Α.Π.Θ., Αγγλία και Grand Prix Formula 1
(1973-1974)
Α

Το 1973, νοικιάζαμε, με την αδελφή μου την Άννα, ένα διαμέρισμα στον 7 ο όροφο μιας πολυκατοικίας, γωνία
Μανουσογιαννάκη και Δεσπερέ.
Η Άννα δούλευε, ως βοηθός χημικού, στο χημικό εργαστήριο της “Οινοποιείας Ι. Μπουτάρη” στη δυτική
Θεσσαλονίκη (ο Γιάννης Μπουτάρης το 2011, έγινε ο 60 ος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης) και έφευγε απ’ το σπίτι στις
05.30. Εγώ, πήγαινα στο γραφείο, στη Σχολή, με τα πόδια, διασχίζοντας τη Δ.Ε.Θ., στις 08. 00.
Όταν στις 10 Ιουλίου 1973, διορίστηκα ως βοηθός στο A.Π.Θ., στο Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Ελμινθολογίας
και Εντομολογίας της Κτηνιατρικής Σχολής, στο εργαστήριο ήταν ήδη, βοηθοί, ο Αλέκος Αλεξάκης και ο
Γιάννης Θεοδωρίδης. Ήταν πολύ φιλικοί και ευχάριστοι χαρακτήρες, όπως και ο καθ. Χειμωνάς, στον οποίο
μιλούσα στον πληθυντικό, αν και ο ίδιος επέμενε να του μιλώ στον ενικό. Ο Χειμωνάς ήταν άψογος στη
συμπεριφορά του απέναντί μας και συχνά, ερχόταν σε σύγκρουση με άλλους καθηγητές, που ήταν αυστηροί
με το προσωπικό του εργαστηρίου τους...

Η Άννα ήταν πολύ ευχαριστημένη απ’ τη δουλειά της, αλλά την κούραζε το πρωινό ξύπνημα στις 05. 00. Έτσι,
όταν της είπα, πως ο Χειμωνάς ψάχνει γραμματέα για το Εργαστήριο, ενδιαφέρθηκε... Ο Χειμωνάς έψαχνε για
γραμματέα, χωρίς αποτέλεσμα, περίπου ένα μήνα. Τελικά, μας ρώτησε αν γνωρίζουμε κάποια κοπέλα, που
ξέρει γραφομηχανή και αγγλικά, να της πούμε να πάει στο γραφείο του. Το είπα στην Άννα και πήγε. Ο
Χειμωνάς ενθουσιάστηκε. Φεύγοντας την ξαναρώτησε, “πως είπαμε ότι ονομάζεστε;” κι εκείνη του είπε,
“Χαραλαμπίδου” και της λέει, “τι σύμπτωση... κι ένας βοηθός μου, Χαραλαμπίδης λέγεται...”. Η Άννα του λέει,
“αδελφός μου είναι”. Ήλθε ο Χειμωνάς στο γραφείο μου, έξαλλος, επειδή δεν τον είχα ενημερώσει..., “για να
μην σας επηρεάσω”, του είπα. “Πάντως να ξέρεις πως θα σ' ευγνωμονώ και για τον λόγο αυτό” μου λέει.
Πράγματι, η Άννα αποδείχτηκε πολύ σημαντικό στέλεχος στο Εργαστήριο, επειδή βοήθησε σημαντικά στην
οργάνωσή του και στη σωστή λειτουργία του. Ο Χειμωνάς το αναγνώριζε αυτό και πολύ συχνά μου έλεγε, “η
Άννα είναι, πολύ πιο έξυπνη από σένα”.
Κάποτε, ο Χειμωνάς μου είπε, “έχω ένα φίλο ταγματάρχη,
που παραδόξως, έχει τις καλύτερες εντυπώσεις για τους
κτηνιάτρους, αφού να σκεφτείς, ένας κτηνίατρος κατάφερε
να τον αδυνατίσει!”. “Μήπως, τον λένε Ι.Β.;” ρωτάω. “Ναι,
τον ξέρεις; Μη μου πεις..., εσύ είσαι ο κτηνίατρος, που του
έκανε δίαιτα;” και του διηγήθηκα ολόκληρη την ιστορία
(μικρός που είναι ο κόσμος...).
Τον Φεβρουάριο του 1974 προέκυψε ένα σοβαρό
πρόβλημα με το “γνωστικό αντικείμενο” του Εργαστηρίου
μας και ο Χειμωνάς ήταν πολύ στεναχωρημένος. Έλεγε ότι
το θέμα θα επιλύονταν, μόνο, “αν μιλούσε κάποιος στον
Υπουργό Παιδείας”. Τότε, θυμήθηκα τον συνταγματάρχη
Σταθόπουλο, που μου είχε πει να απευθυνθώ σ' αυτόν, αν
χρειαζόμουν κάτι. Είχε γίνει ήδη, Αντιστράτηγος και ήταν
αρχηγός της Κ.Υ.Π. (29.11.1973–21.08.1974). Το είπα στον
Χειμωνά και ενθουσιάστηκε. Μου λέει, “πήγαινε σήμερα
στην Αθήνα και μείνε όσο χρειαστεί μέχρι να μπορέσεις να

κλείσεις ένα ραντεβού μαζί του, να του μιλήσεις..., ίσως μια βδομάδα”. Πήρα την ίδια μέρα το τραίνο για την
Αθήνα και μόλις έφθασα, πήγα κατ' ευθείαν στην Κ.Υ.Π., για να κλείσω το ραντεβού. Περίμενε πολύς κόσμος
εκεί. Έδωσα το όνομά μου στον στρατιώτη και είπα ότι είμαι γνωστός του Σταθόπουλου και θέλω να τον δω.
Ο στρατιώτης άνοιξε μια πόρτα και σχεδόν αμέσως, ακούω, τη γνωστή φωνή του Σταθόπουλου, “γιατρέ, να
περιμένεις”. Πράγματι, παρά τον μεγάλο φόρτο εργασίας, ο Σταθόπουλος με άκουσε προσεκτικά και είπε ότι
θα φροντίσει το θέμα. Όταν έφυγα, τηλεφώνησα στον Χειμωνά και τον ενημέρωσα. Δεν πίστευε στ’ αυτιά
του...

Τον Ιούλιο του 1974, έκανα το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό! Όταν, στις 5.7.1974, πάτησα στο Heathrow,
ένιωσα, όπως ίσως, ο Νηλ Άρμστρονγκ, στο Φεγγάρι! (πριν από 5 χρόνια, τον Ιούλιο του 1969). Έκσταση,
ενθουσιασμό, έντονη διάθεση για εξερεύνηση του αγνώστου... Ήθελα να πάω στην περιοχή “Nightigall gate”
του Λονδίνου, όπου είχα κρατήσει, απ’ τη Θεσσαλονίκη, δωμάτιο σε ξενοδοχείο, για δυο μέρες, μέσο του
ταξιδιωτικού γραφείου “Φάρος” του Μάνου Πατρίκη, που ήταν απ' την Ελευθερούπολη (με το ίδιο γραφείο είχε
ταξιδέψει και η Άννα, τον προηγούμενο χρόνο στην Αγγλία). Μετά, θα συνέχιζα το ταξίδι μου στο Bournemouth,
στη νότια ακτή της Αγγλίας (2,5 ώρες απ' το Λονδίνο με το τραίνο), όπου θα παρακολουθούσα στο “Interlink
School of English”, δυο summer cources, εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας. Ήταν όλα πληρωμένα απ' την
Ελλάδα και έτσι, είχα μαζί μου 150 λίρες Αγγλίας, το νόμιμο “συνάλλαγμα”, για τα προσωπικά μου έξοδα
(αργότερα, η Άννα μου έστειλε μια επιταγή, με άλλες 100 λίρες).

Ήξερα ελάχιστες αγγλικές λέξεις, που δεν θα αρκούσαν να συνεννοηθώ, αν οι εγγλέζοι δεν είχαν τόσα
αποθέματα υπομονής και ευγένειας. Θυμάμαι, ο οδηγός του λεωφορείου, στο Heathrow, μόλις ψέλλισα
“Νοτινχιλγκάτε...”, ανέλαβε την κηδεμονία μου. Με κατέβασε στο σωστό μέρος και μου εξήγησε, πως θα πάω
στο ξενοδοχείο με τα πόδια... (άσχετα, αν εγώ κατάλαβα ελάχιστα!). Επίσης, δεν ξεχνώ το “thank you”, του
οδηγού, όταν μου έδινε το εισιτήριο στο λεωφορείο και το δικό μου, το αυθόρμητο, “please!” Αυτή ήταν η
πρώτη εμπειρία, που είχα απ' την αγγλική ευγένεια... Και μου χρειαζόταν, επειδή ήμουν πελαγωμένος.
Επιπλέον, ένιωθα ακόμη στο μπράτσο μου, το σφίξιμο απ’ τα δάχτυλα της ηλικιωμένης κυρίας, που καθόταν
δίπλα μου στο αεροπλάνο, κάθε φορά, που πέφταμε σε κενό αέρος... (είχαμε πολλά κενά αέρος πλησιάζοντας
στο Λονδίνο) διακόπτοντας, απότομα, τη διήγησή της (πήγαινε στο Λονδίνο για να εγχειριστεί), αρπάζοντας το
μπράτσο μου...

Τελικά, βρήκα το ξενοδοχείο, το “Othello Hotel” και ευτυχώς, η κοπέλα, στην υποδοχή, ήταν απ’ την
Καλαμαριά... Ήταν η Κική, φοιτήτρια Αγγλικής Φιλολογίας (γυρίζοντας στην Ελλάδα, δούλεψε ως καθηγήτρια
στα “Φροντιστήρια Αγγλικών Στρατηγάκη”). Την επόμενη μέρα (5.7.1974), με τις λεπτομερέστατες οδηγίες της
Κικής και τη βοήθεια του χάρτη, άρχισα τις βόλτες στο Λονδίνο. Θυμάμαι, είχα μπερδευτεί και ρώτησα δυο
νεαρές αγγλίδες, τονίζοντας, καθαρά, “πι-κα-ντί-λυ σί-ρκους”..., αλλά δεν καταλάβαιναν. Μια ηλικιωμένη
εγγλέζα, που περνούσε, τους είπε κάτι κι αυτές, κοιτώντας με, έκπληκτες, είπαν, “ααααα... Πίκτιλυ Σέρκους!”
(Piccadilly Circus) και μου έδειξαν. Επίσης, πήγα στο Πόρτο Μπέλλο (κάτι σαν το Μοναστηράκι), απ’ όπου
αγόρασα μια αντίκα για τον Χειμωνά, που ήταν συλλέκτης. Το βράδυ, πήγαμε με την Κική στο θέατρο και
είδαμε την ροκ-όπερα “Jesus Christ Super Star”, που παιζόταν ήδη 4 χρόνια...

Την επόμενη μέρα πήγα με το
τραίνο στο Bournemouth.
Φθάνοντας, έδωσα
στον
οδηγό του ταξί τη διεύθυνση
του σπιτιού, όπου είχα
νοικιάσει ένα δωμάτιο και σε
λίγο, βρέθηκα μπροστά σε
ένα όμορφο, κλασικό αγγλικό
σπίτι, με ένα μικρό πράσινο
κήπο, με γκαζόν και χαμηλό
ξύλινο φράχτη. Ήταν μια
ήσυχη γειτονιά με όμοια
σπίτια.

Το σπίτι των Winters (με το βέλος).

Χτύπησα διστακτικά την πόρτα, που άνοιξε, σχεδόν αμέσως! Στο άνοιγμα, φάνηκε μια κοπέλα με κόκκινα
μαλλιά, πανάδες στη μύτη και ένα πλατύ, χαμόγελο,... Ήταν η “landlady”, μια κλασική νεαρή αγγλίδα
νοικοκυρά. Χαμογελαστή μου μιλούσε, χωρίς όμως να καταλαβαίνω τι λέει (θυμάμαι μόνο το, “my name is
Joys”). Χαμογελούσα κι' εγώ, συγκαταβατικά, χωρίς να αρθρώνω λέξη... Δεν ήξερα και πως καλησπερίζουν,
στις πέντε το απόγευμα...
Περάσαμε στο εσωτερικό του σπιτιού. Μου σύστησε τον σύζυγό της, τον Derek και το 10χρονο παιδάκι τους,
τον David και μου έδειξε τους χώρους του σπιτιού. Το δωμάτιό μου ήταν στον επάνω όροφο... Δεν θα το
ξεχάσω ποτέ! Ήταν τυπικά εγγλέζικο, όπως στις παλιές ταινίες... Η ανοιχτόχρωμη ταπετσαρία ήταν γεμάτη
μικρά λουλουδάκια. Στο παράθυρο, που έβλεπε στην πίσω αυλή, υπήρχαν τριπλές τούλινες, ανοιχτόχρωμες
κουρτίνες. Οι 2 αφράτες πολυθρόνες έμοιαζαν με την ταπετσαρία του τοίχου. Υπήρχε ένα μικρό γραφείο και
ένα υπερβολικά φουσκωτό κρεββάτι, που δέσποζε στο δωμάτιο. Όταν έμεινα μόνος βούλιαξα κυριολεκτικά
μέσα στο στρώμα... Ολόκληρο το σπίτι ήταν καλυμμένο με παχιά, πυκνή μοκέτα και ήταν διακοσμημένο με
εξαιρετικά λεπτό γούστο. Το μπάνιο ήταν τεράστιο και επενδεδυμένο, ολόκληρο, με ανοιχτόχρωμο ξύλο. Το
είχε κάνει ο Derek. Απ’ την πρώτη μέρα, μου τόνισαν, ότι μπορώ να το χρησιμοποιώ, όποτε θέλω... Το
χρησιμοποιούσα καθημερινά. Όταν, αργότερα γνωριστήκαμε καλύτερα κι εγώ απέκτησα ευχέρεια στα
αγγλικά, μου εξομολογήθηκαν ότι ο φόβος τους ήταν, μήπως δεν χρησιμοποιώ συχνά το μπάνιο..., επειδή
ήμουν “νότιος”... Τότε, εκμυστηρεύτηκα κι εγώ, ότι φοβόμουν, πως το σπίτι τους θα ήταν γεμάτο τρίχες από
γάτες και σκύλους και θα μύριζε, γενικώς, επειδή οι “νότιοι” ξέρουν ότι οι άγγλοι δεν έχουν και μεγάλη
αδυναμία στο σαπούνι... Συμφώνησαν μαζί μου και μάλιστα χάρηκαν ιδιαίτερα, με τη διαπίστωσή μου, ότι δεν
φαίνονται για τυπικοί άγγλοι, επειδή δεν έχουν γάτα ή σκύλο και χρησιμοποιούν το μπάνιο (όπως και οι
“νότιοι”) κάθε μέρα...

Πέρασα έναν αξέχαστο μήνα, ως μέλος της οικογένειας Winter. Το πρόγραμμά μου ήταν “εγγλέζικο”. Breakfast
στις 8.00, διάβασμα αγγλικών ως τις 11. 00, ελαφρύ γεύμα στις 12.00, μάθημα στο σχολείο 13.00-17.00, επιστροφή
στο σπίτι και δείπνο στις 18.00 (δοκίμασα όλα τα σπιτικά φαγητά των άγγλων και τουλάχιστον, 30 διαφορετικές
σούπες!) και μετά, Pub (19.00-23.00) με μαύρη μπύρα, “Gin Fizz”, “Melon Fizz” ή Disco... Ευτυχώς, ο Fritz, ένας
γερμανός συμμαθητής, φρόντισε να έλθει στην Αγγλία απ' το Μόναχο με την κίτρινη διθέσια Porsche 911!
Θυμάμαι, μια βραδιά, σε μια Disco στο δάσος, έξω απ' το Bournemouth, όπου είχαμε πάει με τη Roberta και
την Carla απ’ την Ιταλία, ένα ζευγάρι χόρευε, τόσο όμορφα, swing, που η πίστα άδειασε και όλοι θαυμάζαμε
τις εκπληκτικές φιγούρες τους... (την εποχή εκείνη, εμείς στη Θεσσαλονίκη, ξημερωνόμασταν, στο “Arigato” και
στο “Igloo” της Αρετσού, με “shake” και με αργά “blues”).
Το πρωί, η Joys έκανε τις δουλειές, με το ραδιόφωνο να παίζει τραγούδια και συχνά, ξυπνούσα με το “Maybe I
Know” της Lesley Gore (1964), που μου άρεσε πολύ. Μερικές φορές, προς το τέλος της παραμονής μου στο
Bournemouth, η Joys μου έφερνε το πρωινό, με ένα μεγάλο δίσκο, στο κρεβάτι.

Στο πρώτο summer cource, ήμασταν 10 μαθητές από διάφορα μέρη του κόσμου. Στην αρχή, δεν μπορούσαμε
να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Εγώ, έκανα παρέα με τη Marianne Strobel, απ' την Arosa (Kαντόνι Ζυρίχης),
που μιλούσε γερμανικά. Ήταν και μια γιαπωνέζα, εντελώς απομονωμένη, η Kayoko Hasegawa. Δε μιλούσε σε
κανέναν. Μόνο χαμογελούσε.
Στο δεύτερο summer cource, απ’ την παλιά ομάδα, είχαμε μείνει, μόνο, η Kayoko κι εγώ. Τότε, μιλήσαμε για
πρώτη φορά. Συγκεκριμένα, ένα απόγευμα, φεύγοντας απ’ το μάθημα και προχωρώντας στην ίδια
κατεύθυνση, η Kayoko με ρώτησε, πως περνώ τις ώρες, μετά το μάθημα. Της είπα ότι κάνω βόλτα στην
παραλία, επισκέπτομαι την αγορά, κυρίως τα βιβλιοπωλεία της πόλης και πηγαίνω σε Ρub... Μου είπε ότι δεν
έχει κάνει τίποτε απ’ αυτά και κάθεται μόνη στο σπίτι. Της πρότεινα να πάμε μαζί στην Ρub και δέχτηκε
ευχαρίστως.

Η Kayoko ήταν πολύ ευγενική κοπέλα και είχε πολύ καλούς τρόπους συμπεριφοράς, λόγω καταγωγής και
οικογένειας. Ήταν κομψή, δεν διέκοπτε ποτέ τον συνομιλητή της και τον παρακολουθούσε με προσοχή,
χαμογελώντας, ανεπαίσθητα. Είχε μεγαλώσει στη Nagoya, όπου ο μπαμπάς της, ήταν καθηγητής
Πανεπιστημίου. Της είχαν πει, όταν θα βρεθεί στην Αγγλία, να αποφεύγει τους ιταλούς και τους ισπανούς και,
όταν τη ρώτησα, “για τους έλληνες, σου είπαν κάτι;” γέλασε. Ο μπαμπάς της, γνώριζε έναν άγγλο, πρώην
αξιωματικό του αποικιακού στρατού στις Ινδίες, τον Colonel Arthur Payne, που φορούσε “ γκέτες” και ζούσε
σε μια αριστοκρατική έπαυλη, μαζί με την αδελφή του, τη Miss Poole και τη ξαδέλφη του, Miss Isabel Kleyton.
Η Kayoko τους επισκέπτονταν κάθε Κυριακή για τσάϊ. Μια φορά με παρακάλεσε να τη συνοδεύσω. Η έπαυλη
ήταν γεμάτη με κειμήλια απ’ τις αγγλικές αποικίες και στις 17. 00, ακριβώς, χτύπησε το “γκονγκ”, για το τσάϊ.

Με την Kayoko Hasegawa, τη Miss Poole, τον
Colonel Arthur Payne και τη Miss Isabel Kleyton.

Ο Colonel Payne μου χάρισε μια παλιά
στρατιωτική
“Καινή
Διαθήκη”
των
αποικιακών
στρατευμάτων.
Όταν
φεύγαμε, μας έδωσαν γλυκά “για το σπίτι”
και ο Colonel Payne, μας προσκάλεσε
στην εκκλησία, την επόμενη Κυριακή.
Είπαμε ότι θα πάμε, όπως και κάναμε.

Την Κυριακή, μας περίμενε στην είσοδο
της εκκλησίας και μας οδήγησε στις
θέσεις των επίσημων. Μας έδωσε από μια
βίβλο και η λειτουργία άρχισε. Ο Minister
(ιερέας αγγλικανικής εκκλησίας), έψελνε
ένα ψαλμό και τον επαναλάμβανε το
εκκλησίασμα
μαζί
κι
εμείς,
παρακινούμενοι, συνεχώς, απ' τον Colonel
Payne. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία...
Το 1974, το Bournemouth ήταν μια πόλη,
150.000 κατοίκων, που το καλοκαίρι,
γέμιζε νέους, απ' όλο τον κόσμο, που παρακολουθούσαν τα καλοκαιρινά τμήματα γλώσσας, σε σχολές, που
φύτρωναν, τότε, σαν τα μανιτάρια, στις πόλεις της νότιας Αγγλίας. Διέθετε περίπου δέκα χιλιόμετρα αμμουδιά,
με ρηχή θάλασσα και μια ξύλινη προβλήτα, τουλάχιστον 200 μέτρα, με ένα κέντρο διασκέδασης, στην άκρη
της και συνδύαζε τέλεια, τον κοσμοπολίτικο τύπο της κλασικής, εγγλέζικης λουτρόπολης του μεσοπολέμου, με
την έντονη, νυχτερινή ζωή, τις πολυάριθμες Pubs (αν και έκλειναν στις 23.00, ακριβώς), τις Disco, τα κέντρα στην
παραλία κ.ά. Επίσης, αξέχαστα και εντυπωσιακά, για έναν έλληνα, ήταν τα βιβλιοπωλεία της πόλης, με τις
καταπληκτικές προσφορές τους, τόσο σε βιβλία (30 πέννες ο τόμος!), όσο και σε long play δίσκους (47 πέννες
ένας δίσκος!), με έκπτωση 90% στην κανονική τιμή τους! Όταν γύρισα στην Ελλάδα, ίδρωσα να πείσω τον
υπάλληλο, στον έλεγχο του αεροδρομίου, ότι τα 14 βιβλία και οι 37 δίσκοι, που είχα μαζί μου, ήταν για
προσωπική χρήση και όχι για εμπόριο.
Την Κυριακή, 6.8.1974, η Joys οργάνωσε μια ολοήμερη εκδρομή, για να γνωρίσω τη μαγευτική ύπαιθρο των
κομητειών Dorset και Devon. Περάσαμε αξέχαστα, στα πράσινα, τοπία των προστατευόμενων φυσικών
πάρκων της νότιας Αγγλίας, διανύοντας πάνω από 350 χιλιόμετρα (Bournemouth, Dorchester, Exeter, Buckfast,
σχεδόν ως το Plymouth και επιστροφή), τρεις ενήλικες και ένα παιδί, μέσα στο Mini Cooper της οικογένειας.
Απ’ την Αγγλία, όμως, έχω και μια πολύ δυσάρεστη ανάμνηση... Πήγαμε με τη Marianne Strobel, στο
Silverstone, του Northamptonshire, κοντά στο Λονδίνο και παρακολουθούσαμε απ’ το πρωί τους αγώνες
“Grand Prix Formula 1”, όταν είδα εφημεριδοπώλες ανάμεσα στον κόσμο, να φωνάζουν δυνατά... Στην αρχή
δεν έδωσα σημασία..., άλλωστε ο θόρυβος απ’ τις εξατμίσεις των Formula 1 ήταν εκκωφαντικός... Πρόσεξα,
όμως, τα μεγάλα χαρτόνια, που κρέμονταν στο στήθος και στην πλάτη τους, όπου, με τεράστια γράμματα,
έγραφε: “Turkish invasion of Cyprus!”... Ήταν περίπου 15.00..., 19 Ιουλίου 1974. Προσπάθησα, μάταια, να
επικοινωνήσω τηλεφωνικά με την Άννα, στη Θεσσαλονίκη και με τον μπαμπά, στην Ελευθερούπολη…
Στάθηκε αδύνατον. Το ίδιο συνέβαινε και με την Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο. Δε σήκωνε κανένας τα
τηλέφωνα. Έμαθα, απ’ τις εφημερίδες και την τηλεόραση..., ότι στην Ελλάδα είχε κηρυχτεί γενική
επιστράτευση... Όταν, τελικά, κατάφερα μετά μια βδομάδα, να επικοινωνήσω με την Ελληνική Πρεσβεία στο
Λονδίνο, μου είπαν ότι δεν μπορώ να πάω στην Ελλάδα, να καταταγώ, επειδή οι πτήσεις έχουν διακοπεί και αν
υπάρξει κάτι νεώτερο θα με ενημερώσουν. Πέρασαν δυο βδομάδες και η κατάσταση στην Ελλάδα άρχισε να
ομαλοποιείται. Επικοινώνησα με τον μπαμπά και με την Άννα, με την οποία συναντήθηκα, φεύγοντας τον
Αύγουστο, απ’ το Bournemouth (18.8.74), στο Λονδίνο, όπου είχε έλθει, για ένα μήνα, στο “Imperial College”.
Μεγάλη επιτυχία εκείνου του καλοκαιριού (1974), ήταν το “Rock Your Baby”, του George McCrae.

Το τετράφυλλο τριφύλλι, που μου έστειλε η Marianne Strobel, τo 1974, απ’ τα λιβάδια της Arosa, στις Άλπεις της Ελβετίας.

