Στην Μπάντα των Προσκόπων
Το 1961 γράφτηκα στην Μπάντα των Προσκόπων, που
στεγάζονταν στον δεύτερο όροφο ενός παλιού κτιρίου,
πίσω απ’ την αποθήκη ηλεκτρικών ειδών “Αφοι Τουφεξή”.
Η μπάντα είχε κυρίως, χάλκινα όργανα με πλήκτρα (όχι με
έμβολα, όπως τώρα) και αρχιμουσικός ήταν ο Νίκος
Παρδάλης.
Αρχικά, μου έδωσε ένα τζένις (alto horn) και έπαιζα,
ακομπανιαμέντα. Τον επόμενο χρόνο, μου έδωσε ένα απ’
τα τρία τρομπόνια της μπάντας. Τα άλλα δύο, τα έπαιζαν ο
Παντελής Ντουμάνης και ο Δημήτρης Ξυδάς. Μετά, έμαθα
αλτικόρνο και προσπάθησα να μάθω και πίφιρο (piccolo).

Τα τρία τρομπόνια της μπάντας, το 1962 (με τον Δημήτρη Ξυδά και τον Παντελή Ντουμάνη).

Οι πρόβες με τη μπάντα, γινόταν το απόγευμα της Τρίτης και της Πέμπτης ή και καθημερινά, όταν
προετοιμαζόμασταν για κάποια εκδήλωση, όπως για παρελάσεις, εθνικές εορτές, δοξολογίες, λιτανείες,
κάλαντα, επιτάφιο, γυμναστικές επιδείξεις κ.ά. Στις εθνικές εορτές, τα ξημερώματα, πριν φωτίσει, παίζαμε το
“εωθινόν” (πρωινό εμβατήριο) στους δρόμους της πόλης. Συνήθως, όταν μας καλούσαν σε εκδηλώσεις, έδιναν
στον καθένα μας 5-10 δραχμές, ενώ είχαμε και “τιμητικές” άδειες απ’ τον έφορο των προσκόπων, τον Λάμπρο
Τουφεξή, να δούμε, κατ' εξαίρεση, δωρεάν, κάποια ελληνική ταινία στον κινηματογράφο.
Κάποιο απόγευμα Τρίτης, που ήμουν μόνος στη μπάντα, παρακολούθησα από μια μεγάλη χαραμάδα στο
ξύλινο πάτωμα, το μάθημα των προσκόπων, που γινόταν στον κάτω όροφο. Είχε πολύ ενδιαφέρον θέμα.

“Πως να τηγανίσετε ένα αυγό, χωρίς τηγάνι και χωρίς λάδι” (με την προϋπόθεση, να έχετε το αυγό και... ένα
πορτοκάλι!). Είναι πολύ απλό. “Κόβουμε το πορτοκάλι στη μέση. Βγάζουμε το περιεχόμενο απ’ το ένα μισό,
τοποθετούμε τη φλούδα στη χόβολη και ρίχνουμε μέσα το αυγό! Σε λίγα λεπτά, το τηγανητό αυγό είναι έτοιμο...”.
Αυτή είναι η μοναδική “προσκοπική” γνώση, που έχω, επειδή αν και η μπάντα ήταν “των προσκόπων”, εμείς
δεν είχαμε σχέση με τον προσκοπισμό.

Η μπάντα προσκόπων, στις σκάλες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερουπόλεως
Στην αριστερή φωτογραφία φαίνονται μερικά απ’ τα χάλκινα όργανα της μπάντας με πλήκτρα, όπως τρομπόνι, αλτικόρνο, κοντραμπάσο
(sousaphone) και φλικόρνο. Δεξιά, ο αρχιμουσικός-Ν.Παρδάλης, α' τρομπέτα-Δημητρίου, β' τρομπέτα-Ευαγγελινός, α' φλικόρνο- ;
β' φλικόρνο- ; κλαρινέτο-Μπρίκος, ταμπούρλο-Πνευματικάκης, τζένις- ; αλτικόρνο-Χαραλαμπίδης, αλτικόρνο-Ξυδάς,
εμφώνιο-Δημητρακάκης, τρομπόνι-Ντουμάνης, βαρύτονο-Σιδεράς, κλαρίνο-Μυτηλινάκης,
κοντραμπάσσο-(sousaphone)-Καραγιώργος, εμφώνιο-Ναλμπάντης.

Γυμναστικές επιδείξεις Γυμνασίου, στις 31.5.1961 (τελευταία υπηρεσία Ν. Παρδάλη πριν απ’ τη συνταξιοδότησή του).

Απ’ τις 19 Ιουλίου ως τις 6 Αυγούστου 1961, οι μουσικοί, πήγαμε μαζί με τους προσκόπους, κατασκήνωση στη
Ν. Πέραμο. Μέναμε σε ατομικά αντίσκηνα, μέσα σε ένα ελαιώνα, δίπλα στη θάλασσα, πολύ κοντά στη βίλα
του μητροπολίτη Αμβροσίου. Όλη μέρα ήμασταν με μαγιό, κολυμπούσαμε, ψαρεύαμε, παίζαμε διάφορα
προσκοπικά παιχνίδια, τρώγαμε και κοιμόμασταν. Μαγειρεύαμε μόνοι τα φαγητά μας (συνήθως, λαδερά
φασολάκια, πατάτες τουρλού, πατάτες γιαχνί, μελιτζάνες, κολοκυθάκια κ.ά.) και τρώγαμε μέσα σε καραβάνες, τις
οποίες, πλέναμε (όπως και τα καζάνια, τις κατσαρόλες, τα πιρούνια κ.ά.), με άμμο και τα ξεπλέναμε με νερό, από
ένα στρατιωτικό βυτίο, που είχαμε! Στις 4 Αυγούστου, γύρω στις 18. 00, φορτωθήκαμε τα αντίσκηνα και
τρόφιμα για 2 μέρες και ξεκινήσαμε μια πορεία, με άγνωστο προορισμό. Εγώ, είχα φορτωθεί δυο δεκάκιλες
κονσέρβες μαρμελάδα, που ευτυχώς ελάφρυναν πολύ γρήγορα, στη διάρκεια της πορείας… Αρχικά,
προχωρήσαμε προς τις Ελευθερές, περάσαμε έξω απ’ το Ελαιοχώρι και το Μυρτόφυτο και το βράδυ, γύρω
στις 23.00, μετά πορεία περίπου 20 χιλιομέτρων, αντικρίσαμε τα φώτα της Φωλιάς, στην κορυφή του όρους
Σύμβολο. Στήσαμε τις σκηνές μας, μέσα σε ένα χωράφι με θερισμένα σιτάρια, φάγαμε πρόχειρα και πέσαμε,
κατάκοποι, για ύπνο. Το πρωί, ξυπνήσαμε, ξεκούραστοι, στις 6. 00, φάγαμε και συνεχίσαμε, την πορεία. Το
μεσημέρι είχαμε φθάσει στη Μέλισσα, όπου φάγαμε και μετά, περάσαμε τη Μεσιά, το Χρυσόκαστρο, τα
Κηπιά και την Εξοχή. Στο Ακροβούνι, ανηφορίσαμε προς τη Ν. Ηρακλείτσα. Γύρω στις 17. 00, 23 ώρες απ’ την
ώρα που φύγαμε, επιστρέψαμε στην κατασκήνωσή μας, στη Ν. Πέραμο. Συνολικά, είχαμε βαδίσει 16 ώρες και
είχαμε διανύσει, περίπου 65 χιλιόμετρα, κυρίως πάνω σε βουνό. Θυμάμαι, όταν ο έφορος έμαθε για την
πορεία, κατσάδιασε τον αρχηγό, επειδή θεώρησε ότι ήταν μεγάλη και επίπονη, αλλά για μας, τότε, δεν ήταν
έτσι και το είχαμε διασκεδάσει πάρα πολύ.
Απ’ το φθινόπωρο του 1961, αρχιμουσικός της μπάντας, ανέλαβε ο κ. Νίκος, σαξοφωνίστας, στην Δημοτική
Οργήστρα της Καβάλας.

