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ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΑ;
Ο μεγαλύτερος Έλληνας σταρ που γνώρισε ποτέ η Ελλά-

Στο Γ’ Ολοήμερο σχολείο Σωτήρας, κανείς δεν ήξερε ότι ο Σάκης
θα επισκεφτεί το σχολείο. Μόνο τα μέλη του Ιδρύματος «Σοφία
για τα Παιδιά» και η Διευθύντρια του Σχολείου που ενημέρωσε
τους δασκάλους της το ίδιο πρωινό της επίσκεψής του, λέγοντας τους μάλιστα να μην το πουν στα 130 παιδιά του σχολείου
για να τους κάνουν έκπληξη. Στην είσοδο του σχολείου, η Χρυσοβαλάντω, ένα ξανθό, γαλανομάτικο κορίτσι 7,5 Μαΐων, είναι η
μικρή που θα έδινε στον μυστηριώδη καλεσμένο μια ανθοδέσμη
εκ μέρους όλων. Καθώς περιμένουμε, κάνω παιδικές ερωτήσεις.
Εκείνες τις κλασικές... Θέλει όταν μεγαλώσει να γίνει δασκάλα, η
αγαπημένη της τραγουδίστρια είναι η Άννα Βίσση, αγαπημένος
της ηθοποιός είναι «αυτός που έπαιζε στο Λύκε, Λύκε τον Κον»
(βλ. Αντρέας Ορφανίδης) και τραγουδιστής δεν είναι άλλος απ’
τον Σάκη. Και ο Σάκης δεν θέλει επίθετα χρόνια τώρα. Γι’ αυτό με
το που τον βλέπει να κατεβαίνει απ’ το αυτοκίνητο, προσπαθεί
να καταλάβει αν είναι αυτός. Αν είναι αυτός που τραγουδάει το
λατρεμένο της «Όλα γύρω σου γυρίζουν /σκέψεις /λέξεις / σχέσεις/ Όλα»! Τρέχει κοντά του, ξεχνώντας και ανθοδέσμες και όλα.
Μόνο να δει ότι είναι αληθινός. Ότι όντως είναι εκεί. Εν τω μεταξύ, άλλα 100 παιδιά, που αντιλαμβάνονται ποιος ήρθε φωνάζουν
ή μάλλον τσιρίζουν το κλασικό πια «Σάκηηηηηηη», όπως έγινε
δυο μέρες προηγουμένως στο κατάμεστο Breeze στη Λέμεσο,
όπου έδωσε μια μοναδική συναυλία! Αυτός ψύχραιμος. Χαμογε-
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δα, αυτός που κάνει χιλιάδες γυναίκες να παραληρούν, να
λιποθυμούν και να τρέχουν να τον αγγίξουν να δουν αν είναι
αληθινός, ο λαμπερός Σάκης των φωτογραφήσεων και της
σκηνής αποδεικνύεται ακόμα πιο λαμπερός κάτω απ’ αυτήν,
μακριά απ’ τα φώτα των προβολέων. Αυτό, όμως, δεν κάνει
τους αληθινούς σταρ;
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λά, ρωτά και μαθαίνει. Η Μαρίνα Σιακόλα, μέλος του Ιδρύματος
«Σοφία για τα Παιδιά», αναλαμβάνει να τον ξεναγήσει και να του
εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί το καινούριο project του Ιδρύματος. «Εγκαινιάσαμε το πρόγραμμα “Μαγειρεύω και προσφέρω”, μέσα από το οποίο εξοπλίσαμε την κουζίνα του σχολείου και
ομάδα άνεργων μητέρων της περιοχής, που τα παιδιά τους φοιτούν στο σχολείο, μαγειρεύουν εθελοντικά γι’ αυτά. Με αυτό τον
τρόπο οι γονείς αποφορτίζονται από το οικονομικό κόστος του
μεσημεριανού φαγητού». Ο ίδιος δείχνει εντυπωσιασμένος. Πηγαίνει στην αίθουσα μουσικής για να ακούσει την παιδική χορωδία που ειδικεύεται στο ζεμπέκικο (!), χειροκροτεί και χαμογελά
με κείνο το αστραφτερό, λευκό χαμόγελο που σε σκλαβώνει. Και
είναι εκεί. Ουσιαστικά εκεί. Για να τραγουδήσει καραόκε μαζί με
όλα τα παιδιά το «Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου», για να πάει στην
αίθουσα ταεκβοντό και να δει 7-8 πιτσιρικάδες να προπονούνται,
αλλά και να φάει στη μεγάλη τραπεζαρία. Εκεί, μαζί με τα παιδιά,

δοκιμάζει παστίτσιο, γιαούρτι και φρεσκοκομμένη σαλάτα ευχαριστώντας την μαγείρισσα, την Κυριακή και τις βοηθούς της - την
Βασούλα, την Κατερίνα και την Ελευθερία. Και αφού τελειώνει το
φαγητό του, αγοράζει χειροποίητα δώρα απ’ την Κένυα. Ιπποποταμάκια φτιαγμένα από μαλακή πέτρα, κούκλες κουκλοθέατρου
για να τα πάρει στα δικά του παιδιά, βραχιολάκια με πολύχρωμες
πέτρες, που πουλά το μαγαζάκι του Ιδρύματος Σοφία κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Mall of Cyprus. Πριν φύγει, μιλάει με τους υπεύθυνους του σχολείου και φωτογραφίζεται μαζί
τους χωρίς να κοιτάξει λεπτό το ρολόι του. «Είναι ένα φανταστικό σχολείο και μια υπέροχη προσπάθεια», μας λέει αμέσως μετά.
«Τα παιδιά παίρνουν μόρφωση και εκπαίδευση σε εξαιρετικές
συνθήκες με τους εθελοντές και τους χορηγούς να δίνουν κουράγιο, ενέργεια, χρήματα και αγάπη. Γιατί, όλα απ’ την αυτή ξεκινάνε. Απ’ την αγάπη».
ΠΙΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗ

Info
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Τις προηγούμενες
μέρες o Σάκης
Ρουβάς επισκέφτη
κε και βοήθησε στην
υλοποίηση της Παιδι
κής Λέσχης Αγίου
Αθανασίου Λεμεσο
ύ, φύτεψε δέντρα
στο παιδικό πάρκο
στο Πολέμι της
επαρχίας Πάφου, έβ
αψε στο παιδικό
πάρκο στο χωριό Αμ
αργέτη, είδε την
αίθουσα αγωγής το
υ ∆ημοτικού Σχολείου Πύργου Λεμεσο
ύ. Όλα τα πιο πάνω
ανήκουν στο πρόγρα
μμα κοινωνικής
προσφοράς «Συμμε
τοχή» της εταιρίας
Χαραλαμπίδης-Κρίσ
της, ένα πρόγραμμα στο οποίο ο Σάκη
ς είναι ο πρώτος
επίσημος εθελοντή
ς και πρεσβευτής
της εκστρατείας πρ
οσφοράς.
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