
 

 

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 586-654. 
 

  
586 Ἀνέβηκα καὶ βλέπω την κ’ ἐκάθετον εἰς θρόνον. 

Σύρνει τὸ σχῆμα σοβαρῶς νὰ ἔνε πολλὰ ἀγριωμένη. 

Ἐπάνω εἰς τὸ κεφάλιν της μαῦρον μαγνάδιν εἶχεν 

καὶ μαῦρον στενομάνικον ἐφόρει ὡς φουστάνιν, 

590
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πλὴν ἦτον καλοχάραγος ὅσον ἀπὸ τὸ σχῆμαν· | 

ὄχλησις νἆνε περισσὴ ἀπ’ ἔδω της καὶ ἀπ’ ἔκει. 

Νεύει με ὁποῦ μ’ ἐλάλησεν· «Ἔλα νὰ προσκυνήσῃς». 

Δένω τὰς χεῖράς μου σφικτὰ, πίπτω εἰς γῆν ὀμπρός της, 

ἠρξάμην ἀπὸ πόνου μου νὰ κλαίω, νὰ φωνάζω· 

595 «Ἐλέησέ με τὸν ἐπίκρανες ἀφ’ ὅτου ἐγεννήθην, 

συμπάθησε τὸν ἔθλιψες, κυρά μου Δυστυχία, 

σπλαγχνίσου τὸν ἐλύπησες τώρα τοσούτους χρόνους. 

Ξένον μ’ ἐποῖκες ἐκ τὰ ἐμα καὶ ἀπὸ τὰ ἐδικά μου, 

καὶ ποῖσε τίποτε εἰς ἐμέ, ψυχοπονέθησέ με». 
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Καὶ ἀφ’ ὅτου ἐπαρακάλεσεν, ὡς ἔλεγεν ὁ ξένος, | 

τότε μετ’ ὥραν ἱκανὴν λέγει τον ὅτι· «Ἐγείρου». 

Ἠνεσηκώθη καὶ εἵστεκεν κλιτοτραχηλισμένος· 

εἵστεκεν καὶ περίμενεν τὸ τί νὰ τὸν συντύχῃ. 

Καὶ ὁκάποτε ἀπὸ σχήματος πολλὰ σοβαρωμένου 

605 καὶ κενοδόξου βλέμματος καὶ ἀγερώχου λόγου 

λέγει τον· «Ξένε ἄνθρωπε, διὰ τί με καταρᾶσαι; 

Τί σ’ ἔποικα καὶ ὑβρίζεις με; Διὰ τί με ἀτιμόνεις; 

Ποῦ με γνωρίζεις ἄνθρωπε; Τίς εἶσαι; Ποῦ με ἠξεύρεις, 

καὶ εἶχα πλεῖστον ὑβρισμὸν ἐκ τὰ ’δικά σου χείλη; 

610

 

 

Τόπον καὶ στράταν εἶδές την χρόνου ἀκέραιου ’σὲ λύπη. 

Καὶ εἰπὲ διὰ τί με μαρτυρεῖς ὅτι ἔχω ἀδιακρισίαν 

καὶ κατ’ ἐμοῦ οὐκ ἐσίγησες ποτὲ νὰ μὴ φωνάζῃς; 
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Εἰπέ, ἀδελφέ, ἀποκρίθησε, τί λέγεις ἀδικῶ σε»; | 

Ὁ ξένος ἀπεκρίθην την· «Δέσποινα Δυστυχία, 

615 λέγεις καλὰ καὶ τίποτε οὐκ ἔν’ ἀπηλογία· 

πλὴν μέτρησε τὰ πράγματα καὶ σκόπησε τοὺς χρόνους 

ὅσους με παραπίκρανες καὶ γλυκασμὸν οὐκ εἶδα. 

Καὶ ἄν ἤμην πέτρα, εἰς τὸ <ἐκ> παντὸς νὰ πάσχησα τοσοῦτον 

ὁκάτι ποίσειν ἤθελα τίποτε ἀπὸ τοὺς πόνους». 

620 − «Ξένε μου, ἂν ἤσουν εὐτυχὴς καὶ πλούσιος ἐγεννήθης, 

πράγματ’ ἂν εἶχες περισσὰ καὶ ἐγὼ ’δυστύχισά σε, 

ἂν ἤλεγες, δίκαιον εἶχες, οὐκ ἦτον συντυχία. 

Εἰ δ’ ἐγεννήθης δυστυχὴς νὰ μὴ ὑποτάσσῃς πρᾶγμα, 

ἤσουν εἰς τοῦτον τὸν σταθμὸν τὸν εἶσαι μέχρι τώρα, 

625 τί σε ἀδικῶ καὶ περπατεῖς καὶ πλέον με ὀνειδίζεις;» 

− «Λέγεις καλά, ἡ παράξενος δέσποινα Δυστυχία. 

Πλὴν ὁποῦ πάσχει καὶ οὐ πονεῖ δίχα αἴσθησιν τὸν ἔχε». 

Καὶ ἐβγάνει, δίδει τὸ χαρτὶν τὴν Δυστυχίαν τοῦ [Χρόνου· 

καὶ ἅμα τῷ πιάσειν τὸ χαρτὶν ἐκείνη ἀχαμνογέλα. 

630 Καὶ τότε μὲ τὰς χεῖράς της λύ’ το, ἀνέγνωσέν το, 

καὶ ἀπ’ ἔκει τὸ ἀνέγνωσεν, κράζει βαγίτζαν μίαν, 

εἶπέν της λόγους εἰς τ’ ἀπτὶν καὶ ὅσον καὶ ’χαμνογέλα. 

Καὶ τότε λέγει· «Ἄγομαι, διὰ μεσιτείαν τοῦ Χρόνου 

σπλαγχνίζομαί σε· ἀπὸ τοῦ νῦν μάθε ὅτι ἀγαπῶ σε. 

635
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Καὶ νὰ καὶ τοῦτο τὸ χαρτίν, ἄμε εἰς τὴν ἀδελφήν μου 

καὶ τότε τοῦ εὐτυχήματος, νὰ ’πάρῃς τὸ βασμίδιν». | 

Καὶ ὁκάποιον λέγει παρευθύς· «Ἄμε εἰς τὸ τεῖχος ἔξω 

καὶ τ’ ὄνομάν του λειῶσέ το τὸ δυστυχογραμμένον». 

Ἐπαίρνει ὁ ξένος τὸ χαρτὶν, χαμηλοπροσκυνᾷ την, 

640 ἐβγαίνει ἀπὸ τὸ κάστρον της γοργὸν τῆς Δυστυχίας. 
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Ἔλυσεν τὸ πιττάκιν της νὰ ἰδῇ τί εἶχεν γραμμένα 

καὶ τίτοια λόγια ηὕρηκεν ἀπέσω εἰς τὸ πιττάκιν· 

«Ὁ δυστυχὴς ὁ ὁλόξενος, ἀδελφή μου Εὐτυχία, 

χρόνον ἐπεριπάτησεν καὶ πρὸς ἐμέναν ἦλθεν. 

645

f. 21v

Πρῶτον τὸν Χρόνον ηὗρεν τον ἐπιάσεν τον μεσίτην | 

νὰ ποίσω τίποτε εἰς αὐτὸν νὰ τὸν ἀνακουφίσω 

ἀπὸ τὰ δυστυχήματα τῶν παραπίσω χρόνων. 

Καὶ ἰδού, διὰ μεσίτειαν τοῦ Χρόνου ἀπὲ τώρα 

τάχα διασπλαχνίσθην τον, ἐλέησα, ἐπόνεσά τον, 

650 ἐκ τὸ σκαλὶν ἐπῆρά τον τῆς δυστυχοτυχίας, 

αὐτὸν ἀπάρτι εἰς [τὸ] θέλημαν ἀφῆκα τὸ ἐδικόν σου. 

Εἴτι κελεύεις εἰς αὐτὸν, ποῖσε ἀπαρεμποδίστως». 

Καὶ εἶχεν ἄνω βούλλωμαν κ’ ἐπιγραφὴν καὶ λάλει· 

«Τῆς Δυστυχίας ἔνε χαρτί, ἀδελφή μου Εὐτυχία». 
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