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Πού ’σαι Θαν-ά-α-α-α-ση
Ο ταλακοόπ ποάκςχο 000 ραπ ζηςά ρςξ ςηλέτχμξ

Φοόμια έφαυμα μα βοχ ςη λύρη εμόπ ρύμθεςξσ, όπχπ απξδείυςηκε,
ποξβλήμαςξπ. Μία επίδεινη δειλίαπ εκ μέοξσπ μξσ ρε μια κοίριμη ρςιγμή είυε
ραμ απξςέλερμα ςημ απώλεια εμόπ ρπξσδαίξσ μςξκξσμέμςξσ. Γιαςί μα κάμχ
κάςι ςέςξιξ; Καςαοαμέμξ κξσμπί! Η λύρη ήοθε ςελικά και με βοήκε μόμη ςηπ
ςξ παοάνεμξ καλξκαίοι ςξσ 2017, ςξ ποώςξ υχοίπ ςξμ Κξύμδξσοξ πξσ είυε
πεθάμει ςξμ Υλεβάοη ςηπ ίδιαπ υοξμιάπ.
Ήμξσμ ρςξ μεςόυι ςξσ καλξύ μξσ τίλξσ ςξσ Δοέςξσ, καςά κόρμξμ Γεώογιξσ
Δοεςάκη, ρςξμ Καλαβοό κξμςά ρςημ σπέοξυη Μσορίμη. Και ςόςε ξ Γιώογηπ
μξσ διηγήθηκε κάςι απξκαλσπςικό. Όςι ποιμ λίγεπ μέοεπ ςημ ώοα πξσ
νημέοχμε, έμα μεγάλξ γεοάκι με άμξιγμα τςεοώμ κξμςά δσξ μέςοα
εμταμίρςηκε άνατμα ρςξ μεςόυι ςξσ κι έκαςρε μα λιαρςεί ρςημ ερξυή πξσ
κάμει ςξ παοάθσοξ ςηπ κξσζίμαπ ρςξμ πεςοόυςιρςξ αμαςξλικό ςξίυξ. Σοξμεοή
ςύυη! Ο ίδιξπ ήςαμ μέρα ρςημ κξσζίμα και παοαςήοηρε ςξ πξσλί πίρχ από ςξ
ςζάμι για πξλλή ώοα. Ήςαμ έμα σπέοξυξ πξσλί, μξσ είπε ξ Γιώογηπ, ςόρξ
κξμςά ςξσ -ξύςε μιρό μέςοξ απόρςαρη- κι όμχπ εκείμξ αδιατξοξύρε για ςημ
αμθοώπιμη παοξσρία. α μα ήςαμ ξ Γιώογηπ αόοαςξπ!
Δκ ςχμ σρςέοχμ βέβαια ξι επιρςημξμικέπ παοαςηοήρειπ ςξσ Δοέςξσ έλσραμ
ςξ μσρςήοιξ: εκείμη ςημ ώοα είυε αμςηλιά. Σξ ςζάμι ρςξ παοάθσοξ ςηπ
κξσζίμαπ έλαμπε εκςστλχςικά και ςξ πξσλί δεμ μπξοξύρε μα ςξμ δει απένχ
ποξπ ςα μέρα, εμώ ξ Γιώογηπ είυε καθαοόςαςη εικόμα από μέρα ποξπ ςα
ένχ. Έςρι είυε και ςημ εσκαιοία μα μελεςήρει από πξλύ κξμςά ασςό ςξ άγοιξ
πλάρμα, πξσ καμξμικά θα ήςαμ αδύμαςξ μα ςξ πληριάρειπ ρςημ ελεσθεοία
ςξσ. Μόμξ δέρμιξ ρε ζχξλξγικξύπ κήπξσπ, ρε ςρίοκα και ρε άλλα αμθοώπιμα
ςεοαςξσογήμαςα θα μπξοξύρεπ μα ποξρεγγίρειπ έμα αγοίμι. Κι εγώ οώςηρα
ςξμ Γιώογη ατελώπ γιαςί δεμ έβγαλε ςξ κιμηςό μα ςξ τχςξγοατίρει.
«Σοελόπ είραι!» μξσ λέει. «Να διαςαοάνχ ςη ρςιγμή! Να τχςξγοατίζχ ςξ
θαύμα αμςί μα ςξ ζχ; Σι είμαι, καμέμα παιδάκι πξσ παίζει με ςξ κιμηςό ςξσ
όλη ςημ ώοα; Ρε, ρξσ λέχ ήςαμ σπέοξυξ, γιαςί μα ςξ υαλάρχ!»

Ασςό ήςαμ! Δίυα βοει ςη λύρη ρςξ ποόβλημα πξσ με ςαλαιπχοξύρε ςα
ςελεσςαία επςά υοόμια και ςώοα -από καθαοή ςιμιόςηςα- θα ποέπει τσρικά
μα ραπ ατηγηθώ και ςξ ποόβλημα. Ξεκιμάχ γσομώμςαπ πίρχ ρςξ μακοιμό
2010 ή 2011, κάπξσ εκεί μέρα. Δίμαρςε με ςξμ Κξύμδξσοξ ρςξ ρπίςι ρςξ
Μεςπ. Δκεί είυαμε δύξ ςηλετχμικέπ ρσρκεσέπ. Μία τξοηςή ρςξμ κάςχ όοξτξ
-πξσ ακοιβώπ γιαςί ήςαμ τξοηςή ςημ υάμαμε ρσμέυεια- και μία πξλσρσρκεσή
ςύπξσ ςηλέτχμξ-ταν-ςηλετχμηςήπ ρςξμ πάμχ όοξτξ. Φςσπά, πξσ λέςε,
ασςή η οημάδα η πξλσρσρκεσή και ρςξ πέμπςξ υςύπημα -με ςξμ Νίκξ μα
αδσμαςεί μα εμςξπίρει ςξ τξοηςό ςηλέτχμξ- ρηκώμχ εγώ ςξ ακξσρςικό από
ςξμ πάμχ όοξτξ, όπξσ καθόμξσμ ρςξ γοατείξ και απξδελςίχμα δε θσμάμαι
ςί.
«Νίκξ, ερύ; Ο Θαμάρηπ είμαι» λέει μια ςοεμάμεμη τχμή ρςξ ακξσρςικό και
«ςα κάμχ πάμχ μξσ». Δίμαι ξ Βέγγξπ! Δεμ σπάουει αμτιβξλία. «Μια ρςιγμή
παοακαλώ κύοιε Θαμάρη μα ςξμ τχμάνχ» λέχ εγώ. «Ναι, παιδί μξσ, ρε
παοακαλώ» λέει εκείμξπ. Σοέυχ ρίτξσμαπ κάςχ. Ξεκιμώ μ’ αμακαςεύχ ςξ
υάξπ ρε ςοαπεζάκια, γοατεία, μςιβάμια. Φαοςιά πεςάγξμςαι, μανιλάοια
καςοακσλάμε, δεκάδεπ ςηλεκξμςοόλ –ρυεδόμ όλα παλιά και άυοηρςαεκρτεμδξμίζξμςαι, DVD και βιβλία πέτςξσμε, ξ Μιυάληπ, ξ γάςξπ ςηπ
χςηοίαπ, ςοξμάζει κι εναταμίζεςαι. Κάπξςε εμςξπίζχ επιςέλξσπ ςξ
ςηλέτχμξ και ςξ παράοχ αμξικςό ρςξμ Νίκξ, πξσ με κξιςάζει όλη ασςή ςημ
ώοα υχοίπ εοχςήρειπ, αςάοαυξπ.
Σξ ςηλετώμημα ήςαμ έκπληνη και για ςξμ Νίκξ. Δίπε όςι είυαμ μα μιλήρξσμ
με ςημ ηρσυία ςξσπ πάμχ από δέκα υοόμια. Δγώ ρξύοθηκα ναμά ρςξ γοατείξ
ςξσ πάμχ ξοότξσ και έπιαρα ςξ ακξσρςικό, πξσ είυα ατήρει αμξικςό. Πήγα
δήθεμ μα ςξ βάλχ πίρχ ρςη θέρη ςξσ, υχοίπ τσρικά μα ςξ κάμχ. Έβαλα ςξ
ακξσρςικό ρςξ ασςί και στάοπανα ξλόκληοη ςημ κξσβέμςα ςχμ δύξ παλιώμ
τίλχμ, πξσ κοάςηρε πεοιρρόςεοξ από μία ώοα. Ο Βέγγξπ ποέπει μα είυε
πεοάρει έμα βαού εγκεταλικό και δεμ ήςαμ και πξλύ καλά. Ο Νίκξπ είυε
υςσπηθεί ποόρταςα από ληρςέπ και μόλιπ είυε βγει από ςημ εμςαςική. Ση
ρυεςικά ρύμςξμη επιρκόπηρη ςηπ σγείαπ ςξσπ διαδέυςηκαμ ποάγμαςα τξβεοά
-ςόρξ ςοστεοά- για παιδιά, εγγόμια, έοχςεπ, τιλίεπ, ενξοίεπ, ςαιμίεπ.
Δεμ σπάουει καμία πεοίπςχρη μα ραπ πχ λεπςξμέοειεπ κι ασςά ςα λίγα
ποξψόμςα σπξκλξπήπ, πξσ ραπ εκμσρςηοεύςηκα, πξλλά ραπ είμαι. Αμ ήθελα
άλλχρςε θα είυα παςήρει και ςξ κξσμπί. Αυ ςξ κξσμπί! Ασςό ςξ καςαοαμέμξ
κξσμπί, πξσ μξσ δημιξύογηρε ςξ ποόβλημα. Γιαςί βλέπεςε, ρςημ απευθή
πξλσρσρκεσή έμα τχςειμό κόκκιμξ κξσμπάκι αμαβόρβημε κι αμ παςξύρεπ
ασςό ςξ κξσμπάκι, η ρσμξμιλία καςαγοάτξμςαμ! Σξ υοηριμξπξιξύραμε
ρσμέυεια ασςό ςξ κξλπάκι. Όςαμ για παοάδειγμα ποξρκαλξύραμ ςηλετχμικά
ςξμ Νίκξ μα πάει ρε κάπξια εκδήλχρη εμείπ καςαγοάταμε ςη ρσμξμιλία και
ρςξ ςέλξπ ςηπ ημέοαπ πεομάγαμε όλα ςα παοόμξια ρςξιυεία, πξσ είυαμ

ρσγκεμςοχθεί από ςημ καρέςα ρε έμα καομέ. Κι όμχπ, μία ξλόκληοη ώοα με
ςξ δάκςσλξ ρςξ κξσμπάκι δεμ ςξ πάςηρα πξςέ.
Κι από εκείμη ςημ ημέοα ριυςίοιζα ςξμ εασςό μξσ πξσ δήθεμ ρςέοηρε ςημ
αμθοχπόςηςα από έμα ςόρξ ρπάμιξ μςξκξσμέμςξ: ςημ ςελεσςαία ρσμξμιλία
Βέγγξσ-Κξύμδξσοξσ! Και ποξρπαθξύρα μα βοχ ςη λύρη ρςξ μέγα ποόβλημα:
Πώπ σπήονα ςόρξ δειλόπ, ςόρξ άςξλμξπ, εγώ πξσ εκπαιδεύςηκα από ςξμ ίδιξ
ςξμ Κξύμδξσοξ μα ’μαι φσυοόπ κι αδίρςακςξπ; Σι ήςαμ ασςό πξσ με εμπόδιρε
μα παςήρχ ςξ κξσμπί, όςαμ ςξ δάκςσλό μξσ ήςαμ όλη ςημ ώοα πάμχ από ςξ
κξσμπί;
Σελικά, έλσρα ςιπ απξοίεπ μξσ και λσςοώθηκα πξλλά υοόμια αογόςεοα με ςξ
γεοάκι ςξσ Δοέςξσ, πξσ ραπ έλεγα ρςημ αουή. Γιαςί, όπχπ ακοιβώπ έκαμε κι
ξ Γιχογήπ έςρι κι εγώ δεμ πάςηρα ςξ REC όυι γιαςί ήςαμ παοάμξμξ, όυι γιαςί
δε θα μπξοξύρα ρςξ μέλλξμ μα διατσλάνχ ςημ αουειακή και όυι ςημ
κξσςρξμπξλίρςικη υοήρη ςξσ μςξκξσμέμςξσ μξσ, αλλά γιαςί –υχοίπ μα ςξ
έυχ καςαλάβει ςόςε- έμιχθα όςι ασςή καθεασςή η μηυαμική καςαγοατή ςηπ
ρσμξμιλίαπ θα ςραλαπαςξύρε ςη μαγεία ςηπ ρςιγμήπ. Σηπ δικήπ ςξσπ ρςιγμήπ,
αλλά κσοίχπ ςηπ δικήπ μξσ ρςιγμήπ.
σγγμώμη αμθοχπόςηςα, αλλά ςώοα πια νέοχ γιαςί έκαμα ςξ ρχρςό και δε
ρκάχ πια. «Θεμκπ ςξσ γιξσ», τίλε Δοέςξ!

