
 

 

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.» 

Στάθης, A, στίχοι 219-264. 
 

     

  ΠΡΑΞΙΣ Α – ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ 

ΣΤΑΘΗΣ καὶ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ 

  

ΣΤΑΘΗΣ 

Ὁ λογισμὸς μὲ τυραννᾷ κ’ ἔχει με ἀπάνου κάτω 
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γιατ’ ἡ καρδιά μου ἀποκτυπᾷ κ’ ἐγδέχεται μαντάτο, 

νὰ μάθω ἂ ξετελειώνουσι τοῦ Χρύσιππου τὸ νάλο, 

σὰν ὁ ντοτόρες μοῦ ’ταξε νὰ κάμῃ χωρίς ἄλλο. 

Μὰ ἐτούτη ἁπὤρχεται ἐδεπᾶ μὲ τὸν τετόρε ἔχει 

φιλία καὶ πᾶσά του κουρφὸ καλότατα κατέχει· 

225 κυρ’ Ἀλεξάνδρα εὐγενική!... 

ΑΛΕΞΑΔΡΑ 

                                              Γιά με… μιλεῖ νὰ ζήσω 

ἀφὲς ὁ Στάθης, τοῦ γροικῶ. 

ΣΤΑΘΗΣ 

                                             Στέκω νὰ σ’ ἐρωτήσω 

καὶ θάρρεψέ μού το νὰ ζῇς, ἂν ᾖ καταστεμένα 

τοῦ Χρύσιππου τὰ πράμματα σὰν ἦναι μιλημένα. 

ΑΛΕΞΑΔΡΑ 

Καταστεμένα βρίσκουνται, καὶ πρὶν νά ’ρθῇ τὸ βράδυ 

230 ὀρπίζω νά ’ναι ὁ Χρύσιππος μὲ τὴ Λαμπροῦσα ὁμάδι. 

ΣΤΑΘΗΣ 

Χαίρομαι τὸ μαντάτο σου, γιατὶ κ’ ἐγὼ ὀξοπίσω 
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θὰ ξετελειώσω τὴμ παντρειὰ τσῆ Φαίντρας μου νὰ ζήσω. 

ΑΛΕΞΑΔΡΑ 

Πρέπό ’ναι, ἀφέντη, ἀληθινά, γιατὶ ὁ καιρός της φεύγει· 

τ’ ὀπωρικὸ γεννήθηκε καὶ πασαεῖς ζηλεύγει…. 

235 σήμερο ἐθώρου ἀπατά, νὰ ζήσω, τ’ ὄνειγιόν της, 

μόνο διατ’ εἶναι ὀγλήγορα θαρρῶ τὸ ῥοιζικόν της. 

ΣΤΑΘΗΣ 

Πέ το, Ἀλεξάνδρα μου, νὰ ζῇς… 

ΑΛΕΞΑΔΡΑ 

                                                    Δύο ὀκιάλια χρυσωμένα 

ἐθώρου κ’ εἶχες, καὶ γυαλὶ δὲν ἤτονε εἰς τὸ ἕνα, 

καὶ ἐρωτοῦσα, καὶ ἀπὸ καιρὸ μοῦ ’λεγες, κ’ ἤχασές το, 

240 κι’ ὅντας τὸ βρίσκῃς ’ς τὴ φωτιὰ τάχατες, κ’ ἤβγαλές το 

καὶ βαίνεις το ’ς τόπον του κ’ ἤφεγγε ὡσὰν καὶ τ’ ἄλλο, 

καὶ ῥεγουσοῦνε κ’ εἶχές το θαραπειό σου μεγάλο· 

καὶ ξεδιαλύνω τὸ ὄνειρο, πῶς θὲς νὰ συντροφιάσῃς 

μὲ ταῖρι ἁψὰ τὴ Φαῖντρά σου, πολλὰ ν’ ἀναγαλλιάσῃς. 
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ΣΤΑΘΗΣ 

Ἀρέσει μου ἡ ξεδιάλυσι, καὶ τ’ ὄνειρο αὐτόνο 

μὰ γὼ καλιὰ τὸ ξεδαλυῶ πρὸς τὸν ὑγιό μου μόνο· 

τίς ξεύρει ἂν ἦναι ζωντανὸς καὶ λάχῃ ἀποὺ τὴ χέρα 

τῶ Μπαρμαρέσω νά ’ρθῃ ἐδῶ ’ς τὸ Κάστρο μιὰ ἡμέρα; 

ΑΛΕΞΑΔΡΑ 

Εἶχες λοιπὸ καὶ ἀσερνικό; 
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ΣΤΑΘΗΣ 

                                         Εἶχα, καὶ πιάσασί μας 

250 σκλάβους, καὶ αὐτὸ ἐπήρασι καὶ ἐμᾶς ἐφήκασί μας… 

γιὰ νὰ μὴ στέκω ’ς τὴν Τουρκιὰ καὶ νά ’ρθω εἰς τὴ δική μου 

πατρίδα, ὁποῦ ’σανε ἀπὸ δῶ γροικῶ οἱ προπάτοροί μου, 

ἐπούλησα τὸ πρᾶμμά μου καὶ τὰ παιδιά μου ἐπῆρα, 

ὁποῦ ὀρφανὰ τ’ ἀνάθρεψα σὰν ἤθελεν ἡ μοῖρα, 

255 καὶ ἐμᾶς σὲ ξύλο Κρητικὸ ἔρχωντας μᾶς ἐπιάσα 

κρουσάροι ἀπὸ τοῦ Τούνεζι καὶ αὐτοὶ μᾶς ἐμοιράσα, 

τὸ ἀσερινικὸ ἐπῆρε ὁ γεῖς ’ς τὸ ξύλον του καὶ ἐδιάβη, 

μὲ ἕνα μου δοῦλο ’ς ἄλλη ὁδό, κ’ ἐμᾶς μὲ τὸ καράβι 

ἐσύρνα τ’ ἄλλα ὁποῦ ’σανε τ’ ἀπομονάρια τρία· 

260 κ’ ἐκεῖ σιμὰ ὅντας ἤμαστε ἀντίπερα ’ς τὴν Ντία, 

Μαλτέζικα μᾶς εἴδασι καὶ ὀπίσω ἐπήρασί μας. 

καὶ κεῖνα ἐφοβηθήκασι ζημνιὸ κ’ ἐφήκασί μας. 

ΑΛΕΞΑΔΡΑ 

Νὰ μοῦ τ’ ἀξώσου οἱ οὐρανοὶ νά’ ναι ἡ ξεδήγησί σου 

καὶ μὲ καὶ σένα ἀληθινή, καὶ ναὔρῃς τὸ παιδί σου! 
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