Κυκλαδένια
της Τζίνας Χατζηνικολάου
Σε κηα ζάιαζζα θξπζηάιιηλε θαη θπθιηθή, ζε κηα ζάιαζζα θπθιαδηθή, έδεζε γηα αηώλεο
ε Κπθιαδέληα.
Αθίλεηε.
Υπνκνλεηηθή.
Λεπθή ζαλ ην ρηόλη πνπ πνηέ ηεο δελ είρε δεη.
Γηα ζπληξνθηά ηεο είρε ηα ςάξηα, ηα θνρύιηα θαη ηα όκνξθα ρξσκαηηζηά βόηζαια. Γηα
παηρλίδη ηεο είρε ην κέηξεκα ησλ αζηεξηώλ ζηνλ μάζηεξν νπξαλό θαη ησλ κνπγθξεηώλ
ηεο ζάιαζζαο ηηο κέξεο ηνπ ρεηκώλα.
Τα θαινθαίξηα πνπ ην λεζί γέκηδε θόζκν, δηαζθέδαδε κε ηα γέιηα ησλ παηδηώλ πνπ
εξρόληνπζαλ από καθξηά θαη ιαρηαξνύζε λα μαλαβξεζεί ζε κηα παηδηθή παιάκε, όπσο
παιηά. κσο, δελ είρε θσλή γηα λα θσλάμεη, νύηε κπνξνύζε λα θνιπκπήζεη γηα λα βγεη
ζηε ζηεξηά. Έηζη, έκελε ζακκέλε ζηα θαζαξά λεξά.
Πεξηκέλνληαο.
Κνπβαιώληαο κλήκεο αηώλσλ ζηα ζηαπξσηά ηεο ρέξηα.
Σηελ πόιε όπνπ δνύζε όια ήηαλ όκνξθα θαη ρξπζαθηά θάησ από ηνλ ιακπεξό ήιην θαη
ην κπζηεξηώδεο θεγγάξη. Τα ζπίηηα ήηαλ κηθξά αιιά δεζηά θαη πξνζηαηεπηηθά,
θηηαγκέλα κε απιά πιηθά θαη πνιιή ηέρλε.
Οη άλζξσπνη πεξλνύζαλ ηε κέξα ηνπο ςαξεύνληαο, θαιιηεξγώληαο ηε γε, θηηάρλνληαο
εξγαιεία θαη όκνξθα θεξακηθά. Κάζε κέξα πνπ πεξλνύζε ήηαλ κηα πξόθιεζε αιιά θαη
κηα πξόζθιεζε ζε θαζεηί θαηλνύξην πνπ πεξίκελε εθεί έμσ λα ην αλαθαιύςνπλ.
Άξαγε, πώο ζα ήηαλ ν ηόπνο ηεο ζήκεξα;
Καη νη άλζξσπνη; Πώο ζα ήηαλ νη άλζξσπνη;
Θπκάηαη ρηιηάδεο ρξόληα πξηλ, όηαλ ηελ έθηηαμε ν θαιιηηέρλεο ηεο, ήηαλ ην πην όκνξθν
εηδώιην όινπ ηνπ νηθηζκνύ. Έκεηλε γηα ρξόληα ζην ζπίηη ηνπ δεκηνπξγνύ ηεο. Μεηά, από
γεληά ζε γεληά, παξέκεηλε ζην όκνξθν κέξνο, θαη έγηλε παηρλίδη ζηα ρέξηα ησλ παηδηώλ,
κηα παλέκνξθε καξκάξηλε θνύθια. Τα γέιηα ηνπο θαη ε αγάπε ηνπο ηεο δώζαλε πλνή θαη
ε Κπθιαδέληα άξρηζε λα απνθηά αλζξώπηλα γλσξίζκαηα: ζθεθηόηαλε, έλησζε,
θαηαιάβαηλε, κόλν πνπ δελ κηινύζε.
Θπκάηαη ην ηειεπηαίν ηεο παηρλίδη κε ηα παηδηά ζηελ αθξνγηαιηά. Τελ είραλε ζθεπάζεη
κε έλα θόθθηλν παλί θαη ηεο έθηηαρλαλ κε βόηζαια έλα θπθιηθό ζπίηη. Ξαθληθά,
αθνύζηεθε έλα απόθνζκν βνπεηό. Ζ γε ζείζηεθε, γθξεκίδνληαο ην ζπίηη ηεο
Κπθιαδέληαο. Τα παηδηά έηξεμαλ, παξαηώληαο ηελ ζηελ παξαιία. Πέξαζαλ κεξηθέο
κέξεο, ζθνηεηλέο θαη κνλαρηθέο. Μεηά, ν νπξαλόο έγηλε έλα κε ηε γε θαη ε κεγάιε
έθξεμε έζβεζε ηα πάληα. Ππθλή ζθόλε ζθέπαζε ηελ πόιε θαη ε Κπθιαδέληα βξέζεθε
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ζακκέλε βαζηά κέζα ζηε γε. Γελ ζπκάηαη πόζα ρξόληα πέξαζε κόλε ζην ζθνηάδη, πάλησο
ήηαλ πνιιά, ρηιηάδεο.
Σηγά ζηγά ε ζάιαζζα πξνρώξεζε πξνο ηε ζηεξηά θαη, κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ, ε
Κπθιαδέληα βξέζεθε ζθεπαζκέλε από λεξό. Απηό ηελ γέκηδε ειπίδα, πσο θάπνηα κέξα
θάπνηνο ζα ηελ έβξηζθε θαη ζα ηελ μέζαβε από ηνλ βπζό. Ίζσο έηζη θαη λα είρε γίλεη, αλ
έλα πεξαζηηθό ςάξη κε κπιε ρξώκαηα, πνπ ηελ είδε, δελ είρε πξνζπαζήζεη λα ηελ
κεηαθηλήζεη. Σπξώρλνληάο ηελ επίκνλα, ην κόλν πνπ θαηάθεξε ήηαλ λα ηελ ζθελώζεη ζε
έλαλ βξάρν όπνπ θαηνηθνύζαλ θόθθηλνη αζηεξίεο.
Ζ Κπθιαδέληα ην πήξε απόθαζε. Τν λέν ηεο ζπίηη ζα ήηαλ ν βξάρνο.
Έηζη, πέξαζαλ κεξηθνί αηώλεο αθόκα. Οη αζηεξίεο ηήο θξαηνύζαλ ζπληξνθηά θαη ηελ
δεζηαίλαλε κε ηα καθξηά γαξγαιηζηηθά πινθάκηα ηνπο. Πόηε πόηε, ηα θαινθαίξηα, άθνπγε
ηηο αλζξώπηλεο θσλέο από καθξηά, όκσο ν βξάρνο ηεο ήηαλ ζε κηα απόκεξε παξαιία πνπ
ζπάληα είρε επηζθέπηεο.
Ώζπνπ έλα θαινθαίξη έγηλε θάηη μαθληθό, ηόζν αλαπάληερν πνπ ε Κπθιαδέληα θηλδύλεςε
λα ζπάζεη από ηε ζπγθίλεζε.
Ήηαλ έλα ζπλεζηζκέλν πξσηλό θαη νη πεξηζζόηεξνη αζηεξίεο ιείπαλε από ηνλ βξάρν,
εθηόο από έλαλ πνπ είρε κείλεη λα ηεο θξαηήζεη ζπληξνθηά. Ξαθληθά, αθνύζηεθαλ θσλέο.
Καη ηόηε, ζηελ είζνδν ηνπ βξάρνπ, εκθαλίζηεθε θάηη πεξίεξγν, πνπ δελ έκνηαδε νύηε κε
ςάξη νύηε κε ηίπνηε άιιν ζαιάζζην από απηά πνπ είρε γλσξίζεη. Δίρε γνπξισηά κάηηα
θαη από ην ζηόκα ηνπ έβγαηλε έλαο πεξίεξγνο ζσιήλαο πνπ γέκηδε κπνπξκπνπιήζξεο όιε
ηε γύξσ πεξηνρή.
«Παηδηά, βάιηε ηηο κάζθεο ζαο», είπε κε αλζξώπηλε θσλή ην παξάμελν νλ.
«Υπάξρεη έλαο ππέξνρνο θόθθηλνο αζηεξίαο εδώ θάησ!», ζπλέρηζε.
Αθνύζηεθε κεγάιε θαζαξία. Τξία κηθξά παηδηά άξρηζαλ λα βνπηάλε θαη λα μεθσλίδνπλ,
πξνζπαζώληαο λα εληνπίζνπλ ηνλ θόθθηλν αζηεξία.
Ο αζηεξίαο θαηαηξόκαμε. Αγθάιηαζε ηελ Κπθιαδέληα, πνπ ήηαλ ζθελσκέλε εθεί, ζηελ
είζνδν ηνπ βξάρνπ, ζηε κεγάιε ηξύπα. Τόηε, έλα κηθξό αιιά δπλαηό ρεξάθη άξπαμε ηνλ
αζηεξία θαη ζξηακβεπηηθά θώλαμε ζε όιε ηελ παξέα:
«Zήησ! Τα θαηάθεξα!».
ινη καδεπηήθαλε γύξσ ηνπ, θνηηώληαο κε ζαπκαζκό ηνλ θαηαθόθθηλν αζηεξία πνπ ήηαλ
θνιιεκέλνο πάλσ ζε «θάηη».
«Aιέμε, άλνημε ηα πινθάκηα ηνπ θαη πέηα ηελ πέηξα πνπ θξαηάεη», αθνύζηεθε κηα
κεγαιίζηηθε ηζηξηρηή θσλή.
Τν αγνξάθη έθαλε απηό πνπ ηνπ είπε ε κακά ηνπ θαη ηόηε, λαη, έγηλε ην ζαύκα.
«Μακά, δελ είλαη πέηξα!», είπε.
«Μνηάδεη κε άγαικα!», αλαθώλεζαλ θαη ηα ηξία παηδηά καδί.

2

Ζ Κπθιαδέληα, επηηέινπο, ήηαλ πάιη ζηελ αγθαιηά κηαο παηδηθήο παιάκεο. Ζ ζπγθίλεζή
ηεο ήηαλ κεγάιε. Έλησζε όηη μαλάβξηζθε ηηο δπλάκεηο ηεο. Γελ πξόιαβε όκσο λα ραξεί,
γηαηί δπν κεγαιίζηηθα ρέξηα ηελ πήξαλ μαθληθά θαη ηελ θξάηεζαλ κε πξνζνρή.
«Παηδηά, αθήζηε καο λα ην δνύκε θη εκείο!», είπαλ νη δπν κακάδεο. Δζείο, ελ ησ κεηαμύ,
αζρνιεζείηε κε ηνλ αζηεξία ζαο!
Οη γπλαίθεο ηελ πεξηεξγάζηεθαλ γηα ώξα θαη ε Κπθιαδέληα ηηο άθνπγε λα κηιάλε.
Πξνζπαζνύζε λα θαηαιάβεη, αιιά δελ ήηαλ θαη ηόζν εύθνιν. Ζ γιώζζα ήηαλ
δηαθνξεηηθή θαη νη ίδηνη νη άλζξσπνη ηήο θαίλνληαλ μέλνη. Καη ηη ήηαλ απηά ηα
κηθξνζθνπηθά ρξσκαηηζηά ξνύρα πνπ θνξνύζαλ; Καη ηα κάηηα ηνπο ήηαλ ηόζν πεξίεξγα!
Τη ήηαλ απηό πνπ είραλ κπξνζηά θαη ηα έθξπβε; Αιιά θαη ε παξαιία δελ ζύκηδε ζε
ηίπνηα ηνλ δηθό ηνπο όξκν κε ηηο βάξθεο. Ήηαλ γεκάηε κε ρξσκαηηζηά παληά πνπ
ζηέθνληαλ ζε θάηη θνληάξηα, θαη δηάθνξα άιια αληηθείκελα πνπ πνηέ ηεο δελ είρε δεη.
Ξαθληθά, βξέζεθε πάλσ ζε έλα καιαθό ρλνπδσηό παλί. Κακηά δεθαξηά άλζξσπνη θάζε
ειηθίαο, από πάλσ ηεο, ηελ θνηηνύζαλ κε ζαπκαζκό.
Τα παηδηά, ελζνπζηαζκέλα κε ην εύξεκά ηνπο, ρνξνπεδνύζαλ μεθσλίδνληαο. Τόηε, έλαο
θύξηνο κε κνύζη πιεζίαζε, θαη πηάλνληάο ηελ πξνζεθηηθά, είπε:
«Απηό είλαη θπθιαδηθό εηδώιην!».
«Ξέξνπκε ηη είλαη εηδώιην!», θώλαμαλ κε κηα θσλή ε Μπξηώ θαη ε Άλλα. «Τν κάζακε
θέηνο ζηελ Ηζηνξία».
«Τόηε ζα κάζαηε όηη απηά ηα πεξίεξγα θαη πνιύ όκνξθα πέηξηλα αγαικαηάθηα,
θηηάρηεθαλ πνιιά ρξόληα πξηλ θαη απνηεινύλ αξραηνινγηθά θεηκήιηα. Πνηνο μέξεη πώο
βξέζεθε απηό ζηε ζάιαζζα...», αλαξσηήζεθε ν θύξηνο.
«Τη πξέπεη λα θάλνπκε;», ξώηεζε κε αγσλία ν Αιέμεο.
«Πξέπεη λα ην παξαδώζεηε ζην κνπζείν. Δθεί ζα ην πεξηπνηεζνύλ θαη ζα ην
πξνζηαηέςνπλ, ώζηε λα κπνξνύλ λα ην ζαπκάζνπλ θαη άιινη άλζξσπνη εθηόο από εκάο».
Πεξηπνηεζνύλ… Αρ λαη, ηη σξαία πνπ ράηδεςε απηή ε ιέμε ηα αθηηά ηεο Κπθιαδέληαο.
«Ναη, λαη, ζέισ λα κε πεξηπνηεζνύλ», ήζειε λα θσλάμεη! Τη λα ήηαλ όκσο απηό ην κέξνο,
ην «κνπζείν»; Καη γηαηί κόιηο αθνύζαλε ην όλνκά ηνπ ηα παηδηά θαηζνπθηάζαλε θαη ηα
όκνξθα πξνζσπάθηα ηνπο δείμαλε ηέηνηα απνγνήηεπζε;
«Γηαηί ζην κνπζείν κακά;», είπαλ κε κηα θσλή. «Αθνύ εκείο ην βξήθακε θαη θαλέλαο
άιινο δελ ην μέξεη απηό. Γηαηί δελ κπνξνύκε λα ην πάξνπκε ζπίηη καο;».
«Υπνζρόκαζηε όηη ζα ην πξνζέρνπκε», είπαλ όινη κε κηα θσλή.
«Ναη, ζαο παξαθαινύκε», ζπλέρηζε ε Μπξηώ. Δίλαη ην ζεκαληηθόηεξν πξάγκα πνπ
έρνπκε βξεη ζηηο ζαιάζζηεο εμεξεπλήζεηο καο, θαη εμάιινπ εθεί πνπ ήηαλε δελ ζα ην
έβξηζθε πνηέ θαλέλαο άιινο. Ννκίδσ όηη καο αμίδεη λα ην θξαηήζνπκε».
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Τόηε, ν θύξηνο πνπ είρε αλαγλσξίζεη ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο Κπθιαδέληαο, πιεζίαζε ηα
παηδηά θαη ηνπο είπε:
«Παηδηά, αθνύζηε. Μόλν ζην κνπζείν κπνξνύλ λα ζαο πνπλ κε ζηγνπξηά αλ ην όκνξθν
αγαικαηάθη ζαο είλαη αιεζηλό. Αλ δελ είλαη αιεζηλό, δειαδή δελ θηηάρηεθε ρηιηάδεο
ρξόληα πξηλ, ηόηε κπνξείηε λα ην θξαηήζεηε ζαλ αλακλεζηηθό ησλ δηαθνπώλ ζαο».
«Εήησ!», αλαθώλεζαλ θαη νη ηξεηο θαη θόιιεζαλ ηα ρέξηα.
«Αλ όκσο είλαη απζεληηθό θπθιαδηθό εηδώιην», ζπλέρηζε, «ηόηε πξέπεη λα κείλεη ζην
κνπζείν. Τν κνπζείν είλαη ην ζπίηη όισλ ησλ επξεκάησλ, είλαη ν κόλνο ρώξνο όπνπ
κπνξνύλ ηα παιηά αληηθείκελα λα κείλνπλ κε αζθάιεηα. Δθεί ππάξρνπλ εηδηθνί
επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ ζπνπδάζεη ηελ ηζηνξία ηνπο θαη μέξνπλ λα ηα θξνληίζνπλ, ώζηε
λα κε θζαξνύλ από ηνλ ρξόλν».
«Μα θη εκείο ζα ην θξνληίδνπκε!», είπαλ ηα θνξίηζηα.
«Κνξίηζηα, αλ αξξσζηήζεηε ζνβαξά, ε κακά ζα ζαο θξνληίζεη ζην ζπίηη ρσξίο λα
ξσηήζεη θαλέλαλ ή ζα ζαο πάεη ζηνλ γηαηξό;».
«Θα καο πάεη ζηνλ γηαηξό», απάληεζε ε Άλλα.
«Ναη, αιιά ην αγαικαηάθη δελ είλαη άξξσζην», γέιαζε ε Μπξηώ.
«Καη βέβαηα είλαη», δηέθνςαλ νη κακάδεο.
«Σθεθηείηε πόζα ρξόληα έρεη κείλεη ζηνλ βπζό ηεο ζάιαζζαο!».
«Δπίζεο», ζπκπιήξσζε ν θύξηνο Παλαγηώηεο, ν θύξηνο κε ην κνύζη, «είλαη θξίκα λα κελ
έρνπλ ηελ επθαηξία θαη άιινη άλζξσπνη λα ην ζαπκάζνπλ. Τν μέξεηε όηη, αλ είλαη
αιεζηλό, κπνξεί λα είλαη έλα ζεκαληηθό εύξεκα, θη εζείο λα είζαζηε εθείλνη πνπ ην
θέξαηε ζην θσο;».
Απηή ε ηηκεηηθή δηάθξηζε κίιεζε θαηεπζείαλ ζηελ θαξδηά ησλ παηδηώλ. Άξρηζαλ ηόηε λα
ληύλνληαη βηαζηηθά γηα λα πξνιάβνπλ ην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Φώξαο πξηλ θιείζεη.
ηαλ κπήθαλ κέζα, ν θύιαθαο έηξεμε λα ηνπο πεη όηη ην κνπζείν κόιηο έθιεηζε θαη,
δπζηπρώο, δελ ζα πξνιάβαηλαλ λα ην επηζθεθζνύλ. Τα παηδηά όκσο, όια καδί,
ηαξάδνληαο ηελ εξεκία ηνπ ρώξνπ, θώλαμαλ όηη δελ είραλ έξζεη ζαλ επηζθέπηεο.
«Γείηε ηη βξήθακε ζηνλ βπζό ηεο ζάιαζζαο!», είπαλ.
Τόηε, κηα θπξία πνπ εηνηκαδόηαλ λα θύγεη πιεζίαζε κε ελδηαθέξνλ ηα παηδηά θαη ηνπο
είπε:
«Πνύ ην βξήθαηε απηό παηδηά;».
«Σηελ αγθαιηά ελόο αζηεξία!», αλαθώλεζαλ κε ελζνπζηαζκό, θαη άξρηζαλ λα δηεγνύληαη
ηελ παξάμελε ηζηνξία ηεο αλαθάιπςήο ηνπο. Βέβαηα, ρξεηάζηεθε θαη ε βνήζεηα ησλ
κακάδσλ, αθνύ ηα παηδηά, ελζνπζηαζκέλα, κίιαγαλ γξήγνξα θαη κπεξδεκέλα. Ζ θπξία
Διέλε, ε αξραηνιόγνο πνπ εξγαδόηαλ ζην κνπζείν θαη ζηελ αλαζθαθή ηεο πόιεο ηεο
Κπθιαδέληαο, εθείλεο πνπ ε έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Σαληνξίλεο είρε θξύςεη βαζηά
κέζα ζηε γε, δελ κπνξνύζε εύθνια λα θαηαιάβεη.
«Πείηε καο, είλαη αιεζηλό εηδώιην;», ξώηεζαλ ηα θνξίηζηα κε αγσλία.
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«Με κηα πξώηε καηηά, κπνξώ λα πσ πσο κνηάδεη αιεζηλό, αιιά πξέπεη λα καο ην
αθήζεηε εδώ λα ην εμεηάζνπκε γηα λα είκαζηε βέβαηνη. Πάλησο παηδηά, αμίδεηε
ζπγραξεηήξηα γηα ηελ πξάμε ζαο. ρη κόλν θάλαηε κία ζεκαληηθή αλαθάιπςε, αιιά
θέξαηε ην όκνξθν απηό αγαικαηάθη ζην ζπίηη ηνπ. Να είζηε βέβαηνη όηη εκείο ζα ην
πεξηπνηεζνύκε, ζα ην θαζαξίζνπκε, ζα βξνύκε πόηε θηηάρηεθε, ζε πνηα νκάδα αλήθεη,
θαη ζα ην βάινπκε καδί κε άιια επξήκαηα ζε κία όκνξθε βηηξίλα ηνπ κνπζείνπ, λα ην
ζαπκάδνπλ όινη».
«Πώο ζα ηα θάλεηε όια απηά;», ξώηεζαλ ηα παηδηά.
«Έρνπκε θη εκείο νη αξραηνιόγνη ηα καγηθά καο!», είπε ρακνγειώληαο ε θπξία Διέλε.
«Διάηε ηώξα λα ζαο θεξάζσ κηα πνξηνθαιάδα ζην θαθελείν απέλαληη, θαη ίζσο ζαο
απνθαιύςσ κεξηθά από ηα κπζηηθά καο!».
Έηζη, ε Κπθιαδέληα βξέζεθε καδί κε άιια εηδώιηα από ην Αθξσηήξη ηεο Σαληνξίλεο θαη
αληαιιάμαλε ηα λέα ηνπο. Τεο είπαλ όια απηά πνπ είρε ράζεη αηώλεο ηώξα. Έκαζε γηα ηηο
πόιεηο, ηα απηνθίλεηα, ηα αεξνπιάλα. Αθόκα θαη γηα ην δηάζηεκα έκαζε!
Μέρξη θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηήο είπαλ ηα άιια εηδώιηα, αθνύ όιν γη’ απηή
κηινύζαλ νη επηζθέπηεο ηνπ κνπζείνπ!
Τα παηδηά αληακείθζεθαλ κε κηα ηηκεηηθή θάξηα κέινπο όισλ ησλ αξραηνινγηθώλ
κνπζείσλ, ώζηε λα ζαπκάδνπλ όπνηα ζηηγκή ζέινπλ ηνπο ζεζαπξνύο ηνπ παξειζόληνο. Ζ
Άλλα θαη ε Μπξηώ δήισζαλ όηη, όηαλ κεγαιώζνπλ, ζέινπλ λα γίλνπλ αξραηνιόγνη, ελώ
ν Αιέμεο... δύηεο. Ζ θπξία Διέλε, γειώληαο, ηνύο ην επρήζεθε κε όιε ηεο ηελ ςπρή.
ζν γηα ηελ Κπθιαδέληα, έγηλε ην αμηνζέαην ηνπ κνπζείνπ.
Ξέξεηε γηαηί;
Κάθε θορά ποσ ζηέκονηαι μπροζηά ζηη βιηρίνα ηης παιδιά και ηην θασμάζοσν, εκεί,
ζηη θέζη ηης καρδιάς, ζτημαηίζεηαι ένας θωηεινός κόκκινος αζηερίας…

5

