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Κατά τό θέρος τού 1953, ευρισκόμενος εις Ήπειρον προς λαογραφικήν Ιξε-
ρεύνησιν τής ακριτικής περιοχής τού Γράμμου, έλαβον παρά τοΰ έκ Κονίτσης
κ. Φωτίου Παν. Ρούβαλη χειρόγραφον χαρτόδετον «βιβλιάριον», εις άρτίαν κατά-
στασιν ευρισκόμενον καί περιέχον εξορκισμούς καί ίατροσόφια1'.

Τό χειρόγραφον τούτο, σχήματος 16ου μικρού, μήκους 0,15 καί πλάτους
0,10 μ., φέρον εν τφ τίτλω χρονολογίαν 1862, σύγκειται εκ 31 σελιδωμένων φύλ-
λων (σ. 1-62), άντεγράφη δε πιθανώς εκ παλαιοτέρου χειρογράφου εξορκισμών
καί ίατροσοφίων διά χειρός Παναγιώτου Ρούβαλη, πατρός τοΰ μνημονευθέντος
φίλου, κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, ώς δύναται τις νά διακρίνη εκ τής δια-
φοράς τοΰ χρώματος τής χρησιμοποιηθείσης μελάνης καί τής Ιπιμελείας, μεθ' ής
εγράφησαν εκάστοτε τά εν αύτφ περιεχόμενα2'.

Εις τό άνω μέρος τής 1ης λευκής σελίδος (φ. 1Γ) αναγράφεται : «Κνριν Π. Σ. τ.
Ρούβαλη». Ή αυτή χειρ καί ή αυτή μελάνη επανέρχεται εις τήν σελίδα 3 κε.

') Ώς γνωστόν, αϊ πηγαί διά τήν μελέτην τής δημώδους ιατρικής είναι δύο ειδών:
α) γραπταί, ήτοι τά χειρόγραφα ίατροσόφια καί αϊ σολομωνικαί, καί β) προφορικαί, δηλαδή
ή προφορική έκθεσις θεραπείας, αί παραδόσεις περί ασθενειών, κατάραι, γητειές, εξορκισμοί
κτλ. Τά ίατροσόφια αντιστοιχούν πρός τά διάφορα dispensatoria, luminaria καί antidotaria
τής Δύσεως, αποτελούν δέ αντίγραφα συνταγολογίων, πού συνετάχθησαν κυρίως υπό καλογή-
ρων, συνεχώς συμπληρούμενα άπό άντιγραφεϊς καλογήρους μέ βάσιν κείμενα τών Διοσκορίδη,
Γαληνού, Παύλου Αίγινήτου καί άλλων. Πλην τών ιατρικών συνταγών πολλά εξ αύτών περιέ-
χουν καί μαγικά συνθήματα καί άλλας τεχνικής φύσεως συμβουλάς, προερχομένας έκ βιβλίων'
ατινα διά μερικούς έρευνητάς έ'χουν ώς πρότυπον τόν πάπυρον τού Λουγδούνου. Πλήν δέ τών
ιατρικών καί μαγικών στοιχείων, τά ίατροσόφια δύνανται νά περιέχουν καί άλλα ζητήματα
λαϊκής επιστήμης, ώς βροντολόγια, σεισμολογία, καλενδάρια κτλ. Βλ. Κύπρου Χρυσάνθη, Ένα
κυπριακό γιατροσόφι, Ιίυπριακαί Σπουδαί, τόμ. 15, έν Λευκωσία Κύπρου 1952, σ. ε'. Δ. Β. 01-
κονομίδον, Δημώδης ιατρική έν Θράκη, Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφικού καί Γλωσσικού
Θησαυροΰ, τόμ. 16, έν 'Αθήναις 1951, σ. 182-183.

2) Τούτο φαίνεται π. χ. άπό παραβολήν της σελίδος 46 πρός τήν σελίδα 47 (φ. 23ν πρός
24Γ) καί τής σελίδος 54 πρός τήν σελίδα 55 (φ. 27ν πρός 28r) τού εις χείρας μου χειρογράφου-
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(φ. 2Γκε.), ενφ εις τό άνω μέρος τής 2ας σελίδος (φ. 1ν) υπό άλλης χειρός δι' άλλης
μελάνης σημειούνται τά έξης, άσχετα προς τό περιεχόμενον τού χειρογράφου :

« Οϋτος μας διδάσκει δτι δπου καλόν να καμωμεν είς τους κακονργονς άνϋρώπους
αυτοί fîa μας αποδοσονν κακόν άντι καλόν». Ή επομένη σελίς 3 (φ. 2Γ), τής
οποίας φωτογραφίαν παραθέτω, φέρει τόν εξής τίτλον:
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της ξορκηκής / ενέργηας / εκ τής χηρογραφήας του I
Κνρήον Παναγηότον ατεργήον / ρουβαληάδον / 1862 / Εκ κονήταης.

Ή οπίσθια σελίς (φ. 2ν) είναι λευκή, εκ δε τής 5ης σελίδος (φ. 3Γ) και
εξής άρχεται τό κείμενον τών εξορκισμών καί ιατροσοφίων. Άπό δέ τού φ. 28Γ
(σ.55) κ.ε. ό Ροΰβαλης σημειώνει «μερικά χόρτα, rà δποϊα χρησιμενο(ν}ν εις διά-
φορες ασϋενει(ε)ς παρά του ιατροαοφίον τοΰ Σ ά ρ ρ ο υ ».
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Θεωρήσας σκόπιμον νά δημοσιεύσι» τά κείμενα ταύτα διά τε τό γλωσσικόν
καί τό λαογραφικόν αι'τών ενδιαφέρον 11 αποκαθιστώ μόνον τήν όρθογραφίαν καί
τήν στίξιν αυτών5' καί παραθέτω σημειώσεις τινάς. Συνάμα παραπέμπω εις ανά-
λογα πρός ταύτα ίατροσόφια, δημοσιευθέντα ιδία εις τήν «Λαογραφίαν», τάς δέ
άκαταλήπτους εν τώ χειρογράφω λέξεις αφήνω ως έχουσιν εν αυτώ3)·

Φ· Br 1. Ξόρκι τον ρίμματος 4'

Πρώτα κάμε τον σταυρόν σου τρεΐς φ(ο)ρ(ές}, επ(ειτα) αρχίνα: Έν ά(Κρ)χη
ήν ό λόγος και δ λόγος ην προς τον Θεον και δ Θεδς ήν δ λόγος (εκ τρίτον)°\ "Ον-
τας δ Χρίστος εγεννήϋ·η, τδ κακδν εσκορπίστη. Οι άγιοι 'Ανάργυροι, πρώτοι ιατροί
τον κόσμου, εσείς, όπου γζι/ατρενοατε πολλούς, ιατρεύσετε (καϊ τόν τάδε) άπό τό
σπειρι τό ρίμμα6' εχει πολν βάρος τον κεφαλιού. Ώς εκίνησαν επτά άγγελοι, επτά
αρχάγγελοι, με επτά σπανία, με επτά τζεκούρια βαρεά πελ.ικημένα, στη στράτα όπου
πήγινάσι κνρ ία τσ άπανταίνει^. —Που πάτε επτά άγγελοι, επτά αρχάγγελοι, με επτά
ψ. 3ν σπα&ία, με επτά τζι\κούρια. Μα δεν τό παντέχαμεν νά μας ρωτήση κ εμάς και μας

*) Σημειωτέον, δτι τά δημώδη ίατροσόφια αποτελούν διασκευάς καί παραφράσεις
παλαιοτέρων ιατρικών βιβλίων, πού κατέστησαν αναπόφευκτοι, καθόσον έμαραίνετο ή
εθνική παιδεία καί τό χάσμα ηϋρύνετο μεταξύ γραπτής καί λαλουμένης γλώσσης. «Ή
κυρία αξία των δημωδεστέρων κατά τό μάλλον ή ήττον παραφράσεων τούτων, λέγει ό Κρουμβά-
χερ, έγκειται έν τι] λεξιλογική των ύλη, ταύτης δε χάριν αξίζει να δημοσιευθώ εν οιονδήποτε έκ τών
κειμένων τούτων». Κ. Κρουμβάχερ, 'Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, μετάφρ. ύπό Γ. Σω-
τηριάδου, τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1900, σ. 425. 'Αλλά πλήν του γλωσσικού παρουσιάζουν καί
άξιόλογον λαογραφικόν ενδιαφέρον, διότι «πρός τα ίατροσόφια συνάπτονται πολλάκις καί εξορκι-
σμοί (κατά μαγείας, βρικολάκων κτλ.), ρητό μαγικό καί τα τοιαύτα σπουδαία είς τήν σπουδήν τής
στορίας τών λαϊκών ιδεών κείμενα . . . Τό διεσκορπισμένα ταύτα περίεργα βιβλιάρια δεν είναι δυνα-
τόν να έρεννη&ώσι πληρέστεροι', εφόσον ακόμη τό. πλείστα κείμενα είναι ανέκδοτα». Κ. Κρουμβάχερ,

ένθ' άν· τόμ. Γ' σ. 235.

2) Ό γράψας ή άντιγράψας τούς έξορκισμούς γνωρίζει πολύ ολίγα γράμματα, διά τούτο
δέ υπάρχει πλήθος ανορθογραφιών έν τφ κειμένω. Είς τούτο οφείλεται καί ή εσφαλμένη άπό-
δοσις πολλών αρχαίων λέξεων, πού καταντούν άκατανόητοι.

3) "Αξιον σημειώσεως, δτι τά μαγικά κείμενα βρίθουσι συνήθως άκαταλήπτων λέξεων.

4) Ή άρίθμησις οφείλεται είς έμέ. Ρίμμα - ε'λκος του κερατίου, έξέλκωσις δηλαδή
τοΰ οφθαλμού.

δ) Τά εντός αγκυλών άνήκουν εϊς έμέ, τά δέ εντός παρενθέσεων είς τό χειρόγραφον.

6) Ή φράσις άπό τό σπειρί τό ρίμμα συνδέεται καί μέ τό πρό αύτής ρήμα ιατρεύσετε καί
μέ τό μετ' αύτήν εχει.

Πρόκειται περί τής Παναγίας, ήτις ρητώς αναφέρεται είς τόν έπόμενον έξορκι-
σμόν (άρ. 2).
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ερώτησεν ν à τής ειπούμε· — Πα ν à κόψω με ελία, μυρτιά και δάφνη, να κάνω μεν
τράπεζαν τής Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας. Καί λέγει : — Μην πάτε νά κόψετε ελία,
μυρτιά και δάφνη νά κάμετε τράπεζαν τής Θεοτόκου ΓΙαρ&ένυν Μαρίας, μδν σΰρτε
είς τον (τάδε), όπου έ'χει το οπειρί τό ρίμμα, όπου τόν επονεΤ τό μάτι καί εχει άντάρα
και βάρος είς τό κεφάλι του, και δεν ημπορεί νά οταϋή οϋτε μέρα ουτε νύκτα οϋτε
κάρτο από τήν ωραν, δτι είναι βαπτισμένος, μυρωμένος, του Θεοϋ παραδομένος, καί
επάρετε βα'ιον, κλαδί έλαίας και φύλλο άπό δάφνη, μαχαίρι μαυρομάνικο και σκορ-
πίδι άπό παλζι}όπνργο, και πάρτε τό άνάταλμα τον ηλίου και ξόρκισε\τέ το καί κη- Φ· 4Γ
ρύξετέ το να πηγαίνη εις τά αγρία βουνά, στά αγρία κλαδία. 'Εκ ει πετεινός δε λαλεί,
κόττα δεν καρκαλεΐ, εκεί νά πηγαίνη νά καταντήση, νά κατασταϋή. "Αγέρας τό 'φερε,
αγέρας νά τό πάρη. Ό Χριστός τό εξόρκισε κί με τό μαυρομάνικο μαχαίρι τό 'κοψε.
Καί κά·&ε φορά όπου αρχινάς ξόρκισέ το εκ τρίτον'' — — —.

2· "Ετερο ξόρκι τον ρίμματος.

Έν αρχή ήν δ λόγος καί δ λόγος ην προς τόν Θεόν καί δ Θεός ην ό λΜγος.
Όπου ήτον εννέα αδελφοί καλοί καί επήραν τά βορδώνιά2' τους, τά βουρδουτζίκονρά3'
τους είς τό αίμα βοτησμένά^ καί είς τόν ήλιο τροχημένα καί επήγαν είς δρη, σε
βουνά, διά νά κόψο(/α)ν σήμαντρα, | σημαντηρόξυλα, τής ΙΙαναιας Θεοτόκου τήν Φ·
άγίαν τράπεζαν. Οί δε καλά τά έκοψαν, οι δε καλά τά επιλέκησαν πρώτη τζικουριά,
όπου εβάρησε είς το λεπτόκυπαρίσσι, καί άπιτά&η'^ ενα μικρό φιλικονδι1* καί έβά-
ρεαεν τόν δονλον τοΰ Θεοϋ (τάδε) είς τό μάτι·

καί φωνάζει
καί βρικάζεΡ
καί τήν θάλασσαν ταράζει
καί τά δέντρα ξερριζώνει,
τά βοννά ξεϋεμελιώνει,
καί τόν κονρνιακτό ρεπίζει9\
'Εκεί εδιάβαινε ή Παναγία ή Δέσποινα με τους άγιους άγγέλου(ς} καί άρχαγ-

') Πρβλ. άναλόγους εξορκισμούς, λεγομένους είς τήν περίπτωσιν πού Όά πεταχτή ξύλο
ή πέτρα ή χώμα στο μάτι, έν Λαογραφία Δ' 37 (έξ Αιτωλίας), Ε' 611 (έκ Τενϋρώνης), Η' 558
(έκ Κρήτης), Θ' 243 (έκ Κρήτης), Γ 116 "117, 133- 134 (έξ Άργνράδων Κερκύρας).

2) βορδώνιον, βορδώνι καί βουρδώνιον = ήμίονος. Βλ. 'Ιστορικόν Λεξικόν, Δ' (1953), έν
λ. βορδώνι. ') βουρδουτζίκονρά = μεγάλα τσεκούρια. 4) βοτησμένα = βουτηγμένα. 5) Τό
χειρόγραφον λέγει λέφπιο. 6) απίτα^^έπετάχθη. 7) φιλικούδι = πελεκούδι, σχίζα. 8) βρι-

*άΐω = κλαίω, θρηνώ' βλ. Ιστορικόν Λεξικόν Δ', έν λέξει. ") ρεπίζω — διαλύω.

2
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γέλους, με τους δώδικα αποστόλους, με τον Πέτρον, με τον ΙΙαυλον, με τους άγιους
'Αναργύρους, και τήν εσταμάτησαν καϊ λέγουν : — Τί εχει δ δούλος τον Θεον

και φωνάζει
και βρικάζει

φ· 5r και την ϋ·άλασσαν | ταράζει

και τά δέντρα ξερριζώνει;

— Φέρτε μον μαχαίρι μανρομάνικο, σκορπίδι από παλ\ΐ)όπυργο και βάϊα άπό
την εκκλησία, νά κόψω, νά ρίξω, νά σκορπίσω τό ρίμμα, τό ριμματικό, τό σκοτικό -
τό άσπρο, τό μανρο και τό κόκκινο —νά πάη είς τα άγρια βοννά και στα αγρία κλα-
δία. (Ό τάδις) είναι βαπτισμένος, τον Θεον παραδομένος, κάϋε τρίχα μετρημένος'
Πατήρ Υ(ΐ)όν και αγιον Πνεύμα, τής άγιας Τριάδος. Καϊ ώς καΰ·ώς σκορπίζει και
ριπίζει ό ήλιος τήν δροσά και άνεμος τήν άντάραι\ νά πάη στης Μάνης τά βουνά,
στης Μπα(ομ)παργ(ι)ας τά μέρη· εκεί νά φάη, εκεί νά πχη, εκεί νά καταντήση·
φ. 5ν αγέρας τό ηφερε, αγέρας νά τό πάρη, καϊ άγιοι ' Ανάργυροι γ(ι}α\τρεύσατε τόν δοϋ-
λον σας (τάδε). Καϊ λέγε το τρεις φοζρέςφορά όπου αρχινάς ""Ι7" Τέλος2Κ

') Αι τοιαΰται παρομοιώσεις είναι συχνόταται είς τάς έπιρδάς' οίον παρ' 'Αλεξ. Τραλ-
λιανφ (τ. Β' σ. 585 Puschmatltl): «ώς οί αλες ούτοι ουκ αϋξονται, μηδε το πά&ος τοΰ δε, η της δε>.
Βλ. Ααογραφίαν Α'. (1909) σ. 366.

2) Είς τόν έξορκισμόν αυτόν, ώς καί είς τόν προηγούμενον (άριθ. 1), τόν πυρήνα
αποτελεί ουχί ό εξορκισμός καί ή έπιτίμησις πρός τό κακόν, άλλα διήγησις δυναμένη νά σχε-
τισθή πρός τήν περίστασιν (πρβλ. Wuttke, Volksaberglau.be der Gegenwart, έ'κδ. 3, Ber-
lin 1900 σ. 167). Είς έκάστην τών ώς άνω έπφδών (άριθ. 1 καί 2) διακρίνονται δυο τμήματα,
έκ τών οποίων τό έν, τό πρώτον, αποτελεί τό ιστορικόν ούτως ειπείν τής νόσου ή τοΰ κακού
έν γένει, διά τό όποιον ή επωδή, τό δέ ετερον τόν τρόπον τής θεραπείας αύτοϋ. Τό ιστορικόν
τοϋτο υπό τήν μορφήν, υπό τήν οποίαν έμφανίζεται είς ήμάς σήμερον, ουδέν άλλο είναι ή διή-
γησις, δι' ης, ώς έπί τό πλείστον, άλληγορικώς δηλοΰται τό έπαδόμενον κακόν. Τό δεύτερον
τώρα μέρος, πού άναφέρεται είς τόν τρόπον τής θεραπείας, υπαγορεύεται, ώς συνήθως, υπό
τής Παναγίας, πού υποτίθεται, δτι συναντά τόν πάσχοντα καί πληροφορείται παρ' αυτού τά
τοΰ πάθους. Είς άλλους έξορκισμούς φαίνεται, δτι ή μεσολάβησις τής Παναγίας ελλείπει, πρέ-
πει δμως νά έξετασθή μήπως ή παράλειψις αύτη είναι ύστερογενής. (Στίλπ. Π. Κυριακίδου,
Κυπριακαί έπιρδαί, Λαογραφία ΣΤ' (1917-1918) σ. 603 - 5). Σημειωτέον επίσης, δτι τό αγιον
πρόσωπον, πού διδάσκει τήν έπφδήν, είναι πλήν τής Παναγίας καί ό Χριστός, ώς είς τό κατω-
τέρω ΰπ' άρ. 18 ξόρκι διά τό γαρμπούνι (=άνθρακα), ή άλλο ιερόν πρόσωπον. Τό αύτό παρα-
τηροΰμεν εις έπφδήν τού καρκίνου περιεχομένην είς Βαρβερΐνον κώδικα (έλλην. III 3) γρα-
φέντα τφ 1497, εξ ού μετ' άλλων έδημοσίευσεν αυτήν ό Fritz Pradel, καθώς καί είς έπωδήν
άπαντώσαν είς τόν 408 έλληνικόν κώδικα τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης καί άλλαχοΰ. (Βλ. Ααο-
γραφίαν Α' σ. 366 - 8).
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3. Ξόρκι, τοΰ φιδιού.

Εις τό όνομα τοΰ Πατρός και τοΰ Υιον και τον άγίον Πνεύματος. 'Αμήν.
''Εν αρχή ήν ό λόγος και δ λόγος ήν πρός τόν Θεον και ό Θεός ήν δ λόγος. 'Αφέν-
της δ Χριστός εκαμεν τράπεζαν. "Ολα τά φίδια τά εκάλεσεν διά νά φαν και νά πιονν
και νά ξικοφαντήσουν1^. Και ένα φίδι, κακόφιδο, πικρό, φαρμακωμένο, δεν ή&ελι
νά φάη μήτι νά πιή μήτε νά ξικοφαντήση και αν&έντης ό Χριστός τό έρώτησεν και
τον λέγει :—Μωρέ, φίδι, κακόφιδο, πι\κρό, φαρμακωμένο, δλα τά φίδια τρώγουν φ. 6r
και πίνουν και ξικοφαντονν και ίσύ διατί δεν τρως και δεν πίνεις και δεν ξικοφαν-
τεΐς;—'Αφέντη μου Χριστέ, επειδή κι μϊ ρώτησες, νά σου τό Ομολογήσω. Χήρας υιός
εδιάφηκε2'. Ζερβιά μεργ(ι)ά με πάτησεν ένα κονλούκι μου εβγαλεν δεξά μκργ(ι/ά
τόν έφαγα. — Μωρέ, φίδι, κακόφιδο, πικρό, φαρμακωμένο, δέν μου λέγεις τό για-
τρικό τον;—Αν&έντη μον Χριστέ, επειδή και μέ ρώτησες νά σον τό 'μολογήσω:
άσπροι τζοχές, καθάρια πίτιρα και τό περισοκλάδι^· δϋε πονέϊ, ας βάλη. 'Αμήν.
Κζνριε) Ίζησον) Χ(ριοτε) ν(ίκα) (εκ γζτρίτον)).

Κύριε Ίησοϋ Χρίστε νίκαί]. \

4. Της στρίγκλας ξόρκι°\ φ. 6ν

'Επί τηνσιν~ Χάντηαν παρητήμου^ πόλεως Ρώμης δ άγιος Σινέσιος άγιος και
Σηνίδ ωροςΊ) στρατιώται υπήρχαν ατρατωϋέντις ου ν δι(έ)τρι,βον άπό τά
μέρη τής 'Αραβίας' ήν άδελφή αντώ(ν) κάλου μένη Μελετινή· εποίησε
δε αυτής τινά εξηγμαστόνζ;}. Μαϋονσα ή μιαρά στρίγλα έπνιγε αρσεν
τρισνλλαβονσα. Ή γννή έκτισε πνργον ύψηλόν μετά
τόν έσωΰεν και έξωΰεν, έ&εντο δε και διηγοϋσα

i 1x71
NI ΚΑ

ΙΣ [XT
— —
NI . ΚΑ

καϊ &ήλν, νά
μολνβίου αν

μήνας δεκαπέντε· ήλΟ·εν δε καιρός τής γεννήσεως αυτής- Ααβονσα δέ δύο ϋερά

') ξικοφαντώ=ξεφαντώνω. ') έδιάφηκε)εδιάβηκε = επέρασε. 3) Τό άλλαχοΰ περι.-τλο-
κάδι, περδικοκλάδι = χόρτον μέ φαρμακευτικός ιδιότητας. 4) Πρβλ. Λαογραφίας Β' 465 (έκ
Φθιώτιδος), Γ' 664 - 5 (έκ Καστριού Κυνουρίας), Δ' 52 (έκ Ξηροχωρίου), 523 (έκ Τευϋρώνης Γυ-
θείου), I' 124 (έξ Άργνράδων Κερκύρας). Βλ. καί ίατροσόφιον ·είς δάγκαμα όψεως» έν 'Αγα-
πίου Μονάχου, Γεωπονικόν, Βενετία 1884, σ. 115.

5) Όέξορκισμός οΰιος τής στρίγγλας διασφζει βυζαντινήν παράδοσιν περί τής Γιλ-
λοΰς. Βλ. Μιχ. Ψελλόν παρά Κ. Σά&α, Μεσαίων. Βιβλιοθ. τ. Ε', Έν Βενετί^. 1876, σ. 573 ■ 5.

*) Τάς τρεις λέξεις τηνσιν Χάντηαν παρητήμου άφήκα ώς έχουσιν εν τφ χ/φω. Ό εξορ-
κισμός τοΰ ψελλού, Αποστροφή τής μιαράς .. . άρχεται : Έπί τής βασιλείας Τραϊανού του βα-
σιλέως ήν τις γυνή ονόματι Μελετινή. Κ. Σά&α, ε ά. σ. 573. "') Τά ονόματα ταϋτα προφανώς πα-
ραδίδουν τά άγιος Σισίνιος, Σίνης καί Σηνόδωρος. Βλ. Κ. Σάθα έ'.ά. σ. 574.
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παινις1), παρηγορίαν αυτής, καί ε'τεκεν υ ιόν παιδίον αρσεν, το δνομα ' Αβουζήν2\
Ευ&ύμιο(ν) και "Ιωάννην και Μαρίαν, καί εφύλαξαν αυτούς εις πύργον υχρηλόν,
φ. 7Γ ή δε μιαρά οτρίγλα ουκ (ε^παύετο άλαγλνγκοϋσα (;) δπως | ττνίξη τής γής τά
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φ. 6v χοΰ χειρογράφου
(;) Δίων (;) Ροναβούτζην. Ή δε δούλη του Θεοϋ Μελετινή εκτείνας τός χεί-
ρας είς τον ούρανον καί μετά δακρύων καί στεναγμών ελεγον : Κ(ύριε) Ίησοϋ Χρι-

') «καί λαβών ιβ' ϋεραπαινίδας* λέγει δ Ψελλός. Κ. Σάϋ·α, ε.ά. σ. 573. 2) Είς άλλον έξορ-
κισμόν τής Γιαλλονς, προερχόμενον έκ χ/φ ου ΝαξιακοΟ, τό δνομα τοΰ παιδιού είναι Ανγούζης.
Βλ. Δ. Β. Οίκονομίδον, Άπεραθίτικα λαογραφικά σύμμεικτα, Άΰήναι 1940, σ. 66.
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ατέ, ό Θεός -ημών, δ ποιήσας τον ούρανον και τήν γήν και τήν ϋάλαασαν, τον ήλιον
και τήν σελήνην, εξαπόατειλον τον αγιον Σινέσιον και αγιον Σηνίδωρον, τους αδελ-
φούς μον, δπως^ ρνσετε τους παΐδας τούτους Εύ&ύμιον, Ίωάννην και Μαρίαν
εκ τής άκα&άρτου στρίγλας. Και άκουσαν οι άγιοι του Θεοΰ τήν δέησιν αυτής
και τοΰ δούλου τοΰ ·&εοΰ Εν&νμίου, 'Ιωάννου καϊ Μαρίαν και στεναγμών αυτών έκ
τής καρδίας και δάκρυα αυτών και ήλ&εν φωνή εκ τον ουρανού πρός τοις αύτοϊς
λέγουσα: Σινιένε κα'ι Σηνίδωρε άπήλϋετε εις τδ κατοικητήριον τών δούλων τον
θεοϋ ('Ανδρέου, Θεοδώρας, είς Ευθυμίου, Ίωάννην, Μαρίας) (και Στέργιου, Χάι-
δως, Παναγιώτου,'Ιωάννου)^ Μελητινής ά\δελφήν σας και τά τέκνα αυτών εκ τής φ. 7ν
άκαϋάρτον στρίγλας. Είσακούσαντες οι άγιοι τοΰ Θεοΰ επορεύοντο και φωνήσαντις
εκεί τά μεσάνυκτα έξυπνου {ν} προς αυτήν δνειρον ήμίν αδελφή Μελετινή. Ό δέ
λέγει προς αντονς τίνες έστέ ύμεΐς" είπαν εΐμεοτε δ Σινέσιος και Σηνίδωρος, οι αδελ-
φοί σου, απεσταλμένοι παρά Θεον διά νά κννηγήσωμεν τήν άκά&αρτη και μιαρά
στρίγλα γενόμενη κολι&ίσαζ;) είς αντονς έϋ·ιτόμι έ&ίτομι(,;^ παντονόνζ;)> καϊ ρα-
μίον(τόν Άβονζήν. Ή δέ δούλη τοΰ ϋ·εοΰ Μελετινή προσεδέξατο αυτούς αδελ-
φούς αυτής και ελεούσα εις τήν κλιονήν8' αυτής και εύρε τόν παΐδα αυτής νεκρόν.
Και ήρξαντο ·&ρηνεϊ(ν^ και δλωδύρετο και λέγειν πρός αδελφούς αυτής. —Ώ Σινέσιε
και Σηνίδωρετί μέ ποιήσατε; Τότε ήρξα(ν)το οι δοΰλοι τον Θεοΰ και διώκτουν
τήν άκά&αρτον και μιαράν στρίγλα επί τό δ\ρη τοΰ Λιβάνουο) και ουκ εδύνοντο φ. 8Γ
φ&άσαι αυτήν και πάλιν έδίωκον αυτήν και τοΰ Θεοΰ προστάξειφ&άσαντες έπια-
σαν αυτήν και μετά σιδηροΰ ράβδον έβασάνιζον αυτήν και έκτυπτον αυτήν και λέ-
γουσιν αυτήν τήν αιτία ν αυτής. Ή δέ εψεύσαντο και ουκ είπε πρός αυτούς τήν ά)·.ή-
ϋειαν και εκατηράσαντο αυτήν νά άν&ικαρπή καϊ πάλιν ερώτησάν την και έκτυπτον
αυτήν και ερώτων αυτήν: — Ειπέ μας πασαν τήν άλήΊ}ειαν. Τότε ή μιαρά στρί-
γλα λέγει αυτούς: —Δοΰλοι τοΰ Θεοϋ, μή μέ βασανίζετε και μα τό δνομα τοΰ
μεγάλου και φιλανϋ·ρώπον Θεοΰ καϊ τοϋ αρχιστρατήγου Μιχαήλ καϊ Γαβριήλ
τώρα τηπήτόςζ^με εν τη Ναζαρέτ μήνας πέντε και πήτε ανϋρωπος· εΐπεν αν-

') Τό οπως επαναλαμβάνεται δις εν τό) χ/φω.

2) Ένταΰθα ό γράψας τό χ/φον Παναγιώτης Ρονβαλης έθεσεν εντός παρενθέσεως διά-
φορα οικογενειακά του ονόματα.

8) Προφανώς κλίνην. 4) Έν τω έξορκισμώ τοϋ Ψελλού λέγεται: «Έν μια ονν τών ημε-
ρών ο άγιος Σισίνιος, Σίνης και Σηνόδωρος κατήλϋον τον έπιακέψασϋαι τήν άδελφήν αν τών...
Επι πολύ δε αυτών ισταμένων και τών ίππων χαλινοκτυπονντων, κατήλθε τον άνοΐξαι αυτών. 'Η
δε μιαρά Γνλλον συνεισήλθε συν τοις ϊπποις ώοπερ μυΐα' καί περί μέσης τής νυκτός άπέκτεινε τό
παιδίον. Ή δε Μελετινή ώλόλυζεν πικρώς λέγουσα, ώ Σισίνιε, Σίνη καί σννοδία,... ». Κ- Σάθα, έ.ά.
α. 574. 5) Τό χ/φον : Λεβάνου. 6) Τό χ/φον : προστάξεις.
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ϋρωπος νά γράψη τά εβδομήντα δυο ονόματα μουκαι εχ>] αυτά εις τον οίκον
φ. 8ν τον ου μή είσέλϋο) εις τον οίκον τών δούλων τοϋ Θεοϋ (εδώ γράφει \ τά ονόματα
τοϋ σπιτιού δσα ϋ·έλει) (Στέργιου, Χάιδως, Παναγιώτη) οϋτε νά βλάψω άπ' αντονς
ούτε μικρόν ούτε μεγάλον, άλλά φεύγομαι άπό αυτούς μίλλια δέκα πέντε. Τότε ευλό-
γησαν αυτήν νά εϊσον πρός αυτήν ευλογημένη, νά εΐσιν και εις τους αιώνας, εκ τοϋ
κάρπον τής κοιλίο.(ςΧ/ σου χρήσονται πάσαι ai γενεάϊ τών άν&ρώπων και εις φωτα-
γώγιον εϊπον ήμίν και τά όνόματά σου. Και ήρήξαντο λέγειν ούτως f τό μέν : J 1 α__
τό δνομά μου καλόν μένη μεληγούν: τό /β) βηξονν, τό /γ/πεζαρής, τό /δ/μάρξα, τό
Ιε/καλησόνα, τό /ϊ/λενδοϋ, τό /ζ/πέτα, τό /η/πτερονμένη, τό Ι&Ιλόλη, τό /ι'άρπαγον,
τό liai μαρμάρω'\ τό ΙιβΙ στρίγλα, τό /ιγ/ παιδοπνίκτρα3>, τό /ιδ/ ννκτοπατονσα,
τό /ιε/ μ ώρα4', τό /ιστ! ησκιον τής νυκτός, τό /ιζΙ ?Μγονητήπα, τό /ιη/ πτερωτόν, τό
φ. 9Γ Ιιϋ·/ κλωσσαρία, τό /κ/ | ζονδιον, τό /κα/φανταζούτω, τό ΙκβΙβηματήτω, τό /κγ/λον-
φονντω, τό /κδ/άχνή μολ\ήν, τό /κε/φέρτρια, τό /κοτ'ζερβατού, τό /κζ/ίεβαραχήα, τό
/κη/έπικατάρατη, //κύ^'/ή διγητού, //λ//{θάνατος παιδιών, /ΙλαΙΙμητέρων δδνρμός,
Ι/λβΙ/άτικνονσα, //λγΙ/άπνονσα (εγούστρια), //λδ//εγήστηα, //λε//μόρφον, //λστ/Ιμε-
λάνι, Ι/λζΙΙέμοφού, /Ιλη//αΐώνα, //λϋ·//σκορπίδον, / /μ//μοιραδού, /ΙμαΙ/μοΐρα, ΡμβΙΙ
άπιστη, /ΙμγΙ/αγύριστη, !/μδ]/ημέρα, Hμε//νύκτα., /ΐμστ//ώρα, //μζ//στιγμή τής ώρας,
11μη/Ιχρόνον, //μΊ}//μηνιοϋσα, //ν//εβδομάδα, //ιν//κυριακή, //να//δευτέρα, /ΙνβΙ/
τρίτη, //νγ/'τετράδη, //νδ//πέφτη, /ΊνεΙ/παρασκευή, //νστ//σαββάτο, //νζ//δώδικα μη-
νών, //ν§//μαρτινιανή, I /ξ//απριλιανή, Ι/ξα/Ιμαϊανή, / / ξβΙ Ιίουνιανή, //ξγ//ίου λιανή,
φ. 9ν //ξδΐ/ανγουστιανή, //ξε/Ι σεπτεμβριανή, 1/ξστ// \ όκτωμβριανή, //ξζ//νοεμβριανή, //ξη/Ι
δεκεμβριανή, //ξϋ1//γενουαρινή, //ο/!φλεβουριανή, //οβ//άπηλόδησα^ [... στε]. Ένε-

*) Είς τόν έξορκισμόν τοϋ ψελλού αναφέρονται δώδεκα και ήμισυ ονόματα: «7ο μεν πρώ-
τον .. . Γνλλοϋ, το δεντερον'Αμορφονς, το τρίτον 'Αβνζον, τό τέταρτον Καρχοϋς, το πέμπτον Βριανή,
το έκτον Βαρδελλονς, κτλ.». Κ. Σάϋ·α, έ'.ά. α. 575. Πρβλ. Εύχή τής Γυλονς (sic) αυτόθι σ. 576.
Παραλλαγήν τών ονομάτων αυτής, δώδεκα τόν αριθμόν, βλ. έν É. Legrand, Bibliothèque
grecque vulgaire, τ. II, Paris 1881, σ. XVIII. 12'/2 ονόματα τής Γιλλονς αναφέρει καί ό
Leo AUatius κατά Σά&αν, έ'.ά. σ. 575. σημ 1. Πρβλ. καί Γ. Κ. Σπυριδάκη, Εξορκισμοί καί
μαγικοί κατάδεσμοι έκ Κρητικών χειρογράφων, Έπετηρίς τοϋ Ααογραφικοϋ 'Αρχείου, τρίτον
καί τέταρτον έτος 1941 - 1942. Έν 'Αθήναις 1951, σ. 62. Εις Ναξιακόν δέ χ/φον περί τής Ι'ιαλ-
λοϋς παραδίδονται 20 ονόματα αυτής. Δ. Β. Οίκονομίδον, έ'.ά. σ. 69-70. Είς τό παρόν έκ Κο-
νίτσης χ'φον διά πρώτην φοράν συναντώ 72 ονόματα τής Γελλοϋς. Περί δέ τής έν τή μαγεία
καί ταϊς άλλαις δοξασίαις τοϋ λαοϋ χρήσεως τοϋ άριθμοϋ 72 βλ. τήν μελέτην τοϋ Γ. Κ. Σπυ-
ριδάκη, Ό αριθμός έβδομήκοντα δύο, 'Αφιέρωμα είς Κ. "Αμαντον, 'Αθήναι 1940, σ. 409-418·
') μαρμαρον παρά τω 'Αλλατίω. Κ. Σά&α, έ.ά. σ. 575, σημ. 1.

8) παιδοπνίκτρια, αυτόθι, σ. 575. 4) μωρά, αυτόθι, σελ. 575 Αί δυτλαι κάθετοι,

κατά τόν Φ· Ρούβαλην, δέν είναι άνευ σημασίας διά τήν τελεσφόρησιν τοϋ εξορκισμού.
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δύσαστε ό Θεός άσημένας (;'/' είς το όνομα τον Πατρός ις τχσ και τον Υίον και
τον άγίον Πνεύματος, τής ν π ε ρ ε υ λ ο γη μένη ς έ(ν)δ όζον ΝΙ *ΚΑ δεσποίνης και άει-

παρ&ένου Μαρίας, προστασίαις τών τιμίων επουρανίων δννάμεων ασωμάτων, τον
τιμίον ενδόξου και βαπτιστοϋ 'Ιωάν(ν)ον καϊ τον εν αγίοις Νικολάον, Γεωρ-
γών τον τροπαιοφόρον, Δημητρίον τον άύλοφόρου καί τών μεγίστων Ταξιαρχών
Μιχαήλ και Γαβριήλ και πάντων τών επουρανίων δυνάμεων άσωμάτων και πάντων
τών άγιων ταΐς δεήσεσι δέσον, χαλίνωσον πάσαν στρίγλα και χαμορδον καϊ χαμορ-
δωμένη καϊ άπό παντός κακόν φυλακτήριον τοΰ δούλου τοΰ Θεοΰ Στέργιου, Χ(άϊ)-
δ(ωςΊωζάννου'}, ΙΙ(α)ναγιώτον και τόν καρπόν αυτών δώσονσι εν \ καιρώ αν- Φ·
τοι καί τά τέκνα αντοΰ ονκ άπορήσονται καϊ πάντα δσα πονεΐ κατανοδοϋήσεται ενας
μέ τόν νεκρόν και έπιΰάψη δ Χριστός και Κύριον : γοοπαφ : τ : ρα νύκτα : μέ 9C
χι ΰερ πλοδσ αο άσε μέτρηαν Βάστην π' ο βε φ J Ρ ρ ούπο ετατας ημέρας πού
τρέφουν φελητάς j ° 3 ! κρίσι κιοδού αϋ·β πνεύμα καλήν κνρίον εξ ουρανού τό πνεύμα
τό αγιον φωτίσετε ημών πίστιν πάντας τους πιστεύοντας· πρός αυτόν πίστι πρις έρ-
χομένους δ έξ αύτων ρρρρ σσσσ ç με : ς : μ : ν~ : φ : Β : ο

I-1-1 !-J-1 I-1-1

άμεν φίλε μη σέλ&ε χελην ήμϊν έκ χ&ός ρΰσε πόνος έγεν μεν ολος πέρου πενφύγω

ή πύλη άπό τήν κλίνην φεύγε άπό τά σ&ήτη τον δούλοι ι τοϋ Οετ : πν,, ταχ> τοΰ

Φ Φ
σπη γρφ

Τέλος τής αύτήζ;}.^ \

5. Ξόρκι τοΰ μπουκονλέτον'Κ φ.ΙΟν

Έβο{υ)λήϋηκα νά σπείρω τό δίβωλο ρεβν&ι, τό τρίβωλο, έκοψα άφόξυλη3\

') Αί περί τής Γελλοΰς δοξασίαι διά τών βυζαντινών διεσιόβησαν έκ τής αρχαιότητος
μέχρις ήμών. Ή μάλλον δ1 επικρατούσα σήμερον περί τής Γελλοΰς λαϊκή πίστις είναι ή περί
θανατώσεως υπ' αυτής τών βρεφών δι' άποπνιγμοΰ ή δι' άλλων μέσων. Ή αυτή δοξασία
άπαντα καί έν Ρουμανία, ένθα είναι ευρύτατα διαδεδομένη ή λεγομένη «παράδοσις περί άγιου
Σισινίου». Ν. Cartojan, CârÇile populare, τόμ. I, Bucur. 1929, σ. 14Ô-153. Τελευταίως βλ. καί
Ά. Κ. Μιχαλάκην είς τά Καστελλοριζιακά Νέα, φ. 44, "Αθήναι 30-9-1953, σελ. 1. 2) μπον-
κουλέτον — σκορπίος. Β) άφόξυλη = άφροξυλιά, έκ τοΰ ούσ. άφρύς καί ξύλο. Ό άνευ τοΰ
ρ τύπος κατ' έπίδρασιν τοΰ συνωνύμου κουφοξνλιά. 'Ιστορικόν Λεξικόν, τόμ. Γ' (1942), εν λ.
άφροξνλεά.
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ξύνω άλέτρι καί καλαμένο ζυγό νά σπείρω το δίβωλο, το τρίβωλο ρεβίίλι. "Επεσε
στραβή &άλη1' κουρούνα νά το σπειροδιαλέξη. Ά σήκωσα πέτρα νά τή βαρέσω τήν
στραβή Ί}αλή κουρούνα, ελαχε σκορπιός καί με ε'φαγε είς τό χέρι

καί φωνάζω
καί βρικάζω

καί τήν θάλασσαν ταράζω
καί τά δέντρα ξερριζώνω
καί τήν θάλασσαν ταράζω,

σούρπα μέλι γάλα, ξέρνα τοΰ σκορπιού τό αίμα καί να πτύη f f f. 2'

Θ. Ξόρκι δια τήν κεφαλαριά όπου ηονεΐ το κεφάλι.

Ό Χριστός εγεννή·9η. Φεϋγε πόνε καί κεφαλαριά άπό τήν κιφαλήν τοΰ δού-
λ.ου του Θεοϋ (τάδε). Ό χρόνος επεριτμή§η. Φύγε κεφαλαρία άπό τήν κιφαλήν του
δούλου τοϋ Θεοϋ (τάδε). Ό Χριστός εβαπτίσ'&η.— Φύγε πόνε άπό τήν κεφαλήν τοϋ
δούλου τοϋ Θεοϋ (τάδε). Ως καΰώς εκατάκαυσε δ Θεός τά Σόδομα καί τά Γό-
cp. llr μορρα3\ ετζι πάσα ανάγκη καί πό\νε άπό κεφαλαριά άπό τήν κεφαλήν τοϋ δούλου
τοϋ Θεοϋ (τάδε). 'Αμήν. f τρεΐ(ς) φο(ρες) όπου άρχ{ινάς} 4>.

7· Ξόρκι όπού δεν ημπορεί ο αν&ρωπος νά κατο(υ)ρήσιj.

Παραπουδαβου ζ;) νά είναι κοσαρά {;) πουλιά καί τά κίσαρα (;) πο\ν}λία
κάνουν κίραφες φωλ{ι)ές· με τις κισαρες φωλ(ι)ες κάνουν τά αυγά καί τά κί-
σαρα τ' αυγά κάνουν κισαροπουλία■ δίχως χέρια, ποδάρια, δίχως σοβλί51 τά έψησα-
άνέ&ηκας Δίχως χέρια τά πίασα, δίχως στια τά έψησα, δίχως στόμα τά έφαγα,
δίχως δόντια τά εκουκκάλησα, δίχως λάρυγγα τά εδιάβασα, καν δε πιστεύης, χέσε καί
κατούρησε

') &ολή. Είς τόν κατωτέρω ύπ' αριθ. 33 έξορκισμόν λέγεται κουτσή, στραβή κουρούνα.
2) Πρβλ. Ίω. Σταφίδα, Ίατροσόφιον, παρ' É. Legrand, Bibliothèque grecque vulgaire,
τ. II', Paris 1881, a. 10. 'Επίσης Λαογραφίας Β' 466 -8 (έκ Κεφαλληνίας), Δ 45 (έξ Αιδηψού),
48 (έκ Ξηροχωρίου), 58-9 (έκ Κυ&ήρων), 504 (έκ Καστελλορίζου), 530- 1 (έκ Πάφου), Ε' 613 (έκ
Τευ&ρώνης Γυ&είου), Γ 132 (έξ Άργυράδων Κερκύρας), ΙΓ' 14, 268 (έκ Κύπρου καί Ζακύν&ον).

') Τό χ φον : Γόμαρα. Πρβλ. «είς κεφαλαλγίαν* 'Ιωάννου Σταφίδα, έ. ά. σ. 18-19.
Προς τούτοις *Είς πόνον τής κεφαλής» 'Αγαπίου Μονάχου τοϋ Κρητός, Γεωπονικών, έ'κδ. Ο1!, Βε-
νετία 1884, σ. 107, καί Λαογραφία, τ. Δ' 534 (έκ Πάφου), I' 130 (έξ Άργυράδων Κερκύρας) καί
1Γ' 2ο (έκ Κύπρου). 6) σουβλί. β) Πρβλ. Κεφαλληνιακήν έπωδήν έν Λαογραφίας Β' 192-3,
έπφδήν έξ Αίγίον *οταν δεν ημπορεί να κατουρήσω το ζω'» Λαογρ. Γ' 494. 'Επίσης πρβλ. Λαογραφ.
Δ' 40 (έξ Αιτωλίας), 49 (έκ Ξηροχωρίου) καί 526 (έξ Αιδηψού).
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8. Ξόρκι διά τη Λάλα1' καί σκά&αρον5).

Χουνίανος καί ή Κονίχα τρία παιδιά κακά έκαμαν τήν λάλα και τον σκάθα-
ρον και τήν ακρίδα· καί δ Κουνής ψυχομαχά. καί ή Κονίχα, τονροτάκοννή {;) μου,
αποθνήσκεις· Τί νά τά κάμω τά παι\διά ; Καί τής λέγει : — Έπο.ρε δώδικα ήμερε- φ. 11ν
τιών στάκτη, πότιζέ^ τα, στάκτωνέ τα καί άναποδοσνταξέ τα, εν α ενα απαντάει,ν καί
κανένα νά μήν μείνη.

9. Ξόρκι διά το αίμα άπό τή μύτη.

Είς τδ βοννδ τοϋ Άραρά^τ)
είναι λίμνη ματ on ή
καί σταματωτή.
Τρεις άγγέλοι τήν κρατούν
καί άλλοι τρεις παρακαλούν :
— Στάσου λίμνη ματωτή.

Ώς καθώς εσταμάτησε δ Χριστός εις τόν σταυρόν, ετζι νά σταματήση καί τό
αΐμα από τή μύτη τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ (τάδε) f "f f. Εσταμάτησε καί εξηράνθη,
ώς τήν λίμνη τοϋ Βάρθα, νά ήλθε ώς Θεοϋ θαύμα Λ>.

10. Ξόρκι διά τήν λύσσα.

Άριπού, άρεποτάνα, δ επεράροτος C'^5'' οτάκτη νά κάνη τά πράγματα είς σε
χαρτί, όπως είναι σημειωμένα καί νά τόν ποτίζη με κρασί καί νά τόν ξορκή τόν αν-

*) λάλα κατά τά δελτία τοϋ 'Ιστορικοί Λεξικού είναι είδος καταστρεπτικού σκώληκος.

2) ακά&αρον, κοιν. σκα&άρι, είδος εντόμου βλαπτικού, ό ώτιορυγχίτης. Βλ. Λαογραφ.
I', 115, σημ. 1· Κατά τό Κυπριακόν Ίατροσόφιον τοΰ Μητροφάνους, Λευκωσία 1924, σκάϋ&α-
ροι είναι τΰλοι των χειρών και ίδια τών δακτύλιον, «τα μυρμήκια». Περί τοΰ σκανθάρου βλ.
καί Λαογραφ. ΣΤ' 614 καί Η' 540. Περί τής θεραπείας τοΰ σκαθάρου βλ. Κυπριακά Χρονικά,

Δ', 42. Κατά δέ τό Ήπειρωτ. γλωσσάριον τοΰ Άραβαντινοϋ (Έν 'Αθήν. 1909) ακάϋ-αρος είναι
νόσος τής αμπέλου, άνθραξ. 3) Τό χ/φον λέγει πίτιζε.

4) Πρβλ. 'Ιωάννου Σταφίδα, Ίατροσόφιον, έ.ά. σ. 13. Αγαπίου Μονάχου τοϋ Κ ρητός, έ ά.
σ. 118- 9. Λαογραφ. Δ' 48 (έκ Ξηροχωρίου Ευβοίας), 528 (έκ ΙΙάφου), Θ' 241 (έκ Κρήτης), I' 130
(έξ Άργυράδων Κερκύρας).

5) Είς τό Ίατροσόφιον 'Ιωάννου Σταφίδα, ε ά. α. 19 - 20, άναγινώσκομεν διά τήν λΰσ-
σαν : «Σάτορ, άρέπο, τένετ, όπερα, ρότας. Τάς άνω πέντε λέξεις γράψε είς κα&αρόν χαρτί τρις
καί, άφ' ου περιτύλιξη τό χαρτάκι με ψωμί, ας φάγη ό άα&ενής. .. Αϊ λέξεις σημαίνουν τάς πέντε
πληγάς τοΰ Κυρίου ημών Ίηαοϋ Χρίστου αραβικά'. Πρβλ. Λαογραφ. Ε' 616 (έκ Βουρβούρων
Κυνουρίας), ΣΤ' 99 100 (έκ Μακεδονίας). Περί δέ τής καταγωγής τοΰ τΰπου τών Sator, arepo,
tenet, opera, rotas βλ. τήν περισποΰδαστον πραγματείαν τοΰ Harald Fiichs, Die Herkunft
derSatorformel, έν Schweizerisches Archiv fiir Volkskuude, 47 Bd. Basel 1951, a. 28-54.
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Damna ή το ζφον. Τερατίζει (;) και τό [εξ]οοκονν f και όπου εγώ τό λόγο μου, ή
Παναγία τό χέρι της. |
φ. 12r 11. Ξόρκι διά τη λούγκαλΚ

"Ελα, άφέντη μου Χριστέ, Κύρια μου Παναγία, ίίγιοι 'Ανάργυροι θαυματουρ-
γοί, πρώτοι γ(ι}ατραι τοϋ κόσμου. Πρώτα βάνει ό αύ&έντης ό Χριστός τό χέρι του,
δεύτερο τό δικό μου, τό λυκάζα>2) μέ τήν μύξα τής κεφαλ^ής μου νά μην τό λυκάση
και δ αέρας τού φερε και αέρας νά τό πάρη· και τό φυσάει τρέϊς φορές. Τ·

12. Ερμηνεία διά αηάσιμον άρχιδίου3Κ

' Επάρε άνθη άφοξυλίας, ήγουν βουζα, κοπάνισέ τον ώσάν πλά&ρι^ και βράσε
τα μέ γάλ>α τής γίδας, εως δπου νά πήξη καϊ βάλ' τα είς τόν τόπον οπού εΐναι [·]
οφινα \;). Εΐναι κι αλλο. 'Επάρε γνέμα λιναρίσο και βράσ'το και βάλ' το επάνω
ξυστό. Είναι και άλλα. Κοπάνισον καμπόσους μπόμπουλους τής γης μέ τά κόκκαλά
τους και βάλ' τα επάνω εως ημέρας δέκα τρεις καϊ ή Παναγία τά'γιαίνει Τ. \

φ 12ν 13. 'Ερμηνεία διά τά χελώνια°Κ

'Επάρε λάσπη αλατιού, ολίγο μέλι άκαγο μέ κιρή&ρις καϊ ξύγκι πρόβειον και
κοπάνισέ τα δλα άντάμα, κάνε τα ώσάν ζυμάρι και βάλ' τα άπάνω καί άνοίγει βέ-
βαια χωρίς πόνον και ευθύς μέ τρόπον διά νά βγάλης άπό μέσα f.

14. 'Ερμηνεία διά τό καλό απειρί61

"Οποιος άνθρωπος κατά τύχη και έβγάλη τό σπειρϊ τό γαρμπούνι'\ νά μήν
τό πειράξη τίποτας, μόνον νά πάρη ενα σύκο νά τό σκίση εις τή μέση και νά πάρη
και ολίγον σπειροχόρτι νά τό ξύση ολίγο απάνω είς τό σύκο ν καί δλίγην ζάχαριν
και δλίγην γαλόπιτρα8^ και βάλ' τα άπάνω καί αλλαξέ το πολλές φορές, δτι αυτό
à μαζών ει9' και πίνει μάλιστα. Εΐναι αληθώς τό βλέπω μέ τά μάτια μον αν εΐναι άπό

') Πρβλ. Λαογραφ. Δ' 38 (έξ Αιτωλίας), 42 (έκ Καλαβρύτων), 52 (έκ Ξηροχωρίον), 524
(έξ Αιδηψού), I' 118, 134 (έξ Άργνράδων Κέρκυρας), ΙΓ' 141 -2 (έξ Ικαρίας). Βλ. καί Γρηγ. Ά.
Μοοχοπούλον, Άρροήστειες καί λαϊκά γιατροσόφια, Ή 'Ηχώ τοϋ 'Ιονίου, φ. 69 - 71 ['Αθήναι
1952], σ. 11. *) λνκάζω — παθαίνοι μόλυνσιν ιδίως τοϋ προσώπου άπό ακάθαρτα χέρια. Τό
ρήμα άπαντα καί έν Κέρκυρα. Ή «λύκαοη για νά περάση θέλει θειάφι καημένο», συμφώνως
πρός τά δελτία τοΰ 'Ιστορικού Λεξικοί).

") Πρβλ. 'Αγαπίου Μονάχου τού Κρητάς, έ'.ά. σ. 145: Δια να ϋεραπεΰοης σπάσμα, ήγουν κα-
τέβασμα. *) μπλάστρι- 5) Πρβλ. έπφδήν έκ Κρήτης, Λαογραφία Δ' 518 καί «Πώς γιατρεύον-
ται τα χελώνια» έν Λαογραφία ΣΤ' 100 - 101 (έκ Μακεδονίας). 6) κακά μημι τό λέγουν είς τήν
Κρήτην ή μουρνιά. Λαογραφία Δ' 514-515. ') γαρμπούνι=ο.νΰρα%. 8) γαλόπετρα' βλ. Ίστορ.
Λεξ· τ. Δ', έν λέξει γαλατόπετρα. 9) άμαζώνει=μαζεύει.
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μέσα, κι νά το ξύσχ], κι αν είναι ξερό ν τό χορτάρι, νά τό δροοίοη με νερόν και νά
τ à πίνχι. \

15- 'Ερμηνεία δι' αβδέλλες. φ. 13r

'Εάν κατά τύχη δ άνθρωπος εκεί όπου νά πίνη νερόν και τοΰ εμβή καμίαν
άβδέλλαν εις τόν λαιμόν τον ή εις τήν μύτην τον, νά κάμη μίαν σκορδαλιά, νά βάλη
κάμποσον ξίδι καί κάμποσον αλάτι καί λίγο σκόρδο καί νά στομ(π)ησθή'' καλά νά
γένη νερο(υ)λή· επειτα νά τή ροφήση καί να ξεπλννη τό στόμα τον ή τή μύτη τον
καί νά γαργαλίση τόν λαιμόν τον καί νά μήν σκαπετήσ\?2' νά εχη τό νον τον' κι αν
δεν πέση πάλιν νά πάρη αρμύρα μονά τη καί νά πλύνη τό στόμα του ή τή μύτη του,
νά γαργαλίση καί τό λαιμό του καί νά μήν σκαπετήση τίποτας' καί άπό τοντα νά φν-
λαχτή νά μήν τήν κόψη είς τήν μέσην καί πλέον δεν είναι ελπίδα. Καί είς κάθε ζων-
τανόν όπου νά έμβή, πρώτα επιχειρήσον με τήν σκορδαλιά καθώς άνωΟεν σε ερ-
μήνευσα"^ -f-,

16. Διά νά άνοιξης δ,τι πρίσμα αγωρον^.

Διά νά άνοιξης δ,τι πρίσμα αγωρον, επδρε ξύνγκι πρόβειον, λάσπη τοΰ άλα-\
τίον καί καπνιά άπό μπουχαρί, στονμπησέ τα αντάμα, κάμε τα ώσάν ζυμάρι καί φ. 13ν
βάλε τα απάνω είς τόν τόπον όπου εϊναι δ πόνος καί άφησε τα ώρας είκοσι τέσσιρις,

24, καί ανοίγει δ πόνος εύκολα. 1

17. Δια λούγκαδ'.

Έπάρε λάσπη άλατίου, σκόρδον καί αίθουλοννο, κάμε τα ώσάν πλάθρι καί
βάλ' τα άπάνο) τέσσιρις πέντε φορές και υγιαίνει.

') οτομπηοϋ·α=ιιτνπΎ\ΰν[· ') οκαπετήση=%εφνγχ[, καταπιή. *) Πλήν τοΰ ίατροσοφίου διά
τήν πτώσιν τής βδέλλας, υπάρχουν καί έπφδαί σχετικαί, έξ ών παραθέτω τήν αρχήν άπό την
έξης άνέκδοτον έξ Άπνράν&ον - Νάξου έπωδήν :

Ό νήλιος άνατέλλοντας
καί καταπλατύνοντας
τρέμ' ή 'ης,
τρέμω 'ώ,

τρέμ' ή πέτρα πού πατώ κλπ.

4) Πρβλ. 'Αγαπίου Μονάχου τον Κ ρητός, ε. ά. σ. 115.

6) 'Ανωτέρω ε'ίδομεν τόν έξορκισμόν τής λούγκας (αριθ. 11) καί τάς έν τή Λαογραφία
παραλλαγάς αύτοΰ. 'Ενταύθα έχομεν τό ίατροσόφιον αύτής. Πρβλ. καί Γρ. 'Α. Μοοχοπούλου,
ε. ά· σ. 11.
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18. Ξόρκι διά τό γαρμπούνι^ το αηειρί.

Εις τό όνομα τοϋ Πατρός καί τοϋ Υιού και τοϋ άγιου Πνεύματον. Αμήν.
Έν αρχή ήν ό λόγον και δ λόγος ήν πρός τόν Θεον και δ Θεός ήν ό λόγος. ' Ο Χρι-
στός ερχόμενος άπό τόν 'Ιορδάνη

καί στη στράτα που πηγαίνει
τό γαρμπούνι άπανταίνει
και τοϋ λέγει ποϋ πηγαίνει.

Και λέγει : — Θά πηγαίνω ν' αγγίξω τόν δονλον τον Θ εον (τάδε) και τον λέ-
φ. 14r γειν2> δ 'Ιησούς \ Χριστός: — Σέ δρκίζω, σέ ξορκίζω μέ τής εξουσίας μον τό χέρι καί
με τής παναχράντοζνμον μητρός, παρακαλώ τόν άνω πατήρ μον καϊ τούζς
άγίονς μον όλονς και τους δώδεκα άποατόλονς και τήν άγίαν Είρήνην και τονς
άγιους Αναργύρους Κοσμά καί Δαμιανόν και πάσων τών επουρανίων δυνάμεων
άσωμάτων, σέ ξορκίζω νά πηγαίνης είς τά άγρια βουνά και στά αγρία κλαδία, εκεί
πετεινός δέν λαλεί, εκεί νά καταντήσης. ' Αμήν.^

1 9· Ξόρκι διά την δροαοσιίλαν.

Είς τό όνομα τον Πατρός καί τοϋ Υιού και τοϋ άγί(ον)> Πνεύματος. 'Αμήν.
'Εν άρχή ήν δ λόγος καί δ λόγος ην προς τόν Θεον καί δ Θεός ήν δ λιόγος.

Μέσα κάτω στο λιβάδι
είχα δύο φίδια ζευγάρι,
καί τήν όχεντρα λάτρηζ;}
και τόν άμμο όλο στάρι,
και τήν θάλασσα χωράφι
φ. ΙΙν καί τόν ουρανό \ αλώνι.

Μά οί δικοί σπέρνουν τό στάρι, οί δέ δώ σπέρνονν τη φόκα(;) ό περλαμήν
τατήοζ;'}. "Οξθ) δροσοπίλα άπό τόν δοϋλον τον Θεον (τάδε), δτι ό τάδις είναι βαφτι-
σμένος, μνρωμένος, τον Θεοϋ παραδομένος. Δέν ημπορεί νά τό ύπομένη, μηδέ μέρα
μηδέ νύκτα, μήτε κάρτο άπό τήν ώραν. Φέρτι μον άδολο κρασί καί φίνο ρούχο νά
κόψω τήν δροσοπίλα, τήν ϋηλνκή, καϊ τήν άρσενική, νά πάη είς τά άγρια βοννά καί

') Καί έν Κερκΰοα ό ανθραξ λέγεται γαρμπούνι' έκεΐ υπάρχει καί τύ γαρμποννόχορτον
ή καρβουνόχορτον (veronica officialis). 2) "Οπως βλέπομεν, αυτός ό Χριστός μανθάνει
καί διδάσκει τήν έπφδήν. Πρβλ. Fritz Pradel, Griechische und Siiditalienische Gebete. . .
Giessen 1907, σ. 288-9. É. Legrand, έ. à. σ· 25. Έβδομάς A", σ. 80. 3) 'Ανάλογον έξορκισμόν
βλ. έν Λαογραφία ΙΑ' 126-127 (έκ Κερκύρας). 1 ) δροσοπίλαν ή δροοοπίλιαν καλοϋσι τήν πέμψιγα.
Καί έν Κέρκυρα συνηθίζεται ή λέζις. Βλ. Λαογραφία, τ. Γ 123, σημ 1.
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στη άγρια κλαδία, νά μπή στης Μάνης τά βουνά, στης (Μ)παρ(μ)παργ(ι)ας τά
μέρη και όπου εγώ τό λόγο μον, ή Παναγία τό χέρι της. Αμήν. 'Αέρας τό ήφερε,
άέρας νά τήν πάρη.

20. 'Ερμηνεία διά το μποκολέται^.

Έκ στόματος τής αγίας Άνάργνρης (sic) εάν τύχη καί φάη τινάν ίίνθρωπον ό
μπονκονλέτζης, νά πάρη ελαιόλαδον παστρικόν | καί σκορπίδι άπό παλ{ι)>όπυργο φ. 15r
καί φύλλα άπό άγριαπιδγ(ι)ά, ήγουν κορτζά άγρια καί κοπάνισέ τα καί βάλ τα
απάνω καί δεν θέλεις βλαφθή τίποτις —|—f-.

21. Διά γινέσεωςτης γυναικός εϋκολα'Κ

Είς φνλακτήριον τής δούλης τοΰ \Θ )εοϋ (τάδι). Είς τό όνομα τοΰ Πατρός

καί τοϋ Υίοϋ καί τοϋ
ριε'Ιησοϋ Χριστέ, τοϋ
σου (τάδε)

ισ χσ
—" —
ni . κα

ις 1 χσ
I — —

κάλεσοντό | Ν11 ΚΑ

άγια τής Θεοτόκου. Ό χσ
Στώμεν καλώς, στώμεν κα ni κα

αγίου Πνεύματος. 'Αμήν. Δέσποτ ις i χσ α, Κύ-
Θεοΰ μονογενής, βοήθησον τήν δ ΝΙ * ΚΑ ούλ.ην
δπως τέξη τέκνο. "Εξελθε βρέφος σε καλόν φως τοΰ κόσμου,
βάπτισμα, κάλεσον γήν, κάλεσον τό ίδιον. Κάλεσον τά
'Ιωάννης δ βαπτιστής καί μήν βραδύνης.
λώς, ατώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου

Θεοϋ. 'Αμήν. Παναγία Θεοτόκε, βοήθησον τήν δούλην σου (τάδε). \

22. Είς οίνθρωπον ôjiov và εχη μοχααίλι4) εις τήν καρδίαν, όπου τον φ. 15ν
έττονεΐ κάθε ήμέραν.

Τόν Μάγιον μήναν καθημερινώς νά βράζη άπό αύτες νά τρώγη καί νά
πίνη καί τό ζωμί της κάθε πρωί, ήγουν τζοκνίδια ολο τόν Μάη ν καί επειτα άπό
αυτές τές ίδιες νά μάση τόν σπόρον, νά τόν στιγνώση καί νά τόν στομπήση καί

') 'Ανωτέρω εϊδομεν τό ύπ' αριθ. 5 ξόρκι τοϋ μπονκουλέτου (σκορπιού) παραπέμψαντες
καί είς τά ανάλογα έκ τής Λαογραφίας. 'Ενταύθα έχομεν τό πρακτικόν ίατροσόφιον εις δήγμα
σκορπίου> περί οί πρβλ. 'Αγαπίου Μοναχοί, ε. ά· σ. 115. a) Προφανώς γεννήσεως. 3) Πρό-
κειται περί ώκυτοκίου εύχής, ανηκούσης είς τήν κατηγορίαν τών μαγικών έπωδών έν περιά-
πτοις (πρβλ Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ. 2, 298) καί λεγομένης είς δύσκολους τοκετούς. Περί
δέ τοΰ έθους τής κατά τούς δυσκόλους τοκετούς καταφυγής είς έπιρδούς βλέπε Γ. Κ. Σπνρι-
δάκη, Τά κατά τήν γέννησιν, τήν βάπτισιν καί τόν γάμον έθιμα τών Βυζαντινών έκ τών αγιο-
λογικών πηγών, Έπετηρίς τοΰ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τόμ. Ζ'
(1952), 'Αθήναι 1953, σελ. 112, ένθα καί ή προγενεστέρα βιβλιογραφία. 4) Έκ τοΰ τουρκικού
muhassil (έπίθ.)=έκεΐνος πού τρυπάει.
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νά πάρη μισή οκά μέλι ώμο και νά τό φειάαη μαντζούνι και νά παίρνη άπό ένα
χολάρι τής τράπεζας κάθε πρωί καί βράδυ καϊ νά τό άκολο(ν)θήση κανένα μήνα
ή παραπάνω, κι αν δέ φθάση τό μαντζοννι, νά φειάση καϊ άλλο καϊ υγιαίνει,1'

23. ΕΙς Άνϋ'ρωπον όπ où và è'xy φάγουσα είς τόν πάτο.

Νά πάρη κάμποσες άβδέλλες μεγάλες είς ,,10,,15,,20„ κατά τόν ανθρωπον
φ. IGr καϊ νά τις βάλη είς τό κάθισμα καϊ άφον πέσονν οί αβδέλλας, νά έχη καμ\πόσες μο-
λόχις βρασμένις εις μίαν τέντζιρηι · τά ζέτακες'^ μέ κάμποσο νερόν καϊ νά καθίση
άπάνω εις τό άγγό,3> έως νά τρέχονν δ τόπος τών άβδελλών καϊ άπό τό ίδιο τό vi-
gor νά τΙς πλένΐβ, διά νά τρέχονν, διότι ό άχνός τό άπαλύνει κι τρέχει. Καϊ νά τό
εξακολούθηση δυο τρεις φορές άπερισσότερο καϊ υγιαίνει, δτι άλλο ώφιλιμώτερο δέν
είναι κανένα πάρεξ αυτό.

24. Είς Άνθρωπο όπου νά εχη παλαιό αυνάχι, όπου νά βηχάη κάθε ολίγον

Νά πάρη παλαιό ελαιόλαδο άπό πέντε χρόνους και άπάνω δσον παλαιό, τό-
σον καλύτερα, έως μία οκά καϊ νά τό πλύνη μέ εννέα νερά, ήγονν νά έχη δυο τέν-
τζιρις μέ νερόν καϊ νά τό ρίξη είς τήν πρώτην καϊ έπειτα νά τό μάση καϊ νά τό
φ. 16ν ρίξη είς τήν δεύτερην καϊ άλλάξοντας \ τόν νερόν κάθε φορά καϊ νά είναι ώς δυο όκάδις
νερόν είς εκείνο τό άγγό καϊ νά τό άνακατώνη μέ ένα χολάρι, έως νά τελειώσουν εις
ένν(,ι)ά φορές και νά μείνη έως μισή οκά καϊ νά τό παίρνη άπό ένα χολάρι τής
τράπεζας κάθε πρωί νηστικός και ένα τό βράδυ δπου νά πλαγιάζη, καϊ αν ίσως καϊ
δέν τιλειώση τήν πρώτην φοράν, νά τό ένεργήση καϊ άλλην δεύτερην, καϊ υγιαίνει,
δτι άλλον ευκολώτερο και ενεργηστότερο δέν εΐναι καϊ υγιαίνει. Πρώτα δ Χριστός,

δεύτερον τά ένεργηστικά ι—|—1 Τέλος.

25. Διά γυναίκα δπού δεν εχει γάλα.

φ. 17' Νά πάρη μίαν γλώσσαν τής άγε\λάδας καϊ νά τήν στιγνώση, νά τήν κάνη ώσάν

σκύνην καϊ νά τήν πίνη μέ νερόν κάθε πρωί ή καϊ άλλην φοράν οπού νά είναι
διψασμένη- "Ομως νά προσέχη νά μή εΐναι καμίαν μέρα σαρακοστή, δτι γίνεται χε-
ρότιρα καϊ τις άλλις ήμέρις ενεργεί καϊ πιάνει γάλα. Εΐναι καϊ άλλο χορτάρι ώσάν

1) Πρβλ. Λαογραφίας Δ' 49 (έκ Ξηροχωρίον), 384 (έκ Κνπρον) καί 530 (έκ Πάφου).

a) ζέτακες = έζέστανες. 3> άγγο = άγγειον.

4) Πρβλ. Αγαπίου Μοναχού, ε. ά. σ 108. Λαογραφία, Γ 122 : Έξορκιομος για τό κρύο
(έξ Άργυράδων Κερκύρας). Συναφής είναι καί ή θεραπεία διά τόν πλευρίτην ή πόντα. 'Αγαπίου
Μοναχού, ΐ. ά σ. 113-114.
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αγκάθι καί έχει ρίζα γλυκύ μόνον το έξωθεν δχι, τό έοωθεν νά τό φάη αυτό καί
πιάνει γάλα

26. Ερμηνεία διά νά λναης άνδρόγυνο ποδεμένο.

'Επάρε χολήν κορακοϋ καϊ λ[άδι] τζονβόλαδο"^ νά τά άνακατώση καί να
άλειφθή δλον τον τό κορμί τους και νά τρίβονται· και ας γράψη ετούτο τό τροπάρι
νά τό γράψουν είς ένα χαρτί [ νά έχουν άπό ένα χαρτί γραμμένο δ κάθε ένας νά φ. 17ν
είναι ετούτο τό τροπάρι γραμμένο: Είς τό όνομα τοϋ Πατρός καί τοΰ Υίοϋ καϊ τοΰ
αγίου Πνεύματον νΰν και αεί καϊ εις τους αιώνας τών αιώνων. 'Αμήν. Λύει τά
δεσμά και δροσίζει τήν φλ.όγα. 3Ω τρις σοφέ γλυκύς τής θεαρχίας τύπος, ϋμνοϋσι σε
παΐδεν ευλογείτε. Εύλογήσαι σον τόν μόνον Σωτήρα καϊ παντουργόν δεσποτικώς
ευεργέτης. Εύλόγησο, Χριστέ ό θεός, τόν ανθρωπον τοϋ δούλου σου (τάδε) καϊ (ό

δείνα) καϊ ας γράψη -|—j--1- καϊ τά τροπάρια τής Πεντηκοστής νά τά βασιάζουν

άπάνω τους και λύει. 'Αμήν. -)--1--1-."'

27. Είς δνοονρίαν φιαγκού^.

'Επάρε ρίζα τής φάκλας^ , τζάκισέ I την είς λεπτά καϊ βάλε την είς κρασϊ νά <ρ· 18Γ
κάμη ημέρας δώδικα, έπειτα στράγγισε τό κρασί εκείνο και πίνε το κάθε πρωί και
βράδυ, δπου νά πλαγιάζης, καϊ υγιαίνει. Ό πόνος φιαγκον δέν σου έλθιται (sic).

28. Ξόρκι διά τά χελώνιαΚ).

'Εν άρχή ήν δ λόγος και ό λόγος ήν πρός τόν Θεον καϊ δ Θεός ήν δ λώγος_
Καλώς τό νέο φιγγάρι
και τό νέο παλληκάρι'
τις λάσπις περπατάει,
τά πλάγια γυρίζει.

') Πλήν τοϋ ίατροσοφίου μεταχειρίζονται καί έπωδάς κατά τήν έπίσχεσιν τοϋ γάλακτος
θηλαζούσης γυναικός. Παράδειγμα βλ. έν Λαογραφία Β' 189-191. 'Ανάλογον ίατροοόφιον βλ.
έν 'Αγαπίου Μονάχου τοϋ Κρητός, ε. ά. σ. 146. ΙΙρβλ. καί Γρηγ. 'Α. Μοοχοπούλου, ε· ά τεΰχ.
69-71, σ. 11. ') τξουβόλαδο=ατνψόλαδο. 3> Πρβλ. Λαογραφίας ΙΓ', 20, 308. Βλ. καί 'Αγα-
πίου Μονάχου τον Κρ>)τός, έ. ά. σ. 140. Βλ., καί είς άπόδεμα ανδρογύνου, περ'ι ιού λνοαι άνδρόγυ-
νον δεμένον κλπ. έν Φ Κουκουλέ, Μεσαιωνικοί καί Νεοελληνικοί κατάδεσμοι, Λαογραφία Θ'
78. 80, 84, 85-92.

4) Πρβλ. έπφδήν έξ ' Αργυράδων Κερκύρας έν Λαογραφία I', 117-118. 'Επίσης βλ. είς δνσ.

ονρίαν, ήγουν Φιάγκο έν 'Αγαπίου Μοναχού, ε. ά. σ. 112 - 113. 5) ψάκλα~τ\ αναμμένη παχεΐα
θρυαλλίς τοΰ λύχνου ή τοϋ κηρίου Β) Πρβλ. έπφδήν έκ Κρήτης, Λαογραφία Δ'518, καί ία-
τροσόφιον έκ Μακεδονίας, Λαογραφία ΣΤ' 100 - 101.
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"Ετζι ξάρχα στά χελώνζι}α εκείνο όπου εχει ό δοϋλον τοϋ Θεοϋ (τάδε). Νά
πάν ατά αγρία βουνά και ατά άγρια κλαδία, εκεί νά πηγαίνουν νά χαθούν, εκεί πε-
φ· 18ν τεινος j δεν λαλεί, κόττα δεν καρκαριεταιι\ εκεί νά καταντήοη, αγέρας τό ήφερε και
αγέρας νά τό πάρη (και φύσα το τρεΐς φορές). "Ωσπερ λάμψιν νά αβΐίση. "Εξω χι-
λώνια άπό τόν δοϋλον τοϋ Θεοϋ (τάδε) τό κορμί, δτι είναι βαπτισμένος, τοϋ Θεοϋ
παραδομένος καί προτού νά βάλη ό τρισυπόστατος Θεός καί ή Θεοτόκο(ς) Πανα-
γία καί δεύτερον εγώ, δ δοϋλος τοϋ Θεοϋ (τάδις).

29. 'Ερμηνεία διά τά χελώνια.

Έπάρε λάσπη αλατιού καί ολίγο μέλι με κιρήθρας καί ξύγκι πρόβειοι' καί κο-
Φ· 19'' πάνιοέ τα όλα | άντάμα, κάμε τα ώσάν πλάθρι καί βάλ'τα άπάνω κι άνοίγει βέβαια

τό χιλωνίτζι. δίχως πόνον καί εύθυς τοξάν(;} διά νά εβγη δ λίθος άπό μέσα ι—|—1
Τέλος -f-.

30."Ετερο ξόρκι της λονγκας2Κ

Πιάνεις τό τζεκούρι καί σταυρώνεις τήν καρδία τής άγνίστρας3), τό άνώφλιο
καί τό κατώφλιο όσα μαλάσσει καί όσα ριζώσει τό άνώφλιο καί τό κατώφλια τής
πόρτας καί ή καρδία τής άγνίστρας καί τό τζικουρόσκουλ.ο, ετσι νά μαλάσση καί νά
φ·19ν ρίζωση ή λούγκα, ή θελυκή καί ή αρσενική είς τόν δοϋλον τοϋ Θεοϋ (τάδε) \ τό κορμί
του καί δπου εγώ τό λόγο μου, ό αυθέντης ό Χριστός καί ή κερία Θιοτόκο τό χέρι
της. 'Αμήν, άμήν, άμήν.

31. Ξόρκι διά τά ριματικά4).

'Εν αρχή ήν ό λόγος καί ό λόγος ην προς τόν Θεόν καί δ Θεός ην δ λόγος
(εκ γ). Όπου ήτον εννέα άδελφοί καλοί καί επήραν τά βορδωνία τους τά βορδοτζί-
κουρά τους είς τό αίμα βοτησμένα καί είς τόν ήλ(ι)ον τροχημένα καί πήγαιναν ε
εις όρη, σε βουνά και σε χαμηλά κλαδία νά κόψουν σήμαντρα, σημαντηρόξυλ^α τής
Φ 20 Παναγίας Θεοτόκου τήν άγίαν τράπεζαν. Οί δέ καλά τά έ'κο\ψαν, οι δέ καλά τά επι-
λέκησαν, πρώτη τζεκουριά όπου βάρεσαν είς τό λεπτό κυπαρίσσι καί απελύθη σκλί-
θρα καί άνεμοστρόφιλος πονηρός καί εξωτερικός καί εβάρισι τόν δοϋλον τοϋ Θεοϋ
(τάδε) (δπου καί αν είναι).

1) 'Ανωτέρω λέγεται καρχαλεΐ. Τό ρήμα τοϋτο άπαντα καί έν Β. Ήπείρω καί άλλαχοΰ.

2) Βλ. τό άνωτέρω ύπ' άριΰ. 11 ξόρκι. 3) ά^ί'στρα=γωνίστρα, γωνιά. Περί τής λ. γω-

νίατρα βλ. Π. Άραβαντινον, Ήπειρωτικόν γλωσσάριον, Έν 'Αθήναις 1909, έν λέξει. 4) Πρβλ.

έπφδήν διά τά ρεματικά Λαογραφίας Δ' 537 (έκ Κεφαλληνίας). Βλ. καί ξόρκι διά τούς ρευματι-

σμούς έκ Χαβριάτων Κεφαλληνίας έν Γρ. Μοοχοπονλου, έ ά. φ. 81-86 σ. 9. 5) σκ/ΐί'#ρα=σπινθήρ.
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καί φωνάζει
και βρικάζει
και φλίβεται
και οδύρεται
και αναστενάζει.

Και εκεί εδιάβαινε ή Παναγία ή δέσποινα, με τους αγίους αγγέλους καί αρ-
χαγγέλους, μέ τον Πέτρο, με τδ(ν)> Παϋλο, με τους δώδικα Αποστόλους, με τους
άγιους 'Αναργύρους καί λέγουν: — Τι εχει δ δούλος τοϋ Θεοϋ (τάδις)

καί φωνάζει
καί βρικάζει
καί φλίβεται
καί οδύρεται
καί άναστινάζει. \

Μι τους άγιους '.'Αναργύρους, πού εκεί εαταμάτησαν, πρώτοι ιατροί τοϋ κόσμου, τί φ. 20ν

H.

έχει δ όοΰλος τοϋ Θεοϋ || γ ||.— Φέρτε μου μαχαίρι μαυρομάνικο, σκορπίδι άπό τόν
πύργο, σταυρόν καί βα'ίον άπό τήν εκκλησίαν νά κόψω, νά ρίξω, νά ξορκίσω τά
ριμματικά, τά εξωτερικά, τά πονηρά και αερικά πνεύματα τής πονηρίας, νά υπάγουν
στο ίπϋρ 'τοιμασμένον, νά πάν ατούς άγριους λόγγους καί ατούς αγρίους τόπους,
εκεί νά καταντήσουν (δ τάδις) είναι βαπτισμένος, μυρωμένος, τοϋ Θεοϋ παραδομέ-
νος. Πατήρ, ΥΙόν καί άγιον Πνέ\μα~ ώς καθώς σκορπίζει καί ριπίζει δ ήλιος τήν φ. 21Γ
δροσά καί άνιμος τήν άντάρα, ετζι νά σκορπιστούν καί νά ριπιστοϋν καί νά ξορκι-
στούν τά ριμματικά11 άπό τόν δοϋλον τοϋ Θεοϋ (τάδι). Καί μέ τό πρόσταγμα τοϋ
Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου νά μήν εισέλθετε νά πειράξετε τόν δούλο τοϋ Θεοϋ
τάδι, οϋτε αυτόν οϋτε τήν φαμιλίαν τον, καί δπου εγώ τό(ν) λόγον μου, ή Παναγία
και δ άγιος Γιώργιος τό χέρι τους. 'Αμήν -f- -j- Τέλος -j- -(-. |

32. Ξόρκι διά το κόψιμον2). φ· 21ν

Καλόγηρος εδιάβαινε,
'λεημοσύνην γύρευε·
αγαθός ό νοικοκύρης,
πονηρή ή νοικοκυρά,
φάκον εμαγείριβε,

') Ή λ. ριμματικά επαναλαμβάνεται δις έν τφ χ/φω. 2) Είς τόν έξορκισμόν τοΰτον προ-
φανής είναι ό συμφυρμός πρός έπφδήν διά τόν πόνον τής καρδίας. Πρβλ. Λαογραφίας Δ' 49.

3
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λόδρος1^ επαράστικε.
Κλήμα (σ) τά στόματα
και λόθρο πρ(οσ)κέφαλα2^.

Νά παύση ό Θεός τον πόνον τής καρδίας τοϋ δούλου τον Θεοϋ (τάδε) καί
πρώτα νά είπή τό «εν αρχή ήν δ λόγος» φοράς τρεις' έπειτα νά άρχινήση.

33. "Ετερον ξόρκι τοϋ σκορπιού3).

Μέοα κάτω ατό λειβάδι
εΐχα βόϊδι και γελάδι
καί επήγα νά διβωλήοω,
φ· 22Γ νά \ τριβωλήσω,

νά σπείρω τό γοϋλο τό ρεβίθι
καϊ ήρθε μία κοζυ/τπή, στραβή κουρούνα νά μοϋ τό σπειροδιαλέξη και άπλωσα νά
πάρω σβώλο, διά νά τή βαρέσω, και εκεί έλαχεν δ σκόρπιος δ έπτασκωληκοκέφα-
λος καί μέ έφαγεν είς τό χέρι· καί εκεί έδιάβαινε οί άγιοι 'Ανάργυροι καί λέγειν :
— 'Επάρε έλαιόλαδον παστρικό, σκορπίδι άπό τον πύργο καί άγριοπιδόφυλλα καϊ κο-
πάνισέ τα και βάλ'τα επάνω και δέν θέλεις βλαφθή άπό τίποτας· κι δπου εγώ ό
δούλος το ν Θεοϋ ,, Π : τόν λόγον μον, ή Παναγία τό χέρι της -}-.

φ. 22ν 34. Διά το δόντι4Κ

Έν άρχή ην δ λόγος καϊ δ λόγος ήν πρός τόν Θεόν καϊ δ Θεός ήν δ λόγος
(έκ τρίτου) (μήρι μήρι φίρμι έκ τρίτου κι ίάτι -\~) -j-' κϊ δ Θιός βοηθός-Κ

35. {Είς δ,τι πόνον)■

Είς δ,τι πόνον οπού νά έχη είς τό κορμίάνθρώπον πρώτα επάρε πικρή άγ-
γοζυ)ριάν, κοπάνισέ την κι βάλ'τη άπάνω κϊ σκορπάει· κϊ έτερο : φύλ)μ τής ροδα-
φ. 23>' κινίας \ και άψηφίας και αγκινάρας καϊ κοπάνισέ τη καϊ βάλ'τα άπάνω κϊ σκορπάει

1) Είς έπφδήν έξ Αιτωλίας άναγινώσκομεν : φάκου βράζαν, λάρδου βράζαν. Λαογραφίας
Δ', 40. Λόρδος — λαρδί, χοιρινόν λίπος. Είς έπφδήν έκ Ξηροχωρίοι' άναγινώσκομεν: «κλή-
μα οτρώμα . . . πέτρα προυσκέφαλο». Λαογραφία Δ' 49. Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμ-
μεικτα, Γ' (1931), ο*. 70-71, ένθα καί ή προγενεστέρα βιβλιογραφία. s) Πρβλ. τόν ύπ' άριθ. 5
έξορκισμόν τού μπουκουλέτον=οχορπίον· Βλ. καί ίατροσόφιον έκ Χαβριάτων Κεφαλληνίας έν
Γρ. Μοοχοπούλου, ε, ά. τεΰχ. 69-71, σ. 12. ') Πρβλ. Λαογραφίας Δ' 505 (έκ Καστελλορίζου),
Ε' 613 (έκ Τευβρώνης Γυϋείον), I' 132 (έξ Άγυράδων Κερκύρας). Βλ. καί ίατροσόφιον είς πό-
νον οδόντων εν 'Αγαπίου Μοναχού του Κρητός, έ. ά. σ. 103 - 5.

δ) Πρβλ. Λαογραφ. I' 129 (έξ Άργυράδων Κερκ.), ΙΓ' 16 (έκ Κύπρου). Πρβλ. καί 'Αγα-
πίου Μοναχού τού Κρητός, ε. ά. σ. 148.



ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑ

35

κί μ αυτό σκορπίζει βέβαιον, ει δε κι αν μάση καί θέλει να σπάση, εχομεν μαλα-
κτικά, τα όποια είναι ετοντα : σαπούνι μέ νιρόν νά τά βράσης καλά νά γένη αλοιφή
κί βάλ τα απάνω, δσο νά πλυθή, εως δύο ημέρας, κί αν δεν σπάση, εχομεν καί άλ-
λον: λινόσπορον, ξύγκι πρόβειον καί μολόχα· βράστα μί νιρόν νά βράσουν \ καλά φ.23ν
καί βάλ' τα επάνω εως νά (ώ)ριμάση ώς δύο ήμέρις κι άλλαξε το κάθι δώδικα ώρις,
καί εάν δέν σπάση, επάρι ζωμίν άπό τήν πικρή άγγο(υ)ριάν καί γάλα άπό τήν γίδα
κί βάλ\α απάνω κί μί αυτά βέβια σπένει κί επειτα μέ κάθε μαλακτικά νά ϋγιαίνη

1—j—>' ταντα καθώς είδα ι—|—ι.

36. Διά νά ψοφήσουν οί ψύλλοιι) ■

Κάμε λάκκον εις τήν μέσην τον σπιτιού σου, κόψι ρόδον δάφνης καί βάλε
το I εις τό μέσον καί ικεΤ μαζεύοντι οί ψύλλοι καί ζιμάτησι αυτούς καί τελειώνουν, φ. 24r

V

( (πεντάλφα)

37. Δ là và μή μεθύση ό'στις πίνει πολύ κρασί.

Πριν τον οίνου τό πρωί, δπου νά σηκωθής νηστικός, φάγε εφτά πικρά μύ-
γδαλα ή πίε μισόν ποτήρι έλαιόλαδον ή φάγε πλεμόνι τής αίγας ψημένον ή κράβια
ωμά καί μέ αυτά δέν μιϋάς· πίε δσο ν θέλεις -f-.

38. Διά νά ψοφήσουν οί ψεϊρις.

"Οποιος άνθρωπος είναι ψειργιάρης καί θέλει νά ψοφήσουν οί ψεΐρις του, νά
τρώγη κάθε πρωί \ ψωμί καθάριο βρεμένο μέ λάδι κί ψοφούν οί ψέΐρις του βέ- φ. 24^
βαια, όμως παρακινεί τήν πορνείαν λοιπόν αν είναι πανδριμένος, ας δ(ι)απράξη
αυτό, καί αν είνι μπικιάρης, νά τρανήξη χέρι, δτι πέφτει είς τήν άμαρτία· καί ίγά)

λέγω κάλια νά τρώγουν οί ψέϊρις πάριξ τήν άμαρτία. ~~

39. Διά νά γνωρίσης άσθ-ενήν, εάν άποθνήσκτ/.

"Ας κάμη νερόν είς εν α γυαλί καί είς τό όποιον ας στάξη καί μιά γνναϊκα,

') Πρβλ. «γητειά για να ξεβγοϋν οί κοριοί». Λαογραφ. Θ'244 (έκ Κρήτης). Βλ. καί συν-
ταγήν «διά νά ψοφήσουν οί ψύλλοι* έν 'Αγαπίου Μονάχου τοϋ Κρητός, ε. ά σ. 127.
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όπου νά έγέννησεν άρσενικόν παιδί, ολίγον γάλα κάμποσεν άρανίδες^ άπό τό γάλα
φ. 251" της, καί αν στέκη τό γάλα \ πηκτον απάνω είς τήν κορνφήν, δεν αποθνήσκει, καί
εάν σκορπιοί? τό γάλα με τό νερόν καί μείξη, αποθνήσκει ό άρρωστος· άκόμην με
τό νιρόν τοϋ άρρωστου βρέξε τζοζυ)κνίδες ίκεΐ όπου είναι φυτιμένις καί εάν μαραν-
θοϋν τήν δεύτερην ήμέραν, αποθνήσκει ό άρρωστος -f-.

40. Διά νά μή σε φάγουν τά θηρία.

Βάστα άπάνω σου ξούνγκιλεονταρίου, νά μή σε έγγίξη λύκος, άρκούδα,
σκύλος, αγριόχοιρος οϋτε άλλ.ον θηρίον, καί εάν έ'χης καί ζφα μεγάλα ή μικρά,
φ. 25ν αλειψέ τα είς τό μέτωπον κί δέν \ τά πειράζει τίποτες άπό κάθε ζφον -j-.

41. Διά ν à κάμη πολύ γάλα ή γυναίκα3'.

'Εάν βρίσκωνται μαρούλια, ας τρώγη μέρας εφτά μαζί μέ τό γάλα τους τών
μαρουλιών, καί εάν δέν βρίσκωνται, ας πίη τόν σπόρον των νά τόν στο(υ}μπήση
καί νά τόν βράση κί νά πίνη άπό αυτό. Είναι καί άλλων, ας κόψη μία γλώσσα άπό
'γιλάδα καί νά τήν κάιμη νά τήν κάνη στάκτην, καί νά τήν πίνη κάθε πρωί καί δλα
τά άνωθεν πρωί νά τά έπιχειρίζεται καί βράδυ όπου νά πλαγιάζη· καί μέ αυτά βέ-
βαια φέρνουν τό γάλα της -f—|—[—j—|—|—|—(-· I

φ. 26' 42. Είς πλευριτωμένον καί ποντιασμένον ανθρωπον

Πάρε ένα κυδώνι μεγάλο καί σκάψε το άπό τήν κορυφήν, όσον νά ήμπορέ-
σης, διά νά βγάλης τήν μέσην τοϋ κυδωνίου μέ τό μαχαίρι, και επειτα γιόμισέ το
λαβάντι καί μόσχον καί επειτα βάλε το είς τήν στάκτην πυρωμένη, δσον νά ιμηθή καλά,
έπειτα βγάλε το έξω, άφησε το ολίγον, δσον νά δέχεται τό στόμα του καί ας τό
φάγη δ πλενριτωμένος καί γλυτώνει τήν ζωήν του μέ τήν θείαν βοήθειαν τοϋ τρισ-
υποστάτου Θεοϋ καί τής Υπεραγίας Θεοτόκου. "Ομως να φυλάγιται από κάθε
άνάντιον, μόνον ολίγον πίτιρον νιρό βραστόν δχι άλλο.

φ. 26ν 43. "Ετερη ιατρεία διά τά καλό σπειρί.

Έπάρε ενα αυγό καί τζάκισέ το καί κράτα μόνον τό ζ;) καί πάρε καί ζάχαρη
καί μανούσια, αν είναι άνθια καλώς εστί, είδέ παρατήρα εκεί όπου έβγαίνουν καί
βγάλε ρίζες άπό αυτά καί λάδι καί μάσε τα δλα αυτά είς τό ίδιον τό αυγό είς τό
τζέφιο τοϋ αύγοϋ καί νά τά βαρέσης καλά, εως δτου νά γένη άλοιφή καί βάλ'τα είς
τόν πόνον καί υγιαίνει μέ τήν δύναμιν τοϋ Θεοϋ- |

') άρανίδες=ς>ανίδες, σταλαγματιές. 2) ξοννγχι=ξΰγκι.

8) Πρβλ. Αγαπίου Μονάχου τον Κρητός, έ. ά , σ. 146·
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44. Είς απάαιμον άρχιδίου. φ. 27r

"Αν τό εναντίον εκεί όπου νά σηκώνη βάρον δ άνθρωπος ή καί άλλο τίποτας
καϊ άπολ(,υ)3ή κανένα του λιμπό, ευθύς τήν στιγμήν εκείνην, δποιο του λιμπδ νά
εΐνι, νά δέοΐ] το ίδιον δάχθυλο το μεγάλο το{ύ) ποδαρίου του, ήγουν αν τύχη το
δεξιόν του λιμπό, νά δέση το δεξιόν του δάχθυλον τοΰ ποδαρίου καϊ να φέρη περί-
πατο, έως δτ ου νά μήν ϋποφέρη τ ο σφίξιμον καϊ έπειτας νά πέση τά άνάακιλα και
νά βα\δ}ίση περισσότερον κατά το κεφάλι του, έως δτου νά 'μβή το λιμπδ είς τον
τόπον του j και έπειτα ας σηκωτή, άλλά νά φυλάγεται νά μήν άσηκώση πολύν βά- φ.27ν
ρον και τδ πάθη χειρότερα καϊ μιάν τό υγιαίνει χώρις δέσιμο καϊ σχίσιμον, αλλά νά
τό προφ&άση.

Σημειώνω μερικά χόρτα, τά όποια χρησιμεύον(ν) είς διάφορες άσθένει'(ε}ς Φ· 28Γ
παρά τοΰ ίατροσοφίου τοΰ Σάρρον.

' Αγριοσέλινα^.

Χρηοιμεύου(ν) είς άερώδεις κωλικο(ν)ς, είς άχωνευσίας και άδυναμίαν τών
σπλάγχνων.

Δόσις δρ(άμια) 5, έως 8: είς νερόν βραστόν (5-ί? 100.

[ — — 72) ΚαρυοφνλλιΛ).

Μεταχείρισις είς άχωνευσίαν, είς πάθη τοΰ στομάχου, είς έσωχάδας τοΰ λιμού,
μασημένα τά φύλλα καϊ καταπινόμενα είς ήμρικάζ;) πάθη τής μήτρας· ώφελοΰσι
πολύ' δόσις τών φύλλων 2: εις νιρόν βραστόν δ·$? 100 νά γίνη κοχλαστόν νά
πίνιιαι συνεχώς- |

Δενδρομολόχα*\ φ. 28ν

Μεταχειρίζεται είς πάθη τοΰ στήθους, είς τόν βήχαν, είς δυσκοιλιότητα, δόσις
τών φύλλαιν δ ψ 8 είς νιρόν 100 νά βράσουν καλά καϊ νά πίνη συνεχώς.

Χαμόμηλα^.

Χρησιμεύει είς τήν δυσπεψίαν, είς ύστερισμύν, είς σπασμωδικόν κώλικα καϊ
είς επιλοχία τών γυναικών.

Δόσις δ·$ 3 είς νιρόν βραστόν 100.

') άγριοοέλινον είναι τό βατράχιον, περί ου βλ. Π. Γ. Γενναδίου, Λεξικόν φυτολογικόν, 'Εν
'Αθήναις 1914, α 186-7. 2) Δυο λέξεις διά μελάνης έσβεσμέναι έν τω χ/cpcp. 3) καρυοφνλλι
είναι ή ά&ανασία. Βλ. Π. Γ. Γενναδίου, ε. ά. α 19. ") δενδρομολόχα) άλΰαία, Π. Γ. Γενναδίου,
έ. ά σ. 42. δ) Περί τοΰ χαμομήλου, χαμαιμήλου βλ. 77. Γ. Γενναδίου, ε ά· ο. 1028-
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ΓλυκάνισονιΚ

Μεταχειρίζεται εις άχωνευσίαν, είς κωλικο(ν)ς, είς άερώδεις κώλικας καί είς
τον ύατεριαμόν. Δόοις τοϋ απόρου δφ 8 είς νιρόν βραατόν (5-J? 100. \

φ. 29Γ Πλατομαντήλα^.

Χρησιμεύει είς ποδαλγίαν ρευματισμού, φαγούραν, δόσις τών ριζών 10
εις νιρόν βραατόν 100. Νά πέρνετε καί)' δλην τ(η)ν ήμέραν.

Άψίνθι ον3Κ

Χρησιμεύει δλον τό χόρτον είς Οίο μις διαλιπούσας, δυσπεψίας, υποχονδρίας,
κιτρινάδας, σκώληκας, καχιξίας καί ϋδρωπικίας.

Δόσις 8 είς νιρόν βραατόν (ϋ·£> 100.

Λεβιδόχορτον*Κ

Μεταχειρίσεις} είς τους ελμινθας τών παίδων καί είς σπασμούς προερχομέ-
νους) άπό σκώληκας.

Δόσις καί κόχλασμα ι5-£> 3 είς νιρόν βραατόν δ^ 80. Νά γίνη κόχλασμα νά
παίρνιτι εσπέρας καί πρωί. \

φ. 29? Γλυκόρριξα'Κ

Μεταχείρισις είς τόν κατάρρουν βήχαν καί δίψαν τής υδρωπικίας' δόσις τών
ριζών 4 εις νιρόν βραστόν 100.

Δάφνη6).

Μεταχείρια(ις) είς δυσπιψίαν, ϋστερισμόν καί κώλικας· δόσις δσον φθάνει.

Έλ ελία φακός1 Κ

Μεταχείρισις είς άδυναμίαν τοϋ στομάχου, είς ρευματισμούς· δόσις τών φύλ-
λων 1 δράμι είς νιρόν (5-ρ 100 καί νά βράση εως νά μετρήση τις εκατό. !

φ. 3Or Σκάρφη8).

Μεταχείρισις είς μιλα(,γ}χολίαν, μανίαν, είς ελμιν&ος καί τρέλλαν, δόσις 1
δράμι καί νιρόν δ-£> 50.

') γλυκάνιοον είναι τό ανιοον, περί οΰ βλ. 77 Γ. Γενναδίου, ε. ά· σ. 125-6. 2) πλα-
τομαντήλα είναι τό οίρκειον ή ή νυμφαία' βλ. 77. Γ. Γενναδίου, ε. ά. σ. 142, 714 - 5. 3) αυτόθι
σ. 164-166. 4> Πρόκειται περί τοΰ ελμινϋοβοτάνου, αυτόθι, σ. 303. δ) αυτόθι, σ. 225-227.
6) αυτόθι, σ. 239 κ.ε. 71 αυτόθι σ. 300. s) οκάρφη είναι τό φυτόν αδωνις ή τό βέρατρον καί ό
ελλέβορος. Περί τούτων βλ. 77. Γ. Γενναδίου, ε. ά. σ. 14-15, 189, 302.
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"Ομανον

Μεταχείρισις είς δυσπεψίαν καϊ είς τους έλμινϋους- δόοις άπό μισόν δράμι,
έως έν με τό νερόν καϊ με τήν ζάχαριν.

'Ερυθρόδανον, ριζάρι κοινώς

Μεταχείρισις είς πάθη τοϋ πνεύμονος καϊ είς άτροφίαν τών βρεφών καϊ ρα-

χΐτιν.

Δόσις τών ριζών δράμια. 10 εις νερόν βραστόν δράζμια) 300, νά μείνη δρά-
(μια) 130.1

cΗδύοσμος νεοελληνιστή. φ. 30ν

Δύναμις, δυναμωτικός και κεντηστικός τών νεύρων. Μεταχείρισις είς πάθη
σπασμωδικού εμετού καϊ άερώδη κώλικα· δόσις τώζν) χόρτων άπό εν δράμι είς
νερόν βραστόν δρά^μια) ! 50 ! Τό έλαιον τούτον δίδεται άπό : 4 έως στά 3.

Γαρονφαλλα4)·

Μεταχειρίζονται είς παραλυσίαςτής γλώσσης, άνορεξίαν, άδυναμίαν τοϋ στο-
μάχου καϊ όδόντωζν}.

Τσάϊ.

Δύναμις. ' Ολίγον δυναμωτικοί>, ναρκωτικόν καϊ ΐδραηικόν. Μεταχείρισης)> είς
ρευστά τοϋ στήθους καϊ κρυώματα άσθενικά δόσις \ άπό έν δράμι είς νερόν βρα- φ. 31r
στον δράζμια) 60, διά νά γένη τό άχλισμα.

Μοσχοκάρυον'Κ

Δύναμις' δυναμωτικά καϊ κεντηστικά μεταχείρισι(ς') είς παραλυσίας τής γλώσ-
σης, είς άνορεξίαν, άδυναμίαν τοϋ στομάχου και είς όδονταλγίαν.

Δόσις τής σκόνης άπό κόκκους 12 έως 30 μέ νερόν καϊ ζάχαρις.

Τσάϊ, τέϊ.

Αυνάμιως- ολίγον δυναμωτικόν και ίδρωτικόν. Μεταχειρισις : Είς ρεύμα τοΰ
στήθους και κρυώματα άσθενικά.

') Δέν γνωρίζομεν περί ποίου ακριβώς φυτοΰ πρόκειται. Κατά τά δελτία τοϋ 'Ιστορι-
κού Λεξικού τό ομανον σχετίζεται πρός τό φυτόν ελένιον, περί ου βλ. 77. Γ. Γενναδίου, ε. ά.
σ. 301. 2) Βλ. 77. Γ. Γενναδίου, έ'.ά· σ. 311 -313. 3) Λέγεται καί άγιόομος. Π Άραβαντινοϋ,
Ήπειρ. γλωσσάριον, Έν 'Αθήναις 1909, έν λ. 4) γαρούφαλλα ή γαρίφαλλα τά καί μοοχο-
κάρφια ονομαζόμενα. 77. Γ. Γενναδίου, ε. ά. α. 220. 5) Τό χ'φον : παραήλιας. 8) Βλ. μυρι-
οτική παρά 77. Γ. Γενναδίω, ε. ά. σ. 684.
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Δόβις δράμι εν εις νερδν βραατόν δρ. 60, διά νά γένη δέ κόκο νά πίνη μέ
τήν ζάχαριν. \

φ. 31ν ΧελιδονόχορτονλΚ

Μεταχείριαις είς χοιράδας τον λαιμον, χελώνια, καί εις άλλα πρίσματα τών
βνζίων. Δόσις έαωϋεν άπό δρά(μι) μισόν μέ νερόν προς έ'λλειψιν τής σελήνης εσπέ-
ρας καί πρωί διά τινας ημέρας.

Δενδρολίβανον2Κ

Μεταχείρισις εις δνσπεψίαν, είς νατερισμόν καί άδνναμίαν τον στομάχου. Δό-
σις εκ τών φύλλων άπό δράμι εν εως 2 μέ νερόν βραατόν δρά(μια) 50.

Μακεδονήσιον3).

Μεταχείριαις εις τήν δυσούριαν, κιτρινάδαν, κωλικόπουνον νδροκοίλης καί διά
νά φέρη γάλα τών γνναικών.

Μανροπίπερον4).

Μεταχείρισις εις χαμήλωμα, πόνον τον αταφνλίτου καί τοϋ λαιμον. Δόσις
δαην άρκέϊ.

"Απρίλιος 1954

') χελιδονόχορτον λέγεται ή δακτυλΐτις 77. Γ. Γενναδίου, ε. ά. σ. 236-7. *) Τό δένδρο·
λίβανον τό φαρμακευτικόν, αυτοφυές έν Ελλάδι, άπαντα εις ορεινούς τόπους. 77. Γ. Γεννα-
δίου, έ.ά. σ. 243. 3) μακεδονήοι λέγεται τό πετροσέλινον (κοινώς μαϊντανός), διότι κατά τόν Διο-
σκορίδην «φύεται εν Μακεδονία εν άποκρήμνοις τόποις·»' βλ. 77. Γ Γενναδίου, έ. ά. σ. 767.
4) «7ο όέ μελαν (πέπερι) ήδιον και δριμύτερον τοϋ λευκοϋ και εύοτομαχώτερον, καί μάλλον, δια το
είναι ωριμον, αρωματίζον, εύχρηοτότερόν τε είς τάς άρτνοεις » κατά τόν Διοσκορίδην. Βλ 77. Γ.
Γενναδίου, ε. ά. σ. 756, σημ. 2.
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