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ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ 
ΣΕ ΚΩΔΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ TOT IH' ΑΙΩΝΑ 

ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΩ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της σύντομης ανακοίνωσης μου, αι

σθάνομαι την ανάγκη να εξομολογηθώ ότι βρίσκομαι, σε κάποια α

μηχανία, καταπιανόμενος με θέμα το όποιο επί μακρό χρονικό διάστημα 

και άπο τα νεανικά του χρόνια είχε απασχολήσει σοβαρά τον Λέανδρο 

Βρανούση και το όποιο είχε επεξεργαστεί και προσεγγίσει με τη γνωστή 

του ευρυμάθεια, υπευθυνότητα και την ποιητική του ευαισθησία. 1 Δυστυ

χ ώ ς όμως δεν πρόλαβε να δώσει στη δημοσιότητα, στην τελική του μορ-

φή, το πλούσιο υλικό γ ια τη φαναριώτικη ποίηση του 18ου, κυρίως, αιώνα 

πού είχε συγκεντρώσει και επεξεργαζόταν. 

Ά λ λ α ας άφήσομε, κ α τ ' αρχήν, τόν 'ίδιο τον Α. Βρανούση να μας μι

λήσει γ ια το θέμα: «... μακρυα άπο τα ψυχωφελή αναγνώσματα της έμ

μετρης πολυλογίας του Δαπόντε, ή νέα γενεά, στις όχθες του Βοσπόρου 

και του Δούναβη, στα μεγάλα κέντρα του Ε λ λ α δ ι κ ο ύ καί απόδημου Ε λ 

ληνισμού, καλλιεργεί την εύρυθμη ερωτική στιχοπλοκία καί διαμορφώνει 

τη Φαναριώτικη ποίηση, αυτήν πού ιδιαίτερα αγάπησε ή λόγια Μούσα 

των τελευταίων δεκάδων τοΰ 18ου αιώνα καί των πρώτοον μετά τό 1800 

χρόνων. Ά β α θ η αίσθηματολογία, εξεζητημένη επίδειξη πάθους, στιχουρ

γικά παιγνιδίσματα, ικανά καί σε μικρή μονάχα δόση να φέρουν αφόρητη 

πλησμονή στο σημερινό αναγνώστη, βρήκαν πρόθυμη θεραπαινίδα τήν 

καινούργια τάξη των λογίων, πού παραγκώνιζε τή μεσαιωνική φοβία της 

αμαρτίας, γ ια να τραγουδήση τα ξένοιαστα νιάτα, τα πάθη της καρδιάς 

καί τις χαρές της ζωής. Ή ήθικοδιδακτική στιχουργία παραχωρεί τή θέ

ση της στο ερωτικό τραγούδι. Σπάνιο να βρή κανείς στα στιχουργικά αυτά 

κατασκευάσματα άπλο καί ειλικρινές τό π η γ α ί ο αίσθημα. Οι χαμηλόφω

νες εκμυστηρεύσεις άργησαν να βρουν τήν έκφραση τους. Εύκολα όμως 

κ' εντυπωσιακά είναι τα κραυγαλέα αναστενάγματα». 2 

1. Βλ. Λ. Ι. Βρανούση, Οί Πρόδρομοι, Βασική Βιβλιοθήκη «Άετοΰ», άρ. 11, 

'Αθήναι [1955], σ. η ' - . ' , 65-77. 

2. Λ. Ι. Βρανούση, Οί Πρόδρομοι, σ. η ' . 
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"Ενας άλλος μεγάλος μελετητής και εκφραστής της νεοελληνικής παι

δείας και γραμματείας, δ Κ. Θ. Δημαράς, σημείωνε σχετικά: «Οι Φανα-

ριώτες σ' αυτή τήν περίοδο έκαλλιεργούσαν με τήν γαλλική έλαφράδα, 

πού έβρισκε ανταπόκριση στην δική τους διάθεση, ένα ελαφρό ποιητικό 

είδος: ερωτικά ποιήματα με πολλή μελαγχολία και θλίψη, δπου σμίγουν 

ό δυτικός προρωμαντισμος με το λάγγεμα το ανατολίτικο. Ή γλώσσα 

τους, πιστή απεικόνιση της λαλουμένης μέσα στους φαναριώτικους κύ

κλους, έχει συχνά αφόρητο ποσοστό άπο τούρκικες λέξεις. Κάποτε οί κα

λύτεροι άπα τους στιχοπλόκους αυτούς κατορθώνουν να φθάσουν σε κά

ποιες επιτεύξεις». 3 

Τ α φαναριώτικα στιχουργήμ,ατα, ανώνυμα και άτιτλα, απετέλεσαν. 

ως γνοοστό, τήν κύρια ποιητική π α ρ α γ ω γ ή των προεπαναστατικών χρο

νών του 18ου και 19ου αιώνα καί αποτελούν έκφραση της αστικής κοινω

νίας των μεγάλων κέντρων του τότε Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολης 

(Φαναριού κυρίως), Σμύρνης, καθώς και πόλεων των Παραδουνάβιων ' Η 

γεμονιών, 'Ιασίου καί Βουκουρεστίου, δπου κυριαρχικό ρόλο ασκούσε σε 

δλες τις εκφάνσεις της ζωής το ελληνικό στοιχείο. 

Τ α στιχουργήματα αυτά, με τα οποία οί ανώνυμοι δημιουργοί τους 

υμνούσαν τον έρωτα άλλα καί διεκτραγωδούσαν περισσότερο τα βάσανα, 

τις πίκρες καί τους στεναγμούς της ζωής, τις μεταβολές καί τα γυρίσμα

τα της τύχης, είχαν ευρύτατη διάδοση, κυκλοφορούσαν κατά εκατοντάδες, 

με τα όμοια καί μονότονα μοτίβα τους, τραγουδιόνταν με τή μουσική τους 

στα φαναριώτικα σαλόνια καί με τήν προσποιητή αμεριμνησία και την 

κομψή τους εκζήτηση συγκινούσαν καί έτερπαν το ελληνικό κοινό των 

προεπαναστατικών χρόνων, 4 ενώ ήδη είχαν φθάσει καί στον ελληνικό χ ώ 

ρο τα ριζοσπαστικά καί φιλελεύθερα μηνύματα τοΰ Ευρωπαϊκού Διαφω

τισμού καί ορθολογισμού. 

Ό Σκαρλάτος Βυζάντιος, επιφανής φαναριώτης κι αυτός, μή διακεί-

3. Κ. Θ. Δημαρά, 'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας άπο τις πρώτες ρί
ζες ώς τήν εποχή μας, 'Αθήνα 1985 7, σ. 169. 

4. Λ. Ι. Βρανούση, Οί Πρόορομοι, σ. η ' , ι , 65-66· 'Αριάδνης Καμαριανοΰ, 
«Ααϊκά τραγούδια καί φαναρια>τικα στιχουργήματα Ελλήνων καί Ρουμάνων του 
18ου καί 19ου αιώνος», Λαογραφία 18 (1959) 101-102, 109" Ν. Σβορώνου, «Μια 
χειρόγραφη ανθολογία (μισμαγιά) με τραγούδια ελληνικά καί τουρκικά καί δύο εθνι
κά στιχουργήματα», 'ΊΞλληνογαλλικά - Αφιέρωμα στον Roger Milliex για τα πε
νήντα χρόνια της ελληνικής παρουσίας του, Έ τ α ι ρ . Έλλην. Αογοτεχν. καί Ί σ τ ο ρ . 
'Αρχείου, 'Αθήνα 1990, σ. 599, 601-604· "Αντειας Φραντζή, Μισμαγιά - 'Ανθολό
γιο φαναριώτικης ποίησης κατά τήν έκδοση Ζήση Δαούτη (1818), 'Αθήνα [1993], 
σ. 13-18, 33-44. 
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μένος ευνοϊκά στην ασταμάτητη και πληθωρική αύτη ποιητική πλημμύρα 

τών παλαιών λογίων της τάξεως του, π α ρ ' όλες του τις επιφυλάξεις, στα 

1869 αποτιμά ως έξης τα φαναριώτικα στιχουργήματα και τους δημιουρ

γούς τους: «Και ταύτα πάντα ήρεσκον, ευδοκιμούν, άπεστηθίζοντο, έτρα-

γωδουντο, άντεγράφοντο ! ΟΊ δε ποιηταί αυτών άντημείβοντο, έπευφη-

μοΰντο, ήσαν περιζήτητοι* πόσα ρόδινα χείλη δεν τοις έμειδίασαν; πόσοι 

ωραίων οφθαλμοί δεν τους έκρυφοχαιρέτησαν; διότι πάσα εποχή έχει τα 

θέλγητρα της, το πνεύμα της, τους έποποιούς τ η ς » . 5 

Ό 'Αλέξανδρος Ίΐοΰτσος (1803-1863), υπαινισσόμενος τήν επίδραση 

της φαναριώτικης στή νεότερη ποίηση μας, αρχίζει το ποίημα του « Ή 

Ιστορία της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας» με τους στίχους: 

Εις τον ώραΐον Βόσπορον, εις της τρνφής τα στήθη, 

ή ποίησις της νέας μας 'Ελλάδος εγεννηθη. 

* 

Σ τ ι ς χειρόγραφες ανθολογίες πού περιέχουν συλλογές φαναριώτικων 

τραγουδιών, τις γνωστές μέ τον τουρκικό όρο «μισμαγιά» ή «μετζμουάς» 

(άπο τήν τουρκική λέξη m e ç m u a = ανθολογία, συλλογή), 6 οι όποιες έ

χουν επισημανθεί και τών οποίων, λίγο-πολύ, έχουν παρουσιασθεί, συνο

π τ ι κ ά και γενικά τουλάχιστον, τα περιεχόμενα, 7 θα πρέπει να προστεθεί 

και μια άλλη παρόμοια μεγάλη συλλογή σε ιδιωτικό κώδικα, πού έχω 

5. Σ . Δ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολις η περιγραφή τοπογραφική, αρχαιο

λογική και ιστορική της περιωνίψου ταύτης μεγαλοπόλεως και τών εκατέρωθεν τον 

κόλπου και τον Βοσπόρον προαστείων αντής..., τ . 3, Άθήνησιν 1869, σ. 605. 

6. Για τη σημασία και τη χρήση τοϋ δρου (ψ-ΐσμαγιά» βλ. "Αντειας Φραντζή, 

Μισμαγιά - 'Ανθολόγιο φαναριώτικης ποίησης..., σ. 11, δπου και ή σχετική αναλυ

τική βιβλιογραφία (σημ. 1). 

7. Βλ. 'Αριάδνης Καμαριανοΰ, «Λαϊκά τραγούδια και φαναριώτικα στιχουργή

ματα...», Λαογραφία 18 (1959) 94-112· Παν. Μουλλα, «Μεταφράσεις και πρωτότυ

πα κείμενα άπο τον 18ο αιώνα», Ό Ερανιστής 3 (1965) 215-217· Δημ. Σ π ά θ η , 

«"Αγνωστες μεταφράσεις Μεταστάσιου και πρωτότυπα στιχουργήματα. "Ενα χειρό

γραφο του 1785», Ό Ερανιστής 16 (1980) 239-284· Ν. Σβορώνου, «Μια χειρόγρα

φη ανθολογία (μισμαγιά)...», Έλληνογα/.λικα - "Αφιέρωμα στον Roger Millier, 

'Αθήνα 1990, σ. 599-621· "Αντειας Φραντζή, Μισμαγιά, σ. 19-33, 256-282. Για τις 

έντυπες ανθολογίες και άλλου εϊδους συλλογές φαναριώτικων λυρικών ποιημάτων 

βλ. Γ. Π . Σαββίδη, «Στοιχειώδεις πίνακες για την μελέτη Φαναριωτών ποιητών και 

στιχουργών» («Α. Πρώτοι στίχοι φαναριώτικων τραγουδιών και ποικίλων στιχουρ-

γημάτων από οκτώ εκδόσεις της Βιέννης, 1790-1818», «Β. Πρώτοι στίχοι από στι

χουργήματα εντύπων μεταφράσεων, 1794-1820»), Μολνβδοκονδνλοπελεκητής 3 

(1991) 31-53. 
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στην κατοχή μου και με την παρουσίαση του οποίου θα ασχοληθούμε τώρα. 

Ό κώδικας αυτός είναι χαρτώος, διαστάσεων 22 Χ 16,5 εκατοστών. 

Είναι δεμένος, με στάχωση δερμάτινη της εποχής (18ος od.), με εκτυπα 

κοσμήματα και παραστάσεις στη βύρσινη επένδυση, τη Σταύρωση του 

Χρίστου, σέ ρομβοειδές πλαίσιο, στην πρόσθια οψη, και την προσωπογρα

φία κάποιου ηγεμόνα ή πρίγκιπα τών Παραδουνάβιων Η γ ε μ ο ν ι ώ ν , άφοΰ, 

Οπως θα δούμε, το χειρόγραφο προέρχεται άπο την Ρουμανία. Δυστυχώς 

δεν υπάρχει επιγραφή πού θα βοηθούσε στην ταύτιση τού εικονιζόμενου. 

Ό κώδικας αποτελείται άπο 424 σελίδες, 5 φύλλα στην αρχή χωρίς 

αρίθμηση, και άλλα 19 στο τέλος, επίσης χωρίς αρίθμηση, άπο τα όποια 

τα περισσότερα είναι άγραφα. Ή σελιδαρίθμηση 1-424 έχει τεθεί με το 

χέρι τού άγνωστου κωδικογράφου. 

Το χειρόγραφο είναι γραμμένο ολόκληρο άπο τον 'ίδιο γραφέα. Ή 

γραφή, λεπτόγραμμη, είναι σταθερή και ευανάγνωστη, ή συνηθισμένη της 

εποχής, οχι δμως ιδιαίτερα καλλιγραφική. 'Ορθογραφικά λάθη υπάρχουν 

αρκετά. 

Σ τ ή σελίδα 424, μετά το τέλος τών φαναριώτικων στιχουργημάτων, 

με δύο μονοκονδυλιές υπογράφει ό κτήτορας τού χειρογράφου Θεοδωρά

κης 'Ιουλιανός, ενώ στή συνέχεια, ακριβώς άπο κ ά τ ω , με το 'ίδιο μελάνι 

γράφει και το πλήρες κτητορικό του σημείωμα: Kai τόδε συν τοϊς άλλοις 

Θεοδωράκη ,Iov?uavov. " Ο π ω ς δείχνει το είδος τής γραφής και το διαφο

ρετικό μελάνι, ό κτήτορας δεν ταυτίζεται με τον κωδικογράφο, ό οποίος 

παραμένει άγνωστος. 

Βέβαιη πάντως είναι ή ρουμανική προέλευση τού κώδικα, δπως απο

δεικνύει, στο πρώτο χωρίς αρίθμηση φύλλο όπου αρχίζει «πίνας» περιε

χομένων, σφραγίδα τού γνωστού Ίατροφιλόσοφου-γυναικολόγου, πού έζη

σε και έδρασε στην Κωστάντζα τής Ρουμανίας κατά το πρώτο μισό τού 

αιώνα μας, "Εκτορα Σαραφίδη, ό όποιος έχει δημοσιεύσει και ειδική δια

τριβή το 1940 γ ια τήν πολύπλευρη δράση και τήν προσφορά, κοινωνική 

και πνευματική, τών Ε λ λ ή ν ω ν γιατρών τής Ρουμανίας κατά τή φαναριώ

τικη κυρίως και τή μετέπειτα περίοδο. 8 

Ή προέλευση άπο τήν Ρουμανία τού παρουσιαζόμενου κώδικα δεν εί

ναι, στην προκειμένη περίπτωση, χωρίς ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου 

ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα τών Παρίστριων 'Ηγεμονιών (Βουκουρέστι, 

Ί ά σ ι κ.ά.) υπήρξαν κι αυτά εστία και βασικός χώρος όπου καλλιεργήθηκε 

8. Βλ. Έ κ τ . Σαραωίδου, "Ελληνες ιατροί εν Ρουμανία, Πραγματεία!, της 'Α

καδημίας 'Αθηνών, τ. 12, Έ ν 'Αθήναις 1940. 
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καί άνθισε ή φαναριώτικη ποιητική π α ρ α γ ω γ ή . "Αλλωστε, αρκετά χειρό

γραφα της Ρουμανικής 'Ακαδημίας στο Βουκουρέστι, ελληνικά καί ρου

μανικά, περιέχουν συλλογές φαναριώτικων τραγουδιών, τίς όποιες έχει 

μελετήσει ή 'Αριάδνη Καμαριανού. 9 Ά λ λ α και ό γνωστός κώδικας του 

Μουσείου Μπενάκη, του έτους 1785, πού περιέχει μεταφράσεις έργων 

του Μεταστάσιου κ.ά., καθώς και 21 ανώνυμα και άτιτλα στιχουργήματα, 

προέρχεται κι αυτός από τό Βουκουρέστι. 1 0 

Στην π ρ ώ τ η έντυπη νεοελληνική ανθολογία φαναριώτικης ποίησης 

(Βιέννη 1818) ό Θεσσαλός εκδότης της Ζήσης Δαούτης, απευθυνόμενος 

Προς τους άναγινώσκοντας, σημειώνει τα εξής χαρακτηριστικά πού φα

νερώνουν τή στενή σχέση των φαναριώτικοι στιχουργημάτων με τίς Π α 

ραδουνάβιες 'Ηγεμονίες : Είς Ίάσιον καί Βονκονρέστιον ευρισκόμενος προ 

χρόνων ήδη ικανών, εσύναξα από διάφορα καταστιχάκια (κοινώς μισμαγιά 

λεγόμενα) τών φίλων μου διάφορα στιχουργήματα, από τα όποια απεφά

σισα, δια παρακινήσεως τινών φίλων μου, να τνπώσο) όσα βλέπετε είς τό 

παρόν βιβλιάριον... "Αν εξενρα τίνων φιλογενών είναι τα παρόντα στι

χουργήματα, ήθελ' άφενκτίος αναφέρει ενταύθα καί τα τίμια αυτών ονό

ματα' με τό να μοί είναι όμοις άγνωστα, τα αποσιωπώ μεν εις την εϊδη-

σίν μου ταύτην, ευχαριστώ δε άλλως αυτούς πολλά ευγνωμόνοίς, και από 

μέρος μου και από μέρος άλλων πολλών, δια τον κόπον, δν κατέβαλον δια 

νά στιχουργήσωσι ταϋτα· είς τά οποία, αν οι φιλόκαλοι άναγνώσται εϋ-

ρωσι προς τό ήδύ της αναγνώσεως και τό ήθικώις ώφέλιμον ύποκεκρυμ-

μένως άναμεμειγμένον, είς αυτούς ν' άποδύίσοίσι τον επαινον καί την εύ-

χαρίστησιν διότι εγώ είμαι μόνον τό όργανον της εκδόσεοις.11 

Τό χειρόγραφο μ,ας, γ ια τό όποιο γίνεται λόγος, δέν είναι χρονολογη

μένο, άφοΰ, Οπως είπαμε, δέν έχει κο^δικογραφικύ σημείωμα. Ή παλαιό

τερη ρητή χρονολογική μαρτυρία πού άπαντα είναι τό έξης μεταγενέστε

ρο σημείοομα στή σελίδα 129: Είς τους 1808 είναι από κτίσεοίς 7316. 

"Εχομε λοιπόν κ α τ ' αρχήν τό έτος 1808 ασφαλές t e r m i n u s a n t e q u e m 

9. Βλ. 'Αριάδνης Καμαριανοΰ, «Λαϊκά τραγούδια καί φαναριώτικα στιχουργή
ματα...», Λαογραφία 18 (1959) 94-1 12 (κυρίως 100-109). Βλ. καί "Αντειας Φραντζή, 
Μια μαγιά, σ. 23. 

10. Δημ. Σπάθη, ό'.π., σ. 241. 
11. Ίιάφορα ηθικά καί αστεία στιγουργήματα, εκδοθέντα νπο Ζήση Λ α

ού τ η του εκ Τνρνάβον της θεσσα/.ίας και τντκυΟέντα δια δαπάνης τών εί/.ικρινε-
στάτων και φιλογενεστάτων φίλων τον... Έ ν Βιέννη της Άουστρίας.. . 1818, σ. 5-6. 
Βλ. καί Α. Ι. Βρανούση, Ο! Πρόδρομοι, σ. 69 - "Αντειας Φραντζή, Μισμαγιά, σ. 223-
224 (στις σ. 49-220 ανατυπώνεται πλήρης ή ανθολογία του Ζ. Δαούτη). 
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γ ια το χρόνο πού γράφτηκε 6 κώδικας. Σ τ α χωρίς αρίθμηση φύλλα προς 

το τέλος υπάρχει επίσης ή χρονολογία 1825, με ημερομηνίες 'Ιουνίου 5 

και 10. 

Σ τ ο παράφυλλο το επικολλημένο στο εσωτερικό της πρόσθιας πινακί

δας της στάχωσης διαβάζομε την ενθύμηση: 12 'Ιανουαρίου 826 έσιμφο-

νίσαμεν την δούλαν Μαριόραν. Το βαπτιστικό της αναφερόμενης εδώ υπη

ρέτριας είναι τυπικό φαναριώτικο όνομα. 

Στην ακριβέστερη χρονολόγηση του κώδικα, σε συνδυασμό με τίς προ

αναφερθείσες σημειώσεις, βοηθεΐ το στη σελίδα 27 και έξης περιεχόμενο 

κείμενο με τον τ ίτλο: Καλεντάριον παντοτινον μεταγ?.ωττισθεν εκ της λα-

τινίδος φωνής εις πεζην διάλεκτον δηλοϋν τι μ ε λ λ ε ι γενέσθαι 

εις τα κάτωθεν σημειωθέντα ετι [sic] και καθ' εξής: 1722, 1750, 1778, 

1806, 1834, 1862, 1890 και 1918. Ε π ο μ έ ν ω ς το «καλεντάριον» αυτό θα 

πρέπει να έχει γραφτεί κατά το έτος 1722 ή λίγο πριν ά π ' αυτό, άφοΰ 

αναφέρεται σε προβλέψεις μετεωρολογικών φαινομένων και αστρολογικές 

προφητείες, με βάση τα ζώδια, άπο του έ'τους 1722 και έξης. 

"Ομως ό κώδικας αποτελεί, δπως φαίνεται, αντίγραφο παλαιότερου, 

και με πιθανότητα μπορεί να χρονολογηθεί στα μέσα ή στο β' μισό του 

18ου αιώνα. 

Τ α φαναριώτικα τραγούδια, πού μας ενδιαφέρουν, καταλαμβάνουν 

τίς σελίδες 267-424 του κώδικα. Είναι γραμμένα κατά στίχους, χωρίς τη 

μουσική τους. Φέρουν τον τ ίτλο: Ίδοϋ σημειώνομαι καϊ μερικά τραγούδια. 

Προτού ασχοληθούμε με τα φαναριώτικα ποιήματα, δίνομε μία σύν

τομη περιγραφή των περιεχομένων στις σελίδες 1-266, πού προηγούνται: 

1 (σ. 1-26): Καλεντάριον τα νυν πρώτον εις άπλήν των Βλαχών γλώσ-

ααν τύπω δοθέν από της σλωβανικής γλώττης μεταφρασθέν δεικνύων 

από αψλ°" έτος μέχρι χρόνων εκατόν... 

2 (σ. 27-51): Το δεύτερο «καλεντάριο» πού αρχίζει άπο το έτος 1722, 

και τοΰ οποίου τον τίτλο ήδη αναφέραμε. 

3 (σ. 52-70): Βιβλίον δια κάθε συλλογισμον τοϋ ανθρώπου όπου ήθελε 

άγαπήση να εγνωρίση κακόν η καλόν κατά την φανέρωσιν τών τριών 

ζαρύον. 

4 (σ. 71-74): Φυσιογνωμικον δια να εγνωρίση τινάς τον άνθρο^πον. 

5 (σ. 75-77): Περί τών 12 ζωδίοιν και περί τοϋ σώματος τοϋ άνθρωπου 

όπου μερίζεται κατά τα 12 ζώδια. 

6 (σ. 78-103): Περί τών 12 ζωδίων καί τών γενηθέντων άρσενικον ή 

θηλυκον εις το κάθε ζώδιον και τι δηλοϊ. 
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7 (σ. 104-116): Περί τών ήμερων της εύδομάδος και εν ποία ήμερα γε-

νηθή άρσενικον ή θηλνκον τι δηλοϊ. 

8 (σ. 116-122): Περί βροντής τον κάθε μηνός, είς οποίαν ήμέραν τύχη, 

τι δηλοϊ. 

9 (σ. 123-128): Περί σεισμού' όταν γίνεται είς τον μήναν ή ήμέραν ή 

νύκτα, τι δηλοϊ. 

10 (σ. 129-137): Περί της βασιλείας των 12 ζωδίων, και ποίον βασιλεύει 

τον κάθε χρόνον, και τί μέλλει γενέσθαι. 

11 (σ. 138-140): Τον σοφωτάτου Γαληνού δίαιτα άκρηβής περί των τεσ

σάρων στοιχείων τού χρόνον και περί καταστάσεως υγείας άνθρωπου 

και της κατασκευής αυτού. 

12 (σ. 141-146): Άστραμψύχου όνειροκρητικον κατά άλφάβητον δια 

στίχων ιαμβικών. 

13 (σ. 147-159): "Ετερον όνειροκριτικον κατά άλφάβητον δια στίχων 

ιαμβικών, Νικυφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 

14 (σ. 160-193): 'Ονείρων κρίσεις σύντομος και αληθείς λίαν, ας φησιν 

είναι Γερμανού τού αγιοτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεοίς ιφευ-

ρέματα' κατά άλφάβητον. 

15 (σ. 194-202): "Ισον άπαράλακτον τού προτοτύπου χατσιριφίου τού 

σουλταν Σελήμ δια τον άνακινισμον τού μοναστηρίου Ξηροποτάμου 

και δια τα λοιπά προνόμια και άσυνδωσίας οπού έχάρισεν όταν έκυ-

ρίευσεν την Αΐγυπτον. 

16 (σ. 205-266): Διήγησις τών σνμβάντων τω τε Βεφα και Μιχρή, βα

σίλευαν παισί' συγγραφεϊσα και μεταγλιοττισθεϊσα εκ της 'Οθωμα

νών γλώττης δια στίχων πολιτικών προς χάριν τών άναγινωσκόντων, 

υπ ανωνύμου τινός. 

Πρόκειται γ ια εκτενές ερωτικό στιχούργημα πού αποτελείται άπο 

1420 ομοιοκατάληκτους δεκαπεντασύλλαβους στίχους και άλλους 40 οκτα

σύλλαβους πού απευθύνονται «τω φιλαναγνώστη». 

' β φίλε μου, μη βαρεθής ετούτην την φυλλάδα 

νά την διάβασης μια φορά οτ έχει νοστιμάδα' 

δτ έχει εύγένειαν πολλ^ήν και έγλεντζέ μεγάλο, 

έτζι σε μένα φαίνεται, δεν ξεύρω μήποας σφάλ.λω. 

'Αληθινά ή γεύματα τούτη ή ιστορία 

αν λέγγι, δεν ενέχομαι εις την κατηγορία' 
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διατί εμεταγ?χοττισα μόνον εγώ τα δσα 

ηνοα άπα την τονρκικην εις την δικήν μας γλώσσα. 

17 'Ακολουθούν (σ. 267-424) τα φαναριώτικα στιχουργήματα, συνολικά 

175. Ή αρίθμηση των στιχουργημάτων 1-175 είναι δική μου. 'Επειδή 

ε/ει εκπέσει ένα φύλλο, λείπουν δηλαδή οι σελίδες 357 και 358, πιθανόν 

να υπήρχαν ακόμη 1-2 επί πλέον στιχουργήματα. "Ας σημειωθεί δτι το 

υ π ' αριθ. 9 8 εΐναι κολοβό, ενώ το 99 ακέφαλο. Σ τ ή σ. 401 υπάρχει ή έξης 

σημείο^ση, γραμμένη με έξυπνο και λεπτό χιούμορ: βιβλίον εξέρετον δια 

την πυρ καϊάν: ~ 

Τ α εν λόγω στιχουργήματα, δεκαπεντασύλλαβα κατά το πλείστον ή 

οκτασύλλαβα, ομοιοκατάληκτα κατά ζεύγη, έχουν δλα τα τυπικά γνωρί

σματα της φαναριώτικης ποίησης. Είναι άτιτλα καί ανώνυμα, με κυρίαρ

χο στοιχείο τήν κενή ώραιολογία και λεξιθηρία, τήν ηθικολογία καί τον 

διδακτισμό, τον έρωτα, τις ρομαντικές περιγραφές, τον πόνο καί τή θλί

ψη, το εύμετάβολο της τύχης, το πρόσκαιρο της ευτυχίας, τους στεναγ

μούς της καρδιάς καί τους κλαυθμούς της ψυχής. 

'Ελέγχοντας καί συγκρίνοντας τα ini t ia, τις αρχές, των 174 στιχουρ-

γημάτων (το 99° είναι ακέφαλο) προς τα in i t ia των ποιημάτων άλλων 

συλλογών, χειρογράφων ή εντύπων, όσες μου ήσαν προσιτές, διεπίστωσα 

ότι 147 ά π ' αυτά τα στιχουργήματα δεν απαντούν στις άλλες γνωστές 

συλλογές. 

'Αντίθετα, είκοσι (20) στιχουργήματα απαντούν καί στο χειρόγραφο 

Γραμματικού, πού χρονολογείται στους μετά το 1770 χρόνους καί περιέ

χει 230 τραγούδια καθώς καί δύο εκτενή ποιήματα αναφερόμενα στο ρω-

σοτουρκικο πόλεμο τοΰ 1770. 1 2 "Ενα (1) μόνο υπάρχει καί στο χειρόγρα

φο Ή λ ι ά σ κ ο υ Ύίωτ-ηρίου ή Σωτήρογλους, πού χρονολογείται στα τέλη του 

18ου αιώνα καί περιέχει 44 στιχουργήματα ελληνικά (χωρίς να υπολογι

σθούν καί τα καραμανλίδικα). 1 3 Τρία (3) επίσης απαντούν καί στο χειρό

γραφο Ραιδεστηνοΰ, πού χρονολογείται στις αρχές τού 19ου αιώνα και 

περιέχει 124 στιχουργήματα. 1 4 Ε π τ ά (7) απαντούν καί στον κώδικα 1428 

12. Βλ. "Αντειας Φραντζή, Μισμαγιά, σ. 19 (δπου περιγραφή τοϋ χειρογράφου 
καί ή σχετική προς αυτό βιβλιογραφία) καί 256-263 (δπου αλφαβητικό ευρετήριο 
των πρώτων στίχων τών ποιημάτων). 

13. Π . ΛΙουλλά, «Μεταφράσεις καί πρωτότυπα κείμενα άπο τον 18ο αιώνα», 
Ύ) 'Ερανιστής 3 (1965) 215-217· "Αντειας Φραντζή, Μισμαγιά, σ. 20-21 (δπου πε
ριγραφή τοϋ χειρογράφου καί ή σχετική βιβλιογραφία). 

14. "Αντειας Φραντζή, Μισμαγιά, σ. 22-23 καί 263-268 (δπου αλφαβητικό 
ευρετήριο τών πρώτων στίχων τών ποιημάτων). 
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Μονής Βατοπεδίου, την περίφημη Μελπομένη τοΰ χ ι ώ τ η άρ/ιδιακόνου 

'Αντιοχείας καί μουσικοδιδάσκαλου στο Ί ά σ ι Νικηφόρου Καντουνιάρη, 

πού γράφτηκε το Νοέμβριο του 1818 και περιέχει, με τη μουσική τους, 

272 άσματα (μερικά ά π ' αυτά και στην τουρκική, αραβική, γαλλική και 

ι ταλική) . 1 5 Τον κώδικα αυτό, πλήρη, σε φωτογραφίες, έχει το Κέντρο 

Έρεύνης Μεσαιωνικού και Νέου Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ . 1 6 Δώδεκα (12) από τα ποι

ήματα του κώδικα μας υπάρχουν και στο πολυσυζητημένο βιβλίο "Ερωτος 

'Αποτελέσματα του 'Ιωάννη Κ α ρ α τ ζ ά 1 7 πού τυπώθηκε στη Βιέννη το 

1 7 9 2 , 1 8 ενώ, τέλος, ένα (1) μόνο άπαντα και στην έντυπη ανθολογία του 

Θεσσαλού Ζήση Δαούτη Διάφορα ηθικά και αστεία στιχουργήματα..., 

πού τυπώθηκε στη Βιέννη το 1818 και περιλαμβάνει 67 π ο ι ή μ α τ α . 1 9 

15. Βλ. S. Eus t rad iades-Arcadios Vatopedinos , Catalogue of the Greek 

Manuscripts in the Library of the Monastery of Vatopeali on Mount Athos 

( H a r v a r d Theological Studies , XI), Cambr idge 1924 [ = φωτοανατ. New York 

1969], σ. 227 = Κατάλογος των εν τη 'Ιερά Movfj Βατοπεδίου όποκειμένων κωδί-

κων, 'Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη, τ . 1, P a r i s 1924. Οι συντάκτες τοϋ Καταλόγου, δ.π., 

έχουν παραναγνώσει και δημοσιεύουν ώς επώνυμο του άρχιδιακόνου Νικηφόρου 

«Ναυτουνιάρης» αντί τοϋ σωστού «Καντουνιάρης». Για το Βατοπεδινο μουσικό χει

ρόγραφο Μελπομένη βλ. και "Αντειας Φραντζή, Μια μαγιά, σ. 22. 

16. Τις φωτογραφίες αυτές τοϋ Βατοπεδινοΰ κώδικα χρησιμοποίησα και συνέ

κρινα τα περιεχόμενα του προς τα στιχουργήματα του παρουσιαζόμενου εδώ κώδικα. 

'Από τα επτά κοινά στιχουργήματα τα εξι φέρονται στο Βατοπεδινο κώδικα ώς μου

σικά μέλη του ΙΙέτρου ΙΙελοποννήσιου, του γνωστού δομέστικου (περ. 1764-1771) 

και κατόπιν λαμπαδάριου (1771 - f 1778;) της Μεγάλης 'Εκκλησίας. 

17. Το πρόβλημα τοϋ συγγραφέα τοϋ έργου έλυσε πρόσφατα ό H a n s Eideneier, 

« Ό συγγραφέας τοϋ ""Ερωτος αποτελέσματα"», Θησαυρίσματα 24 (1994) 282-

285. Για τον Ί ω . Καρατζά βλ. "Ολγας Κατσιαρδη-Hering, « Ή βιβλιοθήκη τοϋ Κύ

πριου λόγιου 'Ιωάννη Καρατζά. Σκέψεις γύρω άπα τον πνευματικό του άξονα», Άφι-

έρωμα στον πανεπιστημιακό όάσκαλο Βασ. Β?.. Σφνρόερα από τους μαθητές τον, 

'Αθήνα, «Λύχνος», 1992, σ. 202-226. 

18. 'Ανατύπωση τοϋ βιβλίου "Ερωτος "Αποτελέσματα έγινε πρόσφατα με επι

μέλεια τοϋ Μ. Vitt i , 'Αθήνα, 'Εκδόσεις «'Οδυσσέας» (α' εκδ. 1989, β' εκδ. 1993). 

'Αλφαβητικό ευρετήριο των πρώτων στίχων των ποιημάτων τοϋ έργου παρέχουν ή 

"Αντεια Φραντζή, Μισμαγιά, σ. 269-274, καί ό Γ. Π . Σαββίδης, Μολυβδοκονδυλο-

πελεκητής 3 (1991) 32-47. Για το βιβλίο "Ερωτος 'Αποτελέσματα βλ. καί την πρό

σφατη μελέτη τοϋ Γ. Κεχαγιόγλου «Από τα Έρωτος αποτελέσματα του Ι. Καρατζά 

ως τον Θέρσανδρο του Ε. Φραγκούδη: στις απαρχές της Νεοελληνικής και της νεό

τερης Κυπριακής πεζογραφίας», σημείο 4 (1996) 115-136 (κυρίως σ. 120-130, όπου 

καί ή παλαιότερη καί νεότερη σχετική βιβλιογραφία). 

19. Για την ανθολογία αύτη βλ. παραπάνω, σ. 47 καί σημ. 11. 'Αλφαβητικό 

ευρετήριο των πρα>των στίχων των ποιημάτων της ανθολογίας τοϋ Ζ. Δαούτη δημο

σιεύει ή "Αντεια Φραντζή, Μισμαγιά, σ. 279-282. 
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Ή σελίδα 267 του χειρογράφου, δττου ή αρχή των φαναριώτικων 

στιχουργημάτων. 
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Τ α στίχουργήματα του κώδικα πού παρουσιάσαμε, δσα απαντούν και 

στις άλλες συλλογές, λίγα τον αριθμό, φαίνεται δτι ήσαν τα γνωστότερα 

και προσφιλέστερα στη φαναριώτικη κοινωνία, άφοΰ τα ίδια τα βρίσκομε 

σε τρεις ή και τέσσερις άλλες συλλογές. 

Ή παλαιότητα του κώδικα και ό μεγάλος αριθμός των περιεχομένου 

σ' αυτόν στίχουργημάτων δείχνουν την ιδιαίτερη σημασία και αξία του 

γ ια τη φαναριώτικη ποίηση. 
ΜΑς άκούσομε τώρα, δειγματοληπτικά, στα πλαίσια του περιορισμέ

νου'χρόνου, λίγους μόνο στίχους: 

"Οπ έχει την υπομονή, αν εΐν' και δεν όκνεύση, 

σαν γαληνεύση ο καιρός, ελπίζει να ψάρευαν]. 

"Ομως εγώ πολλές φορές πολλές γαληνές είδα 

κι ερριξα τ ' άγκιστράκι μου με τούτην την ελπίδα. 

Εις τα βαθύτατα νερά της τύχης μου το χέρι 

ευρέθηκε και τό 'κόψε με δίστομον μαχαίρι. 

(σ. 267-268) 

* 

ΎΩ 'Αφροδίτη, άκουσον τους θρήνους τους δικούς μου, 

τα πάθη και τα βάσανα, τους αναστεναγμούς μου. 

"Αχ! πόνος υπερβολικός τώρα με εσυνέβη, 

από αιτία εροηος φθείρομαι ή καημένη. 

(σ. 278) 

* 

Μονάχη μου τα φύσηξα τα κάρβουνα κι άναψαν 

κι εμπηκα μέσα εις αυτά και το κορμί μου 'κάψαν. 
(σ. 284) 

* 

"Ενα πουλά ερωτικό 

έχει αγγέλου ηθικό' 

και πάσχω να το φθάσω, 

μ ελπίδες να το πιάσω. 

'Υποδουλώθηκα σ' αυτό 

και μ' έκαμε να τρελαθώ. 
(σ. 300) 

"Αγαπούσα, αγαπούσα 

και πολλά επιθυμούσα 
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νά 'βρισκα έναν ζ(ογράφον 

άξιον και καλλιγράφον, 

νά 'κάμε την ζωγραφιά σον, 

να Θωρώ την ενμορφιάν σον. 

'Αγάπη όπον μονάχη τα πάντα νποτάζεις 

και με μεγάλην δνναμιν δλα τα ξονσιάζεις· 

αγάπη αρχιστράτηγε και πολ.εμικωτάτη, 

δνναμις άπολέμητος και άνικητοτάτη. 

*Ω χαρά είς την κοκώνα, ώ χαρά εις τονς γονείς, 

πέτε δλοι, τραγονδάτε, ας μη σιωπά κανείς· 

ά) χαρά εις την κοκώνα, ώ χαρά εις τονς γονείς, 

ώ χαρά και εις τον άνδρα και σ' αντονς τονς σνγγενεϊς! 

Τι τα θέλετε, γνναΐκες, τά στολίδια και χρνσά, 

δταν της τιμής βαστάτε την στολήν καί φορεσιά. 

Τί τά Θελομεν οι άνδρες τ ' άσπρα μας και τά καλά, 

η γνναίκα όταν παίζη μ* άλλον άνδρα καί γελά. 

Φωτιά δλα ας τά κανσγ] τά λοιπά μας τά καλά, 

πλιοϋτον, γένος, ενμορφίαν, δόξαν καί άλλα πολλά, 

δταν λείπ η σωφροσύνη, δταν λείπη ή τιμή 

όπον δλα τά στολίζει, όπον δλα τά κοσμεί. 

"Οποιος γνναϊκα έχει και γνρενει αλλαγών, 

την κατάραν μας νά εχη και την τνχην αντωνών. 

(σ. 356) 

(σ. 41 ! 

(σ. 423-424) 

* 

Παραθέτω, στη συνέχεια, αλφαβητικό ευρετήριο των πρώτων δύο στίχων 

των ποιημάτων του κώδικα, σημειώνοντας τον αύξοντα αριθμό του στι-

χουργήματος (αριστερά) καί τις σελίδες του κώδικα. Σ τ α στιχουργήματα 

πού απαντούν καί σε άλλες γνωστές συλλογές καί ανθολογίες γίνεται ή 

σχετική π α ρ α π ο μ π ή σ' αυτές. 

174 ,Αγάπη όπον μοναχή τά πάντα νποτάζεις 

και με μεγάλην δνναμιν δλα τά ξονσιάζεις 

(σ. 418-423) 
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9 8 'Αγαπούσα, αγαπούσα 

και πολλά επιθυμούσα 

τα ματάκια μου ζωγράφους 

κάμνω και ήλιογράφους' 

τα σφαλώ και 

(σ. 356· κολοβό, γιατί έχει εκπέσει το φύλλο με τις σ. 357-358) 

2 8 "Αλλο φόρεμα κανένα 

δεν με αρεσεν εμένα 

(σ. 298- καί στο χ/φο Γραμματ., σ. 154) 

25 'Αναστενάζουν καί ρωτοϋν οι φίλοι μου για μένα, 

ποια ήτον π' αναστέναζε πικρά, φαρμακεμένα 

115 "Αν ήτον εις το χέρι μου, 

πουλί μ' σ' έκαμνα ταίρι μου 

(σ. 294 

(σ. 370) 

141 Άνίσως ήτο βολετον δ κόσμος για να μάθη 

τα πάθη μου πού τρέφονται εις της καρδιάς τα βάθη 

(σ. 389-390) 

91 Άνίσως και δεν γένη 

μια προσταγή θλιμμένη 
(σ. 350) 

53 Άξίαν έχει δυνατή 

καί δνναμιν πολύ κρατεί 

(σ. 318· Βατοπ. 1428, σ. 32· "Ερ. Άποτ., σ. 142) 

99 από τα προσκυνήματα 

καί τα συνομιλήματα 

(σ. 359" ακέφαλο, γιατί έχει εκπέσει το φύλλο με τις σ. 357-358) 

Απ' τα πέρσι το πουλί μου 

(σ. 348) 
κακκομένο είν μαζί μου 

50 "Ας ήτον τρόπος να ημπορούσα 

μέσα στην γραφίτζα σου να εχο^ροϋσα 
(σ. 316) 
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168 "Ας παύσουν al αναβολαϊς, φως μου, που με συγχύζουν, 

και από την αγάπην σου τελείως μ" απελπίζουν 

(σ. 413-414) 

21 "Ασπρο, κρύο νεράκι, χιονάτο λακταρώ, 

και με την δίψαν στέκω, βρύσιν καμιά να ιδώ 

(σ. 290) 

164 "Ασπρο περιστεράκι μου, γιατί δεν με λυπάσαι, 

πώς είμαι δούλος σου πιστός γιατί δεν συλλογάσαι; 

(σ. 410-411) 

129 Αύξήσανε οι στεναγμοί 

και οι δικοί μου οι καημοί 

(σ. 379-380· Βατοπ. 1428, σ. 153· "Ερ. Άποτ., σ. 20, οπού: Αύξησαν 
οι αναστεναγμοί) 

69 Αυτός ό εϋμορφος καιρός, 

ο ανθισμένος και χ/ι(ορος 

(σ. 333-334) 

72 Αυτός ο νέος ό καιρός, 

ό στοίασμένος και πυρρός 

(σ. 336-337) 

131 Αυτό το χέρι, φίλε μου, γιατί το όνειδίζεις 

και στην θεά το προσκαλείς κι όλον το φοβερίζεις; 

(σ. 381) 

160 "Αφανισμός και ?.ύπη ξεύρεις τι θε να πη; 

και δεν πονεϊς πού βλέπεις πυις εχω σιωπή 

(σ. 406-408· χ/φο Γραμματ., σ. 57 - "Ερ. 'Αποτ., σ. 178) 

93 'Αφροδίτη και θεά μου, 

άκουσε τα βάσανα μου 

65 'Αφροδίτη και θεά μου, 

άκουσε με, ώ κυρά μου 

116 Αχ στην άσπ?.αχνία και πολλην κακία, 

αχ εις το γαζέπι και στην αδικία 

(σ. 331-352) 

(σ. 328-330) 

(σ. 370-371) 
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76 ϋάστα, καρδιά μου, τους καημούς, 

τους πόνους, τους παραδαρμούς 

(σ. 339-340· χ/φο Γραμματ., σ. 105) 

110 Τιατί με είπες σοβαρό, 

με βλέπεις, που να σε χαρώ 

51 Γιατί μ' εχθρεύθηκες, γιατί, 

ώς πότε ή απόνιά αυτή; 

122 Γιατί με πήρες την καρδιά 

ευθύς με δύο λακριτιά 

144 Γλυκόφωνα, χρυσόπτερα, ερωτικά πουλάκια, 

ελάτε εις τον κλήδονα να πήτε τα κοτζάκια 

3 3 Γλώσσα μου πώς δεν αρχινάς 

τέτοιον χωριό να επαινάς 

169 Γραφή μου οπού σοϋ έγραψα με το δικόν μου χέρι, 

πήγαινε και χαιρέτισε το Ιδικόν μου ταίρι 

163 Δεν θέλω εις τον κόσμον τούτον να χαρώ, 

όταν το πουλί μου νά 'λθη δεν θαρρώ 

100 Δεν μπορώ να ησυχάσω 

και τον νουν μου να συστάσω 

152 Δίχοίς καμμία άδεια, έξαφνικά με βία, 

ενα πουλάκι έκαμε φοιλιά και κατοικία 

4 8 Δυο λιοντάρια φοβερά, 

ά{σ)πλαχνα, πολλά σκληρά 

56 "Εβγάτε, αναστεναγμοί, 

απ' την καρδιά πολλά θερμοί 

(σ. 367! 

(σ. 316Ì 

(σ. 374-375) 

(σ. 391-392) 

(σ. 302-303) 

(σ. 414-415) 

(σ. 410) 

(σ. 359-360) 

(σ. 398) 

(σ. 314-315) 

(σ. 320-32Γ 
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154 Εις περιβόλι ενμορψον μπήκα να τριγυρίσω, 

τα άνθη τον να όσφρανθώ, καρπούς τον να τρνγήσω 

(σ. 399-401· χ/φο Ήλιάσκου, σ. 279-280· "Ερ. 'Αποτ., σ. 155, δπου: 

Εις... να σεργιανίσω) 

151 Εις την κνρά μου πάσχισα να γίνω Ιντισάπι, 

μα βλέπω πού δεν γίνεται από στανιό αγάπη 

(σ. 397-398) 

149 Εις το τζακμάκι τ ' δμορψον το εροηοφτιασμένο, 

εμένα δια ϊσκα σον μ έχεις ετοιμασμένο 

(σ. 395-39G) 

64 Εις τον ϋπνον μον θωρούσα 

πράγματα πον άπορονσα 

143 'Εκείνος όπον πότισε τον καταμαραμένον, 

τον λάρυγγα σον τον στεγνον τον καταδιψασμένον 

105 "Ελα, αγάπη μον χρυσή, 

ελα, καρδιά μ\ να ζης εσύ 

113 "Ελα, νονρλονδικον πουλά, 

ελα, αγάπη μον πολΡ.ή 

13 "Ελα, της άνοιξης πουλί, γιατί κι αύτη κοντεύει, 

και σαν δεν σ εϋρη στο χοιριό, οπίσω πάλιν φεύγει 

140 'Ελπίδα για να ξαναϊδώ τα κάλ,λ.η σ', αν δεν είχα, 

δεν εψηφονσα την ζωήν οντε ό)ς μία τρίχα 

(σ. 388-389) 

81 "Ενα άσπρο κανάρι 

πον να πληγώνει ζάρι 
(σ. 343) 

71 "Ενα ενμορφο Ισπήρι 

την ζωήν μον την εψθείρει 
(σ. 335-336) 

(σ. 3 2 6 - 3 2 ! 

(σ. 391) 

(σ. 363) 

(σ. 369) 

(σ. 27Î 
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(σ. 299-300) 

(σ. 325-326) 

(σ. 299) 

(σ. 301-302; 

30 "Eva 'κλεκτό σμαράγδι, 

νονοί χωρίς ψεγάδι 

63 "Ενα λουλούδι θανμαστόν, 

πάρα πολλά επαινετόν 

29 "Ενα μικρό φυντάνι 

μ' εκαμεν περισάνι 

32 "Εναν καιρόν ημονν πουλί 

και μ εζηλενανε πολλοί 

27 "Ενα πουλί απάνω εις ενα δένδρον λαλεί με ενα τζεϊ-

ράνι, δηλαδή ά?Λφι 

Πουλί 

Τζεϊράνι μου, οι κυνηγοί εϊν' δλο στο ποδάρι, 

και κάθε ένας περπατεί στα χιόνια σαν λεοντάρι 

31 "Eva πουλί ερωτικό 

έχει αγγέλου και ηθικό 

102 "Eva που)1 πολλά ξανθό 

θε νά με κάμη να χαθώ 
(σ. 360-361; 

165 "Ενας γουντζες πού θέλησε ποτέ νά μην άνοιξη 

το κέντρον της κακίας τον, το πείσμα τον νά δείξη 

(σ. 411-412; 

153 "Eva φντο ερωτικό, στό άνθος τον επάνω, 

τά άνθη τον ώρέχθηκα νά ιδώ ν' ανασάνω 

(σ. 296-297 

(σ. 300-301' 

104 "Ενα χαινικο πονλ.ί 

δλο χιλες κι επιβονλη 

107 "Επιθυμώ και λαχταρώ), 

καιρόν νά εί'ρω δεν μπορώ 

(σ. 398-399) 

(σ. 362-3631 

(σ. 364-365) 



60 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 21 (1997) 

47 "Ερωτας πάλε πάσχει 

στα δίκτυα να με πιάση 
(σ. 313-314) 

148 "Ερωτος φωλιά φαίνονται τα μάτια σον, κυρά μου, 

παλάτι χαριέστατον που κατοικεί ή καρδιά μου 
(σ. 394-395) 

23 Ευχαριστώ, αγάπη μου, για την άπόκρισίν σου, 

μ' εφάνηκε πόις εΐδ" αυτήν την δψιν την χρυσήν σον 

(σ. 292-293) 

145 Ευχαριστώ, αγάπη μου, δια την συνομιλία, 

πού στην καρδιά μου έδωκε μεγάλην θεραπε/α 

(σ. 392-393) 

170 Ευχαριστώ, επίβουλε, την τόσην άπονιά σον, 

τώρα εγώ κατάλαβα την δίγνωμην καρδιά σον 

(α. 415-416) 

82 "Εχω τώρα ha χρόνο 

πδχω στην καρδιά μον πόνο 
(σ. 343-344) 

12 Ή ανοιξις εφάνη εφέτος σαν χειμώνας, 

κι ήμερα χρόνος έγινε κι ό χρόνος σαν αιώνας 

(σ. 277-278- Ζ. Δαούτης, 1818, σ. 128) 

95 Ή ανοιξις ή νέα 

είναι πολλά ουραία 
(σ. 353-354) 

17 Ή ανοιξις με τ άνθη της και με τήν εύμορφιά της 

και με ταϊς πρασινάδαις της και τα κρύα νερά της 

(α. 286-287) 

86 Ή κούρτη ή σημερινή 

θέ?.ει και μια γλυκεία φοονή 
(σ. 347) 

147 Ηύρες ζωγράφον άξιον να κάμ τήν ζωγραφιά σον, 

να ΐστορήσ', αγάπη μον, τα κάλλη τα δικά σον 
(σ. 393-394) 
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3 8 Θέλω νά καταπαύσω, 

και πώς να ήσνχάσω; 

(σ. 305-307· χ/φο Γραμματ., σ. 110) 

67 Κάθε ενμορφιά ας παύση, 

κάθε κάλλος ας σχολάση 
(σ. 331-332) 

62 Κάθε φορά πού σε θωρώ, 

πρώτη φορά είναι θαρρώ 

(σ. 324-325· χ/φο Γραμματ., σ. 116) 

146 Και πάλιν καλώς ώρισες, νούρι πολλά ώραϊον, 

κι άπλωσες ταις ακτίνες σον ό)σάν φεγγάρι νέον 

(σ. 393) 

59 Καιρόν εττερασα πολύν 

χο^ρίς την τύχην την καλήν 

(σ. 322-323) 

58 Καιρός είναι χορευτικός, 

χαρούμενος, μελοίδικος 

(σ. 321-322· χ/φο Γραμματ., σ. 132) 

157 Κακορρίζικος όπ' είμαι και κακότνχος εγώ, 

και καημένος και θλιμμένος, μου τυχαίνει νά σφαγώ 

(σ. 403-404) 

106 Καλώς τά μάτια σου τα δυό, 

πού τζίριζα για να τά Ιδώ 

(σ. 363-364· "Εο. Άποτ., σ. 126) 

9 Καρδιαϊς αποχωρίζονται καΐ τνραννοννται όμως, 

άπα καρδιά εως καρδιά λέγουν πώς είναι δρόμος 

[α. 275) 

80 Καρδιαΐς επλήγωσαν πολλαϊς 

τά μάτια σου με ταϊς βολαΐς 

(σ. 342) 

4 Καφάσι καταστήθηκε και το δικόν μου στήθος, 

άπ ταϊς πλ.ηγαΐς όπ' ελαβεν από το δικόν σου ήθος 

(σ. 269-270) 
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57 Κλαύσατε, μάτια μ", κλαύσετε 

και παντελώς μην παύσετε 

(σ. 321· χ/φο Γραμματ., σ. 111) 

18 Κοιτάζοντας τα μάτια σον, θαμπώνουν τα δικά μου, 

γιατί, πουλί μου, σ' αγαπώ μέσα από την καρδιά μου 

(σ. 287) 

46 Μ ά τ ί α γλυκά και yaAcwct, 

το βλέμμα τους πώς με πλανά 

(σ. 313" χ/φο Γραμματ., σ. 155) 

108 Με άκρα προθυμία 

θέλω εν συντομία 

(σ. 365-366) 

112 Με άχτι θα αρχινήσω 

την τύχη μου νά βρίσω 
(σ. 368-369) 

42 Με βάσανα καθημερνά 

η θλιβερή μ" ζωή περνά 

(σ. 309-310· χ/φο Γραμματ., σ. 116) 

90 Μεγάλα και μικρά πουλιά 

θωρώ με τόσην εύμορφιά 

(σ. 349-351) 

109 Με δυστυχίαις πολεμώ, 

στα βάσανα ως τον λαιμό 

(σ. 366· "Ερ. Άποτ., σ. 154) 

142 Με θέρμη της άναβροχιας ήμουν αρρωστημένος, 

με καύματα τον στερεμοϋ πικρός κι απελπισμένος 

(σ. 390-391) 

117 Με λέγεις, φώς μου, διά τον τρόπον 

και πυις για σένα δεν εχω τόπον 
(σ. 371-372) 

126 Με πόθον ύπερβολικόν, 

με έρωτα καθολικον 

(σ. 377· Βατοπ. 1428, σ. 174· χ/φο Γραμματ., σ. 37" "Ερ. 'Αποτ., σ. 70) 
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162 Με πρόσταξα ή καρδίτζα μου νά μην πώ τ ' όνομα της, 

και έκαμα τον λόγον της να γένη ή καρδιά της 

(σ. 409) 

70 Μέσ στα δάση τριγυρίζω 

μέσ' στους λόγγους σεργιανίζω 

(σ. 334-335) 

159 Μετζνοννι μ' εκατάστησε το ΐλαρόν σου βλέμμα, 

τελείους με αφάνισε, με έφθειρε το αίμα 

(σ. 406) 

55 Με φαίνεται εν α πουλί 

πώς εχ υπομονή πολλή 

(σ. 319-320) 

171 Μην με θαρρείς επίβουλον εις τα προστάγματα σον, 

δεν είμ τοσ' αδιάκριτος, δεν έχω την καρδιά σου 

(σ. 416-417) 

1 Μια συμφορά με ήλθεν, ενα μεγάλο κακό, 

στέκω και βλέπω το πουλί μον μελαγχολικό 

(σ. 267) 

172 Μόλις κι εγώ αξιώθηκα με πόνους, με μινέτια, 

κι απόκτησα ενα πουλί με τόσα εζιέτια 

(α. 417-418· Βάτο- 1428, σ. 242" χ/φο Γραμματ., σ. 26' χ/φο Ροαδ\, 
σ. 39" "Ερ. Άποτ., σ. 138, οπού: Μόλις το αξιώθηκα μέ κόπους...) 

85 Μ' όλον πούναι χο)ρισμένη 

ή καρδιά μ' ή φλογισμένη 
(σ. 346-347) 

16 Μονάχη μου τά φύσηξα τά κάρβουνα κι άναψαν 

κι εμπήκα μέσα εις αυτά και το κορμί μου κάψαν 

(σ. 284-286) 

133 Μόν' ενα τριαντάφυλλο νά μυρισθώ ελπίζω, 

και πόσ' αγκάθια για ταυτο κάθομαι και ποτίζίο 

(σ. 382-383) 

158 Ν ά οι θλίψαις TOW παθών μου ποια διαφορά γεννούν, 

τύχη θλιβερή και πόνοι παις με κατατυραννούν 

(σ. 404-405) 
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120 Νά υποφέρω δεν μπορώ, 

πώς θε να γενώ άπορα) 

61 Νάχα λαλιά αγγελική, 

γλυκεία φωνή μελωδική 

96 Νούρι και ωραιότητα 

και κάλλος και λαμπρότητα 

54 Ό γρύλλος δ ερωτικός, 

6 νόστιμος, ο μυστικός 

(σ. 373-374) 

(σ. 323-324) 

(σ. 354-355) 

(σ. 318-319) 

137 01 πέτραις άπα το βουνό τάχα γιατί γκρεμνοϋνε, 

το θαυμαστόν σου πρόσωπον πέφτουν και προσκυνούνε 

(σ. 385-386) 

128 01 χάραις κι οι λαμπρότητες, 

φώς μου, κι οι ώραιότητες 
(σ. 378-379) 

156 Ό κόσμος είναι σκοτεινός στα μάτια τα δικά μου, 

γιατί το φώς μου μ" άφησε και λείπ από κοντά μου' 

(σ. 402-403) 

121 Ό κόσμος τι με ώφελα, 

δταν τα χείλη μ δεν γελά; 

2 Όπ έχει τήν υπομονή αν εΐν' και δεν όκνεύση, 

σαν γαληνεύση ο καιρός, ελπίζει να ψαρεύση 

84 "Οποιος εΐν' απελπισμένος, 

μάλιστα κι άρροιστημένος 

45 "Οποιος ήτον ό νουνός της, 

ήτον άνθρωπος προγνώστης 

(σ. 374) 

(σ. 267-2( 

(σ. 345-346) 

(σ. 312-313) 
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15 "Οποιος τον έρωτος φωτιά στοχάζεται να σβήση, 

την φλογισμένη μου καρδιά ας ελθη να ρωτήση 

(σ. 282-284) 

138 ΙΙαίζοντας τα ματάκια σον επήρες την ζωή μον, 

και μέσα στα χειλάκια σον την έκρυψες, πονλί μον 

(σ. 386-387) 

19 Παρά να ζω να καίγωμαι, σε πίκραις να βυθίζω, 

κάλλιον στον άδη να διαβώ, εκεί να κατοικήσω 

(σ. 287-288) 

6 8 Πάσχει το μάτι το λαμπρό 

απ* άλλο μάτι βλαβεοο 
(σ. 333) 

20 Πληγώθηκαν, πονλάκι μον, μέσα τα σωτικά μον, 

δεν βλέπω πλια, αγάπη μον, φοβούμαι την νγειά μον 

(σ. 289) 

22 Ποίαις πίκραις και ποία βάσανα, ποιοι πόνοι την καημένη, 

και ποια φαρμάκια ή τύχη μ' δεν μ' έχει ποτισμένη 

(σ. 290-292) 

36 Ποιος έχει έρωτας, καημούς, 

βάσανα κι αναστεναγμούς 

(σ. 304-305· χ/φο Γραμματ., σ. 106) 

103 Πόσον σ' αγαπώ, πονλί μον, 

απορώ κι εγόι ατή μον 

(σ. 361-362) 

10 Ποτέ δεν ένθνμονμ εγώ το αχ να το φωνάζο), 

οντε να κλαίγω ήξενρα οί'τε ν" αναστενάζω 

(σ. 275-276) 

114 Πονλάκι μον, λυπήσον, 

μ* έβαλες στο κλουβί σον 

(σ. 369-370) 

155 Πονλί μον, εις τα κάλλη σον εγίνηκα μαΐλης 

και τον δικόν μου θάνατον να τον Ιδώ καίλης 

(σ. 401-402) 
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136 ΙΤριχον δ ήλιος ταϊς λαμπραϊς ακτίνες του να δείξη, 

αυτό το ήμισφαίριον λαμπρά να το φωτίζγ] 

(σ. 384-385) 

97 Πώς να κάμ εύχαριστίαις 

δια ταϊς εύεργεσίαις 
(σ. 355-356) 

161 Σαϊτεμένη μου καρδιά, έβγα va. πής τι έχεις, 

μην κάθεσαι με σιωπήν ελπίδα ν* απαντοχής 
(σ. 409) 

8 Σαν ήλιος άπα τον ουρανον μοιάζει πώς ανατέλλει 

το διαμαντένιο σον κορμί καί να με κάψη θέλει 

(σ. 272-274) 

139 Σ' αυτό το βάθος π' έπεσα, φοβούμαι δεν γλιτώνιο, 

γιατ εχω άκρα συλλογήν και στην καρδιά μου πόνο 

(σ. 387-388) 

3 Σε πέλαγος εμβήκα, λιμιώνα λαχταρώ, 

μα δλο παραδέρνω, να φθάσω δεν μπορώ 

(σ. 268-269) 

74 Σε ποίον να παραπονεθώ, 

σε ποίον τους πόνους μου να πώ 

(σ. 338-339- χ/φο Γραμματ., σ. 113) 

130 Στα μάτια οπού λαχταρώ 

διπ?ιήν ενέργεια θωρώ 

(σ. 380· Βάτο- . 1428, σ. 240" χ/φο Γραμματ., σ. 12* χ/φο Ραιδ., σ. 4 Γ 

'Έο. Άτιοτ., σ. 60) 

173 Στην τόσην μου κακή καρδιά και στην μελαγχολία 

πό)ς εΐσαι συ η αφορμή δεν εΐν* αμφιβολία 

134 Στης άνοιξης τήν ομορφιά εβγήκατε, πουλάκια, 

για να προϋπαντήσετε και άνθη και φυλλάκια 

78 Στο πουλί μ' τ αγαπημένο 

μ εχουσι διαβαλμένο 

(σ. 418) 

(σ. 383) 

(σ. 340-341) 
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35 Στους κάμπους βγήκα μια φορά, 

αρματωμένος με χαρά 

(σ. 304) 

60 Τάχα να βρίσκεται κριτής, 

δίκαιος νάν' και αληθής 

(σ. 323) 

41 Τέτοια τύχη οργισμένη 

και ζοίή τνραγνισμένη 

(σ. 308-309- χ/φο Γραμματ., σ. 112) 

124 Τί άγανάκτησις πολλή 

και μίσος με υπερβολή 

(σ. 375-376· Βατοπ. 1428, σ. 1· "Ερ. Άποτ., σ. 83) 

75 Τί άνηθάρευτο κακό, 

τί οργισμένο ριζικό 

(σ. 339* χ/φο Γραμματ., σ. 107) 

101 Τί είν αυτός ο δαλδισμος 

και 6 συχναναστεναγμός; 

40 Τί μελαγχολάς, κυρά μου, 

καί φλογίζεις τήν καρδιά μου; 

43 Τί να κάμουν οι θλιμμένοι, 

οι αδύνατοι καημένοι 

123 Τί να κάμω δ καημένος, 

πούμαι δλος δεδομένος 

167 Τί πόνος άνυπόψερτος, πόνος όπου φονεύει, 

να αγαπά μια κανείς κι αυτή να μην το ζεύρη 

125 Το ήθος το εριστικό, 

το βλέμμα το ελκυστικό 

(σ. 360) 

(σ. 308) 

(σ. 310-311Î 

(σ. 375) 

(σ. 413) 

(σ. 376-37' 
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26 Tò κάθε σον ματόκλαδο είναι ενα χαντζάρι, 

καί κάθε βλέμμα σον γλνκο να θεραπεύσ?] ζάρι 

(σ. 294-295) 

127 Το κάλλος με υπερβολή 

άστράπτει κι ακτινοβολεί 

(σ. 378· Βατοπ. 1428, σ. 124· χ/φο Γραμματ., σ. 8· χ/φο Ραιδ., σ. 23' 

"Ερ. Άποτ., σ. 19) 

39 Το Μπονγιονκντερί κοιτάζω, 

φίλοι μον, και το θανμάζοι 

79 Το πράγμα το ξεχωριστό, 

το γιατρικό το θανμαστο 

94 Το σείσμα, λ,ύγισμά σον 

και ή περπατησιά σον 

150 Τούτη ή μαύρη ή καρδιά κόκκινη ήτον πρώτα, 

την άφορμήν πού μαύρισε αν 6ε να μάθης ρώτα 

{α. 307-308) 

(σ. 341-342) 

(σ. 352-353) 

(σ. 396-397) 

135 Τραπέζι δίχως σνντροφιά, χαρά χωρίς παιγνίδια, 

αγάπη δίχως μάλαγμα δεν είναι επιτήδεια 
(σ. 383-384) 

118 Τύχη, θανμάζω, απορώ, 

το ταμπιέτι σον θοιρώ 

(σ. 372) 

6 Τώρα κι εγώ εγνώρισα ό κόσμος πώς γνρίζει, 

εϊς άλλον δίδει μαχαιριαΐς κι άλλον καλοκαρδίζει 

(σ. 270-271) 

92 Φίλοι μεγάλοι και μικροί, 

όλοι έγίνηκαν εχθροί 
(σ. 351) 

37 Φίλοι μον, θέλω σννδρομή, 

ενα πονλά με πολεμεί 

{α. 305) 
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87 Φώς μου, θάρρος και ψυχή 

και γλυκεία μ" απαντοχή 
(σ. 347-348) 

7 Φοιστήρες τ ' ουρανού λαμπροί, παρακαλώ σταθήτε, 

ν' ακούσετε τα πάθη μου και να με λυπηθήτε 
(σ. 271) 

73 Χείλη μου πικραμμένα, 

τί πάθετε καημένα; 

(σ. 337-338· χ/φο Γραμματ., σ. 106) 

52 ~Ω απορία μεγαλωτάτη 

καί με βύθος, πονηρότατη 
(α. 317) 

14 ~Ω "Αφροδίτη, άκουσον τους θρήνους τους δικούς μου, 

τα πάθη και τα βάσανα, τους αναστεναγμούς μου 

(σ. 278-282) 

5 ~Ω γνώμη, τί κακότυχος οποίος σε δουλεύει, 

μοιάζει σαν δένδρον π" άνεμος καθένας το σαλεύει 

(σ. 270) 

119 ~Ω έρωτα, γιατί δεν ειρηνεύεις, 

δεν με το λες ώς πότε με παιδεύεις 

83 ~Ω εροιτά μου, τώρα 

σώσε τούτην την ώρα 

89 Ώ έρωτα, πού τνραννεϊς 

καί παντελώς δεν με πονεΐς 

44 yQ πεπονηρευμένον 

και κρυφοκακιωμένον 

77 νΩ πεπονηρευμένον 

και ψευδοκακιωμένον 

{α. 373) 

(σ. 344-345) 

(σ. 348-349) 

(σ. 311-312) 

(σ. 340) 
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11 ' ß πρόσίοπον ερωτικόν, εϋμορφον, παινεμένον, 

με κάποια σύννεφα λεπτά γ/.υκοχρωματισμένον 

(σ. 276-277) 

132 ~Ω πρόσωπον ερωτικόν, μάτια γλυκά με νούρι, 

φρύδια τον έρωτος σπαθιά και μαϋρα σαν σαμούρι 

(σ. 381-382· χ/φο Γραμματ., σ. 107) 

24 "Ωραις, πονλί μου, με λαλείς και ώραις εχθρό με κράζεις, 

και ώραις με κάμνεις να πετώ και ώραις εις γήν με βάζεις 

(σ. 293) 
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Ή σελίδα 424 του χειρογράφου, δπου το τέλος των φαναριώτικων 
στιχουργημάτων και το κτητορικο σημείωμα του κώδικα. 
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34 'Ως πότ αυτό το νάζι. 

το πείσμα και το νάζι 

(σ. 303) 

111 "Ως πότε με κνώίζεις, 

που την καρόιά μ' γνωρίζεις 

(σ. 367-368) 

66 ~Ω υψηλό δενδράκι, 

χρυσό κνπαρισσάκι 

(σ. 330-331· "Ερ. Άποτ., σ. 14) 

175 Ώ χαρά εις την κοκώνα, ώ χαρά εις τους γονείς, 

πέτε δλοι, τραγουδάτε, ας μην σιοοπά κανείς 

(σ. 423-424) 

49 ~Ω χέρι, χέρι βλαβερόν, 

επίβουλον και cfθovερòv 
(σ. 315) 

166 ~Ω χείλη μου πολλά πικρά και συμφορά μεγάλη, 

τι θε νά γένη, απορώ, το εδικόν μου χάλι 

(σ. 412* χ/φο Γραμματ., σ. 42) 

* 

Τελειώνω με μια διαπίστωση και μιαν ευχή: Ή φαναριώτικη στιχουργική 

π α ρ α γ ω γ ή , ή οποία, π α ρ ' δλα της τα ελαττώματα, εξέφραζε επί δεκαετίες 

ολόκληρες μιαν εποχή, μια κοινωνία και μια νοοτροπία, θα πρέπει να με

λετηθεί συστηματικά και να παρουσιασθεί στο σύνολο της, γ ιατί μόνο τότε 

θα καταστεί δυνατή ή υπεύθυνη και σωστή αποτίμηση της. 

Λ Η Μ Ι Ι Τ Ρ Ι Ι Σ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ 
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