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Βραβεῖον Γον 
Δημ. Γιαννικοπούλου (τοῦ Γυμνασίου Λαγκαδίων) 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(Ἕνας μῦθος καὶ μιὰ ἱστορία ἀπὸ τὸ Βαλτεσινῖκο) 

Ἀπὸ μικρὸς ποὺ ἤμουνα, ἄκουγα νὰ μιλᾶνε οἱ μεγαλύτεροι γιὰ τὸ στοιχειὸ τοῦ Ζοριάνου καὶ τὸ 
στοιχειὸ τ’ Ἁγιαντρέα. Ἄκουγα, μὰ δὲν καταλάβαινα καὶ πολλὰ πράματα. Δὲν μποροῦσα νὰ καθορίσω 
κάτι τὸ συγκεκριμένο γιὰ τὰ δυὸ στοιχειά. Μονάχα ἡ φαντασία μου προσπάθησε νὰ ζωγραφίση τὴν εἰκόνα 
τους, ὅπως τὴν ἤθελε ἡ παιδική μου ἡλικία. Τὸ στοιχειὸ τοῦ Ζοριάνου τὸ φανταζόμουνα πολὺ ἄγριο, 
μεγαλόσωμο, μὲ μεγάλα δόντια ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ κατασπαράξουν τὸ κάθε τι. Δὲν ἔμοιαζε ἡ εἰκόνα 
του μὲ κανένα ἀπὸ τὰ ζῶα ποὺ εἶχα ἰδεῖ, εἴτε στὴν πραγματικότητα εἴτε στὶς ζωγραφιὲς τῶν βιβλίων. 
Τοῦ Ἁγιαντρέα τὸ φανταζόμουνα μικρότερο ἀπὸ τοῦ Ζοριάνου, μὰ ἴσο στὴν ἀγριότητα μὲ κεῖνο. 

Ἠρθε καιρός ποὺ μεγάλωσα λίγο, καὶ πῆγα στοῦ Ζοριάνου. Εἶδα τὸ μεγάλο κοτρώνι ποὺ ἡ κορφή 
του ἀγγίζει τὸν οὐρανό, εἶδα τὰ περιβόλια, τὰ νερά, τὰ δέντρα, καὶ τὰ ἔλατα στὴν κορφή. Καὶ τὸτε 
γεννήθηκε μέσα μου ἡ περιέργεια νὰ μάθω γιὰ τὸ στοιχειό. Εἶδα τὴ σπηλιά, στὴ ρίζα τοῦ βράχου, καὶ 
κεῖ νόμισα πώς θἆταν ἡ φωλιά του. Κι’ ἐνῷ σκεπτόμουνα γιὰ τὸ στοιχειό, ἀναρωτήθηκα ἄν πέθανε ἤ 
ἄν ζῆ. Καὶ στὴ σκέψη πὼς τὸ στοιχειὸ ζοῦσε, φοβήθηκα. Κι’ ὁ φόβος μου ἔκανε νὰ βγῆ ἀμέσως ἡ εἰκόνα 
του ὅπως τὴν εἶχα πλάσει μέσα μου. Καὶ τὸ εἶδα μπροστὰ μου τὸ στοιχειό, ζωντανό κι’ ὁρμητικό, μὲ 
μάτια ποὺ πέταγαν φωτιὲς, μὲ δόντια μεγάλα καὶ σουβλερά, μὲ νύχια σὰν ἀγκίστρια, ἕτοιμο νὰ πέση 
ἀπάνω μου καὶ νὰ μὲ σχίση. Γιὰ νὰ γλυτώσω, ἔκανα νὰ φύγω κι’ ἀμέσως τὸ στοιχειὸ χάθηκε. Ὁ φόβος 
ὅμως δὲν βγῆκε ἀπὸ μέσα μου. 

Πῆγα τὸ βράδυ στὴ γιαγιά μου καὶ τὴ ρώτησα γιὰ τὸ στοιχειό. Στὴν ἀρχὴ φάνηκε πὼς δὲν εἶχε 
διάθεσι γιὰ τέτοια κουβέντα. Μὰ ὑπέκυψε στὶς ἐπίμονες παρακλήσεις μου. ’Έβαλε τὶς παλάμες της 
στὸ πρόσωπό της, κι’ ἔκλεισε τὰ μάτια. Στὰθηκε ἔτσι γιὰ λίγα λεπτὰ, κι’ ὕστερα ἀφοῦ κατέβασε τὰ 
χέρια καὶ σκεπάσθηκε καλύτερα μὲ τὸ πάπλωμά της, ἄρχισε νὰ μοῦ λέη : 

-Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς στὴ ζωή μου οὔτ’ ἔχω ἰδωμένο, οὔτ’ ἔχω ἀπαντημένο τέτοιο πρᾶμα – οὔτε 
στοιχειά οὔτε φαντὰσματα. Πάντως ἔχω ἀκούσει. Καὶ οἱ παλαιοἱ ποὺ τὰ λέγανε, κάτι ξέρανε, δὲν τὰ 
λέγανε γι’ ἀστεῖα. Τὸ πίστευαν πὼς ἦσαν καὶ στοιχειά καὶ φαντὰσματα, καὶ πολλοὶ ἐπέμεναν ὅτι 
ἔβλεπαν. Ἐλέγανε ὅτι τοὺς κρατάγανε τὰ φαντάσματα καὶ δὲν τοὺς ἄφηναν νὰ πᾶνε στὸ δρόμο τους. 
Ἔπρεπε νὰ ἔχης σταυρό, λιβάνι ἤ μαυρομάνικο μαχαῖρι ἀπάνω σου γιὰ νὰ περπατήσης τὴ νύχτα. Ἄλλως 
ἐκινδύνευες. 

- Καλά γιαγιὰ, ἀλλὰ πές μου γιὰ τὸ στοιχειὸ τοῦ Ζοριάνου. Ἐγὼ γι’ αὐτὸ θέλω νὰ μάθω. Ἄλλη 
φορὰ μοῦ λὲς γιὰ τὰ φαντάσματα. 

- Τοῦ Ζοριάνου!.. εἶπε σὲ ἀόριστο τόνο καὶ στὸ πρόσωπό της ζωγραφήστηκε κάτι ποὺ ἔμοιαζε μὲ 
τρόμο. 

- Ναί, γιὰ τὸ στοιχειὸ τοῦ Ζοριάνου! Τῆς εἶπα. 

Ἄρχισε μ’ ἕναν ἀναστεναγμό: 

- Στοῦ Ζοριάνου παλαιότερα, ἦταν χωριό. Δὲν τὸ λέω ἐγώ, τὸ λέει ὅλο τὸ χωριό. Καὶ τὸν καιρό 
ποὺ ἤμουνα μιὰ ψίχα παιδί, σὰν ἐσένα, ἔβλεπα χαλάσματα ἀπὸ σπίτια. Τώρα ὅμως δὲν βρίσκεται κανένα 
σημάδι γιατί ἔχουνε φτιάσει τὰ περιβόλια. Κι’ ὁ παππούλης σου, Θεὸς συχωρέστον, εἶχε σμίξει στὸ 
στρατὸ μ’ ἕναν ποὺ τοῦ εἶπε ὅτι καταγόταν ἀπὸ τοῦ Ζοριάνου... 

- Καὶ τί ἔγινε τὸ χωριό; 

- Τὸ ἐγκατέλειψαν. Φύγανε καὶ σκορπιστήκανε σὰν τοῦ λαγοῦ τὰ παιδιά. 

- Καὶ γιατὶ φύγανε; 

- Ἀπὸ τὸ στοιχειό. Δὲν τοὺς ἄφηνε νὰ ἡσυχάσουν. Δὲν πέρναγε ἡμέρα ποὺ νὰ μὴ λείψη ἄνθρωπος. 
Ὥσπου ἀναγκαστήκανε καὶ φύγανε. Αὐτὸ ξέρω γιὰ τὸ στοιχειὸ τοῦ Ζοριάνου. Ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπ’ αὐτὸ 
ἦταν κι’ ἄλλο στοιχειὸ - τὸ στοιχειὸ τ’ Ἁγιαντρέα. Ἐλέγανε ὅτι βγαίνανε καὶ τὰ δύο στοιχειὰ τὴ 
νύχτα, καὶ σμίγανε στοῦ Νικολέτου καὶ μπουγαλευόσαντε. Ἐτοῦτο ξέρω. Ἄνθρωπος δὲν ἔβγαινε τὴ 
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νύχτα ὄξω ἀπὸ τὸ σπίτι του. 

- Καὶ πόσο μεγάλα ἦσαν τὰ στοιχειά; Σὰν τί ἔμοιαζαν; 

- Ἄνθρωπος δὲν τἆχε ἰδεῖ! Μόνο τὰ οὐρλιαχτά τους ἄκουγαν καὶ τοὺς ἔπιανε τρομάρα. 

- Σήμερα ὑπάρχουν στοιχειά; 

- Ὄχι! δὲν ἔχει ἀκουστεῖ τίποτα. Χαθήκανε. 

Ἐδῶ σταμάτησε γιὰ λίγο, κούνησε τὸ κεφάλι, καὶ εἶπε: 

- Σήμερα, ἄλλαξε ὁ κόσμος! Σήμερα ἔχουν ἄλλα πράματα, ποὺ δὲν τἆχαν οἱ παλαιοἱ! 

Τοῦτα τὰ τελευταῖα λόγια της δὲν τὰ καταλάβαινα, ἀλλὰ δὲν εἶπα τίποτα. 

Αὐτὰ ἤξερα γιὰ τὰ στοιχειά μέχρι ποὺ πῆγα στὸ σχολειό. Ἐκεῖ ἔμαθα ὅτι ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ ἐξηγήση 
γεγονότα ἤ καταστάσεις φτιάχνει μύθους, ἄν δὲν ξέρη τὴν ἀλήθεια ἤ δὲν μπορεῖ νὰ τὴν βρῆ. Καὶ τὸτε 
σκέφθηκα ὅτι καὶ τὰ στοιχειὰ τοῦ χωριοῦ ἔπρεπε νὰ εἶναι μῦθοι. τὸ σκέφτηκα καὶ τὸ πίστεψα. Κι’ 
ἀπὸ τὸτε τὸ ζήτημα τῶν στοιχειῶν τὸ θεώρησα γιὰ μῦθο, καὶ δὲν ἀπασχολήθηκα καὶ πάλι μ’ αὐτό. 

Μὰ ὕστερ’ ἀπὸ κάμποσα χρόνια, μεγάλος πιά, βρέθηκα ν’ ἀκῶ πάλι γιὰ τὰ στοιχειά. Ἡ κουβέντα 
γινόταν μὲ μένα καὶ μὲ τὸ θεῖο μου ποὺ ξέρει πολύ καλά τὰ παλαιά – τόσο καλά, ποὺ τοὺς ξεπερνάει 
ὅλους στὸ χωριό. Ἐκεῖνος ἔφερε τὴν κουβέντα στὰ στοιχειά: 

- Ἔχεις ἀκούσει γιὰ τὸ στοιχειὸ τοῦ Ζοριάνου καὶ τὸ στοιχειὸ τ’ Ἁγιαντρέα; 

- Ἔχω ἀκούσει γι’ αὐτὲς τὶς ψευτιές! τοῦ εἶπα μὲ ἀδιαφορία. 

Ἐκεῖνος γέλασε μὲ ἱκανοποίησι καὶ ἐξακολούθησε: 

- Καὶ γώ γιὰ ψευτιές τὰ θεωρῶ! Ἀλλὰ εἶναι καὶ περίεργα! Καὶ φαίνεται πόσο κουτοὶ εἶναι οἱ 
ἄνθρωποι. Γιατὶ ἐγὼ τὸ ξέρω τί ἦσαν τὰ στοιχειά... 

Σταμάτησε καὶ γύρισε ἀλλοῦ τὸ κεφάλι, ἐνῷ μὲ τὴν ἄκρη τοῦ ματιοῦ του μὲ κύτταζε. Ὅπως δήποτε 
θὰ περίμενε νὰ τὸν παρακαλέσω νὰ μοῦ εἰπῆ τί ἦσαν τὰ στοιχειά, ἀφοῦ αὐτὸς μόνο ἤξερε τὴν ἀλήθεια. 
Ὅμως δὲν τὸν ρώτησα, γιατὶ δὲν μ’ ἐνδιέφερε αὐτό τὸ ζήτημα. ’Εκεῖνος κούνησε τὸ κεφάλι καὶ εἶπε 
μονολογῶντας: 

- Μονάχα ἐγὼ ξέρω τί ἦσαν τὰ στοιχειά... καὶ κανένας ἄλλος... 

- Τί ἦσαν, μπάρμπα; τὸν ρώτησα γιὰ νὰ τοῦ κάνω τὴν καρδιά. 

’Αμέσως γύρισε κατὰ μένα κι’ ἄρχισε: 

- Ἐλέγανε ὅτι ἦσαν δύο στοιχειὰ- τοῦ Ζοριάνου καὶ τ’ Ἁγιαντρέα. Καὶ τὰ δύο βγαίνανε τὴ 
νύχτα καὶ πήγαιναν στοῦ Νικολέτου, καὶ κεῖ ἐμπουγαλευόσαντε... 

Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἄκουγα τὸ ἴδιο πρᾶμα. Καὶ γιὰ δεύτερη φορὰ ἄκουγα τὴ λέξι «ἐμπουγαλευόσαντε», 
ποὺ δὲν ἤξερα τί ἐσήμαινε. Δὲν ἔχανα τίποτα καὶ ρώτησα: 

- Τί θὰ πῆ «ἐμπουγαλευόσαντε», μπάρμπα; 

- Δὲν καταλαβαίνεις; ’Εκάνανε τὶς ἐρωτικές τους συναντήσεις. Γιατὶ, λέγανε, ὅτι τοῦ Ζοριάνου 
τὸ στοιχειὸ ἦταν ἀρσενικό, καὶ τοῦ Ἁγιαντρέα θηλυκό. Ἀλλὰ τὸ σωστὸ εἶναι ὅτι δὲν ἦσαν τίποτα. 
Αὐτὰ ἦσαν κουταμάρες! Μῦθοι... 

- Τὸτε, ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια, καὶ πῶς τὴν ξέρεις; Τὸν ρώτησα. 

- Ἄκου! Μοῦ λέει. Τὴν ἐποχὴ ποὺ φτιάξανε αὐτοὺς τοὺς μύθους, ἐδῶ στὸ χωριὸ ἦσαν πολλοὶ 
κλέφτες ποὺ ἔκλεφταν τὰ γίδια καὶ τὰ πρόβατα τοῦ καθενός. Ἀκόμα καὶ βόδια ἔκλεφταν. Τὸ πιθανώτερο 
εἶναι ὅτι αὐτοὶ οἱ κλέφτες ἔφτιαξαν τὰ στοιχειά, γιὰ νὰ κάνουν καλλίτερα τὴ δουλειά τους. 
Διέσπειραν αὐτὴ τὴν ἰδέα, ὅτι δηλ. ὑπάρχουν στοιχειά. Ὕστερα μαζεύονταν στοῦ Νικολέτου καὶ 
οὔρλιαζαν, καὶ χτυποῦσαν ντενεκέδες. Ἔτσι ὁ κόσμος πίστεψε ὅτι ἦσαν στοιχειά. Αὐτὸ ἔφτανε γιὰ 
νὰ τοὺς κάνη νὰ πλάσουν μύθους, ν’ ἀκοῦνε οὐρλιαχτὰ, νὰ φοβοῦνται καὶ νὰ μὴ βγαίνουν ὄξω. Ἐγὼ 
τοὐλάχιστον αὐτὰ πιστεύω. Δὲν μπορεῖ μὲ κανένα τρόπο νὰ μὲ πείση κανεὶς ὅτι ἦσαν στοιχειὰ στὴν 
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πραγματικότητα. Κι’ ἄν θέλης πίστεψὲ με! Ἔτσι ποὺ σοῦ λέω ἐγὼ εἶναι τὰ πράγματα. 

- Καὶ πῶς τὸ ξέρεις ἐσύ, ὅτι οἱ κλέφτες ἔφτιαξαν τὰ στοιχειά; 

- Δὲν μοῦ τὦπε κανένας. Μόνος μου τὸ συμπεραίνω. Ὅ,τι θέλεις ἔφτιαχναν οἱ κλέφτες γιὰ νὰ 
μποροῦν εὐκολώτερα νὰ κλέφτουν. Νὰ σοῦ εἰπῶ καὶ τὸ ἄλλο’ τὴ νύχτα οἱ ἄνθρωποι δὲν βγαίνανε ὄξω 
γιατὶ φοβόσαντε τὰ στοιχειά. Καὶ τὸ πρωῒ βλέπανε ὅτι τοὺς ἔλειπε ἡ γίδα ἤ τὸ ἀρνί. Αὐτὸ σημαίνει 
ὅτι κάποιος κλέφτης κυκλοφοροῦσε τὴ νύχτα. Ἔ, αὐτὸν δὲν τὸν ἔτρωγαν τὰ στοιχειά ; 

- Μπορεῖ νὰ εἶναι ὅπως τὰ λές. Ἀλλὰ ἔχω ἀκούσει ὅτι στοῦ Ζοριάνου ἦταν χωριό. 

- Ναί, ἦταν. Ξέρω καὶ γι’ αὐτό. 

- Καὶ ὅτι ἀπὸ τὸ στοιχειὸ κατεστράφη τὸ χωριό. 

- Ναί, ἔτσι ἔλεγαν. Μὰ δὲν εἶναι σωστὸ. Τοῦ Ζοριάνου τὸ κατέστρεψαν οἱ Τοῦρκοι πολλὰ χρόνια 
πρὶν τῆς ἐπαναστὰσεως. 

- Καὶ τὸτε γιατὶ λέγαμε ὅτι τὸ στοιχειό... 

- Μῦθοι! (μ’ ἔκοψε ἀπότομα). 

Καὶ μόλις εἶπε μῦθοι, ἦρθε σὰν ἀστραπὴ στὸ μυαλό μου εκεῖνο ποὺ ἔμαθα στὸ σχολειό : «ὁ 
ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἐξηγήση γεγονότα ποὺ δὲν ξέρει πὼς γίνηκαν, φτιάχνει μύθους». Καὶ τοῦ τὦπα: 

- Μήπως ἔφτιαξαν τὰ στοιχειὰ γιὰ νὰ ἐξηγήσουν τὴν κατὰστροφή τοῦ Ζοριάνου, ἐπειδὴ δὲν θἄξεραν 
ὅτι τὸ κατέστρεψαν οἱ Τοῦρκοι; 

- Πῶς μπορεῖ νὰ συμβαίνη αὐτό ; 

- Πότε χτίστηκε τὸ χωριό μας; Μετὰ ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ Ζοριάνου νομίζω. Ἤ ὄχι; 

- Ναί, μετὰ. 

- Λοιπόν, δὲν μπορεῖ νὰ γίνη αὐτό, δηλ. νὰ ἦρθαν oἱ πρῶτοι κάτοικοι, νὰ εἶδαν τὰ χαλάσματα; 
Μπορεῖ καὶ νἄξεραν τί ἔγινε τὸ χωριὸ τοῦ Ζοριάνου, ἀλλὰ θὰ τοὺς ἄρεσε νὰ βάλουν ὅτι τὸ στοιχειὸ 
τὸ κατέστρεψε. 

- Σ’ αὐτό ἔχεις δίκιο! Καὶ νὰ ξὲρης ὅτι τοὺς Τούρκους τοὺς ἔλεγαν καὶ θεριὰ καὶ στοιχειά. 
’Έτσι δὲν ἀποκλείεται στήν πρὼτη ἀπορία τῶν κατοὶκων, τί γίνηκε τοῦ Ζοριάνου, νὰ δόθη ἡ ἀπάντησι: 
«τὤφαγε τὸ στοιχειό»... 

- Κι’ ἀπὸ κεῖ, δός του μύθους... 

- Κι’ ὕστερα οἱ κλέφτες ἐκμεταλλεύτηκαν τὸ μῦθο κι’ ἔκαναν κι’ αὐτοὶ τὴ δουλειά τους. Μὴ μοῦ 
πῆς πὼς δὲν τὄκαναν. Γιατὶ τί θέσι θὰ εἶχαν τὰ στοιχειά, τόσα χρόνια μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσι. 
Ἔφτιαξαν καὶ τ’ Ἁγιαντρέα γιὰ περισσότερη σιγουριά... 

- Δὲν εἶναι παράδοξο! (τοῦ εἶπα). 

Ἔφυγα ἀπὸ τοῦ μπάρμπα μου μὲ τὴ σκέψι στὰ στοιχειά. Ἡ λύσι ποὺ δώσαμε γιὰ τὴ δημιουργία 
τους μοῦ φαίνονταν σωστή. Κι’ ὅπως περπάταγα ὁ νοῦς μου πῆγε στὰ μέρη ποὺ ἦσαν τὰ στοιχειά. Καὶ 
πρῶτα στὸν Ἁγίαντρεα ποὺ πέρασα ἀπὸ κεῖ. Ὁ τὸπος ἤρεμος. Ὄχι σὰν κεῖνον ποὺ θυμοῦνται οἱ 
παλαιοί, ποὺ ἦταν ὅλο δέντρα, ἀνεξερεύνητος, καὶ τὸ ρέμα ἔφτιαχνε φωλιὲς τῶν κουνουπιῶν καὶ τῆς 
ἀρρώστειας. Δὲν εἶχε τὴν παλιά του μορφή. Γι’ αὐτό δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ εἶναι καὶ τώρα ἡ φωλιὰ 
ἑνὸς στοιχειοῦ. Κανένας δὲν θὰ τὸ πιστέψη. Κι’ ἐνῷ ἔκανα αὐτὲς τὶς σκέψεις, ἦρθαν πάλι ἐκεῖνα τὰ 
ἀκατανόητα λόγια τῆς γιαγιᾶς μου: «ὁ κόσμος ἄλλαξε τώρα». Μὰ τούτη τὴ φορὰ δὲν ἦσαν ἀκατανόητα. 
Μόνο δὲν ἤξερα ἄν εἶναι ἀληθινά. Κάθησα καὶ τὸ σκέφθηκα, μὰ δὲν ἔβγαλα κανένα βέβαιο συμπέρασμα. 
Μόνο ἀναρωτήθηκα: ὁ κόσμος ἄλλαξε, ἤ ὁ τὸπος; ἤ καὶ τὰ δυὸ μαζί; 

ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 


