
Το συγκρότημα

Τον Μάρτιο του 1970, πήρα το πτυχίο της Κτηνιατρικής Σχολής (ορκίστηκα στις 28 Μαρτίου). Ταυτόχρονα, έληξε η
αναβολή που είχα στον Στρατό και έπρεπε να “παρουσιαστώ” στην Κόρινθο, στις 20 Απριλίου 1970. 

Έως  τότε,  ο  καιρός  πέρασε  πολύ  όμορφα…  Πιο  συγκεκριμένα,  στην  Φοιτητική  Εστία,  αρκετοί  φοιτητές
συγκεντρωνόμασταν, από παλιά, στην αίθουσα μουσικής και παίζαμε διάφορα όργανα. Σιγά-σιγά και χωρίς να
το καταλάβουμε,  κάναμε ένα συγκρότημα,  “το συγκρότημα της Φ.Ε.Α.Θ.”,  με τον Μίκη Βασιλειάδη  (κιθάρα
σόλο),  τον Γιώργο Τσαλιαγκό  (κιθάρα μπάσο),  τον Τώνη Παγιαύλα  (πιάνο),  το Νίκο Γιάκο  (ντραμς) κι  εμένα
(φλάουτο).  Πριν  φύγω  για  τον  Στρατό,  αποφασίσαμε  να  οργανώσουμε  ένα  “Μουσικό  Βραδυνό”,  στις  6
Απριλίου 1970, με τον Πάνο Πανάγου, να τραγουδά “νέο κύμα” και ελαφρολαϊκά. Την αφίσα την ανέλαβα εγώ,
αφού  ένα  βράδυ,  στις  3.00,  συγκεντρωθήκαμε  στην  αίθουσα  κινηματογράφου και  βγάλαμε  δοκιμαστικές
φωτογραφίες… Μία, που επιλέξαμε, την επεξεργάστηκα στον σκοτεινό θάλαμο και την μετέτρεψα σε αφίσα.
Κάποιος συνέταξε και το πρόγραμμα...

Η αφίσα του συγκροτήματος...

...και το πρόγραμμα του “Μουσικού Βραδυνού”, στις 6.4.1970. 



Η  εκδήλωση  έγινε  στην
αίθουσα  κινηματογράφου  της
Εστίας  και  είχε  μεγάλη
επιτυχία.  Η  αίθουσα  ήταν
γεμάτη, όπως και όλοι οι γύρω
χώροι.  Την  εκδήλωση,  την
προλόγισε  ο  διευθυντής,
Μιλτιάδης Κουμπλής και άλλοι,
απηύθυναν χαιρετισμό, μεταξύ
των  οποίων  και  ο  Λουκάς
Καρούλας  (ο  “πρώτος  μάγκας”
της  Εστίας  και  ποιητής  και
αργότερα, με Φροντιστήρια στη
Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα), ο
οποίος  μου  αφιέρωσε  ένα
αποχαιρετιστήριο  ποίημα,  μια
που πήγαινα στον Στρατό.



Λίγες  μέρες,  αργότερα  (Κυριακή,  11  Απριλίου  1970), μας  κάλεσε  ο  Φοιτητικός  Σύλλογος  Καβάλας  και
επαναλάβαμε τη συναυλία στην Καβάλα  (κινηματογράφος “Απόλλων”). Μετά τη συναυλία,  μας παρέθεσαν
γεύμα στο “Κέντρο ΝΟΚ” (“Ναυτικός Όμιλος Καβάλας”), όπου παίξαμε τραγούδια του ρεπερτορίου μας... και ο
ιδιοκτήτης, μας πρότεινε να μείνουμε μια βραδιά, να παίξουμε στο κέντρο...



Κινηματογράφος “Απόλλων”, Καβάλα, στις 11.4.1970.

Στις 19 Απριλίου, το μεσημέρι, φάγαμε για τελευταία φορά, όλη η παρέα μαζί και αποχαιρετιστήκαμε, επειδή
το βράδυ, θα έφευγα για την Αθήνα και την επομένη, θα έπρεπε να “παρουσιαστώ” στην Κόρινθο.

Το απόγευμα, πριν φύγω απ' την Φοιτητική Εστία, ευχαρίστησα και αποχαιρέτησα τον διευθυντή, στρατηγό
Μιλτιάδη Κουμπλή κι εκείνος, μεταξύ άλλων, μου είπε να μη διστάσω να του γράψω ή να του τηλεφωνήσω, το
όνομα του διοικητή στην Κόρινθο, για να μεριμνήσει να μετατεθώ στη Θεσσαλονίκη  (κάτι βέβαια, που δεν
έκανα και έμεινα για 18 μήνες στο Σιδηρόκαστρο, όπου “ειρήσθω εν παρόδω”, πέρασα τέλεια!).

Στις 20.00, αποχαιρέτησα την παρέα και με την αδελφή μου την Άννα, τον Τηλέμαχο Γκότση, τη Λίτσα Μάμαλη
και τον Βασίλη Αλεξόπουλο, πήγαμε στον Σ. Σταθμό, για να πάρω το λεωφορείο...

Είχα φορτώσει τη βαλίτσα και λέγαμε τις τελευταίες κουβέντες πριν ανεβώ στο λεωφορείο, όταν άκουσα
κάποιον, να φωνάζει, “Στέλιοοο, Στέλιοοοοοοοο...”. 

Γυρίζω, όπως και όλοι οι άλλοι και βλέπω, έκπληκτος, κάπου 20 αγόρια και κορίτσια, να βγαίνουν πίσω απ' το
κτίριο του Σ. Σταθμού και να τρέχουν, έξαλλα, προς το μέρος μας, φωνάζοντας, χειρονομώντας και κρατώντας
πλακάτ, που έγραφαν, “Ο Στέλιος φαντάρος”, “Καλό σου ταξίδι” κ.ά.

Ήταν η παρέα, που μου έκανε έκπληξη! Έτρεχαν όλοι,  με τον Πάνο μπροστά, φωνάζοντας, “Στέλιοοοοοοο,
γύρνα πίσω..., μη μας αφήνεις...”. Γινόταν τρελός χαμός... Ο κόσμος κοίταζε και γελούσε… Με περικύκλωσαν,
με αγκάλιαζαν, με φιλούσαν..., ενώ συνέχιζαν να φωνάζουν και να κουνούν τα πλακάτ... 



Τελικά, με ανέβασαν στο λεωφορείο... Κάποιος απ’ τον κόσμο, έδωσε ένα τσιγάρο στον Βασίλη Αλεξόπουλο,
λέγοντας, “δώστου το, θα το χρειαστεί εκεί, που πάει...”, αλλά εκείνος, του είπε, “δεν καπνίζει...”.

Έτρεχαν κουνώντας τα πλακάτ,  μέχρι  που βγήκε το λεωφορείο απ’  τον χώρο του Σ.  Σταθμού…..  κι  έτσι,
έκλεισε η σελίδα της φοιτητικής μου ζωής και άνοιξε, μια νέα, πολύ πιο ενδιαφέρουσα...


