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Οί δημοσιευόμενοι κατωτέρω εξορκισμοί, κατάδεσμοι και λοιποί μαγικοί
τρόποι προέρχονται εκ τριών κρητικών χειρογράφων, τα όποια χρονολογούνται
μεν Ικ νεωτέρων χρόνων, διασώζουν δ' όμως παλαιοτέραν παράδοσιν.

Α'.

Χειρόγραφον εκ τού χωρίου Κατσιδώνι της επαρχίας Σητείας, ανήκον άλλοτε
εις τον προς μητρός πάππον μου Κωνσταντίνον παπά Μιχαήλ ΙΙαπαδάκην, υπό
τοΰ οποίου και εγράφη ΰπερμεσούντος τοϋ 19ου αιώνος. Το χειρόγραφον ευρί-
σκεται τώρα εις χείρας μου, δηλοΰται δ' ενταύθα δια τού Α. Τούτο, εκ κοινού χάρ-
του 0,167.2x0,10 μετά εξωφΰλλων ομοίως εκ κοινού χάρτοτι, αποτελείται εξ
εννέα φύλλων άνευ σελιδώσεως. Έκ τής αρχής, ως και μεταξύ των φύλλων 7
και 8, έχουν άποσπασθή αρκετά φύλλα. Εκτός τών δημοσιευομένων κατωτέρω
μαγικών κειμένων περιέχονται έτι εν αύτφ :

φ. Ια - 2α «'Εγκώμια τον Άγιου Γεωργίου»

φ. 2β Εγκώμια *τοϋ Άγιου Παντελεήμονος»

φ. 3α Συνταγή «διά λούστρο» δηλ. προς βαφήν και στίλβωσιν Ιπίπλων.

Το χειρόγραφον σχετικώς καθαρογραφημένον εγράφη κατά διάφορα χρο-
νικά διαστήματα, ως δΰναταί τις να διακρίνη εκ τής διαφοράς τού χρώματος
χρησιμοποιηθείσης μελάνης και τής επιμελείας μετά τής οποίας εγράφησαν
εκάστοτε τά εν αυτφ περιεχόμενα.

Ό αντιγραφεΰς', άγνωστον εκ ποίου χειρογράφου αντέγραψε, δεν τηρεί
τους κανόνας τής όρθογραφίας και έχει μεταβάλει εις τινας περιπτώσεις την ου-
σιαστικήν μορφήν λέξεων τίνων: σ. 65 αρ. 6 στ. 2 κάλεγμα, στ.. 6 γρούνα,
σ. 66 αρ. 7 στ. 8 και 12 μούτρας, καταγράφει δε φωνητικώς κατά την διά-
λεκτον τής Κρήτης συμφωνικά συμπλέγματα εντός τής λέξεως, ώς και τήν ήχηράν
προφοράν εν τη λέξει τού αρχικού άήχου φιονήεντος (κ, π, τ) δια τής επιδρά-
σεως κατά τήν προφοράν τοΰ τελικού ν τής προηγουμένης λέξεως. Ούτω :
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σ. 61, στ. 3 τον ντίτλον σ. 61 στ. 18, 23, 24, σ. 62, στ. 29. 35, σ. 66, στ. 9. 13. 15
κ.α., Άργάνγκελος - ον-ονς: σ. 66 στ. 8 ενμπρονχίσ&ισαν σ. 62, στ. 29, 35 ανινγ-
γιλόν -α' σ. 61, στ. 24 τον γκόαμον σ. 62, στ. 43 άνγκέλον 40 μην μπροσψαύσο
46 φάλανγκα' σ. 62, στ. 4 τον μπρόδρομον α. 65, στ. 12 κόνμπο' >σ. 66, στ. 5
τιν μπίλην 14 τον μποταμόν α. 67, στ: 22 τϊν γκολοκί&α κ. α. Τάς διαφοράς
ταύτας δεν διετήρησα κατά τήν όρθογραφικήν μεταγραφήν των εκδιδομένων κα-
τωτέρω κειμένων.

1.

Α'.ά. τσοί Γελλοόδες.

Φ· 3 β IN 13 I ΕΙς το όνομα τον πατρός και τον νίον και τον αγίου Πνεύ-

ματος. 'Αμήν. Φώς Χρίστου φαίνει πάσι. Τούτον τον τίτλο ν δαί-
μονες φρίττονσι. Χριστός Χριστιανών χάρις χαρίζει' Θεός Θεον
βεΐον ί)έαιισ: ευρες εύρημα 'Ελένη εν τω στ αν ρω' τόπος κρα-
νίου παράδεισος γέγονεν. Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεον. Άγιος ό
θεός, άγιος Ισχυρός, άγιος άϋάνατυς, ελέη σον και βοή&ησον τον δοϋλόν σον
δείνα, ό δείνα και τό τέκνο(ν) το δείνα αυτών. Βίβλος γενέσεως Ίησου Χρί-
στου, νίον Δαβϊδ, νίον Αβραάμ. Αβραάμ εγέννησε τον 'Ισαάκ, 'Ισαάκ δε
10 εγέννησε τον 'Ιακώβ, 'Ιακώβ δε εγέννησε τον 'Ιούδα και τους αδελφούς αυ-
τόν. Έκ τον κατά Αονκάν αγίου Ευαγγελίου. Άρχή τον Ευαγγελίου Ίησου
Χρίστου, νίον τον Θεοϋ, ώς γέγραπται εν τοις τΑιοφήταις. 'Εκ τοϋ κατά Μαρ-
κον άγιου Ευαγγελίου. Έπειδήπερ πολλοί επεχείρησαν άνατάξασϋ·αι διήγησιν
φ. 4 α περί τών πεπληροφορη μένων || ήμιν πραγμάτων. Έκ τοΰ κατά Ίωάννην άγιου
15 Ευαγγελίου. Έν αρχή ην δ λύγος και^ό λόγος ην προς τον Θεον και Θεφς ην
δ λόγος, ούτος ην εν άρχή προς τον Θεόν, πάντα δι' αντον εγένετο και χω-
ρίς αυτοΰ εγένετο ουδέν. Χριστός με&' ημών στήτω.

Ώς εξήρχετον υ Αρχάγγελος τοΰ Θεοϋ Μιχαήλ άπό τους ουρανούς, τον
υπήντησεν ή μιαρά και άκά&αρτος Εελλον και είχε τάς τρίχας τής κεφαλής αύ-
20 τής κάτωΰεν κως τους πόδας αυτής και τά δννχιζα) αυτής σιδηρά και ol οδόν-
τες αυτής πι&αμές δέκα και οί οψ(ιΤ)αλμοι αυτής 'πίδηλοι ώς φλόγα καμίνου
και ή φλόγα αυτής ήρχεντον εξω&ε(ν} τοϋ στόματος 'αυτής. Λέγει της ό Άρ*
χάγγελος. Ώ μιαρόν και ασεμνον γύναιον, πό&εν έρχεσαι και πόϋ·εν υπάγεις.
Λέγει προς τον Άρχάγγελον. Έγώ υ πάγο) εις τον κόσμον ώς δράκαινα και

5 nvgsfia χφ. 12 τοις διώρθωσα: τίς χφ. 13 διήγηαις χφ, 20 χονίχι χφ. βιδιρι
χφ. μειαγενεστερα διόρδιοσις ύπ,ό της ίδιας χειρός είς τύ χφ : σιδιρά.



62

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

ρ. 4 β ώς μιαροτέκτονη, ίνα δέν όρη || ξεριζώσω και τετράποδα άφανίοω, πηγάς και
λίμνας ξηράνω καί παρθένους μηχανήοω και τάς εγγαατρω μένας γυναίκας
άποβληθέν και τδ γάλα αυτών φρύξω. Και ώς ε'τεκεν ή Κυρία Θεοτόκος
τό<ν) λόγο ν τής αληθείας είσήλθον πόνοι σέ αυτήν και εγώ εστρεψα πλανερή.
Λέγει της δ Αρχάγγελος τον Θεον. Άνήγγειίόν μοι τά γάρ δώδεκα ήμιανν
30 αου ονόματα, "να μή σε βασανίσω, άποκριθεΖσ(α) λέγει. Τό γάρ α : δνομα κα-
λείται μιαρά, τό β : καλείται Γελλον, τό γ : καλείται άβνζον, τό Δ : καλείται
παταξαρέα, τδ Ε: καλείται μορφωτον, τό ζ : καλείται στρίγλα, τό η : καλείται
μαρετοϋ, τό θ : καλείται άναθαρθόψεον, τό 11 καλείται λνποΰσαν, τό κ : κα-
λείται άτεκνοΰσα, τό λ : καλείται βρεφοπνίκτρα, τό γάρ ήμισυ μου όνομα κα-
35 λέίται ' ματοπίνουσα. Άνήγγειλά σου, 'Αρχάγγελε τοϋ θεον, και μή μέ βασα-
φ. 5 α σανίαης και μά τους τρεις δλους τούς || ουρανούς καί μά τά ,Άγια γράμματα
α εΐν σον γεγραμμένα έν τή καρδία τοϋ ηλίου καί ουδείς άναγινώσκει αυτά.
Κύριος δ Θεός, καί μά τούς τρεί(ς) σου 'Αρχαγγέλους, κρατοϋντας τόν ϋρό-
νον τον Θεον τον άσάλευτον καί δπον κείται και άναγινώσκεται τό φυλακτά-
40 ριον τοϋτο, νά μην προσψαύαω εις τόν αιώνα, αλλά φενξομαι άπό τόν οίκον
εκείνον εως μίλια σαράντα πέντε καί τό τέκνον αυτών δ δείνα■ 'Εξορκίζω σε
τό πονηρόν και άκάθαρτον πνεύμα εις τδ δνομα τοΰ άοράτον θεον Σαβαώθ,
, εξορκίζω αε εις τά εννέα τάγματα τών αγίων αγγέλων, εξορκίζω σε καί επι-
τάσσω σε εις τήν αϊώνιον κόλασι(ν}, ήν μέλλεται κληρονομήσαι αυτήν έν τή
45 ημέρα τής κρίσεως, εξορκίζω αε έκ τον πνρδς τον άσβέατον σύ(ν) παντί σον
την φάλαγγα καί τες πανουργίες αου, νά άπέχης άπό iov οίκον τών δούλων
τον Θεον δείνα καί δ δείνα καί τέκνων αυτών δ δείνα.

2.

θ θ Θ ') 'Ορκίζω σε μαγεία, γλωσαοφαγία, καταλαλία, περιεργία και πάν
κακόν εις τόν Κύριον ημών Ίησουν Χριστόν καί είς τήν αχραν-
τον αύτοΰ μητέραν τήν οδηγήτρια καί είς τόν μέγαν 'Ιωάννη
τον Πρόδρομον και είς τοΰ 'Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, Γαβριήλ,
5 Ούρουήλ και Ροφαήλ, Άδωνάί, άλλ' ώς δούλη τοϋ θεού <τοϋ) παντοκράτο-

φ. 5β Θ 0 01)
ÏC XC
Ν· KÄ

31 γιλον χφ. 32 παταξανρέα χφ. 37 άηναου χφ. αντάς χφ. 44 ήν διώρβτοσα : όν
χφ. 46 τον νικόν χφ. 'Αριθ 2, 5 'Άδωναΐ διώρθωσα : ηδόναοι χφ.
') Θ(εον) ϋ(έϊον) &(έαμα).
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ρος, Εξελθε καί άναχώρησον πάν κακά και πάσα μαγεία και γλωοσοφαγία, vd
λίπη ς άπου τον δοϋλον τον θεον ό δ(έί)ν(α) καν ζήλος -και φθόνος και κατα-
λαλία' καϊ πάλιν ορκίζω σε είς τά Χερουβείμ και Σεραφείμ, είς ονόματα και
είς πάν δνναμιν και είς τον(ς) δώδεκα 'Αποστόλους και είς τους μάρτυρας
φ. 6 α χαΐ είς τους πρεσβυτέρους j| ψαλμοκαρδίας, σκελίσματα, εξυπάσματα, κακήν
γυναίκα, παρακαθίστρα, βρεφοπνίκτρα, κακήν οργή και άνεμομποδίστρα, κακά
ζώα, κακά στόματα, κακήν οργή, περιεργίας και πάν και πάααν κακήν γυ-
ναίκα και πάσαν γλωσσοφαγία, νά λίπη ς, và λίπη ς άπου τόν δοϋλον τον
θεον ό δεϊνα

ς μ ν κ λ ς μ

3.

φ βε

υ

θεον .ημών αμήν.

iIC XC ψ a
Ιϊ KÄ ψ Τ

Φ- 6 β |ÎC! XC φ β ) /Î'ç τό όνομα τοϋ πατρός και τοϋ υίον και τον

tr~ αγίου πνεύματος. 'Αμήν. 'Έπα δένω και χαλινώνω
και λεπιάζω καί τυφλώνω τόν κάτη καί τήν κάτα,
τό βίτσιλο καί τή βιτσίλα καί τόν χιλιάδελφο και δλα τά κακά εχνη ογιά và
5 μή μπορον νά ματώσουν, πνίξονοιν και và φάσι τά ζώα, τά ρίφια, τά άρνία
τον δούλου τον θεού ό δείνα.

» I xs

Ϋ γ ν "-lt-

φ <?ίΤ
J

~5 ΎΥΌλ'Ζλ

') Στ(ώ)μ(ε)ν κ(α)λ(ώς) ατ(ώ)μ(ε)ν μ(ε)τ(ά) φ(ό)βου.
') ψ(ως) (Χριστ)ον φ(έγγει) Τ = π ; (âot).
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φ. 7 α

φ. 7 β

^ / *

ΙΑ* η ΪΪ zr ~ ?"

ArT//fA ζ

Άγιοι πάντες, άγιοι μ α, αγιε Μάμα, βοψΊησον τον δούλου τον ϋεοϋ
δ δ(εινα) τα ζώα άπο παντός είδους πονηρού.

4.

Αιά νά μη öefifj ανδρόγυνο, γράψο τες κάτω&εν χαρακτήρες νά τσοί βα-
στά ή γυνή εις το δεξιον μπράτσο.

"Ετερον εις τον άνδρα νά τσοι βαστά εις ζερβό μπράτσο.

κ ς' 3) 10 XC . 1) μ χ 5) ö Ρ 61 Ρ λ  + ,7 Τ
β ε νι κ α ε λ κ λ ξ λ κ τ

1 ) Στ(ώμεν) κ(α)λιώς) ψ(όβφ) Χ(ρ)ι(ατον). [Τά πρώτα εξ γράμματα.)

') Σφ(ρ)αγ(ίς) μ(ε)γάλ(ου) Σ(ο)λ(ομωντο)ς.

') κ(όαμο)ς β(άαιν) ε(χει).

ι) Ί(ησον)ς Χ(ριατύ)ς Nixq.

*) μ(ετά) Χ(ριατοϋ) ελ(εησον) η ελ(εοςΙ ;

*) Ο(ν)ρ(ανον) κλ(έος).
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Ö θος θω Θε Θεον καί κύριος τών κυρίων καί βασιλεύς τών βασιλευ-
όντων, γενού τε βοηθός είς τους δούλους σας ^^ ^

CuV od!

Hrtt

φ. 9 0

Τό μέγα μυστήριον τον θανάτου τό ήκονσεν δ Λάζαρος καί άναστάθη'
βρέφος, έξελθε εκ λάκκου μητρικού, έξελθε, βρέφος, καλεί σε 2 : δύο.

6.»)

hà νά δέσ®ς β[«σί]λα.

Παράδειγμα τού άγιου Μάμαντος. Ό άγιος Μάμαντος κάλεσμα έκαμε
καί δλους τούς αγίους εκάλεσε καί δ άγιος Μάμαντος μηδε έτρωγε μηδέ
έπινε μόνο τόν Θεον εδόξαζε καί δ δεσπότης Χριστός τόν ερώτησε. Τί έχεις,
5 άγιε Μάμαντε, μηδε τρώεις μηδε πίνεις μόνο τον Θεό δοξά(ζεις). 'Αρνί καί
ρίφι εμέρωνα καί είς άγριο βουνί : τό έβοσκα καί είσέ μαρμαρένια γούρνα τό
επότιζα καί είς άργυρή κασέλα τό έβανα καί επέρασε τό μαλλιαρόν πουλί
καί μού τό επήρε καί δεν ευρέθη άνθρωπος βαπτισμένος, μυρωμένος και
άπου τά άγια μυστήρια περασμένος νά δέση τού καλού πουλιού τήν μντην
10 του, νά δέση τά δνύχιαν τον, νά δέση τάς τζιονντας 2) τών πτερούγων τον.

Θά τα είπής τρεις βολές τούτα τά τρία λόγια και νά δένη είς κάθε λόγο
φ. 9 α ενα κόμπο δπου νά γενούν κόμποι εννέα [I είσε κόκκινο κλώνο μετάξι καί είς
άγρολαίας κλώνο' ή άγρολαία νά ■ είναι είς μέρος δπου νά μην άνεδιάζτ] ή
θάλασσα. Καί ώς δεν θωρεί ή άγρολαία τήν θάλασσα έτσι καί εσείς βιτσίλες
15 νά μην έχετε ομμάτια νά κοιτάζετε τον τάδε τά άρνιάν τον καί τά ρίφιαν τον

1 BjjjjAa χψ. 2 κάλεγμα χψ. 6 εις σε χφ. 6 γροννα χφ. 12 Ϊίς σε χφ.

') Τά ύπ' άρ. 6 καί 7 δημοσιευόμενα κείμενα είναι καταγεγραμμένα κατ'άντίστροφον
σειράν τών σελίδων τοΰ χειρογράφου.

*) άρθρώσεις, άρμοί (ΐταλ. ginn ta).

ΕΠΕΤΗΡΙΙ TOY ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Γ', 5
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εως ενα χρόνο καί εγώ· σας προστάζω άπό ανατολή εως δύσι τά ψόφια καί
τά βρομερά νά εϊνιαι εδικά σας.

"Οταν θά τσοί δέσης νά είναι ήμερα Σάββατο, δταζν) βουτά δ ήλιος,
δζταν) ρίπτη τσοί άκτΐνες καί νά είναι ανξησις τής σελήνης, είς μετάξι κόκ-
20 κινο ώς θά τό 'χουν βγαρμένο άπου τόν τόρνο καί νά διπλώσουν τήν μπε-
λονιά, νά τό ζερβοκλώση μιά κόρη δπον νά μην έχη θωρώντα τά αννήθειά τζη.

Τέλος
7.

φ. 8 β Atà và διαβάσ$ς το βλο^το νά γΐάν^.

'Αρχή τον Ευλογητον. μετά τό εύλογη τόν τδ τρισάγιος, τό δόξα πατρί,
τό πάτερ ημών, τό έλέησον ημάς, Κύριε, έλέησον ημάς, δόξα πατρί και νιφ.
Κύριε, έλέησον ημάς, επί σοι γάρ πεποίθαμε(ν) και νυν τής έσπλαχνίας τήν
5 πύλην, τό Κύριε είσάκονσον τής προσευχή(ς} μου: είς τρεις, καιόταν τδ δια-
βάσης ημέρα Σάββατο καί αύξησιν τής Σελήνης.

. Τδ καλόν άγαϋόν Ευλογητον είς τάς λιβάδας έπεσε, εφτά άμνάδας εν-
ρηκε, τών εφτά τάς μήτρας έ'φαγε καί τάς γλ,ώσσας, εμπρουχίόθησαν, εμονγ-
κίσθησαν καί προς τόν θεον έγανάκτησαν καί τόν 'Αρχάγγελον Μιχα(ή)λ έπε-
10 ρώτησα: τί ό ήλιος έ'δννε, τά άστρα εθα μπώ ϋηοα(ν/, καί δ 'Αρχάγγελος είπε :
τί μέ επερωτάς, Κύριέ μον τό καλόν αγαθόν Ευλογητον είς τάς λιβάδας επεσε,
φ. 8 α εφτά άμνάδας εϋρηκε, τών εφτά τάς μήτρας έφαγε' || καί δ κύριος λέγει πρός
τόν 'Αρχάγγελον ρΐψον αυτό εις τδ βάθος τής' θαλάσσης' ούρανόθεν έρριψαν
αύτό έ'ξω, καί πάλι τον ηλίου, δι ob τών άστρων θαμπωθέντωζν*), τών πο-
15 ταμών σφ(ρ}αγισθέντων, τώ(ν) δέντροΧν) σνσταθέντω(ν) καί τόν 'Αρχάγγε-
λον επερώτησε' τί δ ήλιος εδννε, τά άστρα έθαμπώθησαζν')' καί δ 'Αρχάγγελος
λέγει: Τί μέ επερωτάς, Κύριέ μου' καί δ Κύριος λέγει: 'Ορκίζω σε καί άπο-
δίωξον, ορκίζω αε Ευλογητον άπού τόν δονλον τοΰ θεού, ό δείνα, τό τρισχά-
λεκτον καί μικτοχάλεκτον, τό καιόμενον τό ρά φ(ρ)υγόμενον καί δ Άρχάγ-
20 γελος είπε: 'Ορκίζω σε καί εξορκίζω σε είς τόν θρόνον τοΰ θεού τόν άσάλευ-
τον καί είς τά εξαπτέρνγα Χερουβείμ καί Σεραφείμ τοΰ ψυγήσαι καί μαρα-

19 ανξιοην χφ. 21 γερβοκλόση χφ.

3 δοξο χφ. καί καί χφ. δ ίαααάκοναον χφ. είς τρεις διώρθωσα : ιντρής χφ.
8 μούτρας χφ. 12 μούτρας χφ. 13 αντον χφ. εριψον χφ. 14 αυτόν χφ. 19 ou φρνγό-
μενον διώρθωσα : ραφιγόμενον χφ.
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&ήοαι ώς τής άγριοσιαφίδας, το κουκκΐ κάί ώς τον Ίωνά τήν κολοκύθα καΐ
τον άμπελίον τά φύλλα.

Έπ ονόματι τον πατρός και τον νίον καΐ τον άγίον πνεύματος, άμήν.

25 Τέλος

8.

Έπί τής εσωτερικής πλευράς τοϋ τελευταίου εξωφύλλου τοΰ χειρογράφου
ευρίσκονται γεγραμμένα τά κάτωθι :

- Εις τήν μπαγίόα δταν πτιαρμιοΰή γράψε τονς κάτωθεν χαρακτήρε(ς) νά
ταοϊ βάλη^ς') απάνω τζη.

Τρία φύλλα εκ κοινού χάρτου (0,14x0,10) άπεσπασμένα εκ χειρογράφου
ποικίλου περιεχομένου, προερχομένου Ικ τοΰ χωρίου Μουλιανά Σητείας. Έκ τής
χρονολογίας ή δποία υπάρχει εις τά ύπ' όψιν φύλλα ('ιδ. κατωτ.) προκύπτει ότι
τό δημοσιευόμενον κατωτέρω εκ τούτων κείμ^νον αντεγράφη αρχομένης τής τρί-
της δεκαετηρίδος τοΰ 19ου αίώνος.

'Ço χειρόγραφον είναι ήριθμημένον κατά σελίδας, ως εμφαίνεται εκ των
προ ημών φύλλων, τά όποια φέρουν τάς σελίδας 107, 108, 128, 129 (είς δύο
σελίδας) και 130.ι)

Έκτος τοΰ δημοσιευομένου κατωτέρω καταδέσμου είς κλέπτην και τής λύ-
σεως αίποΰ, περιλαμβανομένου ε'ις τάς σελίδας 129 (δίς), 130, υπάρχουν είς μεν
τήν σελ. 107 κατάδεσις τής Γελλοΰς κολοβή, ή όποια είναι παραλλαγή τής

22 το κονκχί και άνέγνωσε Λ. Πολίτης. - Άρ. 8 1 //το/εν.

') Παρεχωρή&ησαν είς έμιέ πρός δημοσίευσιν ΰκο τής δημοδιδασκαλίσσης κ. ΕΙρήνης
Παπαδάκη - Κασσιέρη, ήν ευχαριστώ και από της θέσεως ταύτης.
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περί τής Γελλοΰς παραδόσεως υπό Ψελλού (ιδ. Κωνστ\ Σά&α, Μεσαίων, βιβλιοθ.
5, 573 έξ. αρ. 1), εις δέ τήν σελ. 108 διάφοροι λογαριασμοί, οί όποιοι έχουν
γραφή διά μεταγενεστέρας χειρός.

Τό δημοσιευόμενον ενταύθα μαγικόν κείμενον είναι γεγραμμένον διά μελά-
νης μέχρι τού στίχου 32 εις τήν λέξιν πσ.ντεπύπτα τό ύπόλοιπον μέχρι τέλους
έχει προστεθή διά μολυβδίδος υπό μεταγενεστέρας χειρός. Τό πρώτον μέρος
στ. 1-32 είναι λίαν δυσανάγνωστον, καθ' όσον ό άντιγραφεύς μετριωτάτης μορ-
φώσεως, ώς φαίνεται, άφ' ενός μέν δέν ήδυνήθη ν' άναγνώση καλώς τό χειρόγραφον
έκ τοϋ οποίου άντέγραψε ή ήτο τοΰτο εις κακήν κατάστασιν, άφ' ετέρου δέ ελέγ-
χεται άγνοών καί τοΐις πλέον στοιχειώδεις κανόνας τοΰ συλλαβισμού .και τής ορθο-
γραφίας. Ώς παρετηρήθη άνωτέρω διά τό χειρόγραφον Α', ομοίως παρατηρείται
καί ενταύθα ή τάσις .πρός φωνητικήν καταγραφήν τών συμφωνικών συμπλεγμά-
των" ούτω π. χ. στ. 5. 6 κόνπο, 7 κόνπονς, 6 αφοργίω.

σ. 129 Έρμηνεΐαι της δέσις τοό κλέπτοο.

Τις οπού επήρε τό πράγμα το Δ(εΐνα) τον Δ(εΐνα) δταν κρνφίως νά κα-
τεβαίνη καν που εκαμεν αρχή δέματος κορκίδας, ή ιρνχή τον τοϋ κλέπτη όπον
'έκλεγε το δ Δ(έϊνα) τον Δείνα 'ς τήζν) ξονσά μου δέοε μου τονε τον κλέ-
5 πτην καί δέσε κόμπο ξανάστροφον καί πάλιν λέγε το — 5 - φορές και πάσα
βολά δέσε κόμπο ενα■ ύστερα έχε ενα σκοντέλι άφορη ο με ξίδι δριμύ. Τύ-
λιξε τονς κόμπους, άπομούρωσέ τονς άνω κάτω καί λέγε. Έπα άπομουρώνω
τή ψυχή τον εκείνον δπου επήρε τό Δ(εΐνα) τοϋ δ Δ(ξϊνα) νά μην έχη và
(μ)πορή ούδε δρεξις và γαμήση τήν γ(νναϊκ)α αυτού, μόνο và είναι· ψνμένος
10 καί μαραμμένος δ κλέπτης καί δταν εγώ σιμώσω καί ε βγάλω σε με τήν — πο-
σ. 129α πτο γεγωμβίν, τότες καί εκουσίως và γαμήση τήν γυναικαν τον. || Καί πάσα

τον χάρι........ ή δέσου σαν ρονρονρον ή δέσου εκεί μάγ(γ~)ανθ, δεσουσά

μου, γλνκονσά μον-ή σφιξονσά μον, άχάμνισε τον τον δ Δ(εΐνα) τά νεφ(ρ)ά
τον, τά νεφρά τον καί τά ζοφά τον, τες αρμοσές τον, τά κόκκαλά τον ωσάν
15 τράγος ν' άνεβαίνη, ώσάν παλληκάρι và κατεβαίνη αβλα αβλα λιος λιοντελιος.

Τέλος τον 5 δέματος.

Αόσις τού δέματος τών 6 λογιών 1821.

Λύσις τοϋ κλέπτη. Ποιεί ίερεν(ς)> Εύλογη τόν, τό Τρισάγιονf τό τ ροπή-
ριον τής ημέρας, τών άγιων 'Αναργύρων, τό Θεοτόκε Παρθένε, τό προστα-

2 κρνφίως διώρί). Λ. Πολίτης : κριγιος χφ. 3 δέματος διώρθωσα : <δερμτος χφ.
κορκίδας διώρθωσα : κόρκδας χφ. 6 υστέρα ;
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20 σία τών χριστιανών και λαβών καλαμιά δ ίερεζιις} τύπτει αύτον εις τη(ν) πλάτη
και νά λεγ-η- το Έλέησόν με δ Θεός κατά τό μέγα ελεο ο ου και ν' άφήαης τό(ν)>
κλέπτην. "Εβγαλε τά ξύλα άπου τη γή και εβγαλε και τά κ(α)ρψι,άν και βάλε
τα εις τό μέλι και λέγε' εδώ νά'ναι ευλογημένος πάντα»'' κατόπιν, βοηθήσατε
τό δοΰλον τον Θεον δ Λ(εϊνα) ϋελη ματικώς τοϋ Χ(ριστ)ον, στανικώς τοΰ δια-
βόλου. Πές το φορές τρεις και νά ιδης τη δόξα τον Θ(ε)οϋ || και άρχόμεύα
26 τάς ενχάς : τον Κ(υρί)ον δεηϋώμ(εν), Εν(λόγησον) Αέσ(ποτα). Αέσ(π}οτα παν-
τεπόπτα, ή κάϋαρσις τώ(ν) άμαρτημάτωζν), άκοίμητο(ς) οφθαλμός, δ γινώ-
σκων πάντα τά κρυπτά, δ διά μετάνοιαν αφεσιν τοις άνϋρώποις δωρηοάμενος.

Γ'.

Χειρόγραφον εκ Λακωνίων τής επαρχίας Μεραμβέλλου, ανήκον εις τόν Νικ.
Άρχαύλην. Έκ τοΰ χειρογράφου τούτου, το όποιον παρ' όλας τάς προσπαθείας

μου δέν κατώρθωσα νά ΐδω, έχω εις χείρας μου φίλτρα, φιλτροκαταδέσμους καί
μαγικόν μέσον πρός άνεύρεσιν τοΰ ;"κλέπτου, κατ' άντιγραφήν υπό τοΰ φίλου
υπολοχαγού κ. Στυλ. Φιορέντζη, κατόπιν υποδείξεώς μου.

Έκ τούτων δημοσιεύω μόνον τό άναφερόμενον εις άνεύρεσιν τοΰ κλέπτου
κείμενον, επιφυλασσόμενος βραδύτερον νά δημοσιεύσω καί την ύπόλοιπον ΰλην,
όταν κατορθώσω νά μελετήσω ό 'ίδιος τό χειρόγραφον.

άΌταν σον κλέψουν κανένα πράγμα και θέλεις νά βρ^ς τόν κλέφτη, όσους
άνϋ·ρώπους υποψιάζεσαι, νά βρης ετοσανά φύλλα της δάφνης και νά γράψης με
τό μαχαίρι σε κάϋε φύλλο τό όνομα τον άνϋρώπου που υποψιάζεσαι. "Επειτα
ϋά βρης ενα τσικά^ι καινούριο και νά βράσης τά φύλλα με ξίδι, μετά τό βρά-
σιμο &ά βγάνης τά φύλλα και σε όποιο φύλλο δεν εσβησε τό όνομα, αυτός είναι
ά κλέφτης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α'. - 1.

Έν σ. 62, στίχ. 32 διώρθωσα τήν γραφήν τοϋ χειρογράφου «παταξανρέα»
εις «παταξαρέα» οδηγηθείς εξ έτερου εξορκισμού τής Γελλοΰς (εκ χειρογρ. 16
αί.) παρά Fr. Pradel, Griech. u. Südital. Gebete σ. 275, 17, ένθα αΰτη κα-
λείται παταξάρω. Ό Dieterich συνδέει τό ο'νομα κατά λαϊκήν έτυμολογίαν πρός
τό ρήμα πατάσσω (Ιδ. Fr. Praclel, ένθ° άνωτ. σ. 340).
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Ό δημοσιευόμενος ενταύθα εξορκισμός τής Γελλοϋς χ), διασφζων βυζαντινήν
παράδοσιν, είναι άπό τοΰ στίχου 18 κέξ. «Ώς εξήρχετον δ Αρχάγγελος τον Θεοϋ
Μιχαήλ άπό τους ουρανούς ...» μέχρι τοΰ τέλους τοϋ ονοματολογίου τής Γελ-
λοΰς, παραλλαγή τών εξορκισμών : «ευχή τής Γνλοϋς» παρά Ψελλφ!) καί τοΰ
Ιξορκισμού «τής Γυλονς» έκ κώδ. τοϋ 15 αιώνος3).

Αί περί τής Γελλοΰς δοξασίαι έκ τής 'Αρχαιότητος διά τών Βυζαντινών
διεσώθησαν μέχρις ήμών *). Κατ' αυτάς «ή μιαρά καί ακάθαρτος Γελλώ» παρα-
φυλάττει εισερχόμενη κρυφίως ύπό διαφόρους μορφάς5) εις τόν θάλαμον τών
λεχωίδων, ένθα άποπνίγει τά νεογέννητα βρέφη. Ενίοτε όμως φονεύ«ι αυτά,

1 ) Ή λέξις Γελλουδα, ώς ανωτέρω, ακούεται καί σήμερον ετι έν Σητεία. Συνήθεις τύποι
τοϋ ονόματος κατά τήν παλαιοτέραν έποχήν καί σήμερον είναι Γελλοϋ καί Γιλλοΰ ή Γνλ-
λοϋ : ίδ. Μιχαήλ Ψελλον, 'Ιστορικοί λόγοι, έπιστολαί καί άλλα ανέκδοτα (Κων. Σάϋα, Με-
σαίων. βιβλιοθ. 5, 572-6, 577-8" έκ κώδ. τοϋ 15 αί. Ίδ. Em. Legrand, Bibl. Gr. Vulg. II,
XVIII, R. Reitzenetein, Poimandres, Leipz. 1904, σ. 298 - 9. Arm. Delatte, Anecd. Athen.
I, 98 στ. 19, 117 στ. 18. Έκ τής σημερινής έποχής : ίδ. Μ. Γ. Μιχαηλίδον Νουάρον, Λαογρ.
σύμμ. Καρπάθου τ. 1, Άθ. 1932, σ. 159 άρ. 1. Είρ. Παπαδάκη, Λόγια τοΰ Στειακοΰ λαοϋ,
Άθ. 1938, σ. 135 άρ. 17. Έν Άπυράνθφ τής Νάξου καί έν Μυκόνφ, ώς όνομα έδώ τών
νεράιδων, άπαντα ό τύπος Γιαλλον. Νέα 'Εστία 28 (1940) 1354 β καί Α. Β. Οίκονομίδη 'Απε-
ραθίτικα λαογραφικά σύμμεικτα, τεΰχ. Α', Αθήνα 1940, σ. 65. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις
1, 396 (άρ. 668).

"Ας προστεθώσιν ετι καί οί κάτωθι γνωστοί είς έμέ τύποι : - Γιλλώ παρά Μιχ. Ψελλοί,
Scripta Minora (εκδ. Ed. Kurtz-Fr. Drext) σ. 230 στ. 286. - Γίλλον, Arm. Oélatte, ενθ'
άνωτ. σελ. 94, 4. 235, 17. 249, 13. - Γίλλον, Arm. Delatte, ένθ'άνωτ. σελ. 117. 9, 13Ö. 24.-
Γελουδιακόν Arm. Delatte, ενθ' άνωτ. σ. 245, 32.

*) ίδ. Κων. Σάϋα, Μεσαίων. Βιβλ. 5, 576-7. Πρβλ. αυτόθι: σ. 577 άρ. 3 «Ευχή ετέρα
τής Άβιζονς εξορκισμός», α. 577 - 8 άρ. 4 «εξορκισμός τής Γιλλονς υπό τον 'Αγίου Μάμαντος».
Κατά τόν Ρ. Maas, έν Byz. Zeitsch. 17 (1908) σ. 225 (πρβλ. καί Η. Sepding, Hess. Blätter
f. Volkskunde 23 (1924) σ. 121 καί F. Ohrt, έν Hess Blätter f. Volkskunde 24 (1925) 39
σημ. 3), ή Άβυζού προέρχεται άπό τό δαιμόνιον Οβιζουθ, άναφερόμενον είς τήν Διαθήκην
τοΰ Σολομώντος. Τό δαιμόνιον τούτο παρουσιάζεται καταδιώκον τά βρέφη, ήδη δέ ύπό τοϋ
Ψελλοΰ ταυτίζεται πρός τήν Γελλώ.

3) Παρά Em. Legrand, ενθ' άνωτ. καί R. Reitzenetein, ενθ' άνωτ. Ίδ. καί Fr. Pradel,
Griech. u. Südital. Gebete, a. 280 (φυλακτήριον έκ κώδ. τοΰ 16 αί.) καί είς σελ. 285 καί 340.

') Ίδ. Φαίδ. Κονκονλέ, Τά κατά τήν γέννησιν καί τήν βάπτισιν έθιμα τών Βυζαντινών,
Έπ.Έτ. Βυζ. Σπουδ. 14 (1938) 110 - 111. - Τοϋ αυτόν, Συμβολή εις τήν Κρητικήν λαογραφίαν
επί βενετοκρατίας,Έπ.Έτ. Κρητ. Σπουδ. 3 (1940) 10. Στίλπ. Κυριακίδου, Παρατηρήσεις είς τάς
Χιακάς παραδόσεις τοΰ Στ. Βίου, Λαογρ. 8 (1925 - 26) 478-480. Γενικώς περί τής Γελλοΰς
δύναται τις νά ίδχ| παρά Pauly - Wissowa - Kroll, Real - Encyclop. 13, 1005 άρθρ. Gello
καί Στίλπ. Κυριακίδου, άρθρ. Γελλοϋ ή Γιλλον έν 'Ελεν&ερονδάκη, Έγκυκλ. Λεξ. 3, 784 β.

®) Έν τή παρά Μιχ. Ψελλώ παραδόσει «*Αποστροφή τής μιαράς καί άκα&άρτου Γελλονς»
λέγεται ότι αδτη είσήλθεν είς τόν οίκον τής λεχοϋς μεταμορφωθεϊσα εΐς μυΐαν. Ίδ. Κωίστ.
Σά&αν, ενθ' άν. σ. 574.
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έμβρυα, διαρκούσης έτι τής εγκυμοσύνης, ότε συμβαίνει εις τάς εγκύους ή έκτρω-
σις, κοινώς αποβολή. ΙΙερί τού τελευταίου τούτου, έκτος τής εκ τού ως ανω
εξορκισμού κατά τής Γελλοϋς μαρτυρίας, λέγει σχετικώς καί ό Ψελλός *αντη
(= ή Γελλώ) γονν τάτε κυοφορούμενα φηοΐν άναιρεΐ και όπόσα τής μήτρας διο-
λισϋ·ήσοι»

Ή μάλλον επικρατούσα σήμερον περί τής Γελλοϋς λαϊκή πίστις είναι ή
περί θανατώσεως ύπ' αυτής τών βρεφών δι' άποπνιγμοϋ ή δι° άλλων μέσων').
Παρά τήν άντίληψιν ομως ταύτην εν Χίφ καί άλλαχοϋ δοξάζεται έτι ότι είσερ-
χομένη αύτη εντός τοΰ οϊκου κακοποιεί τάς τεκούσας, συγχεομένη πρός τάς νε-
ράιδας 3).Έν Κρήτη συγχέουν τήν Γελλώ προς τάς Στρίγγλας. Ούτω «Γελλοϋδες
είναι αϊ γυναίκες που φταρμίζουνε, τρώνε είτε άπό κακία εϊτε από μγάπη. Πηγαί-
νουν τή νύχτα χωρίς νά το καταλαβαίνουν και οι ίδιες και ρουφούν το αίμα τον
παιδιού (ιδίως τρώνε τά μωρά καί τά καλά ζωα). "Οταν ενα παιδί είναι πολν
άρρωστο και αδύνατο, <5« χωρεί άμφιβολία πώς τό τρώνε ol Γελλονδες» 4). Έν
Άπυράνθφ δε τής Νάξου άπέδιδον προ ολίγων ακόμη ετών είς τήν επήρειαν
τής «Γιαλλονς», όταν ενα παιδί ήσθένει από βασκανίαν, μάγια, δαιμονικήν επή-
ρειαν κλπ. δ).

Διώκται τής Γελλοΰς αναφέρονται υπό τοϋ Ψελλοΰ οί όίγιοι Σισίνιος, Σί-
νης καί Σηνόδωρος, οΐτινες καταδιώξαντες συνέλαβον και κατεβασάνισαν αυτήν,
ϊνα όμολογήση τά δώδεκα καί ήμισυ δνόματά της 6). Έν ταΐς διαφόροις ευχαΐς,
Ιξορκισμοίς καί φυλακτηρίοις παρουσιάζεται συνήθως ή Γελλώ υπό μορφήν γυ-

') Μιχαήλ Ψελλοΰ, ενθ' dv. σ. 573 αρ. 2.

'') Ίδ. Μ. Γ. Μιχαηλίδου Νονάρον, ενθ' άν. σ. 246α, Είρ.. Παπαδάκη, ενθ' άν. σ.
135. Στρ. Μυριβήλη, Ό λογοτέχνης καί ή φυλή, Νέα "Εστία 14 (1940) 723α (Λέσβου), Ά&αν.
Χ. Μποντονρα, Προλήψεις τοΰ ελληνικού λαοϋ καί ερμηνεία αυτών, Ιν "Αθ. ά. ε. σ. 46 - 7.
Οδτος λέγει προσέτι ότι, εάν γελά to βρέφος, ένφ κοιμάται, πρέπει αμέσως ν* αφυπνισθη,
επειδή πιστεύεται δια τό όμόηχον δτι ό γέλως προέρχεται έξ επήρειας της Γελλοϋς.

3,) Ίδ. Στυλ. Βίου, Χιακαί παραδόσεις, Λαογρ. 8 (1921/25) 430-31 άρ. 11 καί σ. 445,
478 - 79. - Ά·&. Μποντονρα, ενθ' άν. σ. 124 άρ. 2. - Στίλπ. Κνριακίδου, "Ελλην. λαογραφία Μέρ.
Α' σελ. 185, 188- Ένιαχοΰ είς τάς νεράιδας αποδίδονται χαρακτηριστικοί ιδιότητες τής Γελ-
λοΰς ώς ή τοΰ άποπνιγμοϋ τών βρεφών (έν Ρόδφ) ή καλούνται αύται άπλώς δια τοΰ
ονόματος Γελλονδα ή Άγιλλονδα έν Χίφ, Γιαλλονδα ή Άγελλοϋδα έν Μυκόνφ καί Τήνψ καί
Γιαλλον έν Τήλω. Ίδ. Ν. Γ. Πολίτου, Τά ονόματα τών νεράιδων καί τών Άνασκελάδων,
Λεξικογρ. Άρχείον 5, 25.

*) Είρ. Παπαδάκη, ενθ* άν. σ. 135 άρ. 17. 1.

5) Νέα 'Εστία 28 (1940), 1354β - 1355α.

β) Μιχαήλ Ψελλού, ενθ' άν. σ. 573-75 άρ. 1. - R. Beltzenatein, ενθ'άν. σ. 299. - Arm.
Delatte, ενθ' άν. 99, 13 κέξ. - Ίωάνν. Ζωγραφάκη, Ή Γυλοΰ (φυλακτήριον), Κρητ. 'Αστήρ
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ναικός καί εξορκίζεται υπό τοϋ αγίου 'Αρσενίου ') καί τών αρχαγγέλων Γα-
βριήλ') και Μιχαήλ3).

Προς Ιξορκισμόν έτι «τώ Γελλονδω» χρησιμοποιούν έν τη επαρχίςι Σητείας
Κρήτης καί σχετικά «καρφώματα» 4) ' ούτω «... κάνουν ενα σταυρό μονοκόμματο
άπό φλασκί και τον κάνουν εννιά τρΰηες και τόν κρεμούν 'ς τό λαιμό τον παι-
διού» 5) ή «καρφώνουν σε μιάν άθανατοκρομμύδα εννιά ξυλαράκια άπό καλ,άμι
κ' υστέρα τήν κρεμούνε μέσα 'ς τήν' καμινάδα» 6)' επίσης «βρίσκουν εξ ε περόνες
καλαμένιες κάί τσοί καρφώνουνε 'ς τόν αθάνατο άνάδια °ς τή θάλασσα, νά είναι
λίγωσι7) κάί λένε : Τσοί κοσιπέντε τον Δεκεμπρψϋ Χριστός γεννάται" ετοντ ή ώρα
κ° εκείνη μιά λογάται. Έπαε καρφώνω τό Γέλλονδο και τή Γελλονδα κάί τά
μικιά Γελλονδάκια, τά σκώτια ντον, τά μελαχόνια8) ντον και τά μέλη ντον δλα,
νά λείπουνε άπου τον δείνα τό παιδί. ('Ονομάζουν τόν πατέρα, τήν μητέρα καί
τό παιδί)» 9).

Σημειωτέον τέλος ότι τό όνομα Γελλον καί Γελλούδα έχρησιμοποιεΐτο πα-
λαιότερον ") καί σήμερον ομοίως εν Σητείςι ") ώς βλασφημία καί ύβρις, προσα-
πτομένη ε'ις τάς κακάς γυναίκας.

i (1910), 572 - 3. Κατ' έπέκτασιν πιθανώς εκ τής έπφδής ταύτης συναντώμεν δώδεκα καί
ήμισυ ονόματα καί είς τήν σύζυγον τοΰ Σπανοΰ. ('Ακολουθία τοΰ άνοσίοϋ τραγογένη Σπανού) :
Em. Legrand, Bibl. Gr. Vulg_. II, 28 κέξ. '

») Ίδ. Μιχ. Ψελλού, ενθ' αν. σ. 577 άρ. 3.

®) Ίδ. Reitvenstein, ενθ" άν. σ. 298.

-1) Ίδ. Μιχ. Ψελλον, ενθ'άν. σ. 576 άρ. 2. -Fr. Pradel, ενθ' άν. σ. 280. - Reitzenstein,
"Ενθ* άν. σ. 298.

*) Περί τών σημερινών καρφωμάτων γενικώς ίδ. Φαιό. Κονχονλίν, εν Λαογρ. 8 (1921/25)
323 έξ. - Άντ. Κεραμοπούλλον, 'Αποτυμπανισμός σ. 70 έξ.

5) Είρ. Παπαδάχη, ενθ' άνωτ. σ. 135 άρ. 17, 1.

·) Αντόΰι, α. 135 άρ. 17, 1. , ■

') Φ&ινονσα σελήνη. °Η τέλεσις μαγικών πράξεων τής σελήνης μειούμενης είναι γνωστή
ήδη έκ της 'Αρχαιότητος. Ίδ. R. Wünsch, Defix. tabell. Atticae, σ. XXX, σι. 338- 'Ενταΰθα
παραγγέλλεται έπί καταδέσμου «κρεϊσσον δέ ποιείς σελήνης μειούμενης».

8) Σπλάγχνα.

9) Παραλλ. ταύτης ίδ. Είρ. Παπαδάχη, ένθ'άνωτ. σ. 135-6. Συνήθης ετι είναι ή μνεία
τής Γελλοΰς έν πλείστοις λαϊκοΐς έξορκίοις καί έπφδαϊς. Οδτως έν Καρπάθω εις ξόρκι τής
βασκανίας «φύε κατσή βαούρα... κακό Γελλονϊχό ... », Μ. Γ. Μιχάηλίδον - Νουάρου, Λαογρ.
Σΰμμ. Καρπάθου 1, 154. Είς ξόρκι «Γιά νά μή σέ δαγκάσουν ζωύφια τή νύκτα» «... Γέσετε,
χαλινώσετε .. . τά πονηρά τής νύχτας, τήγ Γελλοΰ, τήμ Μαλλοΰ, τή Ξαθθοΰ» αυτόθι σ. 159
άρ. I. «τήγ Γελλοΰ τσαϊ τό Βραχνά.,.» αύτόθι σ. 160 άρ. II. καί σ. 163 άρ. VIII.

, 10) Πουλολόγος στ. 417 * Αίγνπτισαα με το μανδίν, γνλον με το χαράλιν» Wagner, Carni.
Gr. med. aevi σ. 191.- Αεόντιος Μαχαιράς (εκδ. R. M. Dawkins, I, 216. 4. «ot γιλ-
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2.

Παραλλήλως πρός τους από τής 'Αρχαιότητος μέχρι τής σήμερον κατα-
δέσμους επί τους καταλάλους (γλωσσοδήματα), ϊνα μή δυνηθοϋν οΰτοι δια τοΰ
βασκάνου αυτών λόγου καί επιφέρουν βλάβην είς τόν άντίπαλον '), υπάρχουν καί
εξορκισμοί καί αλλαι μαγικαί έπφδαι πρός προφύλαξιν η άπαλλαγήν τίνος Ικ τής
επήρειας τής γλωσσοφαγίας*) (= βασκανίας προερχομένης έκ φθονερός ομιλίας
υπό τοΰ βασκαίνοντος περί τής επιτυχίας ή ευτυχίας τινός). Οΰτως εις προσευ-
χήν έκ τής 'Αρχαιότητος προς τον Έρμήν λέγεται : «... διάσωσαν με πάντοτε
είς τόν αιώνα από φαρμάκων και δολίων και βαακοσύνης πάσης και γλωττών
πονηρών, από πάσης συνοχής, άπό παντός μίσους ϋεών τε και άν&ρώπων»2).

Μεταξύ τών τοιούτων προφυλακτικών μέσων καταλέγεται καί ο ενταύθα
δημοσιευόμενος εξορκισμός, δι' οΰ επιζητείται ή απαλλαγή τίνος έκ τής γλωσ-
σοφαγίας.

3.

Παρά τάς καταδέσεις εναντίον τοΰ ανθρώπου εν διαφόροις περιστάσεσιν

λοϋδες I γ - οί μαμμοΰδες* πρβλ. καί παρά Κυρ. Χατζηϊωάννον, Σύμμεικτα λαογραφικά από
τούς Κυπριώτες χρονογράφους, Πάφος (1937) 2, 300 β - 301 β. - Μάρκου 'Αντωνίου Φώσκολου
(1669) Φορτουνατος (εκδ. Στεφ. ΞανΟουδίδου σ. 55) Α, 317 Μποξ. <Πάγω λοιπό, μα τρέμουοι
τ' άτζά μου άπου την πείνα | νά πα γυρεύγω μια Γελλον, ρονφιάνα, μια ξοξίνα*.

") Είρ. Παπα&άκη, ενθ' άνωτ. σ. 135.

') Ίδ. Γ. Ράλλη-Μ. Ποτλη, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων Β'. 446, Είς
σχόλια τοΰ Βαλσαμώνος είς ΒΑ' κανόνα τής έν ϊρούλλφ συνόδου λέγεται δτι κατηγορήθη
τις, διότι «εύρέθη έπ' αΰτοφώρφ έγκόλπιον εχων ένδυμα νεογεννοΰς παιδιού καί είπε τοΰτο
δοθήναι αύτφ παρά τίνος γυναικός είς άποτροπήν καί έπιστομισμόν τών έπιχειροΰντων
κατ' αΰτοϋ λέγειν». - Arm. Délatte, ενθ' αν. σελ. 89 έξ. 503,15 εξ. - Φαιό. Κονκουλέν, έν'Λαογρ.
9 (1926) 55, 57, 94 καί 97 - 99. Τοιούτοι κατάδεσμοι μαρτυροϋνται δντες εν χρήσει ήδη κατά
τόν 4ον καί 3ον αϊ. π. Χ. Ίδ. Dittenberger, Syll.3 III, 1174 καί 1175. Ii. Wünsch, Defix.
tabell. Atticae άρ. 50, 54 πολλ.

*) Ίδ. έκ παλαιοτέρας εποχής παρά Arm. Delatte, ενθ' όν. σ. 451, 15 έξ. «εις τυ άπο-
νεκρώααι εχθρούς και ίνα ποίηση χαρτιν εις γλωσαοφαγίαν» έκ κωδ. 15ου αι. ιδ. αυτόθι καί σ.
616, 28 (έκ κώδ. 15 αί.) «του λυτρώοαι εκ πάντων κινδύνων καί συκοφαντίας και καταλαλίας
και γλωσσοφαγιάς και πάσης μαγείας πονηρού άν&ρώπου». Ίδ. έτι αυτόθι σ. 120, 33. 121, 1-2
(έκ κώδ. 18 αι.). Καί έκ συγχρόνου λαϊκού έξορκίου τής βασκανίας (έκ Καρπάθου) «τό
κακόν εμμάτι, η κατση γλωσσοφαγιά . .. » , Μ. Γ. Μιχαηλίδου - Νουάρου, ενθ' αν. σελ. 155
άρ. II. 157 άρ. IV. ίδ καί Προμ. Πυρφ. (1926) φ. 32 σ. 7.

3) R. Beitzenstein, ενθ. άν. σ. 21.
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εύρίσκοντο ήδη από τής βυζαντινής περιόδου κατάδεσμοι λίαν διαδεδομένοι καί
επί τά επιβλαβή όντα, δρνεα, θηρία, ερπετά κ. α.

Έκ των αρπακτικών πτηνών κατεδένοντο παλαιότερον, ώς καί σήμερον έτι,
ό ΐέραξ2), δ κόραξ8), ό βίτσιλος4) (= αετός), δ φιλάδελφος5) ή χιλιάδερφος (Ιν
Κρήτη) (—γυπαετός) καί δ λούπαρδος (είδος ιέρακος)8).

Δια τών δημοσιευομένων ενταύθα καταδέσμων τής βιτσίλας7) και τού χιλιά-
δερφου ή φιλάδελφου 8), εξ ών ό ύπ' αρ. 3 είναι παραλλαγή καταδέσμου εκ Κρήτης
πρός άποδίωξιν τών δρνέων καί τοΰ αγριογάτου από τής αρπαγής τών αιγοπρο-
βάτων (ίδ. Λαογρ. 9, 106), επιδιώκεται ή άπόκρουσις τούτων άπό τών οικιακών
ζφων καί τών ποιμνίων τοϋ καταδένοντος ή άλλου τινός.

4.

'Ατελεύτητοι έτι είναι αι καθόλου μαγικαί πράξεις, μεταξύ δ' αυτών καί
αί καταδετικαί, άπό τής 'Αρχαιότητος μέχρι τής σήμερον, άφορώσαι εις τήν προσ-
έλκυσιν τοϋ έρωτος τίνος, ϊδίςι δέ οί ν,ατάδεσμοι επί τους νεονύμφους υπό τών
αντιζήλων των πρός βλάβην αυτών.

Έπί τής τελευταίας ταύτης περιπτώσεως καί πρός πρόληψιν τής βλαπτικής
επενεργείας τών διαφόρων τούτων κατά τών νεονύμφων μαγικών καταδέσεων
επενοήθησαν ποικίλα μέσα πρός προφύλαξιν άπ' αυτών !ι), μεθ' ών καί τά ενταύθα
δημοσιευόμενα, κατά τά οποία, ΐνα εξουδετερωθούν αί κατά τών νεονύμφων
καταδετικαί πράξεις καί μή επενεργήσουν επ' αυτούς βλαπτικώς, ώφειλον ούτοι

') Ίδ. Φαιό. Κυυκονλέ, ενθ' άν. σελ. 66-70.

') Αυτόθι σ. 68.

') Αυτόθι σ. 488.-Άντ. Γ. Ζερβάκι, Γητειές έξ Έμπάρου. Ααογρ. 4 (1912/14) 513, άρ.
3. - Γ. Κουρμονλη, Κρητικαί έπφδαί. Κρητ. Μελέται 1 (1933) 262 β *γυτειά για τά γιδοπρόβατα*.

') Ν. Γ. Πολίτου, "Εν κεφάλαιον νομοκάνονος. Ααογρ. 3 (1911) 386. Πρβλ. καί Φαιό.
Κουκουλε, ενθ' άν. ο. 106. - Γ. Κουρμονλη, ένθ' άν.

5) Ίδ. περί τοΰ ορνέου τούτου: Ν. Γ. Πολίτου, Ααογρ. Σύμμ. Β'. Έν 'Αθήναις 1921,
σ. 58-59.

") Ίδ. Άντ. Ζερβάκι, ενθ' άν. καί Φαιό. Κουκουλέ, ενθ' άν.

') Παραλλαγήν εκ Νισύρου ίδ. παρά Φαίδ. Κουκουλέ, ενθ' άν. σ. 489. - Ίδ. ετι «δεσιές
τής βιτσίλας», Γ. Κουρμονλη, Κρητικαί έπιρδαί. Κρητ. Μελ. 1 (1933) 262 β. - Άντ. Ζερ-
βάκι, έν Ααογρ. 4 (1912/14) 513 άρ. 3 καί έξ Ίνναχωρίων (Περβόλια) Κρήτης, έν τφ Ααογρ.
Άρχ. 'Ακαδημίας 'Αθηνών άρ. 1161Δ σ. 141.

8) Ίδ. Άντ. Ζερβάκι, ενθ' άν.

") Ίδ. Φαίδ. Κονκονλε, ενθ' άν. σελ. 86, 90, 459 - 465. Έκ Κρήτης, Μαρίας Λιουδάκι,
Ό γάμος στην Κρήτη τώρα καί παλιά. Έπ. Έτ. Κρητ. Σπουδ. 3 (1940) 372δ'.
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κατά τήν ώραν τής τελέσεως τής ιερολογίας τού γάμου να φέρουν δεδεμένους
έπΐ τοΰ βραχίονος τούς ώς ανωτέρω μαγικούς χαρακτήρας.

δ.

Καί τό γεγονός τοΰ τοκετού μετά τών συνυπαρχόντων εις αύτόν ενίοτε
πλείστων κινδύνων διά τήν έπίτοκον ώδήγησε τόν άνθρωπον εΐς τήν έπινόησιν
πολυποίκιλων μέσων πρός έπιτάχυνσιν αύτοΰ καί έλευθέρωσιν απ' αύτοΰ τής
τικτούσης. Ούτως έκτός τών αναφερομένων ώκυτοκίων ύπό τοΰ Ν. Γ. Πολίτου1),
όντων παλαιότερον έν χρήσει πρός διευκόλυνσιν τοϋ τοκετού, δημοσιεύομεν
ανωτέρω ώκυτόκιον, τό όποιον, ώς έπίφθεγμα, προερχόμενον έξ έκκλησιαστικής
εκφράσεως, ανήκει εις τήν κατηγορίαν τών μαγικών επωδών Ιν περιάπτοις2)
πρός τόν ανωτέρω σκοπόν.

6.

Βλ. ανωτέρω αριθ. 3.

7.

Βλοητυ λέγεται εν Κρήτη τό περιοδικόν ερυσίπελας, προσβάλλον τό πρό-
σωπον συνεπείς χρονιάς παθήσεως τών ώτων, οφθαλμών, ρινός καί στόματος
(ιδ. Ει ρ. Παπαδάκη, Λόγια τού Στειακοΰ λαού σ. 124, 3).

Έκτός τής διά τοΰ ανωτέρω εξορκισμού θεραπείας τοΰ βλοητοϋ γίνεται
ΧΟήσις πρός τούτο εν Έμπάρω Κρήτης καί λαϊκού έξορκίου (Λαογρ. 4, 513 άρ. 4).

8.

Περί τής θήρας δοξάζεται παρά τφ λαφ όχι ό κυνηγός, τό όπλ.ον, τά
θηρευτικά έν γένει όργανα καί ό κύων του ύπόκεινται εις τήν επήρειαν τού βα-
σκάνου οφθαλμού καί επομένως εις άστοχίαν κατά τήν θήραν3). Διά τοΰτο έκτός
τών ποικίλων προφυλ,άξεων, αΐτινες λαμβάνονται, ΐνα άποφευχθή «το κακδ
μάτι», έχουν έπινοηθή παραλλήλως καί πλείστα μαγικά μέσα, ΐδίςι έπωδαί, πρός
άπαλλαγήν τούτων άπό τής βασκανίας, ένίοτε δέ καί έκ τοϋ καταδέσμου 4) εις όν
ύπεβάλλετο πολλάκις τό όπλον ή ό κύων.

Μεταξύ τών μέσων τούτων είναι καί οί δημοσιευόμενοι άνωχέρω μαγικοί

') Έν Λαογρ. 6 (1918) 299-346 καί κατ' άνατύπωσιν έν Λαογραφ. Συμμ. 2,284-316.

.-) Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. 2, 298.

") 'lb. Φαίδ. Κουκουλεν έν Λαογρ. 8, 318, 342 κ. ά.

") Ίδ. Φαί». Κουκουλεν έν Λαογρ. 9 (1926-28) 108, 500,
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χαρακτήρες πρός άπαλλαγήν τής παγίδος εκ τής αστοχίας πρός τό κυνήγιον
ένεκα βασκανίας.

Β-Γ'

Παρά τους καταδέσμους κατά τών νεονύμφων, ερωμένων κλπ. υπάρχουν
σήμερον εν ευρεία χρήσει, ώς εν Μάνη Κερκύρα 2), Κρήτη 3), κ. ά. καί κατά-
δεσμοι εναντίον, τών κλεπτών πρός βλάβην ή άνακάλυψιν αυτών.

Ή χρήσις τούτων, ή οποία είναι παλαιοτάτη, μαρτυρεΐται ευρέως ήδη εκ τών
μαγικών παπύρων4) καί τών βυζαντινών πηγών3), πλουσιώτερον δ'εκ τής ί)στε-
ροβυζαντινής περιόδου καί τών μεταβυζαντινών χρόνων μέχρι τής σήμερον Η).

Ή ανωτέρω υπ' άρ. Γ' μαγική πράξις προς άνεύρεσιν τοϋ κλέπτου προ-
έρχεται έξ όμοιας «εις κλέπτην» απαντούσης εν κώδ. Bononiens" Univers, ίιπ'
άρ. 3632 φ. 361ν τοϋ 15. αιώνος και εν τή οποία παραγγέλλεται :

«Λάβε ονν φύλλα δάφνης είς τά ονόματα τών υπόπτων και γράιρον πασε-
νός όνομα εις τό φνλλον τής δάφνης' είτα βάλον τά φύλλα εντός είς τζουκάλι
άφόρεοτον, είτα βράοον και τά κα&όλου λειοΰνται' τοϋ δε κλέπτου ου λειοϋνται»7).
Και εν ετέρα μαγική πράξει πρός άνεύρεσιν τοϋ κλέπτου έκ κώδ. τοϋ 19. αιώνος
παρά Arm. Delatte, ένθ' άν. σ. 152, 13 λέγεται' «Γράψον τους -χαρακτήρας
τούτους είς φύλλον δάφνης και δός τα εκείνον όπου μέμφεσαι».

'Εγράφη τον Μάρτιον τον 1941.

') Ίδ. Φαίδ. Κουκουλέ, ενθ' άν. 4. 471.

~ Ι Νοεμής Ά. Ζωηρού Πασοά, Λαογραφικά σύμμεικτα έκ Κερκύρα; καί άλλων τόπων.
Λαογρ. 11 (1934-37) 126. 10.

3) Ίδ. Φαίδ. Κουκουλέ, έ'νθ' άν. σ. 100.

4) Ίδ. Karl. Preisendans, Papyr. Gr. mag. I, σελ. 184, 186-8, 191 -2.

Φωτίου, Νομοκάνων τίτλ. Θ' κεφ. ΚΕ' (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 1, 197) «Ει δε καί
αστρολόγος η ετέραν άπηγορευμένην μαντείάν μετιών, ερωτηθείς εΐπρ κλέπτην τον μη όντα υπό-
κειται ταΐς διατάξεσι». - Πρβλ. αυτόθι καί έν σ. 199 (σχόλιον).

6) Ίδ. Πρός άνακάλυψιν τοϋ κλέπτου: VasiUev, Anecd. Graecoby/.. Mosquae 1893, σελ.
340-41, κγ'- κη' (έκ κώδ. LÖ. καί 16. αι.), σ· 330 (έκ κώδ. τοϋ έ'τ. 1497). - Ίωάνν. Στα-
φίδα, Ίατροσόφιον (Em. Legrand, Bibl. Gr. Vulg. II, 10 (έκ κώδ. 15. αL). - Arm. Delatte,
Anecd. Athen. I, σελ. 38, 42, 48 - 9, 66. 140 - 142, 587, 592 - 4, 597 πολλ. - Σπυρ. Λάμπρου,
Κατάλογος τών έν ταϊς βιβλιοθήκαις τοϋ Άγιου "Ορους Έλλην. κωδίκων τ. 2, σ. 204 άρ"
κώδ. 809 τοΰ 17. αί. 'Εν τφ ύπ' άρ. 8 (φ. 42 β) τοϋ κώδ. «περί κλέπτην πώς νά τόν ευρης»'
- Φαίδ. Κουκουλέ, έ'νθ. άν. Λαογρ. 9 (1926 - 28) 59, 100, 471 - 72. Λαογραφ. Άρχεΐον Άκα-
δημ. 'Αθηνών, άρ. 1161Δ (1938) σελ. 95, 124, 125, 131 (έξ Ίνναχωρίων Κισάμου Κρήτης).

7) Ίδ. παρά Arm. Delatte, ενθ' άν. σ. 608, 4-7. Τά φύλλα της δάφνης [χρησιμοποιούν-
ται καί πρός άλλας μαγικάς πράξεις, toç π. χ. «Εις ΰπνον», ενθ' άν. σ, 142, 10.
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