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2575 Στενάξας οὖν ὁ βασιλεὺς δεινῶς ἀπὸ τῆς λύπης, 

ἀλλὰ πρὸς τὸ φιλάνθρωπον καὶ πάλιν κατανεύσας 

τὴν γραῦν προστάσσει, φέρνουσι πάντων παρισταμένων. 

«Εἰπέ, τὴν λέγει, μυσαρά, σκεῦος μελανωμένον, 

ἠσβολωμένη καὶ κακὴ καὶ τῶν δαιμόνων μήτηρ, 

2580 τίνος ὑπὲρ τῆς ἀφορμῆς καὶ τίνος ἐξ αἰτίας 

διπλοῦν τὸ μῆλον ἔποικες, ζῆν τε καὶ θανατώνειν; 

Μή τις ποσῶς ἠνάγκασεν, κατεδυνάστευσέν σε, 

μὴ θέλουσιν παρέσυρεν κἀκ τῆς αἰτίας ταύτης 

ἐποῖκες ὅσον ἔποικες, δαῖμον σατανωμένη; 

2585 Τίνα δέ; σήμερον ἐγὼ σωματωμένον ἄλλον 

δαίμονα, κακομήχανον, ψυχώλεθρον στοιχεῖον 

λυτρώσω πρὸς ὑπόμνησιν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων; 

Καμίνου φλόγαν δυνατὴν ἀνάψαντες, μεγάλην, 

ταύτης τὸ σῶμα καύσατε, κἂν τὴν ψυχὴν οὐδόλως· 

2590 δαίμων γὰρ οὖσα τῆς φλογὸς συντόμως ἀποφύγῃ». 

Ὁ λόγος ἔργον γέγονεν, οὐδὲ στιγμὴ παρῆλθεν. 

Αὐτὸν δὲ τὸν Καλλίμαχον τὰ σίδηρα λυτρώσας 

ἐλεύθερον παρέδωκεν τοῦτον τῇ Χρυσορρόῃ, 

κατελεήσας, ὡς δοκεῖ, τοὺς πικρασμοὺς τῆς Τύχης./ 

2595 Καὶ φιλοφρονησάμενος αὐτοὺς οὐκ ἀναξίως 

μοῖράν τινα στρατηγικὴν ὁρίζει τοῦ φουσσάτου 

τὸ νὰ τοὺς ἀποσώσουσιν ἔνθα καὶ βουληθῶσιν. 

Τὴν εἰς τὸ δρακοντόκαστρον λοιπὸν ὁδὸν κρατοῦσι, 

ἡδονικὰ τὴν τρέχουσιν καὶ μετ’ ἐλευθερίας, 

2600 μετὰ γλυκύτητος πολλῆς, μετὰ χαρᾶς μεγάλης. 

Ἰδοὺ καὶ τοῦτο φθάνουσιν· καὶ πάλιν εὐφροσύνης 

ἀρρήτου καὶ γλυκύτητος μόνοι κατατρυφῶσιν 
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καὶ μὲ χαρίτων τοῦ Θεοῦ, αὐτοῦ τοῦ λυτρωτοῦ μας, 

εὑρέθησαν εἰς τὴν χαρὰν καὶ τὸ καλὸν τὸ πρῶτον, 

2605 ἀπαλλαχθέντες τοῦ κακοῦ καὶ τῆς πικρᾶς ὀδύνης. 

Καὶ τέλος εἴληφεν λοιπὸν τὸ νῦν παρὸν βιβλίον 

μετὰ θελήσεως Χριστοῦ, Θεοῦ τοῦ λυτρωτοῦ μας. 

  

Ἀμήν. 

  

 

Εμμανουήλ Κριαράς (επιμ.), Βυζαντινά ιπποτικά μυθιστορήματα [Βασική Βιβλιοθήκη, 2], Αετός, 

Αθήνα 1955 σ. 19-83. 


