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49 Καὶ εἰς ἕνα τόπον δύσβατον εἰς οὐρανοὺς νὰ ἐγγίσῃ, 

50 εἰς ἄγριαν στράταν καὶ κακὴν, λιθοπετροστρωμένην 

τὸν Χρόνον ἐσυνάντησεν τοιοῦτον, ὡς ἐφηγεῖτον· 

ἄνδραν μακρύν, ἀσκέπαστον, τὰ χέρια γυμνωμένα, 

ῥοῦχον ἐφόρει κόκκινον, μόνον ὁμπρὸς ’ς τὸ στῆθος 

νὰ σκέπεται τὸ σῶμάν του μέχρι καὶ τῶν γονάτων. 
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f. 2v

Ἄλλης θωρίας, καλόκοπος, ἀγένειον παλληκάριν· 

ζωσμένος ἦτον ἄρματα καὶ εἰς τὸ ἕνα χέριν 

χαρτὶ εἶχε κατάστιχον γραμμένον ἐκ τὴν Τύχην 

τὸ ποίους νὰ ποίσῃ τὸ καλὸν καὶ ποίους νὰ δυστυχίσῃ. | 

Καὶ ἐκεῖνος ὥς τον ηὕρηκε οὕτως ἀρματωμένον, 

60 ἐξαίφνης ὑπεσέβηκε φόβος εἰς τὴν ψυχήν του 

νὰ μὴ τοῦ τόπου ἡ μόνασις φύλακαν ἔχῃ ἐκείνη 

καὶ φονευθῇ ἐκ τὰς χεῖράς του καὶ λείψῃ ἀπὸ τὸν κόσμον, 

καὶ εἰς δάσος ὑπεσέβηκε νὰ κρουφθῇ ἀπ’ ἐκεῖνον. 

Ὅταν δὲ εἰς νοῦν του ἔβαλεν τῆς Δυστυχίας τοὺς πόνους, 

65 ἀτός του εἶπεν εἰς αὑτόν· «Ἂς δράμω, ἂς τὸν λαλήσω· 

καὶ εἰ μὲν κακός, ἂς φονευθῶ καὶ ἂς λείψω ἀπὸ τὸν κόσμον, 

εἰ δὲ καλός, νὰ τὸν ἰδῶ, νὰ ὑπάγω νὰ τὸν συντύχω 

μὴν νὰ γνωρίζῃ πούπετες τῆς Δυστυχίας τὸ κάστρον, 

νὰ πέσω εἰς τὰ πόδια του καὶ νὰ μὲ τὸ ἑρμηνεύσῃ». | 

f. 3r
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Ἐξέβην ἐκ τὸ δάσωμαν καὶ ὑπάγω πρὸς ἐκεῖνον. 

Ἀπὸ μακρέα στριγγίζω τον· «Πόθεν ὑπάγεις, ξένε; 

Πόθεν ὑπάγεις, ἄνθρωπε; Τίς εἶσαι; Πόθεν εἶσαι»; 

Ὁ Χρόνος, ὡς τὸν ἤκουσεν, ἠκούμπησεν εἰς δένδρον, 

νεύει τον μὲ τὸ χέριν του νὰ ὑπάγῃ πρὸς ἐκεῖνον. 
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75 Καὶ ἐκεῖνος, ὡς τὸν ἤκουσεν, ὐπάγει πρὸς τὸν Χρόνον. 

Καὶ τότε ὁ Χρόνος λέγει τον· «Τίς εἶσαι; Πόθεν εἶσαι»; 

«Ξένος ἐγὼ καὶ δυστυχής», λέγει τον, «καὶ θλιμμένος, 

κακομυριοκατάδαρτος ἀπὸ τὴν Δυστυχίαν». 

«Πόθεν ὑπάγεις, ἀδελφέ; λέγει του πάλε ὁ Χρόνος. | 

f. 3v
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Ὁ ξένος ἀπεκρίθην τον· «Ἀφ’ ὅτου ἐγὼ ἐγεννήθην 

ἔχω τὴν Τύχην κατ’ ἐμοῦ πικραίνουσαν καθ’ ὥραν, 

ἡμέραν εὐτυχήματος ποτὲ νὰ μή με δείξῃ. 

Καὶ ἐξέβην ἀπὸ λύπης μου καὶ κοσμοαναγυρεύω 

μὴ νὰ ἐπετύχω πούπετις τῆς Δυστυχίας τὸ κάστρον, 

85 νὰ τὴν εὑρῶ, νὰ τὴν ἰδῶ, νὰ τὴν παρακαλέσω 

νὰ μὲ λυτρώσῃ ἐκ τὰ κακὰ τὰ πάσχω καὶ παθάνω». 

Καὶ ὁ Χρόνος ἀνεστέναξεν καὶ λέγει πρὸς ἐκεῖνον· 

«Ἀϊλοὶ τὸν γράψουν ἄτυχον τῆς Δυστυχίας τὰ χέρια!» 

Καὶ τότε πάλιν λέγει τον· «Λέγε με πῶς ἀκούεις 

90 καὶ ποῖον ἔνι τὸ κάστρον σου καὶ τίνες οἱ γονεῖς σου»; 

Ὁ ξένος ὀλοπρόθυμα λέγει τον τ’ ὄνομάν του 

καὶ πόθεν ἦν καὶ ποταπὸς καὶ ποῖ’ ἦσαν οἱ γονεῖς του. 

Καὶ τῷ ἀκούσειν τὸ ὄνομαν ὁ Χρόνος ἐκ τὸν ξένον, 

ὥσπερ ἐκράτει τὸ χαρτίν, γοργὸν τὸ ἀποτυλίσσει 

95 καὶ βλέπει, ἀναψηλαφᾷ, εὑρίσκει τον ἐκεῖνον 

νὰ κεῖται εἰς τὸ πρόγραφον τῆς Κακοδυστυχίας. 

Καὶ πάλιν ἀνεστέναξεν, τοιούτως τὸν ἐλάλει· 

«Ἐσύ, ἀδελφέ, εἰς τὰ γράμματα κείτεσαι τῆς ὀδύνης 

γραμμένος ἐκ τὰ χέρια της, μάθε, τῆς Δυστυχίας 
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καὶ ὥς πότε ζῇς, βεβαιώθησε καὶ γνώριζε ἀπ’ ἐμέναν, 

τῆς Τύχης τὸ κακόγνωμον οὐ θέλεις ἀποφύγειν». 



 

 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, MIS:296442 Π 4.3.7: «Πρόσθετο 
ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Ψηφιοποίηση Αρχείου Γεωργακά.» 

Λόγος παρηγορητικός περί Δυστυχίας και Ευτυχίας, στίχοι 49-118. 
 

 

f. 4r

Ὁ ξένος ὡς τὸ ἤκουσεν στήκεται κ’ ἐρωτᾷ τον· | 

«Σὺ δὲ τίς εἶσαι, ἄνθρωπε; Βέβαιον τὸ ἐγνωρίζεις 

ὅτι ποτὲ ἐκ τὸ δύστυχον μεταλλαγὴν οὐκ ἔχω»; 

105 Καὶ αὐτὸς ἀπηλογήθη τον, τοιοῦτον λόγον λέγει· 

«Ἐγώ εἰμαι ὁ Χρόνος, ἀδελφέ, τὸν ὑποτάσσει ἡ Τύχη». 

«Ἐσύ ’σαι ὁ Χρόνος, ἀδελφὲ, τὸν ὑποτάσσει ἡ Τύχη»; 

«Ἐγώ εἰμαι, λέγει, ἀδελφέ· μή με τὸ ἀπιστήσῃς· 

καὶ εἰς κόσμον με προσέταξεν τοῦ νὰ ὑπάγω ἡ Τύχη, 

110 τοῦ νὰ ποιήσω ἐναλλαγὴν, γνώριζε, τῶν πραγμάτων, 

νὰ ἴδω τίνες εὐτυχοῦν καὶ ποῖοι ἀτυχοῦσιν, 

τοὺς ἀχαρίστους εὐτυχεῖς νὰ πραγματοαλλάξω 

καὶ ἄλλους νὰ στήσω δυστυχεῖς εἰς τὸ σκαλὶν ἐκεῖνων, 

ὅσους εὕρω ὅτι εὐχαριστοῦν τὴν Τύχην καὶ ἐπαινοῦσιν». 

115 Ἐγὼ δέ, Χρόνε, τί λέγεις ἐναλλαγὴν οὐκ ἔχω»; 

«Οὐκ ἔχεις − λέγει τον αὐτός − ἐναλλαγὴν οὐδόλως, 

ὅτι, ἀδελφέ μου, μάθε το, δι’ ἐσὲν ἠρώτησά την 

ἀπότε τὴν προσείδησιν μ’ ἐδῶκε τῶν ἀνθρώπων». 
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