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πλέληεπμε 

 

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ 
 

O Sri Suni Manohar Gavaskar, έλαο άμηνο θαη παγθόζκηαο θήκεο Ιλδόο 
παίθηεο ηνπ θξίθεη, κηιάεη ζηνλ Γξ G. VENKATARAMAN γηα ηηο 
πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο κε ηνλ Μπαγθαβάλ ξη άηπα άη Μπάκπα, 
ζε κηα ζπλέληεπμε γηα ηνλ Ραδηνθσληθό ηαζκό άη Παγθόζκηα Αξκνλία. 

 
ΑΪ ΡΑΜ! Καιώο ήξζαηε ζηα ζηνύληην ηνπ Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ άη 
Παγθόζκηα Αξκνλία. Δίλαη κεγάιε ζηηγκή γηα εκέλα, επεηδή πνηέ ζηε 
δσή κνπ δε θαληάζηεθα όηη ζα έπαηξλα ζπλέληεπμε από κηα κεγάιε 
πξνζσπηθόηεηα ζαλ εζάο. πλήζσο, αξρίδσ λα ξσηάσ ηνπο 
αλζξώπνπο πόηε ήξζαλ γηα πξώηε θνξά ζηνλ νπάκη. Αιιά ζέισ λα 
ζαο ππνβάισ πξώηα ηελ εξώηεζε: Καηά ηελ καθξά ζηαδηνδξνκία ζαο, 
ζα ζαο πήξαλ ακέηξεηεο ζπλεληεύμεηο θη εζείο ζα έρεηε δώζεη άιιεο 
ηόζεο. Αιιά είραηε θαληαζζεί όηη ζα εξρόζαζηαλ εδώ ζην ζηνύληην ηνπ 
Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ άη Παγθόζκηα Αξκνλία θαη ζα δίλαηε 
ζπλέληεπμε; Πώο ζαο θαίλεηαη απηή ε εκπεηξία; 

 
Αιεζηλά, είλαη θάηη πέξαλ από πεξηγξαθή. Πάλσ απόια, κε ην λα 
έξρνκαη ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ γηα λα βξσ γαιήλε – πνπ καο 
δηαθεύγεη ζηε δσή – είλαη από κόλε ηεο κεγάιε εκπεηξία. Γηα λα είκαη 
εηιηθξηλήο, όηαλ επηζηξέθεη θάπνηνο ζηνλ ηόπν ηνπ από ην Πξαζάληη 
Νίιαγηακ έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηελ βηαζύλε θαη ην ηξέμηκν, ηελ 
ζνξπβώδε δξαζηεξηόηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ε νπνία δελ ηνπ 
πξνζθέξεη γαιήλε θαη βξίζθεηαη πάληνηε θάησ από θάπνην είδνο 
πίεζεο. Αιιά όηαλ έξρεηαη εδώ, απηά ηα ηαμίδηα ηνύ ραξίδνπλ ζε κεγάιν 
βαζκό εηξήλε. Νηώζσ απηή ηελ εηξήλε εδώ. Αλεμάξηεηα από ην πόζεο 
ζπλεληεύμεηο κπνξεί λα έρεη δώζεη θάπνηνο, θάζε θνξά ππάξρεη θάπνηα 
λεπξηθόηεηα, όηαλ δίλεη άιιε κία ζπλέληεπμε. Αιιά απηή ε λεπξηθόηεηα 
απιά δελ ππάξρεη ηώξα όηαλ βξίζθνκαη εδώ, γηαηί πξαγκαηηθά 
αηζζάλνκαη όηη βξίζθνκαη πνιύ θνληά ζηνλ νπάκη, εδώ γύξσ. 

 
Πνιύ σξαία! Ο αέξαο εδώ εθπέκπεη έλα είδνο καγείαο πνπ ζαο 
ζπλαξπάδεη θαη απνκαθξύλεη όιεο ηηο αλεζπρίεο θαη ζηελνρώξηεο ζαο. 
Αηζζάλεζηε πνιύ ραιαξσκέλνο, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα 
έξρεζηε πην ζπρλά, εδώ. 

 
Ναη! Θα ην ήζεια πάξα πνιύ. Διπίδσ, επίζεο, όηη ν νπάκη ην ξπζκίδεη, 
κηαο θαη είλαη κόλν Δθείλνο πνπ κπνξεί λα ην θάλεη. 
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Σώξα, έξρνκαη ζηελ θαζηεξσκέλε εξώηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζε όιεο ηηο 
δηαζεκόηεηεο. Πώο ζπλέβεθε λα έξζεηε ζηνλ νπάκη; ηαλ ήξζαηε ζηνλ 
νπάκη γηα πξώηε θνξά, παίδαηε αθόκε θξίθεη; Σώξα, βέβαηα, 
παξαθνινπζείηε ηνπο παίθηεο θαη ηνπο θαζνδεγείηε. ληαο θαηακεζήο 
ζηηο βηαζύλεο θαη ηηο εληάζεηο, πώο ζπλέβεθε λα έξζεηε ζηνλ νπάκη; 

 
Λνηπόλ! Όια άξρηζαλ από ηελ κεηέξα κνπ, ε νπνία είρε έλα όξακα ηνπ 
νπάκη. 

 
Ώ, θαηάιαβα! Πόηε ζπλέβεθε απηό; 

 
πλέβεθε ην 1970. Κάπνηα εκέξα, ηελ ώξα πνπ καγείξεπε ζην ζπίηη 
καο ζην Νηαλθάξ ηεο Βνκβάεο, είρε μαθληθά έλα όξακα ηνπ νπάκη. 
Σνλ είδε νινδώληαλν. Σαξάρηεθε πνιύ, ζηακάηεζε ην καγείξεκα θαη 
θαηέβεθε ζην δξόκν, όπνπ ζπλάληεζε έλαλ εθεκεξηδνπώιε. 
Πεξηγξάθνληαο ζε απηόλ ηελ ζεόηεηα πνπ είρε δεη ζην όξακά ηεο, 
ξώηεζε κήπσο είρε θάπνηα θσηνγξαθία ηεο. Ο εθεκεξηδνπώιεο είρε 
πνιιέο θσηνγξαθίεο ζεώλ θαη ζεαηλώλ, αιιά δελ είρε θακηά 
θσηνγξαθία ηνπ νπάκη. Η κεηέξα κνπ, αθνύ έςαμε όιν ηνλ ζσξό κε 
ηηο θσηνγξαθίεο, δελ κπόξεζε λα βξεη απηή πνπ αλαδεηνύζε. Έηζη, ν 
εθεκεξηδνπώιεο ηεο ππέδεημε λα απεπζπλζεί ζ’ έλαλ άιιν ζπλάδειθό 
ηνπ, ζηνλ ίδην δξόκν. Πήγε εθεί, αιιά πάιη δελ κπόξεζε λα βξεη ηε 
θσηνγξαθία ηνπ πξνζώπνπ πνπ είρε δεη ζην όξακα. Έηζη, επέζηξεςε 
πάιη ζηνλ πξώην εθεκεξηδνπώιε, ν νπνίνο καο έθεξλε θαζεκεξηλά 
ηελ εθεκεξίδα καο.  

Σνπ δήηεζε λα μαλαςάμεη. Σόηε, ν εθεκεξηδνπώιεο ηεο είπε:«Μόιηο 
πξηλ δέθα ιεπηά ζνπ έδεημα θσηνγξαθίεο θαη είδεο όηη δελ ππάξρεη 
θάπνηα ζαλ απηή πνπ δεηάο. Πώο κπνξεί λα ππάξρεη ηώξα;» Δπεηδή ε 
κεηέξα κνπ επέκελε, άξρηζε λα ηηο δείρλεη πάιη. Καη λα! Η κεηέξα κνπ 
βξήθε ηελ θσηνγξαθία ηνπ νπάκη αλάκεζα ζε άιιεο. Ήηαλ αθξηβώο, 
όπσο ζην όξακα, κε ζεθσκέλν ην ρέξη ηνπ (ζηάζε ηεο αθνβίαο). Ο 
εθεκεξηδνπώιεο ηεο έδσζε ηελ θσηνγξαθία, θαη όηαλ ε κεηέξα κνπ 
ηνλ ξώηεζε γηα ηελ ηηκή ηεο, εθείλνο είπε:«Κνίηαμε! Γε γλσξίδσ πώο 
ήξζε εδώ απηή ε θσηνγξαθία, γηαηί πνηέ δελ ηελ είρα παξαγγείιεη. 
Έηζη, δε ζα ζε ρξεώλσ θαζόινπ. Δίλαη δηθή ζνπ». Από ηόηε, έρσ απηή 
ηελ θσηνγξαθία ζην ππλνδσκάηηό κνπ. Ακέζσο κεηά, νη θαινηπρίεο 
κνπ ζην θξίθεη αλέβεθαλ θαηαθόξπθα. Μέρξη ηόηε ήκνπλ, απιά, έλαο 
θαιόο παίθηεο. Αιιά κεηά ην γεγνλόο ηεο θσηνγξαθίαο ππήξμε κηα 
ζηαζεξή πξνο ηα πάλσ ώζεζε ζηελ ζηαδηνδξνκία κνπ, ζαλ παίρηεο 
ηνπ θξίθεη. Από ηόηε, παξάιιεια κε ηελ κεηέξα θαη ηνλ παηέξα κνπ, 
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άξρηζα λα έξρνκαη ζ’ επηθνηλσλία κε ηνλ νπάκη, λνεηηθά θαη 
πλεπκαηηθά. 

 
Η ηζηνξία ζαο είλαη αλακθίβνια θαηαπιεθηηθή. Γε γλσξίδσ αλ έρεηε 
πιεξνθνξεζεί γηα ηνλ Ακεξηθαλό Sinclair. Δίρε ζρεδόλ παξόκνηα 
εκπεηξία. Σελ έρεη θαηαγξάςεη ν ίδηνο. Ο νπάκη εκθαλίζηεθε δπν-ηξεηο 
θνξέο ζην δσκάηην πξνζεπρήο ηνπ, ζην Connecticut. Δθείλε ηελ επνρή, 
δε γλώξηδε πνηνο ήηαλ ν νπάκη. Έηζη, πήγε ζην πην κεγάιν 
βηβιηνπσιείν ηεο Νέαο Τόξθεο, ην νπνίν πσινύζε πλεπκαηηθά βηβιία. 
Δίπε ζηνλ πσιεηή:«Θέισ έλα βηβιίν κε θάπνηνλ πνπ κνηάδεη ζαλ 
απηόλ…». Ο πσιεηήο ρακνγέιαζε, απνκαθξύλζεθε γηα ιίγν θη 
επέζηξεςε θξαηώληαο έλα βηβιίν θη έλα θαθειάθη βηκπνύηη. Απνδείρηεθε 
όηη ν πσιεηήο ήηαλ πηζηόο ηνπ νπάκη. Φαληαζζείηε! Απηό ζπλέβεθε 
ζηελ Νέα Τόξθε. ηε ζπλέρεηα, αλαθάιπςε πνύ ήηαλ ην Πνπηηαπάξηη 
θαη ήξζε. ηαλ είδε ηνλ νπάκη, αλαγλώξηζε όηη ήηαλ ην ίδην πξόζσπν 
αθξηβώο κε απηό πνπ είρε δεη ζηα νξάκαηά ηνπ, ζην ζπίηη ηνπ ζην 
Connecticut.  

 
Καηαπιεθηηθό! Απόιπηα θαηαπιεθηηθό. 

 
Βεβαίσο. Ο νπάκη έρεη ηνπο δηθνύο ηνπ ηξόπνπο λα θέξλεη ηνπο 
αλζξώπνπο θνληά ηνπ. Η επόκελε εξώηεζε είλαη: Ση επίδξαζε εθηηκάηε 
όηη είρε ν νπάκη ζ’ εζάο; Απηή ε επίδξαζε είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ 
λενιαία καο αιιά θαη γηα όινπο εκάο. 

 
Τπάξρεη ζαθώο ε επίδξαζε. Ο νπάκη θαηεύζπλε νιόθιεξε ηελ 
ζηαδηνδξνκία κνπ κε ην θξίθεη. 

 
Με πνηνλ ηξόπν; 

 
Τπήξραλ απνθάζεηο πνπ ήηαλ δύζθνιν λα ιεθζνύλ, αλαθνξηθά κε 
νξηζκέλεο θάζεηο ηνπ παηγληδηνύ, όπσο ε αξρεγία ηεο Ιλδηθήο νκάδαο. 
Δίλαη κηα ζέζε πνπ ηηκάηαη ηδηαηηέξσο. Αηζζαλόκνπλ ιίγν ελνριεκέλνο, 
αλαζηαησκέλνο θαη αλππόκνλνο λα είκαη ν αξρεγόο ηεο νκάδαο, δηόηη 
επεξέαδε ην πξνζσπηθό κνπ παίμηκν. ε απηό ην ζηάδην, άθνπζα κηα 
ήξεκε θσλή πνπ έιεγε:«Να απνδέρεζαη ό,ηη απνθηάο». Ήηαλ κηα 
εζσηεξηθή θσλή. Ήηαλ ηελ επνρή πνπ έθαλα ηηο πξσηλέο κνπ 
πξνζεπρέο. Δθήξκνδα έλαλ ηύπν πξνζεπρήο από ηελ επνρή πνπ 
πήγαηλα ζην ζρνιείν. Οπζηαζηηθά, ήζαλ πάληνηε ηα ίδηα ιόγηα πνπ 
έιεγα. Αλαηξάθεθα ζπνπδάδνληαο ζε ζρνιείν Ιεζνπηηώλ. Έηζη, είλαη 
κηα πξνζεπρή πνπ απεπζύλνκαη ζηνλ Θεό , ηελ νπνία ζπλερίδσ λα 
ιέγσ γηα πνιιά ρξόληα.  
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Καη δελ ηελ παξαιείπεηο αθόκα θαη όηαλ ηαμηδεύεηο. 

 
Όρη! Γελ ηελ παξαιείπσ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, αθόκα θαη ηώξα, ην 
πξώην πνπ θάλσ κόιηο ζεθσζώ ην πξσί είλαη λα αγγίμσ ηα πόδηα ηνπ 
νπάκη ζηελ θσηνγξαθία, πνπ είλαη δίπια ζην θξεβάηη κνπ. 

 
Φαληαζηηθό! ηελ θπξηνιεμία θάλεηο απηό πνπ ζπληζηά ν νπάκη, δειαδή 
αξρίδεηο ηελ εκέξα ζνπ κε ηνλ Θεό. Δίλαη ην πην ζεκαληηθό πξάγκα πνπ 
θάλεηο. Ο νπάκη είλαη εθεί θάζε εκέξα θαη ζηηγκή. Αξρίδεηο ηελ εκέξα κε 
ηνλ Θεό. Ση ππέξνρν πξάγκα! Λέηε, ινηπόλ, όηη ν νπάκη ζάο έρεη 
θαζνδεγήζεη ζε όιεο ηηο απνθάζεηο ζαο πνπ πήξαηε θαη ζε θξίζηκεο 
θακπέο ηεο δσήο ζαο θ.η.ι. 

 
Όινη καο πεξλάκε δύζθνιεο ζηηγκέο ζηελ ζηαδηνδξνκία καο ζην θξίθεη, 
όηαλ ηίπνηε δε θαίλεηαη λα πεγαίλεη θαιά. Αιιά απηό ζπκβαίλεη ζε 
όινπο ηνπο αλζξώπνπο. Δθείλε ηελ ώξα δπλακώλεη κηα αίζζεζε 
απνγνήηεπζεο, θαη ηόηε ζπκβαίλεη λα επεκβαίλεη ην θαζνδεγεηηθό ρέξη 
ηνπ νπάκη. ε ηέηνηεο ζηηγκέο, ε δηάζεζή κνπ είλαη λα παξαδερηώ ηελ 
ήηηα κνπ, λα παξαηηεζώ θαη λα πσ:«Γε ζέισ λα παίδσ πηα». 

 
Θπκάκαη πνιύ έληνλα ηα πξώηα ρξόληα ηεο κεγάιεο πεηζαξρίαο, ηεο 
εππξέπεηαο, ηεο αμηνπξέπεηαο ζην πεδίν ησλ αγσληζκάησλ θαη 
αζιεκάησλ θαη ζα ήζεια λα παξνπζηάζσ έλαλ ραξαθηήξα ηεο επνρήο. 
Έρνπκε αθνύζεη γηα ηνλ Frank Chester, ηνλ άξηζην δηαηηεηή, θαη πώο νη 
άλζξσπνη απνδέρνληαλ ηελ θξίζε θαη απόθαζε ηνπ δηαηηεηή ρσξίο 
ακθηζβήηεζε, πώο εθδεισλόηαλ γλήζην αζιεηηθό πλεύκα θ.ι.π. Σν 
θξίθεη ήηαλ έλα άζιεκα πνπ ζρεηηδόηαλ κε ηνλ ραξαθηήξα. Με θάπνην 
ηξόπν, θαίλεηαη λα έρνπκε γξήγνξα απνκαθξπλζεί πνιύ από απηό ην 
πλεύκα. Γηαηί - ζηελ επρή -  ζπλέβεθε απηό; 

 
Ννκίδσ όηη ζε κεγάιν βαζκό νθείιεηαη ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ 
αζιήκαηνο, πνπ έρεη θάλεη θάπνηνπο παίθηεο – όρη όινπο – λα ράζνπλ 
ην αιεζηλό αγσληζηηθό πλεύκα. Σν θξίθεη δηέζεηε θάπνηεο επγεληθέο 
παξαδόζεηο. Όπσο πνιύ ζσζηά είπαηε, ην θξίθεη δηαπιάζεη ηνλ 
ραξαθηήξα ζε κεγάιν βαζκό. Γηα παξάδεηγκα, ζαλ κπάηζκαλ (ν 
παίθηεο πνπ ζεξβίξεη ηελ κπάια) δελ κπνξεί λα πεηύρεη εθαηό βαζκνύο 
(πόληνπο), αλ δελ ππάξρεη άιινο παίθηεο ζηελ απέλαληη άθξε ηνπ 
γεπέδνπ πνπ λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ, ώζηε λα πεηπραίλεη λα 
αληηθξνύζεη κεξηθέο ξίςεηο ελόο πνιύ θαινύ κπάηζκαλ, ηνλ νπνίν ίζσο 
λα κε ζέιεη λα δεη ζηα κάηηα ηνπ, ή λα αηζζάλεηαη άβνπια λα παίδεη καδί 
ηνπ. Έηζη, ν ζπκπαίθηεο ηνπ κπνξεί λα πέηπρε λα αληηκεησπίζεη 
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εύζηνρα κόλν 25 ξίςεηο, αιιά κε απηή ηελ επηηπρία ηνλ βνήζεζε λα 
μεπεξάζεη ηηο δύζθνιεο ξίςεηο θαη λα θεξδίζεη 100 βαζκνύο. 
Παξνκνίσο, ν κπάηζκαλ δελ κπνξεί λα παίδεη εύζηνρα, αλ νη 
αλαζρεηηθνί παίθηεο δελ πηάλνπλ ηελ κπάια, αλ ζηακαηνύλ λα θάλνπλ 
γξήγνξα ηνλ γύξν ηνπ γεπέδνπ, αλ θέξνληαη πηεζηηθά ζε απηόλ (ηνλ 
κπάηζκαλ). Δπνκέλσο, ην θξίθεη δηδάζθεη ην πλεύκα νκαδηθήο 
ζπλεξγαζίαο. 

Δπίζεο, λνκίδσ όηη ην θξίθεη δηδάζθεη ηνλ παίρηε λα δεη ζηελ 
θνηλσλία θαη λα αληηκεησπίδεη όιεο ηηο αληζόηεηεο θαη αδπλακίεο. Γελ 
ππάξρεη ηζόηεηα ζηελ θνηλσλία. Τπάξρνπλ θάπνηνη άλζξσπνη πνπ είλαη 
πην ηπρεξνί από άιινπο. Απηό αληαλαθιά κε πνιινύο ηξόπνπο ζην 
επίπεδν ηθαλόηεηαο ηνπ παίθηε. Τπάξρεη θάπνηνο πνπ είλαη πάξα πνιύ 
έκπεηξνο, αιιά δελ κπνξεί λα πεηύρεη εθαηό βαζκνύο (πόληνπο), ή λα 
πεηύρεη πέληε «πεξάζκαηα», εθηόο θαη ππάξρεη θάπνηνο ειάρηζηα 
ιηγόηεξνο έκπεηξνο παίθηεο, πνπ ηνλ βνεζάεη. Μεξηθέο θνξέο, ν 
πεξηζζόηεξν έκπεηξνο παίθηεο νθείιεη λα θξνληίζεη έλαλ ιηγόηεξν 
έκπεηξν. Απηό είλαη πνπ καο δηδάζθεη επίζεο ε θνηλσλία. Οη πην ηπρεξνί 
άλζξσπνη πξέπεη λα θξνληίδνπλ ηνπο ιηγόηεξν ηπρεξνύο. Θεσξώ όηη, 
θαηά θάπνηνλ ηξόπν, ην θξίθεη είλαη αληαλάθιαζε ηεο θνηλσλίαο, 
γεληθώο. 

 
Τπνζέησ, επίζεο, όηη ν ραξαθηήξαο αλαδεηθλύεη έλα ζηνηρείν ζάξξνπο. 
Γε ζα ζπκθσλνύζαηε; 

 
Ναη! Γλσξίδεηε όηη ππάξρνπλ ζηηγκέο πνπ ηα πξάγκαηα δελ πεγαίλνπλ 
θαιά γηα ηνλ παίθηε θαη ηελ νκάδα. ε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, πξέπεη λα 
αληηιεθζεί πώο λα ηηο αληηκεησπίζεη κ’ επηηπρία, πώο λα αληηπαιέςεη, 
πώο λα πεξηκέλεη ηελ θαηάιιειε επθαηξία, κέρξη λα πεξάζεη ε δύζθνιε 
πεξίνδνο. Μεηά, επσθειείηαη από απηή θαη ζπλερίδεη είηε γηα λα απμήζεη 
ηνπο βαζκνύο επηηπρίαο, είηε γηα λα πξνζζέζεη «πεξάζκαηα», θαηά 
πεξίπησζε. Με απηό ηνλ ηξόπν, ην θξίθεη ζπκβάιιεη πνιύ ζηε 
δηακόξθσζε ηνπ ραξαθηήξα. 

 
Μηιώληαο γηα ραξαθηήξα, ζα ήζεια ζε απηό ην ζεκείν λα αλαθέξσ ηνλ 
Vijay Merchant. Ίζσο ηνλ έρεηε ζπλαληήζεη, βέβαηα. Θα κπνξνύζαηε λα 
καο πείηε θάηη γη’ απηόλ ηνλ ζπνπδαίν άλζξσπν; Πξόθεηηαη γηα έλαλ από 
ηνπο ζξύινπο ηεο Ιλδηθήο νκάδαο θξίθεη, αλαθνξηθά κε ηνλ ραξαθηήξα 
θαη ηελ πεηζαξρία. Σνλ ραηξεηίδσ κε ζεβαζκό. 

 
Ναη! Αθξηβώο έηζη είλαη. ύκθσλα κε ηα ιεγόκελα εθείλσλ πνπ έρνπλ 
παξαθνινπζήζεη ην Ιλδηθό θξίθεη από ην 1932, ήηαλ ν πην 
νινθιεξσκέλνο ηερληθά κπάηζκαλ. 
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Σνλ έρσ δεη κεξηθέο θνξέο θαη δελ ππάξρεη ακθηβνιία γη’ απηό πνπ ιέηε. 

 
Ναη! ρεδόλ όκνηνο κε απηόλ ππήξμε κεηά ν Sachin Tendulkar, 
αλαθνξηθά κε ηελ ηερληθή ηειεηόηεηα. Απηό ιέλε νη εηδήκνλεο θη εθείλνη 
πνπ παξαθνινύζεζαλ ην παηγλίδη γηα πνιιά ρξόληα. Αιιά ν αείκλεζηνο 
Vijay Merchant ζπλήζηδε λα ιέεη όηη ε δεύηεξε ζεηεία ηνπ ζηε δσή ήηαλ 
θαιύηεξε από ηελ πξώηε. Η πξώηε ήηαλ ζαλ παίθηεο ηνπ θξίθεη θαη ε 
δεύηεξε ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο. Ήηαλ πξόεδξνο ηνπ Δζληθνύ 
πιιόγνπ Σπθιώλ ηεο Ιλδίαο. Ήηαλ κεγάινο θηιάλζξσπνο θη έθαλε 
πνιιέο αγαζνεξγίεο. Λάηξεπε απηή ηελ πεξίνδν ηεο ζεηείαο ηνπ, απηό 
ηνλ ρξόλν ηεο δσήο ηνπ, πνιύ πεξηζζόηεξν από ηνλ πξνεγνύκελν ζαλ 
παίθηεο ηνπ θξίθεη. αλ παίθηεο ηνπ θξίθεη ππήξμε κεγάινο 
εκπλεπζηήο, γηαηί θη εγώ κεγάισζα αθνύγνληαο ηζηνξίεο γηα κεγάινπο 
παίθηεο, όπσο νη: Vijay Merchant, Vijay Hazare, Polly Umrigar, Vijay 
Manjrekar. Όινη απηνί ήζαλ πξνζσπηθόηεηεο πνπ καο ελέπλεαλ. 
Ιδηαηηέξσο, ν Vijay Merchant θαη ν Vijay Hazare, επεηδή δελ πεηύραηλαλ 
κόλν εθαηό βαζκνύο (πόληνπο), αιιά 200 θαη 300.  

 
Απηό κε παξαθηλεί λα ππνβάισ κηα άιιε ελδηαθέξνπζα εξώηεζε. 
Πάληνηε ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ εκπλένπλ, αιιά θαίλεηαη όηη έρεη 
αιιάμεη ε θύζε ησλ αλζξώπσλ πνπ εκπλένπλ. Δθείλεο ηηο επνρέο, 
ππήξραλ κεγάινη όρη κόλν σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα, αιιά 
δηέζεηαλ θαη ζπνπδαίν ραξαθηήξα θαη πεηζαξρία. Δλλνώ, πσο 
νπνηνλδήπνηε ζαπκάδαηε δηέζεηε απηέο ηηο αξεηέο. 

ήκεξα, όκσο, ππάξρνπλ νξηζκέλεο εθδειώζεηο ζπκπεξηθνξάο ζην 
γήπεδν πνπ ζαο θάλνπλ λα επηζπκείηε κε πάζνο ηηο παιηέο θαιέο 
εκέξεο θαη λα ιέηε όηη δε ζπλέβαηλαλ ηέηνηα πξάγκαηα, ηόηε. Γλσξίδεηε 
πεξηζηαηηθά- πνπ ζπκβαίλνπλ ζήκεξα – όπσο λα ρηππνύλ ηνλ δηαηηεηή 
ή λα βιάπηνπλ ςπρνινγηθά ηελ αηαξαμία ηνπ παίθηε ηεο αληίπαιεο 
νκάδαο. Δίζηε θαιά πιεξνθνξεκέλνο όηη, αλ ζέιεη θάπνηνο λα βγάιεη 
έμσ από ην παηγλίδη έλα πξόζσπν, κπνξεί λα ζεξβίξεη θαιύηεξα ηελ 
κπάια, αιιά δελ είλαη ζσζηό λα βιάπηεη ην εζηθό ηνπ αληίπαινπ, κε ηε 
δηθή ηνπ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά.  

 
σζηά. Σειεπηαία, είρα λα θάλσ κία νκηιία ζην Lord’s ζην Λνλδίλν, 
ζρεηηθή κε ην Πλεύκα ηνπ Κξίθεη. Απηό, αθξηβώο, ην ζεκείν ηόληζα. 

 
Δίκαη πνιύ ραξνύκελνο λα αθνύσ όηη ηνλίζαηε απηό ην ζέκα. Μνπ 
ζπκίδεη ηελ παξαηήξεζε πνπ θάλαηε κεηά ηελ ιήμε ηνπ παηγληδηνύ γηα ην 
Κύπειιν Δλόηεηαο ηνπ Αγώλα Κξίθεη, ζην Πξαζάληη Νίιαγηακ. Σόηε, 
είπαηε «ε θάζε παηγλίδη ππάξρνπλ ληθεηέο θαη εηηεκέλνη, αιιά απηό 
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πνπ έρεη ζεκαζία είλαη πώο παίρηεθε ην παηγλίδη». Γε ζα μεράζσ απηά 
ηα ιόγηα ζαο. Αιεζηλά, είλαη πνιύ ζεκαληηθά. Αιιά πέζηε καο, πνηα ήηαλ 
ε αξρηθή ηδέα θαη πώο πξαγκαηνπνηήζεθε ν Αγώλαο Κππέιινπ 
Δλόηεηαο; 

 
Ννκίδσ, όηη ν νπάκη, ζε κία από ηηο παξεκβάζεηο ηνπ, είπε πσο 
επηζπκνύζε λα δηαδνζεί ην κήλπκα ηεο αδειθνζύλεο θαη ηεο ελόηεηαο 
ζηνπο αλζξώπνπο πνπ αζρνινύληαη κε ηα αζιεηηθά παηγλίδηα. Δπεηδή 
ην θξίθεη είλαη έλα ηέηνην κεγάιν παηγλίδη ζηε ρώξα καο θαη – ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα – από ηελ πιεπξά καο ζηνλ θόζκν, ζέιεζε λα γίλεη 
έλαο αγώλαο θξίθεη. Δθόζνλ ν νπάκη έδσζε ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ λα 
γίλεη ν αγώλαο, άξρηζαλ νη πξνεηνηκαζίεο γηα λα εμαζθαιηζζεί όηη ην 
γήπεδν ζα ήηαλ έηνηκν, ιόγσ ηνπ όηη ε πξνϋπόζεζε ήηαλ λα είλαη ζε 
άξηζηε θαηάζηαζε. 

 
Γελ ππήξρε γήπεδν θξίθεη; 

 
Όρη, δελ ππήξρε. Σα πάληα έπξεπε λα αξρίζνπλ από ην κεδέλ, 
νπζηαζηηθά. Ο νπάκη ελδηαθέξζεθε πάξα πνιύ λα δηαπηζηώζεη όηη ην 
γήπεδν ήηαλ θαηάιιειν, επεηδή δελ ήζειε λα ππάξμνπλ ηξαπκαηηζκνί. 
Αλ ε θαηάζηαζε θαη ε πνηόηεηα ηνπ γεπέδνπ δελ είλαη θαιή, δελ 
πξόθεηηαη λα είλαη θαιή θαη ε πνηόηεηα ηνπ παηγληδηνύ. Αλαηέζεθε ζηνλ 
Πξαζάλλα γηα λα βεβαηώζεη όηη ην γήπεδν, θαη κέρξη ην ζεκείν πνπ 
θηάλεη ε κπάια, ήηαλ θαηάιιειν θαη αζθαιέο, θη εγώ αλέιαβα ηελ 
επζύλε λα εμαζθαιίζσ ην θάιεζκα ησλ παηθηώλ. Ο νπάκη ήζειε λα 
έξζνπλ παίθηεο από όιν ηνλ θόζκν θαη ηδηαίηεξα από ην Παθηζηάλ. 
Όηαλ πιεζίαζα θαη βνιηδνζθόπεζα ηνπο παίθηεο ηνπ Παθηζηάλ, γηα λα 
βεβαησζώ όηη δε ζα ππήξρε ζύγρπζε ή αηαμία ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, 
γηα ην γεγνλόο πσο πίζηεπαλ ζην Ιζιάκ, απιά ηνπο εμήγεζα όηη απηό 
εδώ είλαη ην κέξνο όπνπ είλαη θαινδερνύκελνη άλζξσπνη όισλ ησλ 
ζξεζθεηώλ. Γελ ππήξρε ηδηαίηεξε ζξεζθεία πνπ λα ηεο δόζεθε 
πξόζζεηε έκθαζε. Οη Παθηζηαλνί ήζαλ ελζνπζηαζκέλνη πνπ ζα 
έξρνληαλ. Δίρακε ηέζζεξηο Παθηζηαλνύο παίθηεο θαη δύν πξώελ 
Παθηζηαλνύο – ηνλ Zaheer Abbas θαη ηνλ Haneef Mohammed – 
γλσζηνί σο απζεληηθνί «κηθξνί αξηζηνηέρλεο».  

Έηζη, ήηαλ δηθή κνπ ε επζύλε λα έρνπκε ζπγθξνηήζεη ηελ 
θαηάιιειε εληεθακειή νκάδα. Ο Arjuna Ranatunga ήηαλ, επίζεο, έλα 
πηζηόο ηνπ νπάκη. Έξρεηαη ζπρλά εδώ θαη βνήζεζε πνιύ. Καη ν 
Kalicharan ήηαλ εθεί. Ο Sachin Tendulkar ήηαλ ν αξρεγόο ηεο Ιλδηθήο 
νκάδαο. Ήηαλ πνιύ ελζνπζηώδεο θαη πξόζπκνο λα έξζεη θαη λα παίμεη 
ζε απηό ην παηγλίδη. Έηζη, ινηπόλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ν αγώλαο θξίθεη.  
Έρνπκε κηα θσηνγξαθία πνπ ν νπάκη κηιάεη εγθάξδηα ζηνλ Sachin. 
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Ο Sachin ήηαλ πξαγκαηηθά πνιύ πηεζκέλνο κε ηελ αλάιεςε ηεο 
αξρεγίαο ηεο νκάδαο. Γηλόηαλ πνιύο ιόγνο όηη επεξεαδόηαλ ην παίμηκό 
ηνπ ιόγσ ηεο αξρεγίαο. Γη’ απηό, ν Sachin ζέιεζε πξαγκαηηθά λα 
ξσηήζεη ηνλ νπάκη γηα ην ηη ζα έπξεπε λα θάλεη, εάλ έπξεπε λα είλαη 
αξρεγόο ηεο νκάδαο ή όρη. 

 
Αθξηβώο, όπσο εζείο είραηε πξνβιήκαηα κε ηελ αξρεγίαο ζαο. 

 
Αθξηβώο. πλέρηδε λα κε ξσηάεη:«Μπνξώ λα ζπλαληήζσ ηνλ νπάκη 
κόλν γηα δύν ιεπηά;» Σνπ είπα:«Αζθαιώο, ζα πξνζπαζήζσ θαη ζα 
κηιήζσ ζηνλ νπάκη γηα ην αίηεκά ζνπ». Αξγόηεξα, βγήθε από ην 
γήπεδν θαη θάζε δύν ξημίκαηα ηεο κπάιαο, ζπλέρηδε λα θνηηάδεη γηα 
θάπνην ζπλζεκαηηθό λεύκα από εκέλα, γηα λα βεβαησζεί αλ είρα θάπνην 
κήλπκα γηα εθείλνλ θαη θάπνηα επθαηξία λα θαλνλίζσ ηελ ζπλάληεζή 
ηνπ κε ηνλ νπάκη. Όηαλ κνπ δόζεθε ε επθαηξία λα κηιήζσ ζηνλ 
νπάκη, είπα:«νπάκη, ν Sachin ζέιεη λα παξνπζηαζηεί θαη λα κηιήζεη 
καδί ζνπ». Ο νπάκη απάληεζε: «Πεξίκελε…πεξίκελε». Ο νπάκη 
γλώξηδε όηη ν αξρεγόο ηεο Ιλδηθήο νκάδαο δελ κπνξνύζε λα αθήζεη 
μαθληθά ην γήπεδν θαη λα έξζεη λα ηνπ κηιήζεη. ηε δηάξθεηα ησλ 
αλαςπθηηθώλ, ν Sachin ήξζε θαη θάζηζε δίπια ζηνλ νπάκη, ελώ είρε 
εηζέιζεη ζην γήπεδν έλαο αληηθαηαζηάηεο ηνπ. Φαίλεηαη όηη ν νπάκη ηνπ 
είπε:«Μελ αλεζπρείο, νηηδήπνηε θάλεηο είκαη καδί ζνπ». Όινη νη 
παξεπξηζθόκελνη εθεί ζπκνύληαη ηνλ νπάκη λα ηνλ ρηππάεη ειαθξά 
ζηελ πιάηε θαη λα ηνλ ελζαξξύλεη. Όινη ζπκόκαζηε ηηο θαληαζηηθέο 
ζηηγκέο πνπ καο ράξηζε ν Sachin, κεηά από απηό ην γεγνλόο. 

 
Δθείλε ηελ επνρή ήκνπλ ν Αληηπξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ άηπα άη. 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γεύκαηνο, ζπδεηνύζα κε ηνλ Zaheer Abbas,  ν 
νπνίνο είρε θαλεξά ελζνπζηαζηεί κε ηνπο ζπνπδαζηέο καο, νη νπνίνη 
θξόληηδαλ ηνπο θαιεζκέλνπο. Γη’ απηό ηνλ ιόγν, έθαλε πνιιέο 
εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ην Παλεπηζηήκην ξη άηπα άη, ηνπο 
ζπνπδαζηέο καο θαη πώο ηνπο δηαπαηδαγσγνύκε. Αηζζάλζεθα 
ππεξήθαλνο λα ηνλ αθνύσ λα κηιάεη έηζη. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, δελ 
κπόξεζα λα παξαθνινπζήζσ ην παηγλίδη, θαζώο έηξερα ηξηγύξσ όιε 
ηελ ώξα. Γηαπίζησζα όηη δελ ήκνπλ ν κόλνο πνπ έηξερε. Τπήξραλ 
ρηιηάδεο ζπνπδαζηέο, πνπ δελ κπόξεζαλ λα δνπλ ηνλ αγώλα. ινη ηνπο 
πξνζέθεξαλ πνιύηηκεο ππεξεζίαο. Η δξαζηεξηόηεηά ηνπο ήηαλ 
απόιπηα ζεβαζηή. 

Πξηλ ηειεηώζνπκε κε ηελ ζπλέληεπμε, ζα ήζεια λα ζπκεζνύκε ηελ 
ζηηγκή πνπ ν νπάκη απέλεηκε ην θύπειιν ζηνλ Sachin Tendulkar. Αλ 
ζπκάκαη θαιά, είπαηε:«Ο Suchin μεπέξαζε ηελ επίδνζή ηνπ, κε ηελ 
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άξζε ηνπ βάξνπο ηεο». Γλσξίδσ όηη ην θύπειιν ήηαλ πνιύ βαξύ. 
Δπίζεο, εληππσζηάζηεθα κε ηελ νκηιία ηνπ Clive Lloyd, πνπ είπε:«Σν 
ηαιέλην (θπζηθό ράξηζκα) είλαη δώξν Θενύ, θαη πξέπεη λα ην 
επηζηξέςνπκε ζηνλ Θεό». 

Λνηπόλ, ε παξάθιεζή κνπ είλαη – αλ επηζπκείηε – λα ζπκβνπιέςεηε 
ηνπο λεαξνύο αθξναηέο καο γηα ηελ αμία ησλ αζιεκάησλ, ζαλ 
παξάγνληεο ζπγθξόηεζεο ηνπ ραξαθηήξα, εηδηθά γηα ηελ πξνζέγγηζε 
ηνπ Θενύ κέζσ αζιεκάησλ, όπσο είπε ν Clive Lloyd. Αο πείηε θάηη 
ζηνπο λεαξνύο αθξναηέο καο γηα ην ηη ζα ζέιαηε λα θάλνπλ, πώο λα 
αθνινπζνύλ ηηο ζπκβνπιέο ηνπ νπάκη, θαη κε κέζν ηα αζιήκαηα λα 
αλαπηύζζνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπο. Ο ιόγνο ζ’ 
εζάο, θύξηε. 

 
Ναη. ηα αζιήκαηα, όινη ζέινπλ λα είλαη ληθεηέο πάληνηε, αιιά απηά 
δηδάζθνπλ θαη ην πώο λα ράλνπλ, θαη αλ δελ πάξνπλ ην κάζεκα πώο 
θηάλνπλ ζηελ ήηηα θαη πώο λα απνδέρνληαη ηελ ήηηα, ηόηε είλαη πην 
πνιύ ρακέλνη. Έρσ ηελ γλώκε όηη καζαίλεη θάπνηνο λα θεξδίδεη κε θαιή 
δηάζεζε θαη λα απνδέρεηαη ηελ ήηηα κε ηαπεηλνθξνζύλε, κε ηελ 
επηζπκία λα βειηησζεί θαη λα είλαη ν ληθεηήο ηελ επόκελε θνξά. Αιιά ην 
πην ζεκαληηθό είλαη όηη, αλ παίδεη κε ην ζσζηό πλεύκα ηνπ παηγληδηνύ, 
ηόηε είηε θεξδίζεη είηε ράζεη δελ έρεη ζεκαζία, δηόηη ζηα θαηάβαζα ηεο 
θαξδηάο ηνπ γλσξίδεη όηη έρεη δώζεη ηνλ θαιύηεξν εαπηό ηνπ ζηνλ 
αγώλα. Γελ είλαη ζέκα αηνκηθνύ εγσηζκνύ, αιιά λα πξνζπαζεί λα θάλεη 
ην θαιύηεξν πνπ έρεη θιεξνλνκήζεη θαη κέρξη εθεί πνπ θηάλεη ην 
ηαιέλην ή ε επηδεμηόηεηά ηνπ. Δηιηθξηλά, ηνλ δηδάζθεη ηη είλαη ζσζηό θαη 
ηη ιαζεκέλν. 

Αλαθνξηθά κε ην θξίθεη, γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη ε θξάζε, «απηό 
δελ είλαη θξίθεη», πνπ έρεη πνιύ λόεκα. Υξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ 
θαζεκεξηλή δσή, ε νπνία ιέεη, αιεζηλά, ηη πξαγκαηηθά ήηαλ ην θξίθεη ηηο 
παιηέο επνρέο. Δίλαη δπλαηό λα επαλέιζνπκε ζ’ εθείλν ην παηγλίδη. Γελ 
είκαζηε πνιύ καθξηά. Έρνπκε απνκαθξπλζεί ιίγν από απηό, αιιά 
λνκίδσ όηη είλαη δπλαηό λα ην πξνζεγγίζνπκε. Πξέπεη λα ζπκόκαζηε όηη 
ζην ηέινο όισλ απηώλ ησλ πξνζπαζεηώλ, ό,ηη πεηπραίλνπκε κε απηό ην 
άζιεκα, είηε γίλεηαη ζε θιεηζηό είηε ζε αλνηρηό γήπεδν, είλαη κόλν ην 
δπλάκσκα ηεο πίζηεο ζηε δηθή καο ηθαλόηεηα, θαη απηή ε ηθαλόηεηα, 
απηή ε απηνπεπνίζεζε θαη ηθαλόηεηα λα ζθεπηόκαζηε ηνλ εαπηό καο 
έμσ θαη καθξηά από ηηο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηνπ παηγληδηνύ ή ηεο δσήο, είλαη κηα ηθαλόηεηα πνπ καο ράξηζε ν Θεόο. 
πκπεξαζκαηηθά, πνηέ κελ μερλάηε ηνλ Θεό, θαη πνηέ κελ παξαηηείζηε. 

 
αο επραξηζηώ. Γε ζαο απνραηξεηώ, επεηδή αλακέλσ κε ραξά λα ζαο 
έρνπκε εδώ μαλά, μαλά θαη μαλά. Ήηαλ ππέξνρα λα κηιώ καδί ζαο. 
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Δίκαη βέβαηνο όηη έρεηε ακέηξεηεο ηζηνξίεο θαη πεξηζηαηηθά λα καο πείηε. 
Αιιά έλα πξάγκα λα έρεηε ζην λνπ ζαο, ηελ επόκελε θνξά πνπ ζα 
έξζεηε, λα θέξεηε καδί ζαο θαη ηνλ Sachin Tendulkar. 

 
Ναη, κάιηζηα. Σν πξόγξακκα ηεο Ιλδηθήο νκάδαο, δπζηπρώο, είλαη πνιύ 
βεβαξπκέλν θαη δύζθνια ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξόλνο γηα ηνπο παίθηεο, 
αιιά ζα πξνζπαζήζσ λα θέξσ ηνλ Sachin θαη όζα πνιιά κέιε ηεο 
Ιλδηθήο νκάδαο γηα λα έρνπλ ην Νηάξζαλ ηνπ νπάκη. Γλσξίδσ, επίζεο, 
όηη ν Rahul Dravid πήγε λα δεηήζεη ηηο επινγίεο ηνπ νπάκη ζηελ 
Μπάλγθαινξ, πξηλ παληξεπηεί. Τπάξρεη θάπνηνο αξηζκόο παηθηώλ 
θξίθεη, νη νπνίνη είλαη πηζηνί, θαη ν νπάκη ππάξρεη γηα λα ηνπο 
θαηεπζύλεη θαη θξνληίδεη. 

 
Ήηαλ επραξίζηεζε λα ζαο έρνπκε καδί καο. Δπραξηζηνύκε θαη άη Ρακ. 

 
άη Ρακ 
 
(Με ηελ επγεληθή παξαρώξεζε ηνπ Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ άη 
Παγθόζκηα Αξκνλία) 

 
 

 

 
 
 

Τπάξρεη κόλν κία ζξεζθεία, ε ζξεζθεία ηεο Αγάπεο 
Τπάξρεη κόλν κία θπιή, ε θπιή ηεο Αλζξσπόηεηαο 
Τπάξρεη κόλν κηα γιώζζα, ε γιώζζα ηεο Καξδηάο 
Τπάξρεη κόλν έλαο Θεόο θαη είλαη παληαρνύ Παξώλ! 

- Μπάκπα 
 


