
 

 

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.» 

Διήγησις εξαίρετος ερωτική και ξένη του Ιμπερίου θαυμαστού και κόρης Μαργαρώνης, Πρόλογος, στίχοι 13-52. 
 

   
13 Ἄνθρωπος μέγας, θαυμαστός, ῥήγας τετιμημένος, 

εἰς τὴν Προβέντζαν ἤτονε, μυριοχαριτωμένος. 

15 Εἶχεν φουσσάτα ‘πέρλαμπρα, πλῆθος τὸ πεζικόν του, 

καὶ ἄλλα πανυπέρλαμπρα τὸ καβαλλαρικόν του. 

Ἀγάπα δὲ περὶ πολλοῦ νέους χαριτωμένους, 

χαρίσματά ’διδε πολλὰ νἄχῃ τοὺς ἀνδρειωμένους. 

Δουκάτα εἶχεν πάμπολλα, ὁσά ῥιζεν ἀτός του, 

20 ἄλλος οὐδὲν εὑρίσκετον ’ς τὸ πλοῦτος ὅμοιός του. 

Ἦτον πολλὰ βεργετικὸς καὶ ξακουστὸς ὡς ἄλλος, 

ξεχωριστὸς καὶ φρόνιμος, εἰς χάριταις μεγάλος. 

Μόνον νὰ ἔβλεπεν τινὰν καλὸν εἰς τὴν καβάλλα, 

δουκάτα τὤδιδεν πολλά, χρυσά τε καὶ μεγάλα. 

25 Ἦτον δὲ πάνυ θαυμαστὸς, μέγας, ἀνδρειωμένος, 

καὶ περισσὰ πανέμμορφος, τοῦ κονταριοῦ ’ξιωμένος. 

Οὐδεὶς ἐκ τὰς παραταγάς, ἀπ’ ὅλον τὸ φουσσάτο, 

τοῦτον οὐδὲν εὑρέθηκεν νὰ τόνε βάλῃ κάτω. 

Ἔβλεπεν τὰ φουσσάτα του καὶ τὰς παραταγάς του, 
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τὴν παρρησίαν τὴν πολλήν, πλοῦτον καὶ τὰς τιμάς του. 

Εὐφραίνετον κὴ ἀγάλλετον πῶς εἶχεν ξωρθωμένα 

τὰ παλληκάρια τἄμμορφα καὶ τὰ χαριτωμένα. 

Καὶ ἡ λαμπρὰ καὶ θαυμαστὴ αὕτη ἡ σύζυγός του, 

κάστρη καὶ χώρας εἴχασιν γι’ αὐτὴν τὸ ἐδικός του.  

35 Ἄλλη οὐκ ἦτον σὰν αὐτὴν εἰς εὐγένειαν κτισμένη, 

εἰς κάλλος καὶ εἰς ἀρχοντιὰν ἤτονε τιμημένη· 

ἀνδρόγυνον ὀρεκτικόν, ’ς τὸν κόσμο ἠγαπημένον, 

τὴν κρίσιν τους ἐκάμνασιν, σὰν ἦτον τὸ γραμμένον· 

καὶ κάμασιν εἰς ἀριθμὸν σωστοὺς σαράντα χρόνους,  

40 ἄτεκνοι τοὺς ἐπέρασαν, εἶχαν μεγάλους πόνους. 



 

 

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.» 

Διήγησις εξαίρετος ερωτική και ξένη του Ιμπερίου θαυμαστού και κόρης Μαργαρώνης, Πρόλογος, στίχοι 13-52. 
 

Εἶχαν καρδίαν φλογερὴν καὶ τὴν μεγάλην λύπη 

καὶ πόνους ἀναρίθμητους πῶς τέκνον τοὺς ἐλλείπει. 

Καὶ πλήρωμαν τῶν ἡμερῶν καὶ τῶν σαράντα χρόνων 

χάριν τοὺς ἔποικεν θεός, ἔπαψέν τους τὸν πόνον, 

45 ἀξίωσεν τὴν ῥήγισσαν σὲ κεῖνον ὁποῦ πόθει 

καὶ τὴν γαστέραν ἔπλησεν, ἤγουν καὶ ἐγγαστρώθη. 

Χαρὰν εἶχαν ἀνώδυνον, χαιρόμενοι, σκιρτῶντες, 

παιγνίδια παίζανε πολλά, εὔμορφα τραγουδῶντες. 

Λέγω ἀφ’ οὗ συνέλαβεν ἡ κόρη τὴν γαστέραν, 

50 εἶχαν χοροὺς καὶ σκιρτισμοὺς ἅπαντες κάθα ̔μέραν· 

ἐγέννησεν γὰρ τὸν υἱόν, τὸν θαυμαστὸν αὐτῆνον, 

Ἠμπέριον τὸν ἔβγαλαν εἰς ὄνομαν ἐκεῖνον. 
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