Η ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ 3ης Β΄ Η 1ης Ο.Ν.Α.
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Όταν στις 27 Αυγούστου 1948 έφυγα να πάω στο εξωτερικό να σπουδάσω και µε
συνόδευσε στο αεροδρόµιο του Ελληνικού (τότε Χασάνι) ο Νίκος Μεταξάς, µαζί µε
τους γονείς µου, µου εδώρησε ένα ξύλινο κουτάκι, µε τον Παρθενώνα χαραγµένο
επάνω, που είχε µέσα ένα ζευγάρι τσαρουχάκια και µια κάρτα. Το κείµενο της κάρτας
µου έµεινα πάντα χαραγµένο στην καρδιά κι εκφράζει την αγάπη, που κράτησε
διαχρονικά συνδεδεµένους όλους τους προσκόπους της 3ης Β΄ ή 1ης Ο.Ν.Α..
ΛΙΓΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1945-1948
Την οµάδα την έζησα σχετικά λίγα χρόνια, µόνο την περίοδο 1945-48. Εν τούτοις τα
χρόνια αυτά για την περίοδο αυτή της ζωής µας, µετακατοχικά χρόνια, ήταν χρόνια
µεστά και τα γεγονότα που ζήσαµε έµειναν χαραγµένα στις µνήµες µας.
Την 3η Β΄ την πρόλαβα στα Πευκάκια Αγίου Νικολάου και µετά την έζησα στη
Λέσχη της στο Λυκαβηττό, όπου και µετονοµάσθηκε σε 1η Ο.Ν.Α..
Η επισκευή και αξιοποίηση της Λέσχης ήταν κάτι που µας απησχόλησε πολύ.
Ιδιαίτερα η διαµόρφωση της γωνίας της ενωµοτίας Πιγκουίνων, ήταν κάτι που
προσπαθήσαµε να κάνουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πράγµα που στο τέλος,
νοµίζω ότι επιτύχαµε. Σκίτσο της διαµορφώσεώς της υπάρχει στη συνέχεια.
Η Λέσχη αυτή πάντως µου άφησε τραυµατικές αναµνήσεις για σειρά ετών.
Εσπούδαζα την περίοδο 1950-55 στη Γλασκώβη, όπου φυσικά έβρεχε τακτικά. Το
βράδυ, στον ύπνο µου, κάθε φορά που εκαταλάβαινα την βροχή, εξυπνούσα µε άγχος
εάν τα πισόχαρτα της σκεπής της Λέσχης θα βαστούσαν και δεν θα είχαµε διαρροή
µέσα.
- Εκτός από µια συντοµότατη ένταξή µου στην ενωµοτία Αλκυόνων (ή ήταν
∆ελφίνων;), όταν πρωτοπήγα στην Οµάδα, ως 3η Β΄, µε ενωµοτάρχη τον Αντ.
Οικιάδη, ή η προσκοπική µου διαδροµή είναι συνδεδεµένη µε την ενωµοτία
Πιγκουίνων, που δηµιουργήθηκε ως τέταρτη ενωµοτία της Οµάδας την εποχή εκείνη
(1945).
Πρώτος ενωµοτάρχης ήταν ο Ντόρης Χαλκιόπουλος.
Γρήγορα ορκίσθηκα πρόσκοπος Γ΄ τάξεως και στις 27.12.1945 έγινα Β΄ τάξεως. Στις
5-5-1946 ονοµάσθηκα Α΄ τάξεως και συγχρόνως υπενωµοτάρχης, µαζύ µε το
συµµαθητή µου από το Π.Σ.Π.Α. ∆ηµήτρη Κουτσουδάκη.
Με την αποχώρηση του Ντόρη Χαλκιόπουλου, που έγινε ένας εκ των υπαρχηγών, ο
Κουτσουδάκης κι εγώ εγίναµε συν-ενωµοτάρχες των Πιγκουΐνων, το επονοµαζόµενο
«δικέφαλο τέρας», µέχρι τις 29-12-1946, οπότε ο ∆ηµήτρης έφυγε κι έµεινα εγώ
κανονικός ενωµοτάρχης, µε υπενωµοτάρχη το Νίκο Μεταξά.
Κάποτε προς το τέλος του 1947, αρχές του 1948, πρέπει να έγινα Ανιχνευτής και νέος
ενωµοτάρχης Πιγκουΐνων ο Νίκος, µέχρι κάποτε στα µέσα του 1948 οπότε έγινε
Υπαρχηγός και ο Φίλιππος Νίκογλου ανέλαβε ενωµοτάρχης των Πιγκουΐνων.

Σύµφωνα µε αρχείο που εκράτησα σαν ενωµοτάρχης, η ενωµοτία µου είχε την εξής
σύνθεση:
∆. Κουτσουδάκης

- συν-ενωµοτάρχης
ήλθε στην οµάδα 1943 και απεχώρησε 29-12-1946

Κ. Φιλίππου

- συν-ενωµοτάρχης
ήλθε στην οµάδα 1945 και έφυγε από την ενωµοτία τον
∆εκέµβριο 1947 ονοµασθείς Ανιχνευτής

Ν. Μεταξάς

- υπενωµοτάρχης
ήλθε στην οµάδα 1945 και έφυγε από την ενωµοτία
29-12-1946 κι έγινε υπενωµοτάρχης Ξιφίων

Φ. Νίκογλου

- ήλθε στην οµάδα 1945 και ονοµάσθηκε ενωµοτάρχης
Πιγκουΐνων τον ∆εκέµβριο 1947

Λ. Λέιξ

- ήλθε στην οµάδα 1945 και έφυγε 11.1947

Ε. Βρανόπουλος

- ήλθε στην οµάδα ?? κι έφυγε από την ενωµοτία
29-12-1946 για τους Γλάρους

Ε. Στρατήγης

- ήλθε στην οµάδα 1946 κι έφυγε 9.1947

Π. Κόλλας

- ήλθε στην οµάδα 1945

Σ. Λιβιεράτος

- ήλθε στην οµάδα 1946

Π. Καρανίκας

- ήλθε στην οµάδα 1947

Χ. Μαλακατές

- ήλθε στην οµάδα 1947

Ι. Λεωνίδας

- ήλθε στην οµάδα 1947

- Ο Οµάδα είχε µια ψυχή, µια συναδελφικότητα, που έλειπε από άλλες οµάδες.
Πάντοτε έπρεπε να βγαίνουµε πρώτοι. Ο µεγάλος µας αντίπαλος ήταν ο
«γεννήτορας» µας, η 3η και το θεωρούσαµε απαραίτητο να την ξεπεράσουµε σε κάθε
παιχνίδι, σε κάθε εκδήλωση.
Κερδίζαµε, κερδίζαµε περίπου πάντοτε. Είχαµε και τα τρόπαιά µας, ένα ακορντεόν,
που έπαιζε ο Νίκος, ένα όπλο σκοποβολής κλπ.
- Θυµάµαι τις Χριστουγεννιάτικες συγκεντρώσεις µας στο σπίτι του Γιαννουλάτου
και του Λέιξ.
Θυµάµαι την εορτή της Εφορίας Λυκαβηττού µε την Τζίνα Μπαχάουερ, στο
«Παλλάς» της οδού Βουκουρεστίου.
- Η πρώτη µου διήµερη εκδροµή µε την οµάδα ήταν στο δασάκι της Γλυφάδας, το
1945, εκεί που σήµερα είναι το γκολφ.
Χαραγµένη έχει µείνει στο µυαλό µου η βάρδια µου σκοπός το βράδυ, µόνος,
µεσάνυκτα µε µια το πρωί. Ήταν η πρώτη φορά που έµενα µόνος, µέσα σ’ ένα δάσος,
µε τους θορύβους του κι τις σκιές του, να φυλάω τους κοιµωµένους συντρόφους µου.

Μην ξεχνάµε ότι ήταν λίγος καιρός µετά την απελευθέρωση και ότι οι µάχες του
εµφυλίου ακόµα εξακολουθούσαν σε µέρη όχι και τόσο µακρυά από την Αθήνα.
- Αποσπασµατικά θυµάµαι κάποιες εκδροµές στην Πεντέλη, Άγιο Ανδρέα κλπ αλλά
αυτή που µου εκόστησε ακριβά ήταν όταν επήγαµε στο ρέµα της Φραγκοκλησιάς, µια
Κυριακή, Απρίλιο του 1945, κι εγώ εκρύωσα κι έπαθα υγρή πλευρίτιδα.
Την εποχή εκείνη η ασθένεια αυτή εθεωρείτο πολύ σοβαρή για να µην γυρίσει σε
φυµατίωση. Έτσι καθηλώθηκα στο κρεβάτι για ένα µήνα και µετά απηγορεύθηκαν
όλες οι εξορµήσεις και εκδροµές.
Αυτό µε ανάγκασε να χάσω πολλές από τις συγκεντρώσεις και εκδροµές της Οµάδος.
Με συγκίνηση όµως θυµάµαι ότι ο Νίκος Μεταξάς ήταν περίπου καθηµερινά στο
σπίτι, να µου κάνει συντροφιά. Τακτικά επίσης ερχόντουσαν και τα άλλα τα παιδιά κι
έτσι ξεπεράστηκε σιγά σιγά το πρόβληµά µου, που εµένα πάντως µου φάνηκε να είχε
κρατήσει ένα αιώνα.
- Το καλοκαίρι του 1946 ο γιατρός συνέστησε στους γονείς µου να πάω κάπου εκτός
Αθηνών και έτσι ο θείος µου, πλοίαρχος τότε, Κώστας Φιλίππου, που ήταν ∆ιοικητής
του Προγυµναστηρίου του Πόρου, προθυµοποιήθηκε να µε φιλοξενήσει κοντά του,
στο «Παλατάκι».
Κάπως έτσι κανονίστηκε να έλθει και η Οµάδα στον Πόρο να κάνει την θερινή της
κατασκήνωση, µε διευκολύνσεις που είχα κανονίσει µε το θείο µου να της
παρασχεθούν από το τότε Β.Ν.
Έτσι εγώ εξεκίνησα κι επήγα στον Πόρο πιο ενωρίς κι ενδεχοµένως ήλθε και η
Οµάδα και κατασκήνωσε στο Μικρό Νεώριο.
Μέχρι τότε ο Νίκος µου είχε κολήσει το παρατσούκλι η «ΣΑΤΣΩΚ», αναστροφή του
«Κώστας» ή «ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ» από την περιγραφή ενός ονείρου που είχα δει που
ήµουν, λέει, σ’ ένα χαρέµι...
Εκεί όωµς στον Πόρο µου βγήκε και το παρατσούκλι «ΚΟΠΡΟΣ», όταν έτσι µε
αποκάλεσε αστιευόµενος ο θειός µου, σε µια επίσκεψη/επιθεώρηση που έκανε στην
κατασκήνωσή µας.
Ο λόγος ήταν ότι δεν του άρεσαν οι γκαζοντενεκέδες που χρησιµοποιούσαµε στο
µαγειρείο και δεν τον είχα ενηµερώσει να µας δοθούν χύτρες από το µαγειρείο του
Προγυµναστηρίου.
Εγώ λόγω της παλαιάς µου πλευρίτιδος δεν κοιµόµουν το βράδυ στη κατασκήνωση
αλλά επήγαινα στο «Παλατάκι» µου. Στο στρατόπεδο του ΒΝ ήµουν
δακτυλοδεικτούµενος, µε τον ανάλογο σεβασµό. Μόνο «παρουσιάστε» που δεν µου
έκαναν.
Στην κατασκήνωση εκτελούσα τα καθήκοντά µου ως ενωµοτάρχου, µαζύ µε τον
Κουτσουδάκη, που δεν ήταν όµως και πολύ φανατικός στα καθήκοντά του.
Θυµάµαι τα ωραία camp fire, µε τις επισκέψεις µας/επιδροµές σε γειτονικές οµάδες
στο Μεγάλο Νεώριο, στις Οδηγούς, τις βόλτες στον Πόρο για την µεγάλη απόλαυση
του παγωτού χωνάκι κλπ.

Με το πέρας της κατασκηνώσεως εγώ παρέµεινα λίγο ακόµα στον Πόρο, µαζύ µε
κάποιους «µεγάλους», που εφροντισαν για την διάλυση της κατασκηνώσεως.
Στο Μεγάλο Νεώρειο ήταν µια µικρή κατσκήνωση µε την Οδηγική παρέα της
εξαδέλφης µου Ρωµαίας Παπαγιαννοπούλου, την οποία επισκεπτόµεθα τακτικά. Από
εκείνη την εποχή άρχισε να ακούγεται και η κραυγή «ΑΛΑ ΡΩΜΑΙΑ».
- Άλλη ολιγοήµερη εκδροµή, που θυµάµαι, είναι εκείνη που έγινε στο Ναύπλιο, το
Πάσχα του 1947, 13 Απριλίου.
Οι µάχες µε τους συµµορίτες ήταν ακόµα ζωηρές στη κεντρική Πελοπόννησο και οι
γονείς µου είχαν ζωηρές επιφυλάξεις να µε αφήσουν να πάω.
Τελικώς οι αντιρρήσεις εκάµφθησαν και µε το σακίδιο στην πλάτη και τη
σουλουµπάµια υποµάλης έλαβα τη θέση στο πίσω µέρος του φορτηγού της ΥΕΚΑ,
που είχε διατεθεί από τη Στρατιωτική ∆ιοίκηση για να µας µεταφέρει.
Θυµάµαι την εντύπωση που µου έκανε η διαδροµή στην Κακιά Σκάλα, που ήξερα
µονάχα από ένα σκίτσο του χιλιοδιαβασµένου βιβλίου «Ο γύρος της Ελλάδος»,
εκδόσεως του Ελευθερουδάκη.
Το άλλο σηµείο της διαδροµής, που θυµάµαι, είναι το στενό των ∆ερβενακίων, όπου
υπήρχε φόβος, καθώς έλεγαν, να είναι κλειστό λόγω συµµοριτών. Πάντως το τραίνο
που πέρασε στις γραµµές επάνω από το χωµατόδροµο, που ήταν το φορτηγό µας, είχε
εµπρός από την ατµοµηχανή µια πλατφόρµα µε οπλισµένους στρατιώτες, µε
πολυβόλα, πίσω από προφυλακτικά σακιά.
Το Ναύπλιο µου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Είχαµε καταλύσει στο γυµνάσιο, µέσα σε
ξεπαγιασµένες αίθουσες.
Πριν φτάσουµε εκεί είχαµε επισκεφθεί τις Μυκήνες και πριν επιστρέψουµε στην
Αθήνα εκάναµε µια εξόρµηση µέχρι την Επίδαυρο, στο θέατρο της οποίας ο Ντόρης
µας έκανε επίδειξη των φωνητικών του ικανοτήτων, απαγγέλοντας ίσως την συνταγή
της «plum puding». Κάτι παρόµοιο έκανα κι εγώ, τυλιγµένος σε µια κουβέρτα, ως
αρχαίος τραγωδός.
- Κάποτε στο σπίτι µου το πατρικό, στον 1ο όροφο στην οδό Σίνα, στο µπαλκόνι,
εκάναµε εκείνα τα ξύλινα αυτοκινητάκια που ο Νίκος έχει αναφέρει στο δικό του
κείµενο για την Οµάδα.
Κάποια στιγµή αποφασίσαµε να δοκιµάσουµε τις γνώσεις µας και την
αποτελεσµατικότητα των κόµβων, που είχαµε µάθει.
Έτσι ετοιµάσαµε τον κόµβο του δραπέτη και βάλαµε τον «Γέρο» (Γεράσιµο
Λιβιεράτο) έξω από το µπαλκόνι να κατέβει γλιστρώντας από το σχοινί στον κήπο
και να λύσει τον κόµβο από κάτω.
Καταλαβαίνει κανένας την φρίκη της µητέρας µου όταν είδε, από δίπλα, τον Γέρο
κρεµασµένο από έξω και τις φωνές που έβαλε, µαταιώνοντας έτσι την ολοκλήρωση
του πειράµατός µας.
- Το 1947, στις επιτυχίες της 1ης ήταν ότι πρόσκοπός της, ο γράφων, επελέγη να
συµµετάσχει στην Οµάδα που θα αντιπροσώπευε την Ελλάδα στο Jamboree de la
Paix στο Παρίσι (η 3η Ο.Ν.Α. έστειλε τον Κώστα Ζέππο και τον Γιώργο Ησαϊα).
Έκπληξη και τιµή µου ήταν όταν ονοµάσθηκα ενωµοτάρχης των «Γλάρων», πλήρους

ενωµοτίας επτά προσκόπων, µε υπενωµοτάρχη τον Γιώργο Ησαία.
Τα ονόµατα των παιδιών, που έλαβαν µέρος, αναφέρονται στην συγχαρητήριο
επιστολή του Σ.Ε.Π., που υπάρχει πιο πίσω.
Στην ενωµοτία ήταν ο Γυαλιράκης και ο ∆ιαλυνάς, κρήτες, ο δεύτερος αδελφός της
µετέπειτα «σταρ Ελλάς». Τους άλλους δεν τους ενθυµούµαι αλλά προήρχοντο από
διάφορα µέρη της Ελλάδος.
Όλοι µας είµαστε ντυµένοι οµοιόµορφα, µε προσκοπική στολή.
Αρχηγός µας ήταν ο Μακρίδης, εάν θυµάµαι καλά, και µας συνόδευε επίσης ο ∆ηµ.
Αλεξάτος και ο βετεράνος Ησαίας Ησαίας.
Είχαµε φέρει µαζί µας και στολές τσολιάδων, που εφόρεσαν ορισµένοι ευσταλείς και
εχόρεψαν Ελληνικούς χορούς.
Το ταξίδι Πειραιάς-Γένοβα-Μασαλία και επιστροφή έγινε µε το πλοίο «Κηρύνεια»
της ΕΛΜΕΣ. Είχαµε βγάλει, όλη η οµάδα, εισητήριο Γ΄ θέσεως, που είχε καµπίνες
στο πρόστεγο του πλοίου, αλλά, κατόπιν εντολής του κ. Γιαννουλάτου ετρώγαµε στη
Β΄ θέση.
Κατά την διάρκεια του ταξιδίου έγιναν προσπάθειες συντονισµού των προσκόπων,
ώστε να δηµιουργηθεί µια συµπαγής και δηµιουργική οµάδα, που θα έπρεπε να
αναµετρηθεί σε προσκοπικά παιχνίδια, εθνικούς χορούς κλπ µε άλλες, πολυπληθείς
µάλιστα, εθνικές οµάδες. Τα αποτελέσµατα ήταν αποκαρδιωτικά. Ο καθένας έκανε
του κεφαλιού του ή κοινώς την «κοπανούσε».
Ενδεχοµένως εφθάσαµε στη Γένοβα, όπου εµείναµε µια περίπου ηµέρα.
Επισκεφθήκαµε τα αξιοθέατα και το περίφηµο νεκροταφείο της.
Ορισµένοι επισκέφθηκαν και κάποιο πολυτελή «οίκο».
Πάντως θυµάµαι ότι ενός παιδιού του έκλεψαν το ρολόι που φορούσε στο χέρι.
Στη Μασαλία µας υπεδέχθησαν, µε πολύ αγάπη, οι εκεί Έλληνες πρόσκοποι και
οδηγοί και µας φιλοξένησαν στο Ελληνικό σχολείο. Είδαµε την φηµισµένη εκκλησία
της Παναγίας, στην κορυφή του λόφου, το νησί Μοντεχρήστου «If», την λεωφόρο
Canebierre κλπ.
Το ταξίδι προς το Παρίσι έγινε µε βραδυνό τραίνο, τρίτη θέση και πρωί-πρωί
οδηγηθήκαµε σε κάποια κτίρια, νοµίζω της Πανεπιστηµιουπόλεως στην «Porte d’
Orleans».
Από εκεί πάλι είχαµε την δυνατότητα να επισκεφθούµε οµαδικά το Παρίσι, Versailles
και Fontainebleau.
Ένα βράδυ επήγαµε και στην Όπερα, τελευταίες σειρές άνω διαζώµατος, και είδαµε
«Don Juan» του Mozart, όπου µέρος του έργου παρηκολούθησα κοιµώµενος.
Ενδεχοµένως προωθηθήκαµε στην κατασκήνωση του Jamboree στο Moisson και
βαλθήκαµε µε µεγάλο ζήλο να εγκαταστήσουµε τις σκηνές µας και να
διαµορφώσουµε τον χώρο µας.
Ενώπιον του συναγωνισµού µε τις άλλες τις οµάδες οι Έλληνες πρόσκοποι έκαναν το
θαύµα τους.
Η Οµάδα έγινε ένα πειθαρχηµένο και συµπαγές σύνολο.

Υπήρχαν 30000 πρόσκοποι από όλα τα µέρη του κόσµου και ορισµένες οµάδες,
Αµερικανική, Αγγλική, Γερµανική, Ιταλική κλπ αποτελούντο από εκατοντάδες ή
χιλιάδες, όπως η Γαλλική, προσκόπους. Εµείς είµαστε κάτω των τριάντα και θέλαµε
να συµµετέχουµε σε όλες τις εκδηλώσεις και τους διαγωνισµούς, που
προγραµµατιζόντουσαν καθηµερινώς.
Πράγµατι είµαστε παρόντες σε όλα τα παιχνίδια ενώ η κατασκήνωσή µας ήταν
προσκοπικό παράδειγµα για την τάξη και τις έξυπνες κατασκευές που είχαµε κάνει.
∆εκάδες πρόσκοποί µας επισκέπτοντο καθηµερινώς και κάναµε φιλίες, που στη
συνέχεια βάστηξαν αρκετά χρόνια.
Στην εναρκτήριο τελετή, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, έπρεπε να παρελάσουµε σε
ενδεκάδα, εµείς που, στις δοκιµές, δεν µπορούσαµε να κάνουµε σωστή τετράδα και ω
του θαύµατος, οι δυόµισυ γραµµές που εκάναµε (καθότι µικρός ο αριθµός µας) ήταν
τέλεια ευθυγραµµισµένες και µπήκαµε στο µεγάλο στάδιο καµαρωτοί - καµαρωτοί.
Όπου και να επήγαν τα προσκοπάκια µας ερχόντουσαν πρώτοι. Το βράδυ γυρνούσαν
ξεπατωµένα και πεινασµένα, ενώ το φαγητό ήταν µετριώτατο. Το επιστέγασµα ήταν
όταν εκέρδισαν τους Αµερικάνους στο Αµερικανικό ποδόσφαιρο, το οποίο φυσικά
έµαθαν πως παίζεται εκείνη την ώρα.
Η ανταµοιβή ήλθε όταν η Ελληνική Οµάδα εκέρδισε το ένα από τα δύο πρώτα
βραβεία, που απενεµήθησαν στο τέλος, από το αρχηγείο του Jamboree.
Η επιστροφή µας έγινε µε το ίδιο πλοίο. Οι καµαρώτοι, όταν µας είδαν
ταλαιπωρηµένους, πεινασµένους για καλό φαγητό και αδύνατους εβάλθηκαν να µας
περιποιηθούν όσον καλύτερα µπορούσαν.
Πίσω στην Ελλάδα µας επερίµεναν τιµές, κατάθεση στεφάνου στον Άγνωστο
Στρατιώτη και εύφηµος µνεία του Σώµατος.
- Σαν Ανιχνευτής, αρχές 1948, είχα αρχηγό τον «Σµόλικα», Σάββα, ο οποίος όµως δεν
ήταν θρέµµα της 1ης.
Έτσι δεν δέσαµε πολύ.
Τότε θυµάµαι λίγο Πασχαλιάτικη εκδροµή, Απρίλιος 1948, στην Αίγινα. Θυµάµαι ότι
έκανε κρύο και ότι πλενόµαστε στο ύπαιθρο σε βρύση στον κήπο της Μητροπόλεως
τουρτουρίζοντας.
- Η τελευταία µου ανάµνηση µε την Οµάδα µας ήταν η εκδροµή µας στη Ρόδο, τον
Ιούλιο-Αύγουστο 1948.
Τα ∆ωδεκάνησα ένα χρόνο πριν είχαν ενσωµατωθεί µε την υπόλοιπη Ελλάδα και ως
εκ τούτου τύχαµε ιδιαιτέρων περιποιήσεων από τους Ροδίτες.
Μια-δύο ηµέρες εµείναµε στο κτίριο της Γυµναστικής Ακαδηµίας Ρόδου και
επισκεφθήκαµε την πόλη και κάναµε και παρέλαση να τιµήσουµε την ενσωµάτωσή
της. Εκεί πρωτο-έκανα ποδήλατο.
Η κατασκήνωσή µας έγινε στο Παραδείσι, µέσα στις εληές, που σήµερα είναι
µεγαθήρια ξενοδοχεία.

- Κάποτε αποκτήσαµε και µια ωραία µεγάλη βάρκα από το Β.Ν. αλλά δεν έχω
ιδιαίτερες απαιτήσεις από αυτή, λόγω απασχολήσεώς µου µε µαθήµατα, προκειµένου
να µπω σε κάποιο Πανεπιστήµιο.
- Με τις εντυπώσεις της κατασκηνώσεως της Ρόδου έφυγα από την Ελλάδα στις 27
Αυγούστου 1948 και έζησα πέντε χρόνια έξω συνεχώς για σπουδές.
Ο Νίκος µου είχε στείλει, στη ξενιτιά, ένα δίσκο µε τα τραγούδια της Πρώτης, που
είχε καταγράψει για µένα. Ο δίσκος αυτός µου κρατούσε πολλές φορές συντροφιά, σε
στιγµές νοσταλγίας και τον έφερα πίσω στην Ελλάδα το 1955. Κάποτε µου τον
εζήτησε να τον ξανακούσει και έκτοτε χάθηκε. Κρίµα.
Το 1953, όταν ήλθα στην Αθήνα για µερικές εβδοµάδες για διακοπές, επροσπάθησα
να βρω την Οµάδα.
Η Λέσχη του Λυκαβηττού δεν υπήρχε. Την Οµάδα την ευρήκα, µία Κυριακή πρωί,
µέσα σε χώρο του Μαρασλείου.
Νοµίζω ήταν οι τελευταίες της αναλαµπές....
Οι Παλαιοί όµως, της δεκαετίας του 1940, ήταν εκεί, όπως είναι ακόµα και σήµερα,
εκτός από αυτούς που µας άφησαν για το µεγάλο ταξίδι.
Εξακολουθούµε να είµαστε δεµένοι όπως και τότε, τώρα 50 χρόνια µετά.
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