24.8.2018 Σήμερα πάμε στη Χίο, ζήτω!!!! Ξεκινάμε με τους φίλους μας Martha, Hanni, Linda,
Angji (ή Andschi ή Entschi ή Äntschi ή ‘Αντζι), Brigitta, Biggi, Sonja και Reingard. Καλά, δεν
ξεκινάμε αμέσως, ένα τεχνικό πρόβλημα στο αεροσκάφος μας προκαλεί μια ώρα
καθυστέρηση. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολύ λίγο καιρό για να προλάβουμε την πτήση μας
για Χίο και γι’ αυτό ρωτάω μια υπάλληλο που φαίνεται αρμόδια. Φαίνεται…

Παρ΄ όλη την «υπεύθυνη βοήθεια» της
καταφέρνουμε την τελευταία στιγμή να προλάβουμε την πτήση μας και μια ώρα αργότερα
φτάνουμε στη Χίο. Παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας και πάμε στον Εμπορειό. Χαιρετάμε τη
Γιούλη και τον Ηλία, αφήνουμε τις βαλίτσες μας στο δωμάτιο και καθόμαστε με όλη την
παρέα στη βεράντα του ξενοδοχείου (Emporios Bay το λένε, το γράφω για να ξέρουν όλοι
που θέλουν να περάσουν όμορφες διακοπές σε ωραίο ξενοδοχείο με γλυκούς
ανθρώπους!!!). Παίρνω τηλέφωνο το Γιάννη για να κανονίσουμε τα μαθήματά μας, αλλά
δυστυχώς είναι άρρωστος και δεν μπορεί να μας κάνει μαθήματα τις επόμενες 10 (!)
ημέρες. Θα κάτσουμε 15 μέρες στον Εμπορειό, πόσα μαθήματα θα κάνουμε δηλαδή;;;; … Το
βράδυ τρώμε στου Μιχάλη και χαιρόμαστε πολύ να είμαστε πάλι ΣΠΙΤΙ!!!
25.8. Με τη Martha και τη Hanni πάμε στην παραλία μας, αλλά – μεγάλη έκπληξη – δεν
υπάρχει πια. Οι φουρτούνες το χειμώνα πήρανε σχεδόν όλα τα βότσαλα της παραλίας μας.

Λίγα μέτρα πιο πέρα βρίσκουμε μια κατάλληλη θέση και περνάμε μια υπέροχη μέρα στο
Φώκι. Η θάλασσα είναι λάδι και δε θέλουμε πια να βγούμε. Δε θέλουμε ή δεν μπορούμε; Η
παραλία είναι απότομη και τα βότσαλα κυλούν κάτω απ’ τα πόδια μας, γι’ αυτό ο καθένας
έχει τον δικό του τρόπο να βγει. Η τεχνική της Μάρθας μας αρέσει πολύ.

Το βράδυ τρώμε στου Μπάμπη. Έρχεται ο Πυθαγόρας και μας ευχαριστεί πολύ που του
φέραμε τόσες γυναίκες. Αρχίζει και ψήνει όλες και διαπιστώνει ότι η Biggi του αρέσει
καλύτερα απ’ όλες. Με τη Linda μιλάει παράξενα, μάλλον αλασκικά, ποιος ξέρει, και εκτός
αυτού μιλάει αραβικά, αγγλικά και ιταλικά: „Habla italiano? Bueno, bueno“. Τέλεια τα
«ιταλικά» του!
26.8. Μετά από μια υπέροχη ημέρα στο Μαύρο Γιαλό πάμε το βράδυ στου Γρηγόρη και
απολαμβάνουμε την πανσέληνο.

27.8. Εκδρομή στη δυτική ακτή της Χίο και στην Ανάβατο.

Η Martha βλέπει πεύκα και φωνάζει: «Μου φαίνεται ότι αυτά είναι χριστουγεννιάτικα δέντρα».
«Ναι, και οι σφαίρες είναι ήδη επάνω», της εξηγεί ο καπετάν Γιώργος. Επισκεπτόμαστε τη Νέα
Μονή, τη Χώρα και το Κάστρο, Θωλοποτάμι, Άγιο Γεώργιο και Βέσσα. Στο Κάστρο επισκεπτόμαστε
το πανέμορφο Χαμάμ, όπου βλέπουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Το πιο ωραίο γλυπτό είναι
το μελαγχολικό φάντασμα της μαστίχας.

Δεν έχει όμως μόνο φαντάσματα στο Κάστρο, έχει και άλλα παράξενα πλάσματα.

Μάλλον είναι η Miss Marple και η Gina Lollobrigida, αλλά μοιάζουν και λίγο με τη Linda και
τη Hanni …
Το βράδυ τρώμε στης Μαρίας. Ο Πυθαγόρας έπαθε κάτι τρομακτικό στην τουαλέτα της
Μαρίας: Κατούρησε και μετά από λίγα δευτερόλεπτα έσβησε το φως. Όταν κούνησε όμως
το πουλί του, άναψε πάλι, λέει και κάνει το σταυρό του. Η Brigitta λέει: «Εγώ δεν έχω πουλί,
γι’ αυτό έμεινα στο σκοτάδι». Η Martha γελάει 15 λεπτά.

Ο Πυθαγόρας μας αγαπάει όλους!

28.8. Φτάνουν η Ίλζε, ο Γιάννης, η Δανάη και ο Ιάσωνας. Ο Γιάννης κολυμπάει γύρο απ’ όλη
τη Χίο, μας φαίνεται, κι εν τω μεταξύ η Ίλζε και τα παιδιά κοιμούνται μετά απ’ το
κουραστικό ταξίδι στο φέρι. Το πόδι της Μάρθας είναι κόκκινο και πρησμένο και γι’ αυτό η
Hanni την πάει στο κέντρο υγείας. Η διάγνωση είναι αλλεργία και υπερκόπωση, αλλά πριν ο
γιατρός αντιμετωπίζει τις ιατρικές θεωρίες της Μάρθας. Λέει στη βιεννέζικη διάλεκτό της: „I
glaub, mi hot a Viecherl gstochn“. Ο ιατρός ακούει και απορεί: «Φίχαλ;;;;» Το ίδιο η
νοσοκόμα: Φίχαλ;;;» Εξήγηση: Viecherl σημαίνει στη βιεννέζικη διάλεκτο ζωάκι, δηλαδή η
Μάρθα είχε πει: «Νομίζω ότι με τσίμπησε ένα ζωάκι».

Το βράδυ μια φοβερή καταιγίδα μετατρέπει το δόμο του Εμπορειού σε ποταμό από λάσπες.
Περνάμε το βρομόνερο και φτάνουμε στην ταβέρνα του Μπάμπη. Εκεί είναι όλα στεγνά και
καθαρά και περνάμε ωραία την πρώτη βραδιά μαζί με την Ίλζε, το Γιάννη, τη Δανάη και το
Ιάσωνα. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι απ’ τη γλυκιά οικογένεια και τα καλά φαγητά, κι εμείς
χαιρόμαστε που τους αρέσει το νησί μας.

29.8. Άλλη μια υπέροχη ημέρα με τη Martha και τη Hanni στην παραλία, και το βράδυ
γιορτάζουμε στου Καραγιώργη τα γενέθλιά μου. Είμαστε 24 άτομα και έχουμε πολλή
πλάκα! Μέχρι τις τρεις και μισή! Αλλά κοιτάξτε τις φωτογραφίες, αυτές λένε περισσότερα
απ’ τα λόγια.

30.8. Κατά το πρωινό όλοι είναι λίγο σιωπηλοί, παράξενο … Πάμε με τη Martha και τη
Hanni στην παραλία κι έχουμε και άλλη ωραία μέρα μαζί. Δε χορταίνουμε το Μαύρο Γιαλό!
Το βράδυ τρώμε στου Μιχάλη και πάμε για ύπνο λίγο πιο νωρίς από χθες …
31.8. Πάμε στο Πυργί και βγάζουμε πολλές φωτογραφίες, παρόλο που όλα τα περασμένα
χρόνια είχαμε βγάλει ήδη αμέτρητες... Είναι τόσο όμορφο χωριό κι εκτός αυτού βρίσκουμε
πάντα καινούργια ωραία μοτίβα.

Μετά πάμε στη Χώρα για να βρεθούμε με τη Γεωργία και τη Σοφία, αλλά δυστυχώς η
Γεωργία δεν μπορεί να έρθει. Αφήνουμε τα δώρα τους στη μαμά της Γεωργίας στο
ζαχαροπλαστείο και γυρίζουμε στον Εμπορειό, κρίμα.
Το βράδυ πάμε στου Μπάμπη και το πρόγραμμά μας είναι φαγητό, πιοτό και καλαμπούρια.
Το άλλο πρωί η Reingard μας λέει ότι μάλλον είχαμε πολλή πλάκα γιατί άκουγε τα γέλια του
καπετάν Γιώργου ακόμα και στο ξενοδοχείο. Της λέω ότι ήμασταν πολύ σοβαροί, αλλά
κάποτε ο καπετάν Γιώργος αρχίζει να γελάει σαν τρελός χωρίς αφορμή. Και ότι κανένας δεν
ξέρει γιατί.

1.9. Σήμερα φεύγουν η Ίλζε, ο Γιάννης, η Δανάη, ο Ιάσωνας, η Martha, η Hanni και η Sonja,
κρίμα, μας λείπουν ήδη! Η Reingard και η Biggi έρχονται μαζί μας στην παραλία και
απολαμβάνουμε την υπέροχη ημέρα. Στις τρεις και μισή περνάει το φέρι της Ίλζες και
βγάζουμε μια φωτογραφία ως απόδειξη πως γύρισαν σπίτι. Το βράδυ τρώμε στου Γρηγόρη
και μετά πάμε στου Μπάμπη.
2.9. Σήμερα έχουμε μια τρομακτική συνάντηση στην παραλία και συνεπώς πετυχαίνουμε
ρεκόρ στο κολύμπι. Μάλλον είναι χελώνα, καπέλο, κώλος ή ….;;; Ό, τι κι αν είναι, καλύτερα
φεύγουμε γρήγορα.

3.9. Μετά από ήσυχη ημέρα στην παραλία πάμε να φάμε στου Μιχάλη. Έρχεται ο
Πυθαγόρας και μας εξηγεί τα σχέδια του για το μέλλον. Του χρόνου έχει σκοπό να
παντρευτεί τη Reingard και την Biggi κι εγώ θα έχω την τιμή να είμαι κουμπάρα. Θα τις πάει

στη βάρκα του και τα καθήκοντά τους θα είναι τα εξής: Η Biggi θα καθαρίζει τη βάρκα και η
Reingard θα μαγειρεύει. Η Reingard θέλει όμως και να ψαρεύει και η ιδέα αυτή δεν του
αρέσει πολύ. Μετά ο Andji προσφέρει τη βοήθειά του σαν ναύτης κι έτσι το πλήρωμα του
Πυθαγόρα ολοκληρώνεται. Αν ο Angji κάνει όλη τη δουλειά, η Biggi και η Reingard μπορούν
να φροντίζουν περισσότερο τον Πυθαγόρα, αυτή τη λύση τη δέχεται ευνοϊκά. Τώρα έχει
όμως το πρόβλημα ότι δε θυμάται τα ονόματα των νυφών του. Biggi είναι εύκολο, αλλά
Reingard; Βρίσκει μια λύση, θα την αποκαλεί Ρέγκα. Η Reingard ξέρει ότι πρέπει να
αποδεχτεί το καινούργιο όνομά της, γιατί αντίθετα δε θα έχει σύζυγο.
4.9. Κάνουμε μια υπέροχη εκδρομή: Νέα Μονή, Δασκαλόπετρα, το μουσείο Citrus στον
Κάμπο, η εκκλησία Παναγία Κρήνα, Ολυμποί, το μουσείο μαστίχας (δυστυχώς κλειστό, αλλά
η θέα από εκεί είναι θαυμάσια), Κώμη και ο υδαταγωγός του Εμπορειού: Ας μιλήσουν πάλι
οι φωτογραφίες.

5.9. Τελευταίο πρωινό της Reingard, της Biggi, της Linda και του Angji. Μετά είμαστε μόνοι
μας στην παραλία, παράξενο αυτό. Το βράδυ βρισκόμαστε με το Διαμαντή και μας
υπόσχεται ότι την Παρασκευή θα φέρει τη Ιάσμη. Χαιρόμαστε από τώρα.
6.9. Μετά από άλλη μια όμορφη ημέρα στην παραλία καθόμαστε στη βεράντα του
ξενοδοχείου και παρατηρούμε τον Ηλία με το ρομπότ που καθαρίζει την πισίνα. Δυστυχώς
τον παρατηρεί και η Λούση, η μικρή, άσπρη σκύλα του. Η Λούση μισεί πολύ το ρομπότ και
γαυγίζει σαν τρελή, και στο τέλος απ’ τα νεύρα της πέφτει στο νερό. Συνεχίζει να ενοχλείται
και να γαυγίζει και - παρά λίγο να πνιγεί! Η Γιούλη τη βγάζει απ’ τη πισίνα και η καημένη
Λούση δεν έχει πια όρεξη να ενοχλείται. Κάτι έμαθε – μέχρι την επόμενη φορά.  Το βράδυ
τρώμε στου Καραγιώργη και για μεγάλη μας χαρά έρχεται ο Γιάννης! Είναι καλύτερα και δε
χρειάζεται πια αντιβίωση. Τώρα μπορεί να κάνει την πολύ πιο αποτελεσματική του
θεραπεία με τσίπουρο. Έρχεται και ο Πυθαγόρας και στο τέλος ο Βάλτερ που έφτασε
σήμερα στη Χίο. Αργά τη νύχτα εμφανίζεται και η Γιώτα, που τρώει απ’ ένα παράξενο μπολ
που έφερε μαζί της στο μαγαζί. Μας αρέσει το θέαμα.

7.9. Την τελευταία μέρα μας η θάλασσα μας λυπάται και φέρεται σωστά, είναι λάδι. Έτσι
κάνουμε ασκήσεις σε συγχρονισμένο κολύμπι. Όχι, δεν έχει σκίτσο απ’ αυτό, αλλά έχετε
φαντασία.  Συναντάμε τη Ρέγκουλα και κουβεντιάζουμε λιγάκι. Ζει ήδη 2 χρόνια μόνη της
στον Εμπορειό και της αρέσει. Είναι λίγο παράξενη. Πάμε στη Μαρία για να πιούμε ένα
καφεδάκι και κουβεντιάζουμε μαζί της. Μετά φτιάχνουμε τις βαλίτσες μας, πληρώνουμε το

δωμάτιο και καθόμαστε τελευταία φορά στην τόσο άνετη βεράντα του ξενοδοχείου. Το
βράδυ τρώμε στου Μπάμπη και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που έρχονται τόσο πολλοί να
μας αποχαιρετήσουν. Ο Διαμαντής, η Ιάσμη, η Χριστίνα, ο Βάλτερ, η Ιβάνα, ο Μαρσέλ, η
Λιάνα και ο Γιώργος. Κάνουμε το συνηθισμένο πρόγραμμά μας: Φαγητό, πιοτό, τραγούδια,
χορός, καλαμπούρια. Όταν μετά από αρκετές ώρες σταματάω να παίζω, βάζουν ένα κινητό
σ’ ένα δοχείο για παγάκια και ακούμε μουσική απ’ το κινητό. Το δοχείο είναι ο ενισχυτής
μας, αυτό λειτουργεί αλήθεια, μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Πίνουμε τη σούμα του
Διαμαντή και μας κάνει εντύπωση, τόσο δυνατή που είναι. 99% οινόπνευμα, μας φαίνεται.
Μπράβο, Διαμαντή!  Στις 2 είμαστε οι πρώτοι που πάμε για ύπνο, πρώτη φορά μας
συμβαίνει αυτό.

8.9. Γυρίζουμε σπίτι. Στο αεροδρόμια βρισκόμαστε με τη Γεωργία και μπορούμε να
κουβεντιάσουμε λίγο μαζί της. Χαιρόμαστε πολύ που ήρθε να μας δει. Μετά από ήσυχη
πτήση φτάνουμε καλά στη Βιέννη, η καρδιά μας όμως μένει στη Χίο. Αλλά θα ξαναρθούμε,
ελπίζω ότι συνοδευμένοι από μερικούς απ’ τους καινούργιους φαν του νησιού μας!!!

Έτσι θέλουμε να
ξαναβρεθούμε σύντομα!!!

