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Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό, ινηπόλ... Η ραξά ηνπ παηδηνύ (αλεμαξηήησο 

ειηθίαο....), ην παξακύζη! Θπκήζεθα, ινηπόλ, έλα πνπ κνπ έιεγαλ ν παππνύο 

κνπ θαη ν παηέξαο κνπ. Φπζηθά, ζαλ θάζε αμηνπξεπέο παξακύζη, έρεη Γξάθν! 

Όκσο εδώ ν Γξάθνο δελ είλαη ην γλσζηό θηεξσηό ηέξαο πνπ ζθόησζε ν Αε 

Γηώξγεο. Δδώ ν Γξάθνο είλαη έλαο γηγαληόζσκνο, άγξηνο θαη αηκνβόξνο 

άλζξσπνο. Βιέπνπκε, επίζεο, όηη έρεη ζπίηη, ρσξάθηα θαη δάζε δηθά ηνπ, κηα 

εηθόλα πνπ καο θέξλεη ζην λνπ ηνπο Γπλαηνύο, ηνπο βπδαληηλνύο θενπδάξρεο 

νη νπνίνη, πνιιέο θνξέο, αγλννύζαλ ηελ θπξηαξρία θαη ηηο εληνιέο ηνπ 

απηνθξάηνξα.  

 Γελ είλαη ε πξώηε θνξά, θπζηθά, πνπ ν Γξάθνο έρεη απηή ηελ εηθόλα 

ζηε ιανγξαθία καο. Ο Γηγελήο Αθξίηαο, π.ρ., όηαλ θαιεί ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ 

ζηελ θεδεία ηνπ, ζπγθαηαιέγεη αλάκεζά ηνπο ηνλ "γην ηνπ Γξάθνπ" ( "...λά 

ξζεη θη Σξεκαληάρεηινο, λά ξζεη θη ν γηνο ηνπ Γξάθνπ..."). Γελ είκαη ζίγνπξνο 

αλ ην όλνκα "αξαληαέλαο" έρεη θακηά ζύλδεζε κε ηνπο "αξαληάπερνπο" 

Αθξίηεο ηεο ιατθήο καο παξάδνζεο, ηα θαηνξζώκαηα, όκσο θαη νη ηθαλόηεηέο 

ηνπ καο ηνπο ζπκίδνπλ. Πνηνο μέξεη ηη λα έρεη πεξάζεη κέζα ζηελ ζπιινγηθή 

καο κλήκε κέζα ζηνπο αηώλεο θαη πώο λα έθηαζε ν "αξαληαέλαο" ζηνλ γέξν-

γθαξαγθνύλε κπάξκπα-Αρηιιεύ... 

 Θα ζπλαληήζνπκε ζ' απηό ζηνηρεία θη από άιια ιατθά καο παξακύζηα. 

Κάζε παππνύο παξακπζάο έιεγε ηε δηθή ηνπ εθδνρή ρσξίο λα ππόθεηηαη ζε 

πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ή άιινπο πεξηνξηζκνύο. Η αιήζεηα είλαη όηη έρσ 

ςάμεη ζε δηάθνξεο ζπιινγέο κήπσο ην βξσ, είηε ην ίδην είηε θάπνην παξόκνην, 

όκσο δελ ηα θαηάθεξα. Σν θαηαζέησ, ινηπόλ, εδώ, όπσο ην άθνπγα -θαη όζν 

ην ζπκάκαη, κεηά από ηόζα ρξόληα- από ηνλ παππνύ κνπ θαη ηνλ παηέξα κνπ. 

       Κη έδεζαλ απηνί θαιά, θη εκείο θαιύηεξα... 
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Ο Σαρανταένας (λαϊκό παραμύθι) 

 

 Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό, ήηαλ έλαο παηέξαο πνπ είρε ζαξαληαέλαλ 

γηνύο. Ο κηθξόηεξνο, πνπ ηνλ έιεγαλ αξαληαέλα, ήηαλ ν πην έμππλνο από 

όινπο. Μηα κέξα, ν παηέξαο θώλαμε ηνπο γηνπο ηνπ θαη ηνπο είπε: 

 "Παηδηά κνπ, εγώ γέξαζα θαη είκαη θησρόο. Πξέπεη ινηπόλ λα πάηε λα 

βξείηε ηελ ηύρε ζαο θάησ ζηελ πόιε" θαη ηνπο έδσζε ηελ επρή ηνπ. Σα παηδηά 

απνραηξέηεζαλ ζπγθηλεκέλα ηνλ παηέξα ηνπο θαη πήγαλ λα βξνπλ ηελ ηύρε 

ηνπο. Γξόκν πήξαλ, δξόκν άθεζαλ, έθηαζαλ κηα κέξα ζε έλα κεγάιν ρσξάθη 

γεκάην ζεξηζηάδεο.  

 "Δεεε..." θώλαμαλ, "ςάρλνπκε γηα δνπιεηά. Μήπσο ρξεηάδεζηε εξγάηεο 

γηα λα ζεξίζνπλ;" 

 "Δδώ" ηνπο είπε έλαο ζεξηζηήο "είλαη ηα ρσξάθηα ηνπ Γξάθνπ. Μόλν αλ 

ην ζέιεη απηόο κπνξείηε λα πηάζεηε δνπιεηά". Κηλήζαλε, ινηπόλ, ηα αδέξθηα 

λα βξνύλε ην Γξάθν λα δεηήζνπλε δνπιεηά. Καζόηαλε θάησ ζηνλ θάκπν θαη 

κόιηο είρε απνθάεη. Δίρε μεξηδώζεη έλα κεγάιν δέληξν θαη κ' απηό θαζάξηδε ηα 

δόληηα ηνπ. Σόζν κεγάινο ήηαλ. πκθώλεζε, ινηπόλ, λα ηνπο πάξεη γηα 

δνπιεηά επεηδή ηελ επνρή ηνπ ζέξνπ πάληα ρξεηάδνληαη ρέξηα. Σόηε ν 

αξαληαέλαο πεηάγεηαη θαη ηνπ ιέεη: 

 "Γξάθε, πάκε έλα ζηνίρεκα; Δγώ ζα ζεξίδσ θη εζύ ζα δεκαηηάδεηο. Κη 

αλ κε πξνιάβεηο, όρη κόλν δελ ζα καο πιεξώζεηο αιιά κπνξείο θαη λα κε θαο. 

Αλ, όκσο, δελ κε πξνιάβεηο, ηόηε ζα καο δώζεηο ηα δηπιά ιεθηά!" 

 Γέιαζε ν Γξάθνο θαη ηξαληάρηεθε ν ηόπνο όινο! 

 "ύκθσλνη! Ξεθηλάκε! Δηνηκάζνπ λα ζε θάσ! Πάξε ην δξεπάλη θαη 

παίξλσ ην ζρνηλί! Θα ζεξίζεηο απηήλ εδώ ηελ βξαγηά. Μπξνο!" 

 Αξπάδεη ηόηε ην δξεπάλη ν αξαληαέλαο θη αξρίδεη λα θόβεη ηα ζηάρπα, 

όρη ρακειά, θάησ ζηε ξίδα, όπσο γίλεηαη ζπλήζσο, αιιά ςειά, ίζα ίζα κε ηνλ 

θαξπό! Πνύ λα κπνξεί λα ηα δεκαηηάζεη ν Γξάθνο! Κάπνηα ζηηγκή, όηαλ 

κπόξεζε λα ηα θάλεη δεκάηηα, είδε ηνλ αξαληαέλα πνπ θαζόηαλε ζηελ άθξε 

ηνπ ρσξαθηνύ θαη ηνλ θνξόηδεπε. 

 "Αθόκα λα ηειεηώζεηο, Γξάθε; Γηα ραζνκέξεο κνπ θαίλεζαη! Άηληε, 

θάλε γξήγνξα, έρνπκε θαη δνπιεηά λα θάλνπκε ζήκεξα!"  

 Ο Γξάθνο έβξαδε από ην ζπκό ηνπ. Ση λα θάλεη, όκσο; Δίρε ράζεη ην 

ζηνίρεκα θαη έπξεπε λα πιεξώζεη. ην ηέινο ηεο κέξαο ηνπο πιήξσζε ηα 
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κεξνθάκαηα, αιιά ηνλ αξαληαέλα δελ ηνλ ρώλεπε θαη ήζειε λα ηνλ 

εθδηθεζεί. Σνπο θάιεζε, ινηπόλ, ζην ζπίηη ηνπ λα θάλε θαη λα θνηκεζνύλε εθεί, 

επεηδή, δήζελ, ηνπο εθηίκεζε. Όηαλ απόθαγαλ θαη θνηκήζεθαλ όινη, ν Γξάθνο 

πήξε παξάκεξα ηε Γξάθαηλα θαη ηεο εμήγεζε ην ζρέδηό ηνπ: "Σν βξάδπ πνπ 

ζα θνηκνύληαη ζα πάξσ έλα ηζεθνύξη θαη ζα ηνλ πειεθήζσ, λα εζπράζσ απ' 

απηόλ! " Ο αξαληαέλαο, όκσο, έθαλε όηη θνηκόηαλε θαη ηα άθνπζε όια! Πήξε, 

ινηπόλ, έλα θνύηζνπξν θαη ην έβαιε ζην ζηξώκα αληί γηα ηνλ ίδην ελώ απηόο 

θξύθηεθε θάησ από ην θξεβάηη θαη πεξίκελε.  

 Ο Γξάθνο, αθνύ ζηγνπξεύηεθε όηη όινη θνηκνύληαη, πήξε ην ηζεθνύξη, 

πήγε πάλσ από ην θξεβάηη ηνπ αξαληαέλα θη άξρηζε λα ρηππάεη. Αθνύ ήηαλ 

πηα βέβαηνο όηη απαιιάρηεθε από ηνλ αξαληαέλα, πήγε λα θνηκεζεί ήζπρνο. 

Σν πξσί, όκσο, ηνλ είδε λα έξρεηαη γειαζηόο - γειαζηόο. 

 "Κνηκήζεθεο θαιά;" ηνλ ξώηεζε απνξεκέλνο 

 "Μηα ραξά!" ηνπ απάληεζε ν αξαληαέλαο. "αλ πνπιάθη! Μόλν λα, 

ζαλ θάηη ςύιινη λα κε ηζίκπεζαλ ηε λύρηα!" 

 "Ωξέ, ηη είλαη απηόο!" ζθέθηεθε ν Γξάθνο. "Σόζεο ηνπ έξημα κε ην 

ηζεθνύξη, θη απηόο λόκηδε όηη ηνλ ηζηκπάλε ςύιινη. Σώξα, όκσο, λα δσ ηη ζα 

θάλεη" θαη θάλεη έηζη κηα, ηνλ αξπάδεη θαη ηνλ δέλεη 

 "Αξθεηά κε ζέλα! Δκέλα δελ κε θνξόηδεςε θαλείο! Γπλαίθα, πάξ’ ηνλ 

θαη ην κεζεκέξη λα κνπ ηνλ θέξεηο ςεηό, λα ηνλ θάσ! Κη όζν γηα ζαο", είπε 

ζηα αδέξθηα ηνπ αξαληαέλα, "μεθνπκπηζηείηε από κπξνζηά κνπ λα κε θάσ 

θη εζάο!" 

 Σα αδέξθηα έθπγαλ ηξνκαγκέλα από ηελ νξγή ηνπ Γξάθνπ θαη άθεζαλ 

κόλν ηνπ ηνλ αξαληαέλα. Η Γξάθαηλα, ινηπόλ, άλαςε ηνλ θνύξλν θαη 

εηνηκάδνληαλ λα ηνλ ςήζεη. Ο αξαληαέλαο γεινύζε. 

 "Ση γειάο;" ηνπ είπε απνξεκέλε. "Δγώ ζε ιίγν ζα ζε ςήζσ, θη εζύ 

γειάο;" 

 "Ακ δε πνπ ζα κε ςήζεηο!" ηεο είπε ηόηε εθείλνο. "ηγά λα κελ ςεζώ 

εγώ ζ' απηή ηε κηθξή θσηηά! Δγώ, θπξά Γξάθαηλα, άκα δελ θνθθηλίζεη εθείλε 

ε πέηξα ζην βάζνο ηνπ θνύξλνπ, δελ πξόθεηηαη λα ςεζώ θαιά!" 

 "Πνηα πέηξα;" ξώηεζε ε Γξάθαηλα, "δελ ηε βιέπσ"  

 "Να, εθείλε ζην βάζνο, δελ ηε βιέπεηο;" 

 "Όρη!" 

 "Λύζε κνπ ηα ρέξηα κηα ζηηγκή λα ζνπ δείμσ" 
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 Η Γξάθαηλα δίζηαζε. Από ηε κηα, θνβόηαλε λα ηνπ ιύζεη ηα ρέξηα. Από 

ηελ άιιε, όκσο, λα αθήζεη ηνλ Γξάθν ρσξίο θατ; Θα έηξσγε ηελ ίδηα! Έηζη, 

ινηπόλ, ηνπ έιπζε ηα ρέξηα. 

 "Να", ηεο ιέεη ν αξαληαέλαο. "ηελ βιέπεηο εθείλε ηελ πέηξα ζην 

βάζνο;" 

 "Όρη" 

 "θύςε ιίγν λα ηε δεηο θαιύηεξα" 

 θύβεη ε Γξάθαηλα, ηελ αξπάδεη ν αξαληαέλαο θαη ηελ ζπξώρλεη κέζα 

ζηνλ θνύξλν. Κιείλεη θαιά θαιά ηελ πόξηα ηνπ θαη θεύγεη γηα λα κελ ην βξεη 

εθεί ν Γξάθνο όηαλ γπξίζεη. Έζβεζε, όκσο, ηε θσηηά γηα λα κελ θαεί ε 

δύζηπρε ε Γξάθαηλα πνπ δελ έθηαηγε ζε ηίπνηα. Γξόκν πήξε, δξόκν άθεζε, 

έθηαζε ζε κηα πνιηηεία. Δθεί, βξήθε ηα ππόινηπα αδέξθηα ηνπ πνπ δνύιεπαλ 

ζηα ρσξάθηα ηνπ βαζηιηά ηεο πνιηηείαο. Έηξεμε ακέζσο λα ηα αγθαιηάζεη, 

ραξνύκελνο πνπ ηα μαλαβξήθε, εθείλα, όκσο, δελ ηνλ ήζειαλ επεηδή από ηε 

κηα ηνλ δήιεπαλ θαη από ηελ άιιε θνβόηαλ ηελ εθδίθεζε ηνπ Γξάθνπ. Καη 

είραλ θάζε ιόγν λα θνβνύληαη επεηδή, όηαλ γύξηζε ζπίηη ν Γξάθνο θαη βξήθε 

ηε γπλαίθα ηνπ ζην θνύξλν, έηνηκε λα ζθάζεη, θαη ηνλ αξαληαέλα λα έρεη 

γίλεη άθαληνο, ζύκσζε πνιύ θαη νξθίζηεθε, άκα ηνλ βξεη, λα ηνλ ζθνηώζεη. 

Ήηαλ έηνηκνο λα πάεη ίζα κε ηελ πνιηηεία, λα ςάμεη λα ηνλ βξεη. Η Γξάθαηλα, 

όκσο, ηνλ ζπγθξάηεζε. Φνβόηαλε ε θαθνκνίξα κήπσο απηόο ν ηξνκεξόο 

αξαληαέλαο, καδί κε ηνλ ζηξαηό ηνπ βαζηιηά, θάλαλε θαθό ζηνλ άληξα ηεο. 

 Ηζύραζε, ινηπόλ, γηα ιίγν θαηξό ν αξαληαέλαο θαη δνύζε ήζπρνο ζηελ 

πνιηηεία. Σα αδέξθηα ηνπ, όκσο, δελ ηνλ ρώλεπαλ θαη έςαρλαλ λα βξνπλ 

ηξόπν λα ηνλ μεθνξησζνύλ. Μηα θαη δπν, ινηπόλ, πάλε ζηνλ βαζηιηά θαη ηνπ 

ιέλε:  

 "Βαζηιηά, είζαη πινύζηνο θαη δπλαηόο, όκσο ην πάπισκα ηνπ Γξάθνπ 

δελ ην έρεηο!" 

 "Καη ηη έρεη ην πάπισκα ηνπ Γξάθνπ;" ξώηεζε ν βαζηιηάο πνπ ήηαλ 

θνπηόο θαη ηακαρηάξεο. 

 "Έρεη ρξπζά θνπδνπλάθηα πνπ ζε λαλνπξίδνπλ γιπθά!" ηνπ είπαλ ηα 

αδέξθηα. 

 Ο βαζηιηάο ηόηε, νξέρηεθε ακέζσο ην πάπισκα. Πνηνο, όκσο, λα 

πήγαηλε κέζα ζην ζπίηη ηνπ Γξάθνπ θαη λα ηνπ ην θιέςεη ηελ ώξα πνπ 

θνηκόηαλ;  
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 "Ο αξαληαέλαο!" είπαλ ηα αδέξθηα. "Μόλν απηόο κπνξεί!" 

 Φσλάδεη, ινηπόλ, ν βαζηιηάο ηνλ αξαληαέλα ζην παιάηη ηνπ.  

 "αξαληαέλα, ζα παο λα κνπ θέξεηο ην πάπισκα ηνπ Γξάθνπ, εθείλν κε 

ηα ρξπζά θνπδνπλάθηα!" 

 Σα 'ραζε ν θαεκέλνο ν αξαληαέλαο...  

 "Βαζηιηά κνπ, πώο λα πάσ; Άκα κε δεη ν Γξάθνο, ζα κε θάλεη κηα 

ραςηά... Κη έπεηηα, πώο λα κπνξέζσ εγώ λα θιέςσ ην πάπισκα από ην 

θξεβάηη ηνπ; Γελ γίλεηαη απηό πνπ ιεο, βαζηιηά κνπ, θαη λα κε ζπκπαζάο" 

 Ο βαζηιηάο, ηόηε, ζύκσζε πνιύ. 

 "Ώζηε αξληέζαη λα εθηειέζεηο ηε δηαηαγή κνπ; Πνιύ θαιά, ινηπόλ! Θα 

ζνπ θόςσ ην θεθάιη!"  

 Ση λα θάλεη, ινηπόλ, θη ν θαεκέλνο ν αξαληαέλαο, έζθπςε ην θεθάιη 

θαη πήγε λα ηνπ θέξεη ην πάπισκα ηνπ Γξάθνπ... Έθηαζε έμσ από ην ζπίηη 

ηνπ Γξάθνπ θαη θξύθηεθε θαιά κέρξη λα λπρηώζεη θαη λα θνηκεζνύλ όινη 

κέζα ζην ζπίηη. Όηαλ, ινηπόλ, θαηάιαβε όηη ν Γξάθνο θαη ε Γξάθαηλα έπεζαλ 

γηα ύπλν, κπήθε αζόξπβα ζην ζπίηη. Μπήθε ζηελ θξεβαηνθάκαξα θαη ηνπο 

είδε λα θνηκνύληαη βαξηά. Ο Γξάθνο, κάιηζηα, ξνράιηδε ηόζν πνιύ πνπ ηα 

θεξακίδηα ζεθώλνληαλ ζηνλ αέξα! Πάεη, ινηπόλ, ν θαιόο καο από ηε κεξηά 

πνπ θνηκόηαλ ν Γξάθνο θαη άξρηζε ζηγά ζηγά λα ηξαβάεη ην πάπισκα. Μόιηο, 

όκσο ην ηξάβεμε ιηγάθη, άξρηζαλ γθιηλγθ-γθιηλγθ-γθιηλγθ λα ρηππάλε ηα 

θνπδνπλάθηα. 

 "Ρε γπλαίθα", είπε ζηε Γξάθαηλα, "εζύ ηξαβάο ην πάπισκα θαη δελ κ' 

αθήλεηο λα θνηκεζώ;" 

 "Δγώ, άληξα κνπ; Δγώ νύηε πνπ θνπλήζεθα!" δηακαξηπξήζεθε ε 

Γξάθαηλα. 

 Πάεη κεηά, πνπ ιέηε, ν αξαληαέλαο από ηε κεξηά ηεο Γξάθαηλαο θαη 

άξρηζε λα ηξαβάεη πάιη ην πάπισκα. 

 "Άληξα κνπ", ιέεη απηή ηε θνξά ε Γξάθαηλα, "κε μεζθέπαζεο".  

Καη έηζη ην πήγαηλε, πόηε από ηε κηα κεξηά, πόηε από ηελ άιιε, άξρηζαλ λα 

καιώλνπλ. Κάπνηα ζηηγκή, λεπξίαζε ν Γξάθνο θαη πέηαμε ην πάπισκα 

καθξηά. 

 "Δ, λα θη εζύ θαη ην παιηνπάπισκα! Κνηκήζνπ ηώξα μεζθέπαζηε, γηα 

λα κάζεηο!" είπε ζηε γπλαίθα ηνπ θαη ζπλέρηζαλ λα καιώλνπλ. 
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 Απηό πεξίκελε θαη ν αξαληαέλαο! Αξπάδεη ην πάπισκα θαη, πξηλ 

πξνιάβεη λα πάξεη ρακπάξη ν Γξάθνο ηη ζπκβαίλεη, νξκάεη έμσ, θαβαιάεη ην 

άινγό ηνπ θαη γίλεηαη θαπλόο! 

 Μόιηο είδε ην πάπισκα ν βαζηιηάο θαηαράξεθε! Έια, όκσο πνπ ηα 

αδέξθηα ηνπ δελ κπνξνύζαλ λα ην ρσλέςνπλ! Μηα θαη δπν, ινηπόλ, πάλε πάιη 

ζην βαζηιηά. 

 "Βαζηιηά καο, όια ηα έρεηο, αιιά ην άινγν ηνπ Γξάθνπ δελ ην έρεηο!" 

 "Καη ηη ην μερσξηζηό έρεη ην άινγν ηνπ Γξάθνπ;" ηνπο ξώηεζε 

 "Έρεη αλζξώπηλε ιαιηά!" 

 "Καη πνηνο ζα κνπ ην θέξεη;" 

 "Ο αξαληαέλαο!" 

 Καη γηα λα κελ πνιπινγνύκε, θώλαμε πάιη ηνλ αξαληαέλα ν βαζηιηάο 

θαη ηνλ έζηεηιε λα ηνπ θέξεη ην άινγν κε ηελ αλζξώπηλε ιαιηά... Ση λα θάλεη θη 

απηόο, πήξε καδί ηνπ έλα πξνβαηνηόκαξν θαη πήγε λύρηα λα θιέςεη ην άινγν. 

Πάεη θξπθά ζηνλ ζηαύιν θαη αξρίδεη λα ιύλεη ην άινγν από ηε δέζηξα ηνπ. Σν 

άινγν, όκσο, άξρηζε λα θσλάδεη: 

 "Αθεληηθό! Αθεληηθό! Με θιέβνπλ!" 

 Σν αθνύεη ν Γξάθνο, ζεθώλεηαη κε ηα ζώβξαθα από ην θξεβάηη ηνπ θαη 

ηξέρεη ζηνλ ζηαύιν λα δεη πνηνο θιέβεη ην άινγό ηνπ. Ο αξαληαέλαο, όκσο, 

θξύθηεθε θαιά θάησ από ην πξνβαηνηόκαξν θαη δελ μερώξηδε από ηα άιια 

δώα πνπ ήηαλ ζην παρλί. Ψάρλεη ν Γξάθνο, δελ βξίζθεη ηίπνηα. 

 "Αλάζεκά ζε, παιηάινγν, όξεμε γηα αζηεία έρεηο λπρηηάηηθα;" είπε ζην 

άινγό ηνπ θαη έθπγε θνπξθηζκέλνο. Μόιηο έθπγε ν Γξάθνο, λα 'ζνπ πάιη ν 

αξαληαέλαο! Σν άινγν άξρηζε πάιη λα θσλάδεη:  

  "Αθεληηθό! Αθεληηθό! Με θιέβνπλ!" 

 Ξαλαηξέρεη πάιη ν Γξάθνο, ηίπνηα. Γηα λα κελ πνιπινγνύκε, απηό έγηλε 

ηξεηο - ηέζζεξηο θνξέο, νπόηε ν Γξάθνο ζύκσζε γηα ηα θαιά. 

 "Ώζηε έηζη, παιηάινγν! Σώξα ζα δεηο!" θαη παίξλεη έλα καληήιη θαη ηνπ 

θιείλεη ην ζηόκα γηα λα κε θσλάδεη. 'Σώξα ζα κπνξέζσ επηηέινπο λα 

θνηκεζώ!" θη έθπγε ήζπρνο γηα ην γηαηάθη ηνπ. Απηό πεξίκελε θαη ν 

αξαληαέλαο. Μόιηο γύξηζε ζην γηαηάθη ηνπ ν Γξάθνο, ηξέρεη, ιύλεη ην άινγν 

πνπ δελ κπνξνύζε πηα λα θσλάμεη, ην θαβαιάεη θαη θεύγεη καθξηά. Μόιηο 

απνκαθξύλζεθε ιηγάθη, ηνπ έιπζε ην ζηόκα.  
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 "Αθεληηθό! Ο αξαληαέλαο κε έθιεςε!" θώλαμε ην άινγν. Σν αθνύεη ν 

Γξάθνο, αθνύεη θαη ην πνδνβνιεηό ηνπ θαη θαηάιαβε ην θόιπν ηνπ 

αξαληαέλα. Σξέρεη λα ηνλ πηάζεη, ήηαλ όκσο ήδε πνιύ καθξηά θη έηζη γύξηζε 

ζην ζπίηη ηνπ όιν θνύξθα κε ην λέν ηνπ πάζεκα. 

 Ο βαζηιηάο ήηαλ πνιύ επραξηζηεκέλνο από ηνλ αξαληαέλα. Σόζν πνιύ 

πνπ ζθέθηνληαλ λα ηνλ θάλεη ππνπξγό! Μόιηο ην έκαζαλ απηό ηα αδέξθηα 

ηνπ, δήιεςαλ πην πνιύ! Μηα θαη δπν, ινηπόλ, πάλε ζην βαζηιηά. 

 "Βαζηιηά, ηα έρεηο όια, αιιά άκα έξζνπλ ερζξνί ζην βαζίιεην, ζα ηα 

ράζεηο όια! Καη ην παιάηη ζνπ, θαη ηα πινύηε ζνπ, θαη ην πάπισκα θαη ην 

άινγν!"  

 Ο βαζηιηάο, θνπηόο θαη ηακαρηάξεο όπσο είπακε, θνβήζεθε κήπσο ηα 

ράζεη όια θαη ηνπο ξώηεζε ηη λα θάλεη γηα λα γιπηώζεη. 

 "Να πηάζεηο ηνλ Γξάθν αηρκάισην θαη λα ηνλ βάιεηο λα θπιάεη ηα 

ζύλνξα!" 

 "Μπξάβν! Απηή είλαη ε ιύζε!" ηνπο είπε ελζνπζηαζκέλνο. "Πνηνο, 

όκσο, ζα πάεη λα κνπ θέξεη ηνλ Γξάθν γηα λα θπιάεη ηα ζύλνξα;" 

 "Ο αξαληαέλαο!" 

 Φσλάδεη, ινηπόλ, ν βαζηιηάο ηνλ αξαληαέλα θαη ηνλ δηαηάδεη λα πάεη 

λα ηνπ θέξεη ηνλ Γξάθν, αιιηώο ζα ηνπ έθνβε ην θεθάιη. Ση λα θάλεη θαη ν 

θαεκέλνο ν αξαληαέλαο, ζθύβεη ην θεθάιη, βάθεη ην πξόζσπό ηνπ κε θνύκν 

γηα λα κελ γλσξίδεηαη, παίξλεη έλα θάξν θαη έλα ηζεθνύξη θαη πάεη λα πηάζεη 

ηνλ Γξάθν. Γξόκν παίξλεη, δξόκν αθήλεη, πάεη ζηνλ ιόγγν πνπ αλήθε ζηνλ 

Γξάθν θαη αξρίδεη γθαπ - γθνππ, γθαπ - γθνππ λα θόβεη μύια. Ο Γξάθνο ηνλ 

άθνπζε θαη έβγαιε θσλή: 

 "Δεεεεε! Πνηνο θόβεη ηα μύια κνπ;"  

 Ο αξαληαέλαο έθαλε πσο δελ ηνλ άθνπζε θαη ζπλέρηζε, γθαπ - γθνππ, 

γθαπ - γθνππ, λα θόβεη μύια. 

 "Δεεεε!" μαλαθώλαμε ν Γξάθνο, "πνηνο θόβεη ηα μύια κνπ; Θα θαηέβσ 

λα ηνλ θάσ!"  

 Σίπνηα ν αξαληαέλαο. Καηεβαίλεη, πνπ ιέηε, κηα θαη δπν ν Γξάθνο θαη 

εκθαλίδεηαη κπξνζηά ηνπ. Όπσο όκσο είρε θαιύςεη ην πξόζσπό ηνπ κε 

θνύκν, δελ ηνλ αλαγλώξηζε. 

 "Λνηπόλ; Γελ αθνύο πνπ θσλάδσ; Γηαηί θόβεηο ηα μύια κνπ;" ηνλ 

ξώηεζε αγξηεκέλνο. Ο αξαληαέλαο έθαλε ηνλ ηξνκαγκέλν. 
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 "Να κε ζπκπαζάο, Γξάθε κνπ, αιιά πέζαλε απηόο ν παιηάλζξσπνο, ν 

αξαληαέλαο, θαη πξνζπαζνύκε όινη ζηελ πνιηηεία λα ηνλ βάινπκε ζε έλα 

θνπηί γεξό, γηα λα ηνλ ζάςνπκε θαη λα εζπράζνπκε απ' απηόλ. Δθείλνο όκσο, 

παξόιν πνπ είλαη πεζακέλνο, δίλεη κηα θαη ζπάεη όια ηα θνπηηά πνπ ηνπ 

θηηάρλνπκε! Κάπνηνο είπε όηη ζηνλ ιόγγν απηό ηα δέληξα έρνπλ πνιύ γεξό 

μύιν θη έηζη κ' έζηεηιαλ λα θόςσ κεξηθά γηα λα ζάςνπκε ηνλ αξαληαέλα. ε 

παξαθαιώ, θαιέ κνπ Γξάθε, κε κε θαο, δελ ήμεξα όηη είλαη δηθά ζνπ!" 

θιαςνύξηζε, ηάρα, ν αξαληαέλαο. 

 Ο Γξάθνο πέηαμε από ηε ραξά ηνπ. 

 "Ώζηε πέζαλε ν αξαληαέλαο; Όρη κόλν δελ ζα ζε θάσ, αιιά ζα ζε 

βνεζήζσ θηόιαο!" θη άξρηζε θη απηόο λα θόβεη μύια. ην ηέινο θηηάμαλε έλα 

θνπηί. Ο αξαληαέλαο ην θνηηνύζε κε ακθηβνιία. 

 "Άξαγε, ζα είλαη γεξό; Ή ζα θάλεη πάιη κία έηζη θαη ζα ην ραιάζεη θη 

απηό; Ξέξεηο θάηη, Γξάθε; Γελ κπαίλεηο κέζα λα δνύκε αλ αληέρεη; Γηαηί αλ ην 

ζπάζεηο εζύ, ηόηε ζίγνπξα ζα ην ζπάζεη θαη ν αξαληαέλαο". 

 Μπαίλεη κέζα ζην θνπηί ν Γξάθνο, δίλεη κηα θαη ην θάλεη θνκκάηηα. 

πλέρηδαλ, ινηπόλ, λα θηηάρλνπλ νινέλα θαη πην γεξά θνπηηά, όκσο ν Γξάθνο 

ηα έζπαζε όια. ην ηέινο έθηηαμαλ έλα πνιύ γεξό θνπηί πνπ ν Γξάθνο δελ 

κπνξνύζε λα ην ζπάζεη. 

 "Ωξαία", είπε ν Γξάθνο, "ηα θαηαθέξακε. Βγάιε κε ηώξα απ' ην θνπηί 

θαη πάξ' ην λα βάιεηε κέζα ηνλ αξαληαέλα" 

 "Γξάθε, θάηζε εθεί πνπ είζαη θαη άθνπζέ κε. Δγώ είκαη ν αξαληαέλαο. 

Όκσο δελ ζέισ ην θαθό ζνπ. Αλ ην ήζεια, ζα άθελα ηε γπλαίθα ζνπ λα ςεζεί 

ζηνλ θνύξλν. Όκσο ηα αδέξθηα κνπ πνπ κε δειεύνπλ θαη ν βαζηιηάο πνπ είλαη 

θνπηόο θαη ηακαρηάξεο κε έβαιαλ λα ζνπ θιέςσ ην πάπισκα θαη ην άινγν θαη 

λα ζε πηάζσ θαη αηρκάισην γηα λα θπιάο ηα ζύλνξα. Αιιηώο, ζα κνπ έθνβαλ 

ην θεθάιη. Πεο κνπ, εζύ αλ ήζνπλ ζηε ζέζε κνπ, ηη ζα έθαλεο; Σώξα, εγώ ζνπ 

ιέσ λα θάλνπκε εηξήλε. Να, ζα αλνίμσ θαη ην θνπηί λα ζε βγάισ έμσ, θη άκα 

ζαξξείο όηη έρσ άδηθν, λα κε θαο."  

 Ο Γξάθνο ην ζθέθηεθε θαιά ην πξάγκα. Μπνξεί λα ήηαλ άγξηνο θαη 

θαπγαηδήο, ήηαλ όκσο ηίκηνο θαη δίθαηνο.  

 "Όρη", ηνπ είπε. "Άζε κε κέζα θαη πήγαηλέ κε ζην βαζηιηά. Δθεί ζα 

αλνίμεηο ην θνπηί". 
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 Παίξλεη, ινηπόλ, ην θνπηί ν αξαληαέλαο, ην βάδεη πάλσ ζην θάξν θαη 

γπξλάεη ζηελ πνιηηεία. Χαξέο θαη παλεγύξηα κόιηο γύξηζε! Σα αδέξθηα ηνπ 

όκσο δήιεςαλ θαη είπαλ ζηνλ βαζηιηά λα βάιεη θαη ηνλ αξαληαέλα καδί κε 

ηνλ δξάθν λα θπιάλε παξέα ηα ζύλνξα γηα λα κελ κπαίλεη πηα θαλέλαο 

ερζξόο. Ο βαζηιηάο ζπκθώλεζε καδί ηνπο. Σελ ώξα, όκσο, πνπ εηνηκάδνληαλ 

λα δώζεη ηε δηαηαγή, αλνίγεη ν αξαληαέλαο ην θνπηί, βγαίλεη από κέζα ν 

Γξάθνο, θάλεη έηζη κε ην έλα ηνπ ην ρέξη, αξπάδεη ηνπο είθνζη, θάλεη έηζη κε ην 

άιιν θαη αξπάδεη ηνπο άιινπο είθνζη καδί κε ην βαζηιηά θαη εηνηκάδεηαη λα 

ηνπο θάεη. 

 "ηάζνπ, Γξάθε!" πεηάγεηαη ν αξαληαέλαο, " κελ ηνπο ηξσο! Δίλαη 

αδέξθηα κνπ θαη δελ ζέισ λα πάζνπλ κεγάιν θαθό! Σηκώξεζέ ηνπο, αλ ζεο, 

αιιά ράξηζέ ηνπο ηε δσή, καδί θαη ηνπ βαζηιηά..." 

 Ο Γξάθνο ζπγθηλήζεθε από ηε κεγαινςπρία ηνπ αξαληαέλα. Σνπο 

ράξηζε ηε δσή, ηνπο έζηεηιε όκσο, καδί θαη ηνλ βαζηιηά, λα δνπιεύνπλ ζαλ 

ζθιάβνη ζηα ρσξάθηα ηνπ. Ο αξαληαέλαο έγηλε βαζηιηάο ηεο πνιηηείαο θαη, 

καδί κε ηνλ Γξάθν πνπ θπινύζε ηα ζύλνξα, έγηλαλ δπλαηνί θαη αλίθεηνη θαη 

θαλέλαο ερζξόο δελ ηνικνύζε λα πεξάζεη ηα ζύλνξα.  

 Κη έδεζαλ απηνί θαιά, θη εκείο θαιύηεξα... 

 

Από ην ζηόκα ηνπ Αρηιιέα Δπζ. Αξρνληή (1903-1986) θαη ηνπ Δπζύκηνπ 

Αρηι. Αξρνληή (1936-2015) ζην απηί ηνπ Αρηιιέα Δπζ. Αξρνληή (1964 - ) 

 

 * Έλα παξακύζη πνπ κνπ έιεγαλ ν παππνύο κνπ θαη ν παηέξαο κνπ. 

Φπζηθά, ζαλ θάζε αμηνπξεπέο παξακύζη, έρεη Γξάθν! Όκσο εδώ ν Γξάθνο δελ 

είλαη ην γλσζηό θηεξσηό ηέξαο πνπ ζθόησζε ν Αε Γηώξγεο. Δδώ ν Γξάθνο 

είλαη έλαο γηγαληόζσκνο, άγξηνο θαη αηκνβόξνο άλζξσπνο. Γελ είλαη ε πξώηε 

θνξά, θπζηθά, πνπ ν Γξάθνο έρεη απηή ηελ εηθόλα ζηε ιανγξαθία καο. Ο 

Γηγελήο Αθξίηαο, π.ρ., όηαλ θαιεί ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ ζηελ θεδεία ηνπ, 

ζπγθαηαιέγεη αλάκεζά ηνπο ηνλ "γην ηνπ Γξάθνπ" ("...λά ξζεη θη 

Σξεκαληάρεηινο, λά ‘ξζεη θη ν γηνο ηνπ Γξάθνπ..."). Γελ είκαη ζίγνπξνο αλ ην 

όλνκα "αξαληαέλαο" έρεη θακηά ζύλδεζε κε ηνπο "αξαληάπερνπο" Αθξίηεο 

ηεο ιατθήο καο παξάδνζεο, ηα θαηνξζώκαηα, όκσο θαη νη ηθαλόηεηέο ηνπ καο 

ηνπο ζπκίδνπλ. Πνηνο μέξεη ηη λα έρεη πεξάζεη κέζα ζηελ ζπιινγηθή καο κλήκε 

κέζα ζηνπο αηώλεο... 
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Έλα παξακύζη πνπ κνπ έιεγαλ ν παππνύο κνπ θαη ν παηέξαο κνπ. 

Φπζηθά, ζαλ θάζε αμηνπξεπέο παξακύζη, έρεη Γξάθν! Όκσο εδώ ν Γξάθνο 

δελ είλαη ην γλσζηό θηεξσηό ηέξαο πνπ ζθόησζε ν Αε Γηώξγεο. Δδώ ν 

Γξάθνο είλαη έλαο γηγαληόζσκνο, άγξηνο θαη αηκνβόξνο άλζξσπνο. Γελ 

είλαη ε πξώηε θνξά, θπζηθά, πνπ ν Γξάθνο έρεη απηή ηελ εηθόλα ζηε 

ιανγξαθία καο. Ο Γηγελήο Αθξίηαο, π.ρ., όηαλ θαιεί ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ 

ζηελ θεδεία ηνπ, ζπγθαηαιέγεη αλάκεζά ηνπο ηνλ "γην ηνπ Γξάθνπ" ("...λά 

ξζεη θη Σξεκαληάρεηινο, λά ‘ξζεη θη ν γηνο ηνπ Γξάθνπ..."). Γελ είκαη 

ζίγνπξνο αλ ην όλνκα "αξαληαέλαο" έρεη θακηά ζύλδεζε κε ηνπο 

"αξαληάπερνπο" Αθξίηεο ηεο ιατθήο καο παξάδνζεο, ηα θαηνξζώκαηα, 

όκσο θαη νη ηθαλόηεηέο ηνπ καο ηνπο ζπκίδνπλ. Πνηνο μέξεη ηη λα έρεη 

πεξάζεη κέζα ζηελ ζπιινγηθή καο κλήκε κέζα ζηνπο αηώλεο... 

http://www.schooltime.gr/

