


Κεφάλάιο 1 

Μόλις έκλεισαν τα σχολεία για τις διακοπές του κα-
λοκαιριού, ο Οδυσσέας ετοιμάστηκε να φύγει από 
την Αθήνα για να πάει στη Σύρο ή Σύρα, όπως συνή-
θιζαν να τη λένε οι ντόπιοι κάτοικοι του νησιού. 

Θα έμενε στο σπίτι της γιαγιάς και του παππού, το 
οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Ερμούπολης, μαζί με 
τη μητέρα του, την Τερέζα, την αδελφή του, τη Φανή, 
και τον σκύλο τους, τον Τσίφτη. Ο πατέρας του θα 
ερχόταν μετά από δύο βδομάδες, όταν θα έπαιρνε 
άδεια. Τα δύο παιδιά θα κάθονταν έναν μήνα στο 
νησί. Ο Οδυσσέας είχε τελειώσει την πέμπτη δημο-
τικού, ενώ η αδελφή του ήταν δύο χρόνια μικρότερη. 

Ήταν Σάββατο μεσημέρι όταν έφτασαν στη Σύρο 
και ο Οδυσσέας πέταξε από τη χαρά του μόλις έμα-
θε ότι το βράδυ θα συναντιόταν με τη φίλη του Δα-
νάη, που την είχε επιθυμήσει πολύ. Οι μητέρες τους 
ήταν συμμαθήτριες, όταν ήταν μικρές, και είχαν δια-
τηρήσει τη φιλία τους.
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Η μητέρα του Οδυσσέα, όταν τελείωσε το Λύκειο, 
έφυγε από το νησί για να σπουδάσει στην Αθήνα 
φωτογραφία και γραφικές τέχνες. Μετά άρχισε να 
εργάζεται, παντρεύτηκε με τον πατέρα του και τε-
λικά παρέμεινε στην Αθήνα. Φέτος θα συνδύαζε τις 
διακοπές με την εργασία της, καθώς ο δήμος Σύρου 
τής είχε αναθέσει να δημιουργήσει ένα φωτογραφι-
κό άλμπουμ για το νησί. 

Ο Οδυσσέας, κάθε φορά που μπαίνει με το πλοίο 
στο λιμάνι, εντυπωσιάζεται αντικρίζοντας τους δύο 
λόφους που ορθώνονται ο ένας απέναντι από τον 
άλλο.

Ο αριστερός λόφος είναι η Άνω Σύρος με τα κά-
τασπρα σπίτια που είναι κολλημένα το ένα δίπλα 
στο άλλο και νομίζεις πως κρέμονται στον αέρα. 
Στην κορυφή του λόφου δεσπόζει η καθολική εκκλη-
σία του Αϊ-Γιώργη ή Σαν Τζώρτζη, όπως τον λένε. Ο 
άλλος λόφος είναι ο λόφος Δήλι, όπου πάνω πάνω 
είναι χτισμένη η ορθόδοξη εκκλησία της Αναστά-
σεως. 

Όταν δένει το καράβι στο λιμάνι, ορμούν μέσα 
–όπως πάντα τρέχοντας– οι καλαθατζήδες, με ξέ-
χειλες τις τσάντες τους από συριανά λουκούμια και 
χαλβαδόπιτες.

Στην αριστερή πλευρά του λιμανιού απλώνεται 
το μεγάλο ναυπηγείο, το Νεώριο, το οποίο χτίστηκε 
το 1860 και όπου είναι μονίμως αραγμένα στη σειρά 
πλοία. Δίπλα από το Νεώριο βρίσκεται ο Ταρσανάς. 
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Εκεί από τα μέσα του 19ου αιώνα επισκευάζονται 
όλων των ειδών τα σκάφη και λειτουργεί, όπως και 
το Νεώριο, ακόμη κανονικά. 

Ο Οδυσσέας ευχαριστήθηκε πολύ όταν έμαθε 
από τη μητέρα του ότι το βράδυ θα πήγαιναν όλοι, 
μαζί και με τη Δανάη, στο εστιατόριο «Ταρσανάς» 
που ήταν μέσα στο ναυπηγείο.

Μπαίνοντας στο εστιατόριο, τους υποδέχτηκε ένα 
συριανό τραγούδι που έπαιζαν δύο μουσικοί. Τα 
τραπέζια, τα οποία ήταν απλωμένα πάνω στα χα-
λίκια μπροστά στη θάλασσα, ήταν πλημμυρισμένα 
από κόσμο, ενώ τα πολύχρωμα φωτάκια, τοποθετη-
μένα ολόγυρα, έδιναν στον χώρο έναν χαρούμενο 
τόνο. Το αξιοπερίεργο όμως ήταν πως, όπου και να 
έριχνες το βλέμμα σου, έβλεπες θεόρατα σκάφη, 
τα οποία περίμεναν υπομονετικά να επισκευαστούν. 
Ήταν η ωραιότερη φυσική διακόσμηση που είχε δει 
ο Οδυσσέας. 

Η μητέρα του προχώρησε σε ένα άδειο τραπέζι 
που ήταν δίπλα στην καρίνα ενός πελώριου –του-
λάχιστον έτσι του φάνηκε– ξύλινου σκάφους. Όπως 
στεκόταν δίπλα του, ο Οδυσσέας είχε την αίσθηση 
πως ήταν σαν μύγα.

Η Φανή έβαλε τον Τσίφτη να καθίσει κοντά στα 
πόδια της, ανάμεσα σε εκείνη και στον αδελφό της. 
Αυτός υπάκουσε χωρίς να φέρει αντίρρηση. Έπαιρ-
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ναν πάντα μαζί τους το κανελί κόκερ, το οποίο είχε 
αδυναμία στα παιδιά και δεν ενοχλούσε κανέναν. 
Συνήθως δε γάβγιζε παρά μόνο όταν διαισθανόταν 
πως κάτι δεν πήγαινε καλά. 

Μέχρι να τακτοποιηθούν στο τραπέζι, έφτασε 
και η φίλη τους, η Δανάη, με τη μητέρα της. Μόλις 
την είδε ο Τσίφτης, όρμησε πάνω της κουνώντας τη 
φουντωτή ουρά του. Όπως χοροπηδούσε, τα μεγά-
λα ξανθά αυτιά του πήγαιναν πέρα δώθε. Ο Οδυσ-
σέας αναρωτήθηκε αν την είχε θυμηθεί από πέρυσι 
ή αν απλώς την είχε συμπαθήσει με την πρώτη μα-
τιά. Εκείνη, αφού χάιδεψε το κεφάλι του Τσίφτη, κα-
τευθύνθηκε προς αυτόν, ενώ το πρόσωπο της έλα-
μπε σαν τον ήλιο. Τα μακριά ίσια μαλλιά της ήταν 
πιασμένα αλογοουρά. Φορούσε τζιν κολάν και τα 
πόδια της φαίνονταν ακόμα πιο ψηλά από πέρυσι 
που είχε να τη δει. 

―Ποπό, πώς ψήλωσες! Έφτασες τη μητέρα σου! 
της είπε η Τερέζα. 

Ο Οδυσσέας ζεματίστηκε μόλις το άκουσε. Όταν 
την αγκάλιασε και τη φίλησε, τον ενόχλησε που, αν 
και ήταν συνομήλική του, τον περνούσε μισό κεφάλι. 
Εκείνος ήταν μικροκαμωμένος, κοντούλης, λεπτός. 
Είχε γραφτεί σε ομάδα μπάσκετ, αλλά δυστυχώς 
δεν είχε ψηλώσει όπως αυτή. 

Ενώ η Δανάη καθόταν δίπλα του, είπε αυθόρμητα: 
―Περίμενα πώς και πώς να περάσουν οι μέρες 

για να έρθετε.
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―Και εγώ μετρούσα τις ώρες μέχρι να τελειώσει 
το σχολείο, απάντησε εκείνος σκάζοντας ένα πλατύ 
χαμόγελο.

Οι γονείς της Δανάης ήταν Συριανοί. Έμεναν 
στην Άνω Σύρο και ο πατέρας της είχε ξενοδοχείο 
στην Ερμούπολη. 

Όταν ήρθαν τα φαγητά, τα παιδιά προτίμησαν 
τη μαραθόπιτα, που έφτιαχναν συνήθως στη Σύρο, 
το σαγανάκι με πικάντικο τυρί Σαν Μιχάλη, που είχε 
πάρει το όνομά του από το ορεινό χωριό όπου κα-
τασκευαζόταν παλιά, ντόπια κοπανιστή και πατάτες 
τηγανητές. Οι μητέρες τους τους πίεσαν να δοκιμά-
σουν και τα μικρά ψαράκια που είχαν παραγγείλει, 
καθώς και σαλάτα με μπόλικη κάππαρη.

Οι μουσικοί συνέχιζαν να τραγουδούν, ενώ ο κό-
σμος τριγύρω φαινόταν να διασκεδάζει. Και όταν 
κάποια στιγμή ακούστηκε το τραγούδι του παλιού, 
γνωστού Συριανού μουσικού Μάρκου Βαμβακάρη, 
άρχισαν όλοι να το σιγοτραγουδούν:

«Μία φούντωση, μια φλόγα 
έχω μέσα στην καρδιά

λες και μάγια μου ’χεις κάνει, 
Φραγκοσυριανή γλυκιά…»

Την ώρα που η παρέα τελείωνε το φαγητό, οι 
μουσικοί σταμάτησαν το τραγούδι για να κάνουν 
διάλειμμα. Οι δύο φίλες άρχισαν να λένε τα νέα 
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τους, που ήταν πολλά ύστερα από τόσο καιρό που 
είχαν και αυτές να ιδωθούν, ενώ ο Οδυσσέας έπιασε 
κουβέντα με τη Δανάη. Η Φανή σε λίγο σηκώθηκε 
τραβώντας το λουρί του σκύλου. 

―Ο Τσίφτης βαρέθηκε να κάθεται τόση ώρα. Θα 
τον πάω μια βόλτα να ξεμουδιάσει.

Η μητέρα της χαμογέλασε: 
―Να μην πάτε μακριά. Και όχι στα σκοτάδια.
Ενώ η Φανή απομακρυνόταν προς την αριστερή 

πλευρά της θάλασσας, ο Οδυσσέας τέντωσε τα αυ-
τιά του, καθώς άκουσε από μακριά να έρχονται φω-
νές και παλαμάκια. 

―Έχει κάποιο γήπεδο εδώ κοντά; ρώτησε τη μη-
τέρα του.

―Μου φαίνεται πως έχει.
Εκείνος σηκώθηκε και απευθυνόμενος στη Δα-

νάη τής πρότεινε να πάνε μέχρι εκεί για να δουν τι 
γίνεται.

―Να μην αργήσετε, είπε η μητέρα της. 
Τα δύο παιδιά κατευθύνθηκαν προς τη δεξιά 

πλευρά της ακτής και προχώρησαν παράλληλα 
με τη θάλασσα. Ευτυχώς είχε πανσέληνο και έτσι 
υπήρχε λίγο φως. Στο βάθος, εκεί που τελείωναν τα 
αραγμένα πλοία, φαίνονταν τα φώτα του γηπέδου 
απ’ όπου ακούγονταν και οι φωνές. 

―Καλά που έφυγε η Φανή. Συνέχεια μέσα στα 
πόδια μου βρίσκεται, διαμαρτυρήθηκε ο Οδυσσέας.

Η Δανάη χαμογέλασε: 
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―Έλα, μωρέ, και αυτή παρέα θέλει.
Ο τόνος της φωνής του Οδυσσέα όμως ήταν 

έντονος: 
―Να έχει τους δικούς της φίλους. Εγώ γιατί δεν 

πηγαίνω μαζί της, όταν είναι με τις φίλες της;
―Μα οι μικρότεροι θέλουν να κάνουν παρέα με 

τους μεγαλύτερους.
Καθώς προχωρούσαν, το βλέμμα του Οδυσσέα 

πλανήθηκε προς τη θάλασσα. Του έκανε εντύπωση 
που μια λωρίδα στεριάς εισχωρούσε μέσα της, ενώ 
πάνω της ήταν αραγμένα το ένα δίπλα στο άλλο 
πολλά και διαφορετικά σκάφη. Η εικόνα που παρου-
σίαζαν του κίνησε το ενδιαφέρον και της πρότεινε 
να πάνε να τα δουν από κοντά. 

―Μα εδώ είναι ερημιά, είπε η Δανάη κοιτάζοντας 
ολόγυρα με ανήσυχο βλέμμα.

―Και λοιπόν; 
―Δεν πάμε καλύτερα στο γήπεδο;
―Έλα, μωρέ, μη φοβάσαι. Δε θα πάθουμε τίπο-

τα, την ενθάρρυνε ο Οδυσσέας πιάνοντας σφιχτά 
το χέρι της. Θα πάμε αργότερα στο γήπεδο. 

Η Δανάη κούνησε το κεφάλι μουρμουρίζοντας: 
―Άντε, να σου κάνω το χατίρι.
Προχωρώντας κατά μήκος της λωρίδας, δεξιά 

και αριστερά έβλεπαν τα κουφάρια από τα σκάφη, 
τα οποία ήταν φαγωμένα από την αρμύρα, ξεχαρ-
βαλωμένα, σκουριασμένα και παρατημένα εκεί από 
χρόνια.
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Όταν έφτασαν σχεδόν στο τέλος της λωρίδας, 
είδαν ένα ταλαιπωρημένο μεγάλο ξύλινο σκάφος 
να είναι αραγμένο κάθετα. Και ένα σωρό μισοφαγω-
μένα μαδέρια, που ήταν απλωμένα ολόγυρα, τους 
εμπόδιζαν να φτάσουν στο τέλος της στεριάς.

Όταν ο Οδυσσέας προέτρεψε τη φίλη του να 
πάνε μέχρι τη θάλασσα, εκείνη τον κοίταξε με ανή-
συχο βλέμμα.

―Μπα, άσ’ το μην πατήσουμε κανένα σκουρια-
σμένο καρφί και μας τρυπήσει τα πόδια! 

―Σιγά, μωρέ! Όλο την καταστροφή φέρνεις!
―Σου λέω τι μπορεί να πάθουμε, απάντησε η Δα-

νάη με πειραγμένο ύφος. 
―Εγώ θα προχωρήσω, είπε εκείνος με αποφασι-

στικό τόνο στη φωνή του. Άμα εσύ δε θέλεις, περί-
μενε εδώ. 

―Και θα με αφήσεις μόνη μου; Ωραίος φίλος εί-
σαι, ε; 

―Μα δε θα πάω μακριά. Θα σε βλέπω. 
Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ο ήχος μιας μηχα-

νής, ο οποίος ερχόταν από τη θάλασσα. 
―Κάποια βάρκα θα πρέπει να είναι, έβγαλε το 

συμπέρασμα ο Οδυσσέας, καθώς το ξύλινο σκάφος 
που ήταν μπροστά τους τους εμπόδιζε να δουν. 

Ο θόρυβος πλησίασε και σταμάτησε από πίσω 
τους. Ο ήχος της μηχανής, αφού αγκομάχησε για 
λίγο, έσβησε. Απόλυτη ησυχία απλώθηκε μέσα στο 
σκοτάδι και εκείνος έκανε νόημα στη Δανάη να μη 
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μιλήσει. Του φάνηκε όμως περίεργο που είχε έρ-
θει να αράξει εκεί η βάρκα τέτοια ώρα και άρχισε 
να κάνει διάφορες εικασίες. Ίσως ο ιδιοκτήτης της 
είχε πάει για ψάρεμα. Ο παππούς του όμως, πριν 
φύγουν, του είχε πει ότι, για να πιάσεις ψάρια αυτό 
το διάστημα, θα πρέπει να πας για ψάρεμα τέσσε-
ρις μέρες πριν ή τέσσερις μέρες μετά την πανσέ-
ληνο. Αλλά μπορεί ο ιδιοκτήτης της βάρκας να μην 
το ήξερε αυτό. Ναι, αλλά στα σκοτάδια θα ψάρευε; 
Εκτός αν ήταν κάποιο ζευγαράκι που έκανε ρομα-
ντικό περίπατο και ήθελε να απολαύσει το ολόγιομο 
φεγγάρι. Και από τόσα ωραία μέρη που υπάρχουν 
στο νησί στα σαπισμένα σκάφη προτίμησε να έρθει;

Ενώ ήταν απορροφημένος στις σκέψεις του, 
ακούστηκε ένας ήχος από τη βάρκα. Ο ιδιοκτήτης 
της προσπαθούσε να βάλει μπρος τη μηχανή. Αλλά 
δεν τα κατάφερε. Ο Οδυσσέας είχε περιέργεια να 
δει ποιος ήταν. Κάνοντας νοήματα με τα χέρια του 
πρότεινε στη φίλη του να προχωρήσουν. Αν και μια 
γκριμάτσα δυσαρέσκειας αχνοφάνηκε στο πρόσω-
πο της Δανάης, τελικά κούνησε καταφατικά το κε-
φάλι της. 

Προπορεύτηκε εκείνος προσέχοντας να μη μετα-
κινηθούν τα ξύλα και ακουστεί το παραμικρό, ενώ 
η φίλη του τον ακολούθησε με ανάλαφρα βήματα. 
Ο Οδυσσέας σκεφτόταν ότι ήταν τυχεροί που είχαν 
σύμμαχό τους το φως του φεγγαριού. 

Όταν έφτασαν και οι δύο στην άκρη του ξύλινου 
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σκάφους, σταμάτησαν. Ακούστηκε πάλι θόρυβος 
από τη βάρκα. Κάποιος προσπαθούσε να ξανα-
βάλει μπρος τη μηχανή, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 
Ο Οδυσσέας πήρε μια βαθιά ανάσα και έβγαλε 
το κεφάλι του για δευτερόλεπτα να δει τι γίνεται. 
Απέναντί του είδε να είναι αραγμένο ένα φουσκω-
τό σκάφος. Πάνω στη μηχανή του ήταν σκυμμένοι 
δύο άντρες και την εξέταζαν. Του είχαν γυρισμένη 
την πλάτη, οπότε δεν μπορούσαν να τον δουν. Ο 
Οδυσσέας τραβήχτηκε προς τα πίσω βγάζοντας το 
συμπέρασμα πως μάλλον θα άραξαν εκεί επειδή το 
σκάφος θα είχε παρουσιάσει κάποια μηχανική βλά-
βη. Όταν η Δανάη τον ρώτησε κάνοντας νοήματα τι 
θα κάνουν, εκείνος της απάντησε πως θα τα πουν 
αργότερα. 
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Ενώ επικρατούσε απόλυτη ησυχία και ακουγόταν 
μόνο ο παφλασμός από ένα ανεπαίσθητο κυματάκι, 
εκείνος έβγαλε πάλι σιγά σιγά και με προσοχή το κε-
φάλι του. Στο μισοσκόταδο διέκρινε πως ο ένας από 
τους δύο άντρες ήταν κοντός και αδύνατος, ενώ ο 
άλλος παχύς και ψηλός. Ο κοντός προσπάθησε πάλι 
να βάλει μπρος τη μηχανή. Δεν τα κατάφερε και είπε 
μια βρισιά στα αγγλικά. Η φωνή του ακούστηκε να 
είναι ιδιαίτερα βραχνή. Άρχισε να βρίζει και ο ψηλός, 
ενώ ο κοντός έδειξε κάτι μέσα στη βάρκα και φώναξε 


