
Ας  γίνουμε  λογοτέχνες:Δίνοντας  ένα  άλλο  τέλος  στο
διήγημα...

Η Άννα του Κλείδονα-Διαμαντής Αξιώτης

...με τόση γλύκα και παράπονο.

   Καθώς  συζητάγαμε,και  κάνοντας  υποθέσεις  και  εικασίες  για  το  τι  μας
επιφυλάσσει η ενηλικίωση,ο Αναστάσης ο Φιρφιρής άνοιξε μια πικρή συζήτηση,που
τότε,απλώς,πως έτσι είχαν τα πράγματα. Μας είπε πως άκουσε τη μάνα της Άννας
να λέει πως δεν ξέρει τι να κάνει με την εμμονή της κόρης της. Στο χωριό,όλοι την
έχουν  ξεγραμμένη,με  ζουρλομανδύα,για  το  ψυχιατρείο,όμως...ένας  νεαρός  λίγο
μεγαλύτερος από την Άννα,έδειξε εκτίμηση στο πρόσωπό της. Παρόλα αυτά,δεν
εκδηλώθηκε καμία φόρα και όποτε την έβλεπε άλλαζε δρόμο. Δεν ήταν κανένας
πλούσιος,φτωχαδάκι ήταν σαν την Άννα,αλλά εργατικός,τίμιος και φιλότιμος και
μάλιστα,δούλευε όλη μέρα για να βοηθήσει τους γονείς του,που ως κουρασμένα
γερόντια  πια  δεν  μπορούσαν  ούτε  να  κουνηθούν.  Ήτανε  μορφωμένος  ο
Κωνσταντής,εσπούδακε* δάσκαλος,αλλά δεν του πήγαινε η καρδιά να αφήσει τους
γονείς και τον τόπο του για την άλλη άκρη της Ελλάδας όπου θα διοριζόταν. Στον
ελεύθερο χρόνο του,δίδασκε τα παιδιά του χωριού γραφή και ανάγνωση. Αλλά όπως
και να το κάνεις,η μοναξιά είναι σαν το σαράκι,το οποίο,αν και μικρό,ροκανίζει την
ψυχή και το μυαλό σου μέρα με τη μέρα.

    Μετά τις αμπελοφιλοσοφίες μας,το διαλύσαμε και τραβήξαμε ο καθένας για το
σπίτι του. Καθώς ,λοιπόν,ροβολάγαμε* τα στενά ο Αναστάσης και εγώ,περάσαμε
από το στενό της Άννας απ' όπου ακούσαμε κλάματα και φωνές. Ήταν η Άννα:¨'Αη-
Γιάννη  Ριζικάρη  μου,δώσε  να  παντρευτώ  και  εγώ  η  άμοιρη,που  όλοι  με  λένε
ζουρλή*.Τι τους έκανα και με τιμωρούν όλοι τους έτσι;Γιατί όλα αυτά,επειδή δεν
έχω βρει γαμπρό;Προσπαθώ με χίλιους δύο τρόπους την τύχη μου να αλλάξω,αλλά
δεν αντέχω άλλο Άη-Γιάννη μου την καταφρόνια* τους να ακούω!Βοήθα Άη-Γιάννη
μου τη δούλη σου την απελπισμένη. Δι'ευχών των Αγίων Πατέρων ημών,Κύριε Ιησού
Χριστέ ο Θεός,ελέησον και σώσον ημάς,Αμήν¨.

    Τα χάσαμε!Άλλαξε ολόκληρη η κοσμοθεωρία μας,με αυτά που ακούσαμε. Η Άννα
η αλαφροϊσκιωτη,τόσο συνετή και  τόσο παρεξηγημένη.  Τι  κακός και  δόλιος που
είναι ο κόσμος,τελικά. Τι μηχανοραφίες* μπορεί να κάνει μια μικρή κοινότητα,όπως
η δική μας  ,για  το  τίποτα και  με  την  παραμικρή αδυναμία του άλλου να  είναι
"βούτυρο στο ψωμί  τους".Έπρεπε να βοηθήσουμε την Άννα,με κάθε κόστος.  Και
μάλιστα,ξέραμε και ποιος θα είναι ο γαμπρός.

    Την  επόμενη  το  πρωί,πριν  λαλήσει  ο  πετεινός  και  πριν  χαράξει  η  αυγή,η



"τσογλανοπαρέα"*  είχε  ήδη  συγκεντρωθεί  και  όδευε,με  κάποια  ιδιαίτερη
νευρικότητα,προς  το  φτωχικό  του  Κωνσταντή.  Σκοπός  μας,να  τον  πείσουμε  να
αποκαλύψει τα συναισθήματά του στην Άννα-και θα τον πείθαμε που να γυρνούσε η
γη  ανάποδα.  Χτυπήσαμε  την  σαπισμένη  από  την  υγρασία  και  τη  μούχλα
κυπαρισσένια  πόρτα  και,ούτε  να  μας  περίμενε,να  'σου  ο  Κωνσταντής
καλοντυμένος,ξουρισμένος  και  παρφουμαρισμένος-αφού,όπως  μας  εξήγησε
αργότερα,είχε δουλειές στη Θεσσαλονίκη και τον πετύχαμε ακριβώς την ώρα που
θα έφευγε να προλάβει το τρένο Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη. Παρόλα αυτά,μας
υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά,όντας πάντα φιλικός με τα παιδιά,και αφού καθήσαμε
στο μικρό σαλονάκι των επισκεπτών, μας ρώτησε τον σκοπό της επισκέψεώς μας.
Στη συνέχεια, του αφηγηθήκαμε τα όσα ακούσαμε χωρίς πολλές φανφάρες*,αλλά με
την απαραίτητη πάντοτε δραματοποίηση. Ως συνετός και λογικός κατάλαβε την
σοβαρότητα της κατάστασης,όμως δεν έπαυε να είναι  αρκετά διστακτικός.  Και
τότε άρχισε το ψηστήρι,το οποίο,όπως καταλαβαίνετε,διήρκησε αρκετά. Τελικά με
πολλή  πίεση,δέχθηκε  να  συναντήσει  την  Άννα  και  να  προσπαθήσει  να  της
εξομολογηθεί τα αισθήματά του για εκείνη.

   Καθώς ήταν έτοιμος-σωστός γαμπρός,ο Κωνσταντής και εμείς τρέξαμε μέχρι το
σπιτάκι της Άννας. Όμως,βρήκαμε μόνο τη μάνα της να κλαίει και να οδύρεται. Και
τότε...μας ήρθε η κεραμίδα. Η Άννα έφυγε!Το 'σκασε,εξαφανίστηκε,άνοιξ' η γη και
την κατάπιε. Το σινί* με τη στάχτη ήταν πεσμένο δίπλα από το κρεβάτι της,το
οποίο δεν ήταν στρωμένο και από την ντουλάπα της έλειπε μονάχα η καθημερινή
της αμφίεση. Τρέξαμε γρήγορα στην πλατεία του χωριού και καλέσαμε όλους τους
χωριανούς να τους πούμε τα νέα, μήπως την είχαν δει ή θέλουν να βοηθήσουν να
βρεθεί.΄Όλοι  γέλασαν και  γύρισαν στις δουλειές τους λέγοντάς μας μόνο:"Στον
αγύριστο  να  πάει!Παλαβούς  δε  θέλουμε  στον  τόπο  μας".Μονάχα  ο  Παπα-
Χρυσόστομος και ο Σωτηράκης ο πολιτσμάνος* προσφέρθηκαν να μας βοηθήσουν.
Ο παπάς μας είπε πως ο επίσκοπος είδε μια κοπέλα να ανεβαίνει το βουνό,προς το
ξωκλήσι του Άη-Γιάννη και πως πιθανότατα ήταν η Άννα. Πήραμε,λοιπόν, το τζιπ
της  χωροφυλακής  και  "σκαρφαλώσαμε"  ως  την  κορυφή  του  βουνού,όπου  εκεί
βρήκαμε την Άννα καθισμένη σε ένα παγκάκι κοιτώντας τον απόκρημνο γκρεμό,που
ήταν διάσπαρτος με πουρνάρια και αετοφωλιές. Ο Κωνσταντής την πλησίασε να
την παρηγορήσει ,μα αυτή του αποκρίθηκε πως δεν υπήρχε λόγος να προσπαθήσει
να την βοηθήσει,αφού δεν ήταν παρά μόνο μια τρελή. Όταν,όμως,ο πεισματάρης μα
και  ρομαντικός  Κωνσταντής  γονάτισε,της  κράτησε  το  χέρι  και  της  ζήτησε  να
παντρευτούν  εκείνη  τη  στιγμή  με  κουμπάρο  τον  Σωτηράκη,το  πρόσωπό  της
έλαμψε,άστραψε και  ομόρφυνε.  Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και  χωρίς ιδιαίτερη
σκέψη του απάντησε με ένα τεράστιο γεμάτο ενθουσιασμό "Ναι",που όμοιό του δεν
είχα ξανακούσει ποτέ μου ως τότε.

    Και παντρεύτηκαν εκεί,στο ερημικό ξωκλήσι του Άη-Γιάννη του Ριζικάρη που



δέσποζε  επιβλητικό  στον  πανύψηλο  λόφο,  με  κουμπάρο  τον  Σωτηράκη  τον
πολιτσμάνο  και  καλεσμένους  μονάχα  την  μητέρα  της  Άννας  και  εμάς  την
"τσογλανοπαρέα".Από εκείνη την ημέρα, κανείς στο χωριό δεν ξανάμαθε νέα των
νεόνυμφων και της μητέρας της Άννας, αφού την επόμενη κιόλας του γάμου ήρθε
φορτηγό  και  άδειασε  το  σπίτι  της  Άννας  και  του  Κωνσταντή.  Η  παρέα  μας
ήξερε,όμως,που  βρίσκονταν.  Οι  γονείς  του  Κωνσταντή  έφυγαν  μαζί  τους  και
εγκαταστάθηκαν  όλοι  μαζί  σε  ένα  χωριό  λίγο  έξω  από  τα  Ιωάννινα,Αρίστη  το
λέγανε θαρρώ. Εκεί ο Κωνσταντής έγινε δάσκαλος στο τοπικό Δημοτικό Σχολείο
και η Άννα μεγάλωνε τα δύο τους αγόρια και το ένα τους κορίτσι. Στα χρόνια που
ακολούθησαν  αλληλογραφούσαμε  τακτικά  μαζί  τους,αλλά  δώσαμε  όρκο  να  μη
φανερώσουμε ποτέ και σε κανέναν που βρίσκονται ο Κωνσταντής και η Άννα. Μόνη
εξαίρεση κάνω με εσάς,γι' αυτό σας το λέω εμπιστευτικά και προς Θεού,μην το
φανερώσετε ούτε εσείς σε κανέναν. Θέλετε να μοιραστείτε τον όρκο μας;

Ευρετήριο Όρων

1. εσπούδακε=Σπούδασε

2. ροβολάγαμε=Κατεβαίναμε από κάποιο ύψωμα κατηφορικό έδαφος

3. καταφρόνια=περιφρονητική-υποτιμητική στάση

4. μηχανορραφιες=Δολοπλοκία,Σκευωρία

5. τσογλανοπαρέα=Αλητοπαρέα

6. φανφάρες=Πομπώδη λόγια

7. σινί=Στρογγυλό ταψί

8. πολιτσμάνος=Αστυνομικός


