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  Μια πεταλούδα, καφεκίτρινη, έχει κάτσει στα δάχτυλα που 
κρατάνε το στυλό, ψάχνει για τροφή στο δέρμα μου και δεν με 
αφήνει να συνεχίσω το γράψιμο. Γεια σου καλή μου! 

Το καλοκαίρι ξεκίνησε με μια εκδρομή που με κάλεσε ο 
Βάγγος να κάνουμε στην Ανάφη. Στην παραλία του Ρούκουνα. 
Ήμουνα ήρεμος πως θα ερχόμουνα γρήγορα εδώ και για αρκετό 
καιρό, οπότε μπορούσα για λίγο να δοκιμάσω και κάτι άλλο, 
αρκετά ενδιαφέρον όπως μου είχανε πει και είχανε δίκιο. 

Διάφανη θάλασσα, τυρκουάζ, ψιλή χρυσαφένια άμμος, καρτ-
ποστάλ κι αριστερά ο «Βράχος»! Ο δεύτερος ψηλότερος μονο-
κόμματος, μετά το Γιβραλτάρ, βράχος! Πεντακόσια, μπορεί και 
παραπάνω, μέτρα κάθετης πέτρας με ένα μοναστήρι στην κορυ-
φή. Πολλές φορές είχα στείλει το αστρικό μου σώμα εκεί για να 
δει τη θέα! Κόσμος πολύς! Αξιόλογος ο περισσότερος, ανάλο-
γης ιδεολογικής ταυτότητας με τη δική μου, που έψαχναν την 
απλότητα, την επαφή με τη φύση χωρίς ρούχα, ελεύθεροι αλλά 
όχι ασύδοτοι. Ένα φεγγάρι που είχε καταφθάσει εκεί ένας έμπο-
ρος ηρωίνης έφυγε τουμπανιασμένος από το ξύλο με το επόμενο 
καράβι! Ωραίες συνευρέσεις, ποιοτικές βραδιές, πλακατζίδικες 
παρέες. Ο Ηλίας ο Σκατάς με το γλυκό κοριτσάκι του, ο Ντουλά 
με τη φίλη του, τα αδέλφια οι κιθαρίστες με την κορούλα του 
ενός μασκότ στην παραλία (το βράδυ των γενεθλίων μου ο ένας 
εκ των δύο, παλιό μέλος ενός διάσημου σχήματος της δεκαετίας 
του ’70 που από όταν έφυγε από τα ναρκωτικά ο αρχηγός του 
γκρουπ δεν ξανάπαιξε τα τραγούδια τους, μου έκανε ένα από τα 
καλύτερα δώρα που έχω δεχθεί ποτέ! Αργά, όταν σχεδόν όλοι 
είχαν παραδώσει πνεύμα από το μεθύσι,  μου έπαιξε στην κιθά-
ρα του ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι τους. Η τρίχα μου ση-
κώθηκε ακούγοντας τις χορδές να πάλλονται όπως είχαν κατα-
γραφεί στη μνήμη μου στα νεανικά μου χρόνια), οι δυο τρελές 
αδελφές με τον τραμπούκο της μιας που αν δεν παίζανε ξύλο 
μια φορά την ημέρα δεν τους πήγαινε καλά, ο Γάλλος γορίλας, ο 
σχιζοφρενής μαθηματικός, καθηγητής σε διάσημο πανεπιστήμιο 
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του εξωτερικού που του άρεσε να επιδεικνύει στις νέες τουρί-
στριες το χοντρό του μαραφέτι και μερικοί άλλοι αποτελούσαμε 
την κομπανία της ακρογιαλιάς. 

Τα δυο-τρεις χιλιάδες άτομα που περνούσαν το καλοκαίρι 
τους στο νησί, σε αναζήτηση του εναλλακτικού τουρισμού, συ-
ντηρούσαν τους κατοίκους αυτού του άγονου μέρους για όλο το 
χρόνο. Η απληστία όμως και η αχαριστία πρέπει να βγήκαν 
πρώτες από το κουτί της Πανδώρας. Μόλις ανοίξανε ένα χωμα-
τόδρομο της κακιάς ώρας, χωρίς καμιά άλλη υποδομή, αποφά-
σισαν πως τώρα πια δεν θέλουν τους γυμνούς μαλλιάδες που θα 
διώχνουν τους επερχόμενους πλούσιους τουρίστες όταν αυτοί 
θα κατακλύσουν τον τόπο τους. Και άρχισε ο πόλεμος! Ξύλινος, 
καλαμένιος, φράχτης όπου από τη μια μεριά θα ήταν οι γυμνοί 
κι από την άλλη οι ντυμένοι, κακοεξυπηρέτηση των επισκεπτών, 
χοντροί τσαμπουκάδες στις ταβέρνες της «χώρας» (σε έναν από 
αυτούς γλίτωσα τον Βάγγο, που δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί 
του όταν πιστεύει πως έχει δίκιο-και είχε,- με μερικά μόνο αιμα-
τώματα και σχισμένα ρούχα. Οι άλλοι είχαν περισσότερες απώ-
λειες) και απειλές για μαζική επέλαση των νησιωτών, με αρχηγό 
τους τον μπάτσο, με σκοπό να διώξουν τους μπατιροαναρχικούς. 
Ένα μεσημέρι τους περιμέναμε, είχανε μηνύσει πως θα έρθουνε, 
στο ταβερνάκι της Παπαδιάς πίνοντας μπύρες, ακριβοπληρωμέ-
νες. Είκοσι άτομα είχαμε καταναλώσει έξι-επτά καφάσια ώσπου 
να φτάσουν. Και ήρθαν, αλλά μόνο τέσσερις! Ο μπάτσος και 
τρεις άλλοι. Λούφαξαν σε μια γωνιά και μας ακούγανε να τους 
τραγουδάμε. Είχαμε ψυλλιαστεί πως ο μπατσούλης την «ψιλο-
κουνούσε την αχλαδιά» γιατί γλυκοκοίταζε έναν φιλαράκο μας. 
Οπότε κι εμείς, μες στο τσακίρ κέφι, του στέλναμε τραγούδια 
του γάμου και της χαράς! «Σήμερα γάμος γίνεται…», «μας 
παίρνεις το καλύτερο παιδί…», κτλ. Τσιμουδιά! Ήπιαν από μια 
μπύρα και έγιναν μπουχός. Εμείς συνεχίσαμε ως αργά τη νύχτα 
το γλέντι του αρραβώνα! Το κλίμα όμως πλέον είχε χαλάσει. Γι’ 
αυτό είπα στο παρεάκι για τον τόπο μου. Κι ας είχαμε πει να 
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προσέχουμε σε ποιους θα λέμε για ’δω. Οι περισσότεροι το ίδιο 
καλοκαίρι περάσανε αλλά δεν έμειναν, καλύτερα γιατί το μέρος 
εδώ κάτω δεν χωράει πολλούς! Βγαίνουν κάμποσα καθώς ανα-
νταριάζει η ψυχή και το στρίμωγμα μας αγριεύει! Μόνο μία πέ-
ρασε και έμεινε. Και καθόρισε! Αυτή με τον φασίστα γκόμενο! 
Η Φρειδερίκη! Τη δική της συμμετοχή στις εξελίξεις θα την εξι-
στορήσω παρακάτω, όταν έρθει η ώρα, η αποφράδα… 

Τηλεφώνησα στο Γρηγόρη πως ερχόμαστε. Η Ελευθερία κι 
εγώ. Χάρηκε. Μας περίμενε. Και ’μείς θέλαμε πάρα πολύ να τον 
δούμε το βρωμιάρη. Όλη η παραλία έμαθε πως κατεβαίνουμε. 
Γνωστοί και άγνωστοι πρόσμεναν την άφιξη του περίεργου με 
τα μεγάλα μάτια μαζί με την καλή του. Του τηλεοπτικού σταρ, 
όπως με είχε παρουσιάσει ο μαλακοπίτουρας! Όντως, το αξιο-
θέατο κατάφθασε. Αισθανόμουνα σαν τον ξενιτεμένο που επι-
στρέφει μετά από χρόνια ξεριζωμού στην πατρίδα του, στους 
δικούς. Πάτησα το γιαλό και όλες οι εντάσεις της τσιμεντούπο-
λης, που δεν είχανε βρει ηρεμία στην Ανάφη, εδώ κατευναστή-
κανε. Ασφάλεια! Με τάραξαν λίγο οι βελτιώσεις που είχαν συμ-
βεί στην ταβέρνα. Προέκταση της κουζίνας (χρήσιμο) και ένα 
ξύλινο δωμάτιο από πάνω (φοβήθηκα τη γρήγορη μετάλλαξη 
της περιοχής σε τουριστικό θέρετρο με ανέσεις! Ευτυχώς έως 
σήμερα, που τα δωμάτια έχουν γίνει μεν τρία αλλά έχουν παρα-
μείνει ημιτελή λόγω πολύ ακριβού κόστους αποπεράτωσης, έχω 
διαψευσθεί.) Όλοι όσοι είχαν περάσει και διασκεδάσει το προη-
γούμενο καλοκαίρι (είχα προσφέρει κι εγώ τον οβολό μου στο 
κέφι) επέστρεψαν φέτος με τους φίλους τους. Οι οδηγοί των 
γκρουπ (ο Κουκ, η Μπεατρίς, η Χάνα, ο Φρανσουά, ο Άξιος) 
διαμόρφωναν ανάλογα το πρόγραμμά τους ώστε να περνάνε τη 
νύχτα τους εδώ, αφού είχαν εξασφαλισμένη την απόλαυση για 
τους πεζοπόρους-στρουμφάκια που κουβαλούσαν. Έτσι πια ή-
μασταν πολλοί. Πολλοί αλλά καλοί! Στην αρχή τουλάχιστον… 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
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Πώς να περάσει στο χαρτί το ασταμάτητο γλέντι; Πώς να 
χωρέσει σε λέξεις η ευφορία χωρίς τελειωμό; Πώς να μεταγγι-
στεί σε σένα η κατάρρευση κάθε τι άσχημου που περιβάλει τις 
ζωές όλων μας και η άνοδος μόνο του ωραίου; 

Ο Γρηγόρης με την Αφροδίτη (κοπέλα του που για χάρη της 
εγκατέλειψε τη συζυγική θαλπωρή, αλλά επειδή δεν ήθελε να 
την παρασύρει στον δικό του όλεθρο και την ανασφάλεια του 
κυνηγημένου, την είχε στείλει στην πατρίδα της, την Πολωνία, 
για να δουλέψει το κομμωτήριό της και είχε έρθει τώρα για δια-
κοπές μαζί με την κορούλα της από τον πρώτο γάμο) πρόσχαροι 
οικοδεσπότες στο «άσε ό,τι θες» σπίτι τους. Η παρέα από τη με-
γαλούπολη της νήσου τριπλασιασμένη, η δική μας από την 
πρωτεύουσα διπλασιασμένη. Κάθε ένας από τους πεζοπόρους, 
με την επιστροφή στη χώρα του, είχε μιλήσει με ενθουσιασμό 
για τον παράδεισο που είχε βρει. Γάλλοι, Γερμανοί, Δανοί, Αυ-
στριακοί, Ιταλοί συνέρρεαν με κάθε τρόπο. Δυο-δυο, δέκα-δέκα, 
ζευγάρια αντρών, ζευγάρια κοριτσιών, ζευγάρια ετερόφυλων! 
Κι άλλοι Έλληνες, από κάθε γωνιά της επικράτειας. Είκοσι, 
τριάντα, πενήντα άτομα την ημέρα στην ταβέρνα. Κι όλοι χαμο-
γελαστοί, ανοιχτοί, με τον πυροκροτητή στο χέρι για το επόμενο 
εκρηκτικό πάρτι! Η Νίκη (αδελφή της Φρειδερίκης από την Α-
νάφη) μία από τις ωραιότερες γυναίκες που μπορεί κανείς να 
συναντήσει στη ζωή του, ψηλή, καστανόξανθη, με αγαλματένιο 
σώμα και γαλαζοπράσινα μάτια που μόλις άνοιγε το στόμα της, 
δεν ήξερες που να κρυφτείς! 

«Άντε ρε μουνόπανο, κλάσε μου μια μάντρα αρχίδια! Γκρρ-
ρου!! (ρέψιμο). Χθ-φτουου (φτύσιμο) ρε πούστη γαμώ τις ταλη-
ροχλεμπόνες μου!» 

Κι ο πιο περπατημένος νταληκιέρης θα τη φοβότανε! Η ανυ-
παρξία της θηλυκότητας σε όλο της το μεγαλείο! Αλλά, τρελή! 
Κανονικά. Κι ο Θύμιος ο κόλπογκΡόσο, ο κιθαρίστας με το α-
στείρευτο κέφι, ήταν οι πρωτοχορευτές, αυτοί που μας παρα-
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σέρναν για ξεφάντωμα με την παραμικρή ευκαιρία. Παθιασμένα 
ημίγυμνα κορμιά που ταλαντεύονταν στην αυλή, στο τοιχάκι, 
στα τραπέζια, στους βράχους! Η Νίκη ξεσαλωμένη από τραπέζι 
σε τραπέζι να βουτάει τα πόδια της στις σαλάτες που είχαν πε-
ρισσέψει και να μας ραντίζει. Μετά στο μπεντένι, για να συνε-
χίσει και φυσικά, ως άλλη χορεύτρια του Ζαλόγγου, στο κενό! 
Ένα καλό στραμπούληγμα και μερικές εκδορές, αλλά χέστηκε! 
Δεν σταματάει με τέτοια ο παροξυσμός. 

Ο Μάρκος και η Λουΐζα, εκείνος dj λάτρης των λατινοαμερι-
κάνικων ήχων κι εκείνη παιδαγωγός που της άρεσε να φτιάχνει 
μουσικά όργανα με όποια μέσα διέθετε (μια μαράκα με καπάκια 
μπύρας, μπηγμένα με πρόκες σ’ ένα ξύλο, την έχω απέναντι από 
το κρεβάτι μου για να μου θυμίζει αυτά που έχω ζήσει). Εξ αιτί-
ας τους ξεκίνησε το κορυφαίο πάρτι που έχει γίνει ποτέ εδώ! 
Ένα εκπληκτικό cd από το Εκουαδόρ και η διάθεση εκτοξεύθη-
κε στο φεγγάρι που θα ερχόταν να μας βρει το βράδυ. Χορός, 
φιλιά, ουρλιαχτά, αγκαλιές, μπουγέλα με όλων των ειδών τα υ-
γρά, κραυγές στο σύμπαν, τρενάκια γύρω-γύρω, μεθυσμένα ζώα 
που αποκαλύπτονται, ερωτικά ένστικτα που διαφεύγουν του ε-
λέγχου, πανηγύρι ασύλληπτο, σώματα που αναβλύζουν, διψα-
σμένοι αναρριχητές όσοι συμμετέχουν, σκαρφαλώναμε ο ένας 
πάνω στον άλλο, σεξουαλική απελευθέρωση, χίπις, παιδιά των 
λουλουδιών, ντελίριο! Το απόγευμα αγριεμένος είχα παρασύρει 
μια  κοπελιά στο  δωμάτιο επάνω και ήμουνα έτοιμος να την 
διακορεύσω! Τη στιγμή που της ξέσκιζα την άσπρη πουκαμίσα 
μπήκε μέσα η Ελευθερία και μας διέκοψε! Έγινε της πουτάνας!! 
Όσο και να προσπάθησα να δικαιολογηθώ για το ανεξέλεγκτο 
τέρας που ξύπνησε μέσα μου, δεν άκουγε τίποτα! Είχε γίνει θη-
ρίο! Δώδεκα χρόνια, της πρώτης νιότης, γάμου. Πώς χορταίνεις; 

Την επομένη ή την παρεπομένη, δεν θυμάμαι, κάποιος έκανε 
τη λάθος κίνηση να χτυπήσει με ένα κουταλάκι την κούπα που 
είχε μπροστά του στο ρυθμό της μουσικής που ακουγότανε από 
τα ηχεία. Σε χρόνο ντε-τε ο καθένας είχε επιλέξει ένα αυτοσχέ-
διο όργανο και έμπαινε στο συγκρότημα. Κατσαρόλες με κου-
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τάλες, κρασοπότηρα που φιλιούνται, μπουκάλια να σφυρίζουν, 
τουμπερλέκια, τραπέζια ως τύμπανα, κάθε είδους κρουστό, ευ-
φάνταστα μουσικά αντικείμενα που ακολουθούσαν το δρόμο 
που είχαν χαράξει οι προηγούμενοι, μαράκες, ζήλιες, καστανιέ-
τες από καλάμια, πέτρα με πέτρα, χέρια στους σωλήνες, κουτά-
λια, κομπολόγια σε ποτήρια για ροκάνες, ξύλα στο τσιμέντο, 
παλαμάκια που συντηρούσαν το ρυθμό όποτε πήγαινε να χαθεί 
ή κάποιος αποφασιστικός άλλαζε το τέμπο! Το cd είχε κλείσει. 
Τα λυγερόκορμα κορίτσια στο κέντρο χόρευαν και γύρω τους οι 
οργανοπαίχτες. Άλλο ένα τρελό γλέντι σε εξέλιξη! Η απόλαυση 
στο ζενίθ! 

Μας άρεσε πάρα πολύ. Επαναλάβαμε το ιδιότυπο κονσέρτο 
μας και κάποιες από τις επόμενες ημέρες! 

Οι πραγματικοί οργανοπαίχτες προσέφεραν ανάταση ψυχής 
με τις μελωδίες τους! Μπουζούκια, κιθάρες, φυσαρμόνικες, 
μπαγλαμαδάκια, μουσική πανδαισία, βραδιές με τραγούδι και 
κρασί. Πολύ! Πάρα πολύ!! Πάρα πάρα πολύ!!! Στο τέλος από 
τις γύρω περιοχές δεν μας έδιναν άλλες κανίστρες (30λιτρα μπε-
τόνια) επειδή τα είχαμε πιει όλα και δεν είχανε να προσφέρουνε 
στους δικούς τους τουρίστες! 

Μετά μαζεύαμε τα πτώματα από την παραλία ή για την ακρί-
βεια τα σκεπάζαμε πρόχειρα με ό,τι βρίσκαμε και τα αφήναμε 
να ξημερώσουν! Άλλοι περνούσαν τη νύχτα τους συνομιλώντας 
σε ζωηρό ύφος με το βράχο που είχε μπει στο δρόμο τους και 
τους εμπόδιζε να πάνε στην καβάτζα τους! Άλλοι πάλι βρίσκανε 
στοργή απ’ αυτούς τους βράχους, τους αγκάλιαζαν και έμεναν 
εκεί μέχρι να ανατείλει! 

Οι μύστες των ηλεκτρονικών ήχων με τις τρανς, άμπιεν, τέ-
κνο μουσικές τους, να στήνουν ρέιβ πάρτι με ταχύτητα αστρα-
πής χωρίς την ανάγκη χημείας. Δεν χρειαζόμασταν τρυπάκια, 
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χαπάκια, ελ-εσ-ντι για να απογειωθούμε. Πετούσαμε, έτσι κι 
αλλιώς, στα ύψη από το υπέρτατο κέφι μας! 

Ένα πρωινό καλέσανε το Γρηγόρη από απέναντι να παραλά-
βει ένα δέμα που ήταν γι' αυτόν. Πήγε το πήρε, μαζί με τις πα-
ραγγελίες μας και όταν επέστρεψε το άνοιξε για να δει τι περιεί-
χε. Εφτά νεογέννητα γατάκια που, για να μη τα σκοτώσει, ο 
γνωστός του τα είχε στείλει εδώ για να ζήσουνε. Κι άλλα μέλη 
στην παρέα! Το «πατσαούρι», ο σκύλος της παραλίας, μαύρος, 
μικρός, με πυκνό τρίχωμα, πανβρώμικος σαν πατσαβούρι, τρε-
λάθηκε. Μείνανε μαζί μας. Τρώγανε, πίνανε, παίζανε κι αυτά. 
Φυσικός τους αρχηγός ένας ασπρόμαυρος γάτος. Πιο ραχατλίδι-
κο και χαλαρό γατί δεν έχω ξαναδεί. Τον βγάλαμε Γκρεγκ, γιατί 
άραγε…; Ο Γκρεγκ λοιπόν κουνιότανε σπάνια, μόνο για να φά-
ει, πρώτος απ’ όλους και όταν είχε καύλες. Μοναδική κι ανεπα-
νάληπτη η άνεση με την οποία άνοιγε τα πόδια, και τα τέσσερα, 
για να δεχθεί τα χάδια που όλοι του δίναμε πλουσιοπάροχα. Ή-
ταν η αδυναμία μας. Εκείνο όμως που αν κάποιος δεν το έχει 
δει, δεν θα το πιστέψει, ήταν το εξής: Στεκόμασταν ο ένας στη 
μια άκρη της αυλής κι ο άλλος στην άλλη. Οχτώ περίπου μέτρα 
απόσταση. Πιάναμε τον Γκρεγκ και τον πετούσαμε σαν μπάλα 
να τον πιάσει ο απέναντι! Πιο φυσιολογικό ζώο και κυρίως γά-
τα, δεν θα γυρνούσε τα πόδια για να πέσει με τα τέσσερα; Αυτός 
όχι! Αφηνόταν να αιωρηθεί έως ότου τον πιάσει ο άλλος παί-
χτης!! Μας εμπιστευότανε! Κι αν ποτέ τύχαινε να μας ξεφύγει 
και να σκάσει σαν καρπούζι στο τσιμέντο, έβγαζε ένα παραπο-
νιάρικο «νιάουου», κρυβότανε για λίγο κι έπειτα ξανατριβότανε 
στα πόδια μας για να συνεχίσουμε τα «μήλα»! Όλα τα τρελά και 
περίεργα εδώ θα τα δούμε… 

Ο ήλιος εδώ βγαίνει μετά τις 9.30π.μ. λόγω των βουνών. Εί-
χα παρακαλέσει τους φίλους να μη ξεκινάμε πριν από τις 
10.00π.μ….. Τα πιόματα! Να προλαβαίνουμε να πιούμε ένα κα-
φέ ξεμέθυστοι, νηφάλιοι! Κάποιες φορές εισακούστηκα…λίγες! 
Τα μεσημέρια ήμασταν όλοι πια λιάρδα! Κι αν τύχαινε να αργή-
σουμε να αρχίσουμε την οινοποσία δεν μας πείραζε. Παίζαμε 
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μια παρτίδα ζάρια, όχι τα γνωστά με τα χρήματα, τα άλλα, που 
αν δεν θυμόσουνα πόσοι άσσοι έχουν περάσει έπινες μέχρι να 
θυμηθείς τον σωστό αριθμό και βγαίναμε μπιελά σε μια ωρίτσα! 
Κι άντε πάλι χορός και τραγούδια! Χάλια περνούσαμε!! 

Καμιά φορά κάναμε και μπάνιο… Μακροβούτια στην απέ-
ραντη γαλανή. Κολύμπι χωρίς μαγιό, γυμνοί, που μας έδινε και 
μας δίνει, την αίσθηση πως επιστρέφουμε εκεί απ’ όπου ξεκινή-
σαμε! Αμόλυντοι ακόμη! Μετά ολιγόωρη σιέστα στις τέντες 
(σκηνές δεν χρειαζόμαστε, στην παραλία υπάρχουν μόνο κου-
νουπάκια, αραχνούλες, σαυρίτσες) και κατά το σούρουπο, ξεμυ-
τούσαμε σιγά-σιγά για να κάτσουμε στη ζεστή άμμο και να α-
πολαύσουμε, σιωπηλοί, το ουράνιο τόξο του δειλινού ώσπου να 
έρθει το φεγγάρι ή ακόμα καλύτερα να γεμίσει ο θόλος αστέρια. 
Εκατομμύρια αστέρια! Τα δάκρυα του Σατανά κατά τους Ισλα-
μιστές που η θρησκεία τους τους επιτρέπει να κοιτάνε μόνο το 
φεγγάρι και οι αμέτρητοι ήλιοι άλλων ηλιακών συστημάτων, 
μονάχα στο δικό μας γαλαξία, για μας τους άθεους, που επιβε-
βαιώνουν την αλαζονεία του είδους που θέλει να τους μετρήσει! 

Κάποια τέτοια απογεύματα ο Βάγγος έπαιρνε μια καρέκλα 
και την έβαζε εκεί που σκάει το κύμα. Έπιανε το μπουζούκι του 
και προσπαθούσε να ακολουθήσει με την πένα του το πήγαινε-
έλα της θάλασσας! Κατόπιν, γεμάτος, ερχότανε στην ταβέρνα 
και πλημμύριζε τ’ αυτιά μας με σαγηνευτικά ταξίμια! 

Άλλοτε πάλι απλώς κοιτούσαμε. Το πουθενά. Το έσω! Σε μια 
τέτοια στιγμή ο Άγγελος (τεράστιο κεφάλαιο και για μένα και 
για την παραλία, ο «μάγος της φυλής», που ήθελε ένα όνομα με 
πολλά «α» και τον βγάλαμε «ο μάγος σαν μπάλα-σαν γάλα-
βουκεφάλα», ο μόνος άνθρωπος που έχω απόλυτη εμπιστοσύνη 
να δοκιμάσω από το χέρι του οτιδήποτε), έτσι ακίνητοι όπως 
καθόμασταν είπε, σπάζοντας τη σιωπή. «Εμείς δεν ήμαστε του-
ρίστες, μαστουρίστες ήμαστε», λυθήκαμε στα γέλια! Μια σειρά 
από ανέκδοτα γεννήθηκαν με αφορμή αυτό το πρώτο! 



72 Φώτης Πετρίδης 

Οι βράχοι όλοι είχανε αποκτήσει τα ονόματά τους. «Η κορυ-
φή του Μάγου», που πρώτος ανακάλυψε τι γίνεται εκεί όταν 
έχει μεγάλα κύματα. Η τεράστια αυτή κοτρόνα, θαλασσοφαγω-
μένη με τους αιώνες στα θεμέλιά της έχει δημιουργήσει μία κλί-
ση προς τα μέσα, «πηρεκλίς» που λέμε. Όταν σκάει το κύμα 
φτιάχνει έναν πανύψηλο πίδακα νερού που περνάει κάθετα από 
μπροστά σου χωρίς να σε ακουμπάει και μετά με ορμή πέφτει 
επάνω σου ραίνοντάς σε, σαν ντους, με μπόλικα κυβικά θαλασ-
σινού νερού. Η «φωτοθέση», δική μου εύρεση. Δίπλα στην «κο-
ρυφή» ένας μικρότερος βράχος που τα αντίστοιχα κύματα τον 
καλύπτουνε και από πάνω σε λούζει ενώ από κάτω, καθώς το 
νερό τον κυκλώνει, σου κάνει υδρομασάζ! Τέλειος! Και η 
«Ζουλόπετρα», στην άκρη της φωτοθέσης που απέκτησε το ό-
νομά της από τον Ζουλού, τον υπέροχο ακτιβιστή μας. Που, 
όπως την έχει σαρακοφάει το υγρό στοιχείο, το κύμα καμπυλώ-
νει και πέφτει με ορμή πάνω στην κοιλιακή σου χώρα, συνήθως. 
Το μόνο αρνητικό είναι πως αν φέρνει μαζί της βότσαλα η θά-
λασσα αυτά πέφτουν στα καλάμια σου και σε τσακίζουν. Αχ! 
Πιο πολύ μ’ αρέσει η δική μου πλευρά! 

Ο Ζουλού και η Κλικ, τρομερό, θεότρελο ζευγάρι, λίγο αταί-
ριαστο αλλά «περί ορέξεως κολοκυθόπιτα». Αργότερα χώρισαν, 
εκείνοι ήξεραν. «Ξά τους», όπως λένε και εδώ κάτω. Δηλαδή 
«εξουσία τους»! 

Κάποιο φθινοπωρινό βράδυ, που είχαμε μείνει λίγοι σχετικά 
στην παραλία, μπήκαμε στην ταβέρνα, η Ελευθερία και εγώ με 
κόκκινα μάτια τρεκλίζοντας και πήγαμε στο τραπέζι της «οικο-
γένειάς» μας. Στο κέντρο του ένας άντρας που δεν ξέραμε τ’ ό-
νομά του (πολλές φορές δεν προλαβαίναμε να συστηθούμε με 
τα πρόσωπα που διαρκώς εναλλάσσονταν, απλώς σμίγαμε), σα-
ράντα-σαράντα πέντε ετών, με καστανό γενάκι, με μάτια στρογ-
γυλά, σπινθηροβόλα, αστραφτερά, καθαρά, που μου έδωσε την 
αίσθηση ότι κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη δέκα– δέκα 
πέντε χρόνια μετά, πριν προλάβουμε να πούμε «καλησπέρα» 


