλαυση. Εκτός και αν 
είχαμε μαζί μας Ιάπωνα, οπότε το σκηνικό άλλαζε κυρίως 
όταν περνούσαμε από τις Θερμοπύλες, που τους θυμάμαι 
και τους δύο εναγωνίως να σπεύδουν να δείξουν με χαρα-
κτηριστικές κινήσεις ότι βρομάει το θειάφι των πηγών για 
ν’ αποφευχθεί καμιά παρεξήγηση «κι έχουμε και ξένον 
άνθρωπο». Τι αγωνία κι αυτή με τη μυρουδιά των Θερμο-
πυλών! Η διαδρομή με Ιάπωνα συνοδευόταν απαραιτήτως 
με στάση στα Καμένα Βούρλα για γαλακτομπούρεκο, στη 
Ρέμβη, και φωτογραφία επίσης κάτω από τους όρχεις του 
Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. 

Σας μιλάω τόση ώρα για δυο ανθρώπους απασχολη-
μένους. Τώρα το καλοσκέφτομαι και γω… Ο πατέρας 


