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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

Τό 1968, ο μοναδικός κληρονόμος των Βερναρδάκηδων κ. Ηλίας Ρίζος έμπι-
στεΰθηκε τό προερχόμενο από την προσωπική τους βιβλιοθήκη και εκδιδόμενο
εδώ χειρόγραφο στόν Μ. Παπαθωμόπουλο πού υποσχέθηκε νά τό έκδώσει μέ
τό όνομά τους.

Ή φιλολογική έκδοση του κειμένου γίνεται από τόν Μανόλη Παπαθωμό-
πουλο, ομότιμο καθηγητή της κλασσικής φιλολογίας στό Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων, και τά σχόλια γίνονται από τόν Μανόλη Βαρβούνη, αναπληρωτή καθη-
γητή της Λαογραφίας στό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε στήν 'Ακαδημία Αθηνών πού περιέλαβε
τό βιβλίο τούτο στις έκδόσεις της.





ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Περιγραφή τοϋ κώδικα

Ό κώδικας αποτελείται από 500 φύλλα κατανεμημένα σε 44 άστάχωτα τε-
τράδια ραμμένα τό καθένα στη ράχη, τά όποια άποτελοΰνται από άνισο κάθε
φορά αριθμό φύλλων. Είναι γραμμένος κατά περίπτωσιν μέ μαϋρο, καστανό ή
μώβ μελάνι. Υπάρχουν επίσης και δύο μεγαλύτερα φύλλα μέ μαγικά σχήματα.
Τά φύλλα 227ν, 352r-355v, 475ν-476ν και 496ν-500ν είναι άγραφα. Ό κώδικας είναι
άκέφαλος, και δεν μπορούμε νά γνωρίζουμε μέ σιγουριά αν δέν είναι και κολο-
βός, επειδή ή λέξη «τέλος», μέ τήν οποία τελειώνει τό τελευταίο γραμμένο φύλ-
λο, χρησιμοποιείται συχνότατα, στό τέλος πολλών συνταγών, άρα δέν σημαίνει
οπωσδήποτε και τό τέλος τοϋ χειρογράφου. Αντίθετα, τό γεγονός δτι τά τελευ-
ταία 5 φύλλα τοϋ κώδικα είναι άγραφα, άποτελει μιά ισχυρή ένδειξη δτι δέν
είναι κολοβός.

Ό κώδικας φαίνεται νά είναι γραμμένος άπό τό ϊδιο χέρι, μέ ένδεχόμενο, σέ
ορισμένα σύντομα τμήματα, νά έχουμε άλλαγή χεριοΰ ή βιαστικό γράψιμο τοϋ
'ίδιου γραφέα, πού τροποποιεί κάπως τήν άπόδοση τοϋ γραφικοϋ του χαρακτή-
ρα.

Τά κείμενα είναι τονισμένα, πνευματισμένα και άνισα ορθογραφημένα,
άφοϋ άλλοϋ χρησιμοποιείται και ή υπογεγραμμένη στήν υποτακτική και στήν
δοτική τών ονομάτων και άλλοϋ ύπάρχουν σημαντικά ορθογραφικά σφάλματα.
Ή γλώσσα είναι επίσης άνιση, άλλοϋ καθαρεύουσα και άλλοϋ ή καθημερινή
γλώσσα στήν π ιό λαϊκή της μορφή.

Στά μαγικά σχήματα πού συναντούμε συχνά στόν κώδικα διακρίνεται μιά
πρώτη φάση άντιγραφης μέ μολύβι, άπό ενα πρωτότυπο, πού κατόπιν έπιση-
μειώνεται (ξεπατικώνεται) μέ μελάνι. Αυτό ενισχύει τήν υπόθεση της άντι-
γραφης άπό διάφορα και διαφορετικά πρότυπα, ώστε νά σχηματιστεί, μέ σω-
ρευτική διαδικασία, τό μαγικό χειρόγραφο μας.

Τό χαρτί τοϋ κώδικα είναι γραμμωμένο μέ οριζόντιες γραμμές καθώς και μέ
κάθετες γραμμές πού ορίζουν τά περιθώρια, δεξιά και άριστερά της σελίδας.
Κάθε σελίδα έχει 15 άράδες, στις όποιες άναπτύσσεται τό κείμενο, ύπάρχουν
όμως και σελίδες πού έχουν πολύ περισσότερες άράδες.

Τό περιεχόμενο τοϋ χειρογράφου είναι μικτό: τό μεγαλύτερο μέρος του είναι
γραμμένο στά ελληνικά, παρεμβάλλονται ομως, ιδίως στήν άρχή, τμήματα
γραμμένα, μέ ελληνική γραφή, σέ τουρκική, άραβική και περσική γλώσσα. Σέ
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ορισμένους μαγικούς χαρακτήρες έχουμε χρήση στοιχείων άπό τήν άραβική,
τήν εβραϊκή και τήν άρμενική γραφή, άνάλογα μέ τό πρότυπο κάθε συνταγής.

Τά τετράδια άπό τά όποια άποτελεΐται τό χειρόγραφο έχουν διαστάσεις πε-
ρίπου 15x10 εκ., μέ ελάχιστες κατά περιπτώσεις άποκλίσεις. Οί άποκλίσεις αυ-
τές προέρχονται άπό τό γεγονός ότι ό γραφέας έκοψε μέ μαχαίρι φύλλα χαρ-
τιού μεγαλυτέρων διαστάσεων, ώστε νά καταλήξει στό συγκεκριμένο, μικρό και
εύχρηστο, σχήμα. Πρόκειται, ούσιαστικά, γιά ένα είδος «βιβλίου τσέπης», ένα
vade mecum, ένα εγκόλπιο τό όποιο μπορούσε εύκολα νά μεταφερθεί, χωρίς νά
γίνεται άντιληπτό, και νά είναι εύκολο γιά χρήση οποιαδήποτε στιγμή.

Στά φύλλα 2-3 και σέ άλλα ύπάρχει ύδατόσημο μέ τις λέξεις «ΧΑΡΤΟΣΗ-
ΜΟΝ» και τις χρονολογίες 1887,1888,1889. Στό κέντρο ύπάρχει θυρεός τοϋ ελ-
ληνικού κράτους, μέ τήν έπιγραφή «ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». Οί χρονολο-
γίες αύτές μαρτυροϋν γιά τήν χρονολόγηση τοϋ χαρτιοϋ και συνεπώς δίνουν
μία κατά προσέγγιση ένδειξη τοϋ χρόνου κατά τόν όποιο άντιγράφηκε ό κώδι-
κας. Οί χρονολογίες αύτές ώστόσο άποτελοϋν ενδείξεις γιά τήν χρονολόγηση
τοϋ χειρογράφου, όχι όμως και της σύνταξης τοϋ περιεχομένου του. Πιθανότα-
τα, τό χειρόγραφο, γραμμένο άπό τήν άρχή μέχρι τό τέλος άπό τόν ϊδιο γραφέα,
μέ σταθερό γράψιμο και ενιαίο τρόπο σύνθεσης, μαρτυρεί ότι πρόκειται γιά
άντίγραφο άπό άλλο, άγνωστης παλαιότητας, χειρόγραφο, τό όποιο, μέ τή σει-
ρά του, είχε συντεθεί σέ διάφορα στάδια, μέ συμπληρωματική εργασία άπό ποι-
κίλα πρότυπα, 'ίσως δέ και άπό ποικίλους γραφείς.

Σέ ορισμένα τμήματα πού παρατίθενται αύτούσια, μέ τήν τεχνική τοϋ scan-
ner, περιλαμβάνονται και λέξεις ή φράσεις πού δίνουν μία άντιπροσωπευτική
εικόνα τοϋ γραφικοϋ χαρακτήρα και της άνισης ορθογραφικής ικανότητας τοϋ
γραφέα.

Β. Περιεχόμενο

Στό χειρόγραφο μας περιλαμβάνονται συνταγές (φφ 1-21), οδηγίες γιά κα-
τασκευή μαγικού κύκλου (φφ 21-22), κατόπιν πάλιν συνταγές (φφ 22ν-28ν), τά
δώδεκα ζώδια (φφ 29-30), κλειδώματα (φφ 30-32), εύχές τών πλανητών (φφ 33-
34), ένέργειες τών άγγέλων και δαιμόνων τών είκοσιτεσσάρων ώρών τοϋ ήμε-
ρονυκτίου (φφ 35ν-42Γ), περί της φύσης τών δώδεκα ζωδίων και τήν ένέργειαν
αύτών (φ. 42"), περί της ώφελείας τών δώδεκα ζωδίων (φφ 43Γ-45Γ), περί τάς
ένεργείας τοϋ κάθε πλανήτου (φφ 45ν-46ν), περί της συμφωνίας τών πλανητών
και τών δώδεκα ζωδίων (φφ 46ν-49Γ), περί τάς φύσεις τών 12 ζωδίων και τήν
ένέργειαν αύτών (φφ 49ν-53ν), περί τοϋ όφιομίμητου άστέρος (φφ 55ν-56ν), περί
τών ήμερών τών επτά πλανητών (φ 57Γ~ν), περί ώρών και ημερών τών δώδεκα
ζωδίων (φφ 57ν-59Γ) κάλεσμα μαυροπλίτικον (φ 59"), σύναξις τών πνευμάτων
(φ 59ν-60Γ), έσμάδες και καλέσματα (φ 60"), περί άορατότητος (φφ 61ν-63ν), έτε-
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ρον κάλεσμα μαυροπλίτικον (φ 64"), καλέσματα (φφ 65Γ-73ν), τέχνη έκλεκτή και
δόκιμος (φφ 73ν-74Γ), όρκισμοί (φφ 74ν-83ν), Γενική ερμηνεία της ευχής (φφ 83ν-
84Γ), περί τών ευχών τών πλανητών (φφ 84Γ-85ν), όρκισμός τοϋ αγγέλου και τών
δαιμόνων (φφ 85ν-86ν), Έπταήμερον, ήτοι τά στοιχεία της μαγείας (φ 87"), περί
τοϋ κύκλου (φφ 87ν-89ν), περί τών ονομασιών τών ώρών και τών άγγέλων (φ
90ν), περί ονομασιών τών άγγέλων και τών σφραγίδων (φφ 91Γ-93Γ), περί τών
ιερουργιών και εύλογιών τοϋ κύκλου (φφ 93Γ-94Γ), περί ιματίου και πεντάλφας
(φ 94ν), περί τοϋ είδους της ένεργείας (φφ 95Γ-98Γ), έξορκισμός κατά τών έναε-
ρίων πνευμάτων (φφ 98ν-105ν), αί όπτασίαι και τά φαντάσματα (φφ 106ν-109ν),
όρκομωσίαι τών ήμερών (φφ 109ν-134Γ), τά οικεία εϊδη τών πνευμάτων τοϋ
Κρόνου (φφ 134ν-135Γ), Ερμηνεία (φφ 135ν-142ν), εύχή τοϋ σοφωτάτου Σο-
λομώντος πρός άποδίωξιν πνευμάτων (φφ 142ν-148ν), έτεροι έξορκισμοί (φφ
148ν-158Γ), εύχή διά θησαυρόν (φφ 158ν-172Γ), έτερα τέχνη έκλεκτή (φφ 172ν-
173ν), άστρονομική τέχνη (φφ 176Γ-191Γ), καλέσματα τών πλανητών (φφ 191ν-
208Γ), θυμιάματα και βουλλωτήρια τών πλανητών (φφ 208ν-210Γ), χαρακτήρες
τών πλανητών (φφ 210Γ-212Γ), μελάνια τών πλανητών (φφ 212ν-218ν), εύχή τών
άγιων άγγέλων (φφ 219Γ-220Γ), άρχή άστρονομίας τοϋ προφήτου Κυπριανοϋ
(φφ 221ν-222Γ), διάφορες συνταγές (φφ 222ν-227ν), κατασκευή μελανιών τών
έπτά πλανητών (φ 228"), κατασκευή θυμιαμάτων (φφ 229r-230r), πώς νά κάμης
μελάνι της τέχνης (φ 230"), περί τοϋ κονδυλίου της τέχνης (φ 230ν), περί τοϋ μα-
χαιριού τής τέχνης (φ 231"), πώς νά κάμης χαρτί άγέννητον (φφ 232Γ-233Γ),
έρμηνεία τής τέχνης τοϋ δακτυλιδίου (φφ 233ν-236ν), προσευχαί τών έπτά
ήμερών (φφ 237Γ-257Γ), περί τών 12 ζωδίων εις πάσαν ύπόθεσιν (φφ 257ν-259ν),
παρασκευή μελανιών και θυμιαμάτων (φφ 260Γ-263Γ), εύχαί (φφ 263ν-276Γ),
ούράνιαι σφραγίδες (φφ 276ν-279Γ), συνταγές (279ν-287ν), ιατρεία τών χελωνίων
(φφ 287Γ-288ν), περί τό δέρμα τοϋ όφεως (φφ 288ν-289Γ) συνταγές (φφ 289Γ-302ν),
καλέσματα (φφ 302ν-311Γ), έρμηνεία τής τέχνης τοϋ δακτυλιδίου (φφ 313Γ-316ν),
περί άφανότητος (φφ 316ν-318ν), τέχνη νεκρομαντείας (φφ 318ν-319ν), έρμηνεία
διά τό μαϋρον άλογον (φφ 320Γ-321Γ), καλέσματα τών έπτά πλανητών (φφ 321ν-
348Γ), ό κύκλος (φ 348"), εύχαί (349Γ-351ν), φυλακτήρια, μέταλλα, πλάκες (φφ
351ν-365ν), βοϋλλες, σφραγίδες και βουλλωτήρια (φφ 366Γ-371ν), μαχαίρι και
κονδύλι τής τέχνης (φ 372"), συνταγές, ξόρκια (φφ 373Γ-376ν), θυμιάματα και
μελάνια τών πλανητών (φφ 377Γ-381Γ), άλφάβητος τών έπτά πλανητών (φφ
381ν-389ν), μαγνητισμοί (φφ 390Γ-395ν), σφραγίδες και βοϋλλες (φφ 395ν-403Γ),
συνταγές (φφ 403ν-404Γ), σφραγίδες (φφ 404ν-407Γ), παραγγελίες, συνταγές, φυ-
λακτήρια (φφ 407ν-412ν), βοϋλλες (φφ 413Γ-423ν), συνταγές, ξόρκια, φυλακτήρια
(φφ 424Γ-435ν), σεληνοδρόμιο (φφ 435ν-438ν), περί τών ήμερών και ώρών τών
έπτά πλανητών (φφ 439Γ-448Γ), βοτανική τών έπτά πλανητών (φφ 448ν-458ν),
εύχές τών επτά πλανητών (φφ 458ν-492Γ), παραγγελία γενική (φφ 493Γ-494Γ), γε-
νική έρμηνεία τής εύχής (φ 494ν).

Άπό τή σύγκριση τοϋ χειρογράφου μας μέ άλλα μαγικά χειρόγραφα πού
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αναφέρονται παρακάτω (π.χ. Athen. 23, Athen. 1265, Athen. 1275) προκύπτει ötl
ό Βερναρδάκειος Μαγικός Κώδικας παρουσιάζει εξαιρετική έκταση, πολυμορ-
φία, ποικιλία και πλοϋτο τόσο στις οδηγίες γιά τήν έκτέλεση μαγικών πράξεων
και τήν καθιέρωση μαγικών άντικειμένων και μέσων (π.χ. κύκλου, μαχαιριού
κ.λπ.) όσο και στις πολλές και έπάλληλες συνταγές πού περιέχει. Ό κώδικάς
μας περιλαμβάνει έπίσης ένα έξαιρετικό πλοϋτο άπό μαγικούς χαρακτήρες, μα-
γικά σχήματα, σφραγίδες, κ.λπ., που εικονογραφοϋν τα γραφομενα στην οικεία
θέση. Όλα αυτά τά στοιχεία δίνουν στον Βερναρδάκειο Μαγικό Κώδικα μία
ξεχωριστή θέση άνάμεσα στά μέχρι σήμερα γνωστά και, ένίοτε, «ονομαστά» μα-
γικά χειρόγραφα.

Γ. Τό εκδιδόμενο μαγικό χειρόγραφο και ή παράδοση
τών χειρόγραφων 'σολομωνικών'

Τό παρουσιαζόμενο και έκδιδόμενο έδώ χειρόγραφο είναι ένας σύμμεικτος
κώδικας, άπ' αύτούς πού κυκλοφορούν στόν έλληνικό λαό και είναι γνωστοί μέ
τό όνομα 'σολομωνικές'. Ή συλλογή αύτή δημιουργήθηκε προφανώς άπό έναν
ή περισσότερους μάγους ή και ένδιαφερόμενους γιά τή μαγεία - πού άντέγρα-
φε άπό άλλα, παλαιότερα μαγικά χειρόγραφα πού έβρισκε, μέ σκοπό νά κα-
ταρτίσει μιά χρηστική μαγική έγκυκλοπαίδεια, ϊσως και γιά προσωπική του χρή-
ση. Γι' αυτό και συναντούμε σέ διαφορετικά σημεία τοϋ χειρογράφου παρόμοι-
ες, παραπλήσιες ή άντίστοιχες μαγικές συνταγές γιά τό ϊδιο ζήτημα ή ζητούμε-
νο- άν τό χειρόγραφο είχε αντιγραφεί άπό ένα πρότυπο, ή είχε ύποστεΐ μία στοι-
χειώδη κατάταξη, οί όμοιες συνταγές (π.χ. γιά τόν έρωτα, τήν έπιτυχία στόν πό-
λεμο, τήν εύρεση θησαυροϋ κ.τ.λ.) θά βρίσκονταν στό ϊδιο σημείο τοϋ χειρο-
γράφου, ή μία μετά τήν άλλη1.

Ή 'ίδια σωρευτική μέθοδος δημιουργίας τέτοιων μαγικών χειρογράφων μπο-
ρεί νά άνιχνευθεϊ και σέ άλλα παρόμοια χειρόγραφα μαγικοϋ περιεχομένου δια-
φόρων συλλογών. Όλα έγιναν άπό άντιγραφές, σέ ποικίλες χρονικές στιγμές
και άπό διάφορα πρότυπα, ώστε ό κάτοχος τους νά έχει ένα έγχειρίδιο διαφό-
ρων μαγικών συνταγών γιά κάθε χρήση.

Παρόμοια χειρόγραφα είναι, όπως προαναφέρθηκε, γνωστά στόν έλληνικό
χώρο- άναφέρουμε ένδεικτικά τούς κώδικες Athen. 23, Athen. 1265, Veneti 5 -
Marc. CCCXXIV, Angelicus 29 (C. 4, 8), Athen. 1275, Athen. 1350, Neapol.
II.C.33 (olim 34), Athen. 11, Mediol. 19, Laur. 28, Florent. F 17, Vindobonensis

1. Στά σχόλια πού έπονται, τοϋ κειμένου επισημαίνονται περιπτώσεις και εσωτερικές ενδείξεις τοϋ
χειρογράφου, γιά τις διάφορες πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στη σύνθεση του.
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phil. gr. 108, Vat. gr. 1056, Harl. 5596 και Athous, Dion. mon. 282, καθώς και τις
δημοσιεύσεις τους άπό τόν Armand Delatte στά Anecdota Atheniensia (τόμος 1,
Liège et Paris 1927) και στήν περίφημη σειρά Catalogus Codicum Astrologorum
Graecorum (τόμοι 1-10, Bruxellis 1898-1924). Στις δημοσιεύσεις αύτές, γιά σύ-
γκριση, παραπέμπουμε συχνά στά σχόλια πού συνοδεύουν τό έκδιδόμενο κεί-
μενο τοϋ χειρογράφου μας.

Μέ τόν όρο σολομωνυκή χαρακτηρίζονται διάφορα μαγικά βιβλία, πού πε-
ριέχουν συνταγές και οδηγίες, μέ σκοπό τήν καθυπόταξη τών δαιμόνων και τήν
χρησιμοποίηση τους άπό τόν έκάστοτε μάγο2. Ή πατρότητα τών βιβλίων αύτών
άποδίδεται, άπό τήν παράδοση, στόν Σολομώντα, ό όποιος κατά άρχαία ιου-
δαϊκή πίστη έγραψε Βιβλίον ίαμάτων παντός πάθους. Ό θρύλος γιά τήν ιδιαί-
τερη μαγική δύναμη τοϋ Σολομώντα δημιουργήθηκε ήδη στόν πρώιμο μεσαίω-
να- σύμφωνα μ' αύτόν, ό βασιλιάς τοϋ Ισραήλ μποροΰσε νά διατάζει δαιμόνια
και άνέμους3, ένώ κατά τήν Διαθήκη Σολομώντος υίοϋ Δαβίδ4, ένα άπόκρυφο
πρώιμο χριστιανικό κείμενο, ήταν κάτοχος μαγικού δακτυλιδιοϋ, δώρου τοϋ
Θεοϋ διά τοϋ άρχαγγέλου Μιχαήλ, μέ τό όποιο ύπέτασσε τούς δαίμονες.

Οί χειρόγραφες σολομωνικές είναι συμπιλήματα μεσαιωνικών άλχημιστικών
και μαγικών συνταγών και κειμένων, πού περιλαμβάνουν τρόπους ύποταγής
δαιμόνων, θεραπευτικές συνταγές, δεισιδαιμονίες, άστρολογικές δοξασίες και
τελετές μαύρης μαγείας. Πρόκειται γιά ένα είδος οδηγιών πρός τούς μάγους,
πού άσκησαν μεγάλη έπίδραση στις μαγικές μεθόδους και πρακτικές μέχρι και
τά νεότερα χρόνια5.

Ή βάση τών μαγικών αύτών πρακτικών άπαντα σέ μαγικούς παπύρους,
όπου διασώζονται μαγικά βιβλία ώς τόν Γ' και Δ' μ.Χ. αιώνα, μεγάλο μέρος τών
οποίων έχει έκδοθεϊ άπό τόν Karl Preisendanz στήν τρίτομη σειρά Papyri
Graecae Magicae. Die griechischen Zauberpapyri (Stuttgart 1973). Από τά περιε-

2. Δ. Β. Οίκονομίδης, «Σολομωνική», Θρησκευτική και Ηθική 'Εγκυκλοπαίδεια 11 (1967), στ. 268-
269. Ν. Γ. Πολίτης, Νεοελληνική Μυθολογία 2. Έν Αθήναις 1874, σ. 462-464. Ό 'ίδιος. Λαογραφικά Σύμ-
μεικτα 1. Έν Αθήναις 1920, σ. 39,41 και Λαογραφικά Σύμμεικτα 3. Έν Αθήναις 19752, σ. 163,165,179-
183, 336.

3. Δ. Β. Οίκονομίδης, «"Χρονογράφου" τοϋ Δωροθέου τά λαογραφικά». Λαογραφία 18 (1959), σ.
203-205, 216-220 και Λαογραφία 19 (1960-1961), σ. 58-59. Ο. Dähnhardt, Natursagen 1. Leipzig - Berlin
1907, σ. 321-336, στό κεφάλαιο «Sagen von Salomo». Βλ. και Ρ. Hallgarten, Rhodos. Frankfurt 1929, σ. 43-
45.

4. Τό έλληνικό πρωτότυπο τοϋ έργου βλ. στό PG 122, στ. 1315-1358. Κριτική έκδοση τοϋ ϊδιου κει-
μένου δημοσίευσε ό C. C. McCown, The Testament of Salomon. Leipzig 1922. Συγγραφέας τοϋ έργου πι-
θανότατα ήταν κάποιος χριστιανός τοϋ Γ αι., ό όποιος στηρίχθηκε σέ έβραϊκές πηγές τοϋ Α' μ.Χ. αί.

5. Ανάλογες έπιδράσεις βλ. και στόν παραδοσιακό πολιτισμό άλλων βαλκανικών λαών πρβλ. C.
Radulescu-Codin, Ingerul Românului. Bucuresti 1913, σ. 67-68 και Ν. Cartojan, Cartile populäre 1. Bucuresti
1929. σ. 126-127 και 2. Bucuresti 1938, σ. 47.
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χόμενα των σολομωνικών (εύρεση θησαυρών, άνακάλυψη κλεπτών, πρόκληση
κακού στούς εχθρούς κ.τ.λ.) πηγάζει μεγάλο μέρος και τών δεισιδαιμονιών τοΰ
έλληνικοΰ λαοϋ, από τις όποιες άλλες προέρχονται άπό την υποτιθέμενη επή-
ρεια τών άστρων, άλλες άπό τις σχέσεις άνθρώπων και δαιμόνων και άλλες άπό
παρεφθαρμένες άρχές θρησκειών της άρχαιότητας.

Τέλος, βασικό σημάδι της υποτιθέμενης αυτής μαγικής δύναμης είναι ή πεν-
τάλφα, τό signum Salomonis, τήν οποία είχαν και οι άρχαΐοι Έλληνες ώς σύμ-
βολο τών Πυθαγορείων, οί Εβραίοι, οί πρώτοι χριστιανοί και οί μουσουλμάνοι,
μέ άποτρεπτική και φυλακτική, πάντοτε, σημασία. Τό μαγικό αυτό σημάδι άνα-
φέρεται συχνά και στά κείμενα τού χειρογράφου μας, πού εκδίδονται στή συ-
νέχεια.

Οί μαγικές συνταγές τών διαφόρων σολομωνικών μοιάζουν γενικά, διαφέ-
ρουν ομως στις επιμέρους τελετουργικές λεπτομέρειες, γι' αυτό και δέν μπορεί
νά γίνει κριτική έκδοσή τους μέ βάση περισσότερα τού ενός χειρόγραφα, άφού
κατ' ούσίαν δέν πρόκειται γιά τά ϊδια, άλλά γιά παραπλήσια κείμενα. Γιά τον λό-
γο αύτό και επιβάλλεται νά εκδίδονται τά μαγικά χειρόγραφα ξεχωριστά, άφοΰ
πλουτίζουν τή μαγική παράδοση, τή σχετική βιβλιογραφία και τις γνώσεις μας
γιά τή μαγεία τού έλληνικοΰ λαοϋ.

Μέ βάση αύτές τις διαπιστώσεις προχωρούμε στή συνέχεια στήν έκδοση τοΰ
μεγάλου και σημαντικοί) χειρογράφου μας, τό όποιο προσθέτει άρκετές συν-
ταγές και πολλές διαφορετικές τελετουργικές λεπτομέρειες στήν ήδη γνωστή
χειρόγραφη μαγική παράδοση. Γιά τούς λόγους αυτούς ή δημοσίευσή του είναι
επιστημονικά άναγκαία, καθώς προσφέρει ενα corpus συνταγών και κειμένων
άπαραίτητων γιά τήν προώθηση της μελέτης της μαγείας, πού ήδη βρίσκεται σέ
εξέλιξη.

Όπως θά παρατηρήσει ό άναγνώστης, στά κείμενα πού δημοσιεύονται στή
συνέχεια ύπάρχουν πολλά άκατανόητα γλωσσικά στοιχεία, άκόμη και φράσεις
ή ολόκληρες παράγραφοι. Ένα μέρος αύτών είναι μαγικές λέξεις ή ονόματα
πνευμάτων, σύμφωνα μέ τά επιμέρους σχόλια πού παρατίθενται εδώ. Σέ ορι-
σμένες ωστόσο περιπτώσεις έχουμε σούρες και χωρία τού Κορανίου, τά όποια
και έχουμε ταυτίσει μέ τή βοήθεια τοΰ κ. 'Αχμέτ Νιζάμ6, άφοΰ, κατά τή λαϊκή
μαγική αντίληψη, ή άπαγγελία τών συγκεκριμένων κορανικών χωρίων άπομα-
κρύνει τό κακό και τόν διάβολο7. 'Αλλού έχουμε μεμονωμένες λέξεις στά τουρ-

6. Κατά τήν έκδοση τοΰ R. Bell, The Qur' än 1-2. Edinburgh 1937-1939. Γιά τό κείμενο πρβλ. Άν.
Γιαννουλάτος (νΰν αρχιεπίσκοπος Αλβανίας), 'Ισλάμ. Θρησκειολογική έπισκόπησις. Αθήναι 19905, σ.
108-114.

7. Πρβλ. σχετικά J. Jomier, La place du Coran dans la vie quotidienne en Egypte. Tunis 1952, σ. 94. Ό
ϊδιος, Introduction à l'Islam actuel. Paris 1964, σ. 107-114. M. O. A. Abdul, The Holy Book of Islam. Its Contents
and Value. An Introduction to the study of the Qur' än. Lagos 1971, a. 62.
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κικά, τά αραβικά και τά περσικά, τις όποιες έπίσης προσπαθήσαμε νά έρμηνεύ-
σουμε, μέ τή βοήθεια του κ. Νιζάμ και τής κας Γκιονούλ Άκτάς, γιά τήν πληρέ-
στερη κατανόηση των συνταγών και τήν ευχερέστερη μελέτη τους. Όρισμένες
τέτοιες παράγραφοι προέρχονται άπό τήν Hadith, "τό δεύτερο στήριγμα τοϋ
οϊκου τοϋ ίσλάμ"8, οπότε ή πιθανή ταύτιση έγινε άπό μία ή δύο λέξεις, άφοΰ
στήν περίπτωση αύτή έχουν γίνει τέτοιες και τόσες άλλοιώσεις στό κείμενο,
ώστε νά μήν μπορούν νά γίνουν σίγουρες ταυτίσεις.

Άπό τήν κατάσταση τών πηγών αύτών και τις παραφθορές πού έχουν ύπο-
στεΐ φαίνεται ότι ή έγγραφή τους σέ έλληνικό άλφάβητο έγινε άπό κάποιον πού
δέν γνώριζε άραβικά, άλλά άποτύπωνε άκουστικά όσα διαβάζονταν άπό κά-
ποιον άλλον, ό όποιος και δέν ήλεγξε κατόπιν τήν έλληνική μεταγραφή. Γι' αύτό
και τά διάφορα χωρία είναι δύσκολο τόσο νά κατανοηθούν όσο και νά ταυτι-
στούν.

'Αξίζει έπίσης νά άναφερθεΐ ότι τά χωρία τής ισλαμικής παράδοσης, κατά
πάγια μαγική πρακτική, παρέχονται μέ τούς άκόλουθους τρόπους: α. αυτούσια,
β. διαβασμένα άνάποδα, όπως όταν διαβάζουμε τό κείμενο μέσω τής άπεικόνι-
σής του σέ έναν καθρέφτη, και γ. μέ τήν χρησιμοποίηση μιας λέξης ώς κεντρικής
και τήν άνάγνωση τών ύπόλοιπων λέξεων έκατέρωθεν αύτής, μέ άρχή άπό τά
δεξιά, και μέ μία λέξη, διαδοχικά, άπό κάθε κατεύθυνση. Ή άνάγνωση αύτή,
πού θεωρείται ότι έξασφαλίζει μαγική ισχύ, κάνει τήν ταύτιση τών χωρίων άκό-
μη δυσκολότερη.

Τέλος, άς σημειωθεί πώς οί παρανοήσεις και οί παραφθορές τών λέξεων, πού
προέρχονται άπό τήν άπόδοσή τους μέ έλληνικούς χαρακτήρες, άδυνατίζουν ή
άκυρώνουν τήν μαγική άξια τοϋ κειμένου- άσχολούμενος μέ τήν μαγεία χότζας9
στήν Κομοτηνή, ό όποιος σημαντικά μας βοήθησε γιά τήν κατανόηση και τόν
σχολιασμό τοϋ χειρογράφου, μας έπισήμανε ότι οι συνταγές είναι μέν πραγμα-
τικές, άλλά άναποτελεσματικές γιά χρήση, άφοϋ οί διάφορες άλλοιώσεις σέ
φράσεις και ονόματα τούς στέρησαν τήν δύναμή τους, πού πιστεύεται ότι
εξαρτάται και άπό τήν άκριβή έκφορά τών γλωσσικών αύτών στοιχείων.

Οί μαγικές πρακτικές και άρχές πού περιγράφονται και παραδίδονται στόν
έκδιδόμενο έδώ κώδικα έχουν συχνά άρχαία προέλευση, καθώς τις συναντοϋμε
και στήν άρχαία μαγεία, ήδη άπό τά πρώτα χρόνια τής έποχής τοϋ χαλκοϋ,

8. Γιά τήν Hadïth (χαντίθ), βλ. Ανν. Γιαννουλατος, δ.π., σ. 115-132. Έπίσης, Th. Juynboll, «Hadïth»,
στό Η. Α. R. Gibb - J. Η. Kramers (έκδ.), Shorter Encyclopaedia of Islam. Leiden - London 1961, σ. 116, μέ βι-
βλιογραφία.

9. Γιά τή σχέση μαγείας καί ίσλάμ βλ. G. Parrinder, Worship in the World's Religion. London 1961, σ.
201-202. J. Jomier, Introduction..., δ.π., a. 189-191 καί Α. Schimmel, «Islam», στό C. J. Bleeker - G.
Widengren (έκδ.), Historia Religionum. Handbook for the History of Religions 2. Religions of the Present. Leiden
1971, σ. 155-160.
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άλλά και στή μεσαιωνική περίοδο, τόσο στή χριστιανική οσο και στή μουσουλ-
μανική εκδοχή της, άφοΰ ήδη προαναφέρθηκε ή προέλευση πολλών φράσεων
άπό τήν ισλαμική παράδοση άρχων και λογίων, πού είναι γνωστή ώς Hadith.
Στις μαγικές εύχές τοΰ κώδικά μας παρατηροΰμε τήν ύπαρξη και χρήση στερε-
ότυπων εκφράσεων στά κάθε είδους ξόρκια, πολλά άπό τά όποια έχουν άντι-
γραφει άπό βιβλία μέ έλάχιστες άλλαγές άνά τούς αιώνες10. Στά σχόλια πού
άκολουθούν ύπάρχουν λεπτομερείς συγκρίσεις μέ τά παλαιότερα γνωστά μα-
γικά βιβλία πού παρέχουν συγκρίσιμο ύλικό ήδη άπό τούς άρχαίους μαγικούς
παπύρους.

Στούς παπύρους αυτούς11 έχει σωθεί ένα μεγάλο corpus ελληνικών μαγικών
κειμένων, πού πιθανότατα προέρχονται άπό τή βιβλιοθήκη ένός μάγου της
'Άνω Αιγύπτου, τού 5ου αιώνα· πρόκειται γιά επτά κυλίνδρους παπύρου γεμά-
τους μέ ξόρκια12, ορισμένα άπό τά όποια άφοροΰν τήν άρχαία μαγεία γύρω άπό
τόν έρωτα13. Τά μαγικά αύτά βιβλία, έγχειρίδια ουσιαστικά πρακτικής μαγείας
γραμμένα στήν ελληνική, στή δημοτική αιγυπτιακή, στήν εβραϊκή και στήν άρα-
μαϊκή γλώσσα, άπεικονίζουν μιά σημαντική καμπή στή μεσογειακή μαγεία περί
τις άρχές τοΰ 1ου αιώνα π.Χ., οπότε οί τοπικές και έρασιτεχνικές παραδόσεις
διαφόρων περιοχών υποχώρησαν μπροστά σέ μία διεθνή παράδοση επαγγελ-
ματιών μάγων. Περιέχουν ένα συνονθύλευμα ελληνικών, ρωμαϊκών, εβραϊκών,
συριακών και αιγυπτιακών τελετουργιών14, πού έν μέρει έπιζοΰν και στό χειρό-
γραφο μας, οπως δείχνουν τά άναλυτικά σχόλια πού άκολουθούν, οπου γίνον-
ται και συγκρίσεις μέ άνάλογες κάθε φορά μαγικές τελετές, πού παραδίδονται
άπό παλαιότερες πηγές. Γιά τήν εξέλιξη μάλιστα αύτή είναι άπολύτως χαρα-
κτηριστικό τό οτι στά μεταγενέστερα μαγικά έγχειρίδια άπαντοΰν δοξασίες και
δεισιδαίμονες άντιλήψεις πού συχνά έμφανίζονται σέ προγενέστερους Έλλη-

10. Chr. Faraone, Άρχαία ελληνική ερωτική μαγεία (μετάφραση Μανόλης Παπαθωμόπουλος).
Αθήνα 2004, σ. 23.

11. PGM IV, V, Χ, XII-XIV και Ι-ΙΙΙ, VII, LXI. Πρβλ. Chr. Faraone, ο.jr., σ. 38 και σημ. 66.

12. Η. D. Betz (έκδ.), The Greek Magical Papyri in translation. Chicago 1986, σ. xlii. J. C. B. Petropoulos,
«The Erotic Magical Papyri», στό Β. G. Mandilaras (έκδ.), Proceedings of the XVIII International Congress of
Papyrology. Athens 1988, σ. 216. W. M. Brashear, «The Greek Magical Papyri: An Introduction and Survey with
an Annotated Bibliography», Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II 18.5 (1995), o. 3402-3405.

13.1. C. B. Petropoulos, δ.π., σ. 215 και G. Fowden, The Egyptian Hermes: A historical approach to the
Late Pagan Mind. Oxford 1986, σ. 168-174.

14. Chr. Faraone, δ.π., σ. 40. Ό ίδιος, «The Agonistic Context of Early Greek Binding Spells», στό C.
Faraone -D. Obbink (ixb.),Magika Hiera: Ancient GreekMagic and Religion. New York 1991, σ. 14-15. W. M.
Brashear, δ.π., σ. 3413-3414. F. Graf, «Prayer in Magical and Religious Ritual», στό C. Faraone - D. Obbink,
δ.π., σ. 188-213. Επίσης, βλ. Chr. Faraone, «Taking the Nestor's Cup Inscription Seriously: Conditional
Curses and Erotic Magic in the Earliest Greek Hexameters», Classical Antiquity 15 (1996), a. 96-97.
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νες και Λατίνους συγγραφείς15, γεγονός δηλωτικό της παλαιότητας και της συ-
νέχειας στήν παράδοσή τους.

Τό κενό ανάμεσα στήν κλασσική Ελλάδα καί στά μεταγενέστερα μαγικά βι-
βλία γεφυρώνουν παπυρικά άποσπάσματα πού ανακαλύφθηκαν στήν Αίγυπτο,
χρονολογούνται στά πρώτα χρόνια πρό καί μετά Χριστόν καί επιβεβαιώνουν
τις ύποθέσεις ότι τά βιβλία τοϋ 4ου καί 5ου αιώνα μ.Χ. ήταν άντίγραφα μαγικών
συλλογών τής ελληνιστικής περιόδου16. Οί ίδιες έλληνικές πηγές αναφέρονται
συχνά στήν αιγυπτιακή προέλευση τών μαγικών συνταγών πού περιγράφουν,
ισχυρισμός πού κάποτε γίνεται κατά γράμμα άποδεκτός άπό ορισμένους μελε-
τητές, όπως ό R. Ritner17. Γνωρίζουμε ώστόσο ότι παρόμοια μαγικά βιβλία ήταν
γνωστά καί έν χρήσει σέ όλη τή λεκάνη τής Μεσογείου18, ενώ έχει συχνά έπιση-
μανθεΐ ομοιότητα άνάμεσα σέ συνταγές αιγυπτιακών μαγικών παπύρων καί
άνάλογων μαγικών εύρημάτων άπό τήν Αθήνα, τήν Κύπρο, τή Ρώμη, τό Αφγα-
νιστάν19 κ.τ.λ. Γι' αύτό καί ό Chr. Faraone εύλογα διαπιστώνει ότι ή τυχαία διά-
σωση, λόγω εύνοϊκοϋ κλίματος, τών μαγικών παπύρων στήν Αίγυπτο, δέν άπο-
τελεΐ έπαρκή άπόδειξη ότι αύτά τά βιβλία προορίζονταν μόνο γιά αιγυπτιακό
άκροατήριο20, χωρίς νά ύπάρχουν άλλοϋ, στόν ελληνόφωνο κόσμο.

Αρα, ό έκδιδόμενος έδώ κώδικας συνεχίζει μία μακρά παράδοση μαγικών
συνταγών μεσογειακής προέλευσης, πού έμφανίζεται ήδη στά άρχαία χρόνια,
συνεχίζεται στόν μεσαίωνα καί χρησιμοποιείται καί στά νεότερα χρόνια, μέχρι
καί τις άρχές τοϋ 20οϋ αιώνα21. Ή γενική αύτή παρατήρηση δικαιολογεί καί τις
ίστορικοσυγκριτικές παρατηρήσεις καί ταυτίσεις πού γίνονται στά σχόλια,
καθώς κάθε συνταγή ή ξόρκι καταβάλλεται προσπάθεια νά έρμηνευθεΐ μέσω
τής χρονικής καί θεματολογικής ένταξής της στή μακραίωνη αύτή παράδοση,
ώστε νά άνιχνευθοΰν οί ρίζες καί ή προέλευση όσων άναγράφονται στόν μαγι-
κό μας κώδικα.

15. Βλ. γιά παράδειγμα PGM VII. 183-185 καί R. W. Daniel - F. Maltomini (έκδ.), Supplementum
Magicum, Papyrologica Coloniensia 16.1 καί 2. Opladen 1990-1992, 76.11-12 καί 83. 5-9.

16. W. M. Brashear, δ.π., σ. 3413-3414. Chr. Faraone, 7/ άρχαία ελληνική..., δ.π., σ. 66-68, μέ βιβλιο-
γραφικές αναφορές.

17. R. Ritner, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice. Chicago 1993, σ. 99-100.

18. Γιά μαζικές καταστροφές τέτοιων μαγικών βιβλίων κατά τήν άρχαιότητα βλ. Η. D. Betz, δ.π.,

σ. xli.

19. W. M. Brashear, δ.π., σ. 3416-3419. Έπίσης βλ. D. Jordan, «Inscribed lead tablets from the Games
in the Sanctuary of Poseidon», Hesperia 63 (1994), σ. 123-124. Ό ίδιος, «Magica Graeca Parvula», Zeitschrift
für Papyrologie und Epigraphik 100 (1994), σ. 323-331. Ό ίδιος, «Notes from Carthage», Zeitschrift für
Papyrologie und Epigraphik 111 (1996), σ. 123-125.

20. Chr. Faraone, δ.π., σ. 68-69.

21. Πρβλ. P. Smither, «A Rameside Love Charm», Journal of Egyptian Archaeology 27 (1941), σ. 131-132,
όπου χαρακτηριστικό παράδειγμα καί ή άντίστοιχη συζήτηση.
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Οί γενικές αυτές διαπιστώσεις έξειδικεύονται σέ μία μεγάλη σειρά μαγικών
πρακτικών, πού απαντούν στον κώδικά μας, ενώ ταυτόχρονα ύπάρχουν και
στή μαγική γραμματεία στήν οποία προαναφερθήκαμε. Παρακάτω θά έκτε-
θούν ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα: τόσο στούς άρχαίους ελληνι-
κούς μύθους οσο και στις άρχαΐες ελληνικές γαμήλιες τελετές χρησιμοποιούνται
και άναφέρονται ορισμένοι καρποί, οπως τά μήλα, τά κυδώνια και τά ρόδα, πού
στήν άρχαία μαγεία θεωρούνται προκλητικά τοΰ ερωτικού πόθου, έφόσον μα-
γεμένα δοθοϋν στον εκάστοτε στόχο της μαγικής πράξης22. Τά φρούτα μέ πολ-
λούς σπόρους άποτελούν άρχέγονα σύμβολα γονιμότητας23, και έτσι άναφέρο-
νται τόσο στήν άρχαία οσο και στή μεσαιωνική ελληνική γραμματεία24. Είναι
άπολύτως ένδεικτική ή άναφορά και χρήση τέτοιων καρπών στις μαγικές συ-
νταγές τού κώδικά μας, οπως δημοσιεύονται στή συνέχεια. Τό ϊδιο ισχύει γιά τή
χρήση ένδυμάτων, μαλλιών κ.τ.λ. τών θυμάτων25, ώστε μέσα άπ' αυτά νά περά-
σει ή μαγική δύναμη τοΰ ξορκιού στόν στόχο της μαγικής τελετής, άλλά και γιά
τή χρήση ονομάτων άνθρώπων σέ μάγια, πού έμφανίζεται σέ μαγείες διαφόρων
λαών και σέ μαγικές οδηγίες τού κώδικά μας: είναι ενδεικτική ή περίπτωση ένός
φλωρεντινού εμπόρου, πού τό 1375 κατηγόρησε μία πόρνη γιά έρωτική μαγεία
μέσω μιας κούκλας τρυπημένης μέ σιδερένια καρφιά, ώστε ό άδελφός του νά
εγκαταλείψει γυναίκα, παιδιά και έργασία26. Έχουμε εδώ ενα επεισόδιο μέσα
άπό τό όποιο καταδεικνύεται ή παράδοση και ή συνέχεια αύτών τών πρα-
κτικών.

Ή συνήθης μαγική μορφή τών καταδέσμων, μέ τήν πινακίδα οπου είχε γρα-
φτεί τό μαγικό κείμενο νά τυλίγεται, νά τρυπιέται και νά μπαίνει σέ κάποια υπό-
γεια θέση, μέ σκοπό τήν καταστολή τοΰ θύματος27, ύπάρχει και στις νεότερες
μαγικές πρακτικές τοΰ κώδικά μας, οπου βεβαίως ή τελετή τοΰ καταδέσμου

22. Chr. Faraone, «Aphrodites' KESTÔS and Apples for Atalanta: Aphrodisiacs in Early Greek Myth and
Ritual», Phoenix 44 (1990), o. 230-238.

23. J. Trumpf, «Kydonische Äpfel», Hermes 88 (1960), σ. 14-22. M. Lugauer, Untersuchungen zur
Symbolik des Apfels in der Antike. Erlangen 1967 καί Μ. Κ. Brazda, Zur Bedeutung des Apfels in der antiken
Kultur. Bonn 1977.

24. Χαρακτηριστικές οί μελέτες τοΰ Α. R. Littlewood, «The Symbolism of the Apple in Greek and
Roman Language», Harvard Studies in Classical Philology 72 (1967), σ. 147-179. Ό ϊδιος, «The Symbolism of
the Apple in Byzantine Literature», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 23 (1974), σ. 33-59.

25. Chr. Faraone, 'Αρχαία ελληνική..., δ.π., a. 28. Ό D. lordan, «Defixiones from a Well near the
Southwest corner of the Athenian Agora», Hesperia 54 (1985), σ. 225 αναφέρεται σέ ξόρκια μέ τυλιγμένα
πάνω τους μαλλιά, πού βρέθηκαν σέ αρχαιολογικές ανασκαφές.

26. Βλ. G. Α. Brucker, «Sorcery in Early Renaissance Florence», Studies in the Renaissance 10 (1963), σ.
9-10 και D. Freedberg, The power of images. Chicago 1989, σ. 269. Chr. Faraone, δ.π., σ. 261-262 και σημ. 83.

27. Χαρακτηριστικές γιά τό ζήτημα οί τοποθεσίες των Ε. G. Kagarow, Griechische Fluchtafeln, Eos
Suppl. 4. Leopoli 1929 και Κ. Preisendanz, «Fluchtafel (Defixion)», Reallexikon für Antike und Christentum 8
(1972), σ. 1-29, οπου καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία.
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συνδέεται μέ τόν σχηματισμό κόμπου τή στιγμή που άπαγγέλλεται τό αντίστοι-
χο ξόρκι, ώστε νά δεσμευτεί ή αντίστοιχη μαγική δύναμη. Πρόκειται γιά τά γνω-
στά στή λαογραφία παραδοσιακά "αμποδέματα" ή «καταδέσμους», άπό τήν
ένέργεια τοϋ "δεσμεΐν" πού ώς πράξη τά καθορίζει, τά όποια συχνά συνοδεύο-
νται άπό χαρακτηριστικά μαγικά ξόρκια. Ό Faraone, γιά παράδειγμα, δημοσι-
εύει καί σχολιάζει ένα ξόρκι άπό μολύβδινη πινακίδα πού βρέθηκε στήν Αίγυ-
πτο28 καί χρονολογείται στόν 3ο ή στόν 4ο αί. μ.Χ., τοϋ οποίου οί διατυπώσεις
έρχονται πολύ κοντά σέ άντίστοιχα νεοελληνικά ξόρκια γιά τήν έξασφάλιση συ-
ζυγικής πίστης, στά όποια "δένονται" μαγικά οί βασικές βιολογικές λειτουργίες
τοϋ θύματος, ώστε νά άναγκαστει νά έκπληρώσει ή νά τηρήσει όσα θέλει ό τε-
λεστής τής μαγικής πράξης.

Οί ομοιότητες αύτές δέν είναι μόνον έπιφανειακές· δείχνουν ότι ισχύουν καί
γιά τό νεότερο Ελληνισμό όσα οί έρευνητές συνήθως διαπιστώνουν γιά τή σύγ-
χυση μεταξύ θρησκείας καί μαγείας στούς άρχαίους Έλληνες, κατά τούς οποί-
ους ή άρχαία αίσθηση τής θρησκευτικής ορθοδοξίας ήταν έξαιρετικά χαλαρή,
μέ τήν τέλεση πολλών λατρευτικών πράξεων, ορισμένες άπό τις όποιες θά μπο-
ρούσαν σήμερα νά χαρακτηρισθούν "μαγικές"29. Είναι άπολύτως χαρακτηρι-
στικές οί περιπτώσεις ομοιοτήτων στήν μαγική χρήση φυτών καί βοτάνων, όπως
έκτενώς περιγράφονται στις συνταγές τοϋ μαγικοϋ μας κώδικα, μέ άνάλογες
μνείες σέ άρχαΐες μαγικές συνταγές καί άρχαία μαγικά βιβλία30, άλλά καί τής
καύσης ξορκιών στή φωτιά, ώστε άναλογικά νά καίγεται τό θϋμα τής μαγικής
τελετής31, μιά πρακτική πού έχει έπαρκώς μελετηθεί ήδη άπό τόν Ε. Kuhnert32.
Ό μελετητής αύτός συγκέντρωσε καί μελέτησε τις σχετικές μαρτυρίες τών
άρχαίων πηγών, άφοϋ άνάλογες πρακτικές μαρτυροϋνται καί σέ διάφορες συ-
νταγές τοϋ μαγικοϋ κώδικα πού έκδίδουμε καί σχολιάζουμε εδώ.

Αύτά βεβαίως δέν σημαίνουν πλήρη ταύτιση άνάμεσα στή δομή καί τις πρα-

28. Chr. Faraone, δ.π., σ. 81-82, άπό τήν έκδοση των R. W. Daniel - F. Maltomini (έκδ.),
Supplementum..., δ.π., AT. 19-27. Ανάλογη συνταγή βλ. καί στούς PGM IV. 296-469. Σχετική συζήτηση βλ.
στούς P. de Bourguet, «Ensemble magique de la période romaine en Egypte», Revue du Louvre (1975), a. 255-
257. S. Kambitsis, «Une nouvelle tablette magique d'Egypte, Musée du Louvre Inv. Ε 27145, 3e/4e siècle»,
Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale 76 (1976), σ. 213-223. Έπίσης, άνάλογο κείμενο έχει
σχολιάσει έκτενως καί ό D. G. Martinez, P. Michigan XVI: A Greek Love Charm from Egypt (P. Mich. 757).
Atlanta 1991 (American Studies in Papyrology, 30), χωρίς ωστόσο συγκρίσεις μέ νεοελληνικά παράλληλα.

29. Chr. Faraone, δ.π., σ. 43. Άνάλογες τεκμηριωμένες άπόψεις βλ. καί στόν R. Kotansky, «Greek
Exorcistic Amulets», στό M. Meyer - P. Mirecki (έκδ.), Ritual Power in the Ancient World. Leiden 1996, σ. 243-
278.

30. PGM VII. 185-186, 191-192. PGM XXXVI. 283-294. R. W. Daniel - F. Maltomini (έκδ.),
Supplementum..., δ.π., 76. 5-6, 83.11-5-6.

31. Chr. Faraone, δ.π., σ. 57. PGM XXXVI. 68-101,102-133,295-311. PGM IV. 1496-1595.

32. E. Kuhnert, «Feuerzauber», Rheinisches Museum 49 (1894), σ. 37-54.
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κτικές της άρχαίας μαγείας καί σέ οσα περιγράφονται στόν κώδικά μας ανα-
φορικά μέ τή νεότερη μαγική πράξη καί πρακτική. Οί διαφορές είναι πολλές καί
ευδιάκριτες, οπως γιά παράδειγμα οί διακρίσεις της μαγείας άνάλογα μέ τή
χρήση της άπό τά δΰο φύλα πού έχει διαπιστώσει ό Faraone33 ή οί διαχωρισμοί
σέ ξόρκια γιά τήν πρόκληση άνεξέλεγκτου πάθους καί σέ ξόρκια γιά τήν πρό-
κληση στοργής καί φιλίας πού διαπιστώνει ό R. Kieckhefer34 γιά τή μεσαιωνική
Εύρώπη, πού δέν προκύπτουν άπό κανένα σημείο οσων δημοσιεύονται καί
σχολιάζονται στή συνέχεια. Ωστόσο, βασικές γραμμές καί ουσιώδη χαρακτηρι-
στικά τών μαγικών νοοτροπιών καί συμπεριφορών φαίνονται νά έχουν έπιβιώ-
σει, οπως οί βίαιες εικόνες καί οί άμεσοι σκοποί τών ξορκιών, πού ό Faraone θε-
ωρεί "τελείως συνεπή μέ μία μακρά έλληνική παράδοση ερωτικής μαγείας"35, ή
έπιχειρούμενη μέ τό ξόρκι παρεμπόδιση βιωτικών, πνευματικών ή σεξουαλικών
επιδόσεων μέχρι τό θΰμα νά ύποκύψει στήν εναντίον του έκπορευόμενη μαγική
δύναμη, πού διαπιστώνεται κυρίως στήν άρχαία έλληνική μαγεία36, καί ή γενι-
κότερη ιδέα οτι μέ τις μαγικές τελετές οί άνθρωποι μποροϋν νά κινητοποιήσουν
καί νά ένθαρρύνουν υπερφυσικά όντα γιά νά βλάψουν, πνευματικά καί βιολο-
γικά, άλλους άνθρώπους37. Είναι μάλιστα οί γενικοί αυτοί προσανατολισμοί
πού μας πείθουν γιά τήν άρμονική ένταξη τών οσων παραδίδονται άπό τόν μα-
γικό μας κώδικα στή μακραίωνη έλληνική μαγική παράδοση.

Σέ δσα άκολουθοϋν, γιά παράδειγμα, εμφανίζεται μία χαρακτηριστική συν-
δυαστική χρήση έπωδών, ξορκιών καί τελετουργιών, πού άνάγεται ήδη στήν
άρχαιότητα38, άλλά καί συχνές άναφορές σέ μαγικά άντικείμενα καί ένδύμα-
τα39, μαγικά δακτυλίδια40 άπό ειδικά ύλικά κατασκευής καί κοσμημένα μέ ξε-
χωριστές πέτρες, φορείς ιδιαίτερης μαγικής δύναμης, καί μαγικά φυτά καί

33. Chr. Faraone, δ.π., σ. 58.

34. R. Kieckhefer, «Erotic Magic in Medieval Europe», στό J. Ε. Salisbury (έκδ.), Sex in the Middle Ages.
New York 1991, σ. 31-36.

35. Chr. Faraone, δ.π., σ. 84.

36. H. D. locelyn, «A Greek Indecency: Laikazein», Proceedings of the Cambridge Philological Society 206
(1980), σ. 20 καί D. Bain, «Six Greek Verbs of Sexual Congress», Classical Quarterly 41 (1991), σ. 57,74-75.

37. Chr. Faraone, δ.π., σ. 93· πρβλ. καί D. lordan, «Α Survey of Greek Defixiones not included in the
special corpora», Greek, Roman and Byzantine Studies 26 (1985), σ. 152-153 καί S. I. Johnston, Restless Dead:
Encounters between the Living and the Dead in Ancient Greece. Berkeley 1999, σ. 127-160, οπου ή χρήση πνευ-
μάτων σέ αρχαίες ελληνικές καταπασσαλεύσεις.

38. Chr. Faraone, δ.π., σ. 105-106. F. Graf, «Prayer in Magical and Religious Ritual», δ.π., σ. 188-213.

39. Είναι απολύτως χαρακτηριστικά δσα γράφει γιά τις αρχαίες μαγικές ζώνες ό Chr. Faraone,
δ.π., σ. 174-175, μέ σχολιασμό σχετικών άρχαίων χωρίων.

40. PGM XXXVI. 211-230. Ε. Ebeling, Keilschrifturkunden aus Assur religiösen Inhalts 2. Leipzig 1923,
237.13-23. Πρβλ. καί Ε. Reiner, Astral Magic in Babylonia. Philadelphia 1995, σ. 121-124 (Transactions of the
American Philosophical Society 85.4), μέ άρχαία βαβυλωνιακά καί μεσοποταμιακά άντίστοιχα, πού δεί-
χνουν τή χρονική διάρκεια αυτών τών μαγικών άντιλήψεων καί πρακτικών.
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έλαια41, μέ ειδικές χρήσεις και πιθανολογούμενες μαγικές συνέπειες· πρόκειται
για βασικές άρχές μαγείας πού συνδέουν τό παρελθόν μέ τό παρόν, ανάγοντας
μας στις ρίζες τής άρχαίας άλλά καί τής νεότερης μαγικής μας παράδοσης.
'Ακόμη καί τά μάτια τής νυχτερίδας πού άναφέρονται ώς άπαραίτητο συστα-
τικό μιας άρχαίας μαγικής τελετής42 μπορούν νά θεωρηθούν άντίστοιχα μέ τά
μάτια κουκουβάγιας πού χρειάζεται μιά συνταγή τοϋ κώδικά μας, γιά νά έπι-
τύχει τούς μαγικούς σκοπούς της.

Τέλος, θά έξεταστοϋν εδώ ορισμένα στοιχεία μέ άρχαία άνατολική προέλευ-
ση, πού ύπάρχουν τόσο στήν άρχαία έλληνική όσο καί στή νεότερη μαγική μας
παράδοση. Ήδη σέ μαγικούς παπύρους ύπάρχουν ξόρκια καί άναφορές έβραϊ-
κής προέλευσης43, πού συνήθως κατασκευάζονταν άπό μεταγενέστερους μά-
γους44, ώστε νά καταστοΰν πιό μυστηριώδη άρα καί πιό πολύτιμα γιά τούς πε-
λάτες τους45 καί προσοδοφόρα γιά τούς ίδιους. Ωστόσο, σέ ορισμένες άπό τις
διατυπώσεις αύτές οί έβραϊκές έπιδράσεις είναι μάλλον βέβαιες46, κι' αύτό μας
θυμίζει τις πολλές ιουδαϊκές άναφορές στόν Σολομώντα καί τις σολομωνικές,
πού έκτενέστερα σχολιάστηκαν παραπάνω.

Στόν κώδικα πού έκδίδεται σχολιασμένος στή συνέχεια ύπάρχουν, γιά πα-
ράδειγμα, πολλά γλωσσικά στοιχεία καί άπόκρυφα ονόματα πνευμάτων, ή μορ-
φή τών οποίων δείχνει τήν άνατολική τους προέλευση· σέ πάπυρο τών άρχών
τοϋ 3ου μ.Χ. αιώνα, μέ ξόρκι πού έπικαλεΐται τήν 'Αφροδίτη, παρέχεται τό μυ-
στικό όνομα τής θεάς: Toathoethathoouthaethousthoaithithethointho47. Τό άπό-
κρυφο αύτό όνομα μοιάζει, ώς σύλληψη καί ώς ηχητικό άποτέλεσμα, μέ τά άνά-
λογα δαιμονικά καί άγγελικά ονόματα πού παρέχονται κατά έκατοντάδες στόν
κώδικά μας. Αποτελεί κι' αύτό ένδειξη γιά τή μακρά παράδοση μαγείας, πού ξε-
κινά άπό τά βάθη τής άρχαιότητας καί περνά άπό τόν δεισιδαίμονα μεσαίωνα,
καί σ' αύτήν τήν παράδοση άνήκουν όσα παραδίδει τό χειρόγραφο μας.

Όσα άναφέρθηκαν παραπάνω επιλέχθηκαν γιά νά οριοθετήσουν, δειγματο-
ληπτικά, τήν ένταξη τοϋ "Βερναρδάκειου Μαγικοϋ Κώδικα" στήν έλληνική μα-

41. Πρβλ. σχετικά Chr. Faraone, δ.π., a. 182-183. D. Jordan, «Defixiones from a Well near the southwest
corner of the Athenian Agora», Hesperia 54 (1985), σ. 164-165 καί J. J. Winkler, «The Constraints of Eros»,
στό C. A. Faraone - D. Obbink (έκδ.), Magika Hiera..., δ.π., σ. 218-220.

42. PGM IV. 2943-2966.

43. PGM XIII. 251-252.

44. Chr. Faraone, δ.π., σ. 178 καί σημ. 21.

45. Η. D. Betz, «The Formation of Authoritative Tradition in the Greek Magical Papyri», στό Β. F.
Meyers - Ε. P. Sanders (έκδ.), Self Definition in the Greco-Roman World. Philadelphia 1982 (Jewish and
Christian Self-Definition, 3), σ. 161-170.

46. M. Smith, «The Eighth Book of Moses and how it grew (P. Leid. J 395)», Atti del XVIII Congresso
Internazionale de Papirologia. Naples 1984, σ. 683-693, μέ σχετικά διαφωτιστικά σχόλια.

47. R. W. Daniel - F. Maltomini (έκδ.), Supplementum..., δ.π., σ. 63. Πρβλ. Chr. Faraone, δ.π., σ. 187.
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γική παράδοση· λεπτομερέστερα καί ειδικότερα συμπληρώνονται άπό τά σχό-
λια πού συνοδεύουν τόν κώδικά μας. Δείχνουν ώστόσο μέ πειστικότητα, πι-
στεύουμε, οτι δσα παραδίδει ό κώδικας έχουν άρχαία καί μεσαιωνική τήν προ-
έλευση καί άποτελούν τούς νεότερους κρίκους μιας παλαιάς άλυσίδας. Καί
είναι γι' αυτό πού κυρίως κρίθηκε έπιστημονικά άναγκαία ή παρούσα έκδοση,
ως μία συμβολή στήν ιστορική καί διαχρονική μελέτη τής ελληνικής μαγικής πα-
ράδοσης, πού μέ εξαιρετικό πλούτο μορφών άντιπροσωπεύεται στό χειρόγρα-
φο μας.

Δ. Ή έκδοση τοΰ κειμένου

'Επειδή, δπως είπαμε παραπάνω, τό κείμενο στό χειρόγραφο είναι άνισα ορ-
θογραφημένο, θεωρήσαμε σκόπιμο νά άποκαταστήσουμε παντού τήν ιστορική
ορθογραφία.

Σέ περιπτώσεις ονομάτων άγγέλων, δαιμόνων ή πνευμάτων, σέ περιπτώσεις
λαϊκών φράσεων καί έκφράσεων άλλά καί σέ περιπτώσεις ξένων λέξεων (άρα-
βικών, τουρκικών, περσικών κ.λπ.) άκολουθεΐται ή ορθογραφία καί ή σύνταξη
τοΰ χειρογράφου, άφοΰ οί πολλές άλλαγές ή παραφθορές άπό τό πρωτότυπο
καθιστοΰν μάταιη κάθε προσπάθεια άποκατάστασης. Μία τέτοια άποκατάστα-
ση θεωροΰμε οτι θά άποτελοΰσε βάναυση άλλοίωση τοΰ ύφους καί τής φρασε-
ολογίας τοΰ λαϊκοΰ συντάκτη. Ή 'ίδια άρχή 'ισχύει καί γιά τά άρχικά κεφαλαία
ή πεζά γράμματα τών λέξεων αύτών.

Σέ άρκετά σημεία τό κείμενο είναι άσυνάρτητο μέ τήν παρεμβολή λέξεων
ελληνικών ή πού μοιάζουν ελληνικές. Πρόκειται γιά πάγιο χαρακτηριστικό τών
λαϊκών μαγικών κειμένων: σέ δλες αύτές τις περιπτώσεις θεωρήσαμε περιττό νά
διορθώσουμε ή νά έπισημάνουμε τυπογραφικά τό συγκεκριμένο χωρίο, πιστεύ-
οντας οτι ό άναγνώστης θά διακρίνει εύκολα τις περιπτώσεις αύτές.

Στό κείμενο παρεμβάλλονται συχνά μαγικοί χαρακτήρες καί μαγικά σχήμα-
τα, τά όποια άναπαράγονται στήν οικεία θέση μέ τή βοήθεια τής ηλεκτρονικής
τεχνολογίας (scanner), ώστε νά δίνεται μία, κατά τό δυνατόν, πιστή εικόνα τοΰ
χειρογράφου.

Στό κείμενο ύπάρχουν τριών ειδών δείκτες: οί άριθμητικοί, πού παραπέμ-
πουν στά σχόλια, τά όποια συνοδεύουν τό κείμενο καί έπονται αύτοΰ- οί άριθ-
μητικοί μέ άστερίσκο, πού παραπέμπουν στό γλωσσικό ύπόμνημα, καί οί άστε-
ρίσκοι, πού παραπέμπουν στό ύπόμνημα πηγών. Καί τά δύο αυτά ύπομνήματα
παρατίθενται στό τέλος, μετά τά σχόλια (σσ. 417 καί 419).

Πολλά άπό τά ζητήματα πού άφοροΰν τό περιεχόμενο καί τή φυσιογνωμία
τοΰ χειρογράφου άναπτύσσονται άναλυτικά τόσο στήν Εισαγωγή δσο καί ad
hoc στά σχόλια. Στό τέλος τοΰ τόμου παρατίθενται άλφαβητικός Πίνακας κυ-
ριοτέρων θεμάτων καί Γλωσσάριο τών κυριοτέρων λέξεων.
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Στό φΰλλο 87Γ τοϋ χειρογράφου (- σ. 75 τοϋ τόμου) άναφέρεται ώς τίτλος
τοϋ έργου ή φράση «Είσάγωγον της μαγείας της πάλαι ποτέ». Ά ν πράγματι
αύτός ό τίτλος άναγραφόταν στήν αρχή τοϋ χειρογράφου, ή οποία έχει δυ-
στυχώς άπωλεσθει, θά ήταν μία ισχυρή ένδειξη ότι ό συντάκτης τοϋ κειμένου τό
θεωρούσε ένα ένιαΐο καί οργανικό σύνολο. Όμως ό τίτλος αύτός παρουσιάζε-
ται in médias res, ώστε τό θέμα νά παραμένει άνοιχτό. Γιά τόν λόγο αύτό, τόν
συγκεκριμένο τίτλο τόν χρησιμοποιήσαμε ώς ύπότιτλο καί γιά τόν κύριο τίτλο
ακολουθήσαμε τήν πρακτική τών εκδοτών άλλων μαγικών χειρογράφων, πού
τά τιτλοφόρησαν μέ τό όνομα τής βιβλιοθήκης πού τά σώζει. Έτσι, ονομάσαμε
τό έκδιδόμενο έδώ χειρόγραφο μέ τό ιστορικό όνομα τής οικογενείας Βερναρ-
δάκη, στή βιβλιοθήκη τής οποίας διασώθηκε μέχρι νά φτάσει στά χέρια μας, ώς
ένδειξη τιμής καί εύγνωμοσύνης γιά τή διαφύλαξη ενός σημαντικού γλωσσικοϋ
καί πολιτισμικού μνημείου τοϋ λαοϋ μας*.

*Εύχαριστοΰμε τήν Εταιρεία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓ. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ O.E.» γιά τήν άψογη
εκτέλεση τής δλης έργασίας καί ιδιαίτερα τήν κα. Έλεονώρα Χαραλαμπίδου καί τόν κ. Δημήτρη
Μπουλοϋκο που έξετέλεσαν μέ τή γνωστή τους δεξιοτεχνία τήν λεπτή έργασία τής έπεξεργασίας,
τής σελιδοποίησης καί του σκαναρίσματος.





<ΕΙΣΑΓΩΓΟΝ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ>





Έτερον

Έπαρε εφτά καρύδια (7)1 καί νά βγάλης τό φαγητόν τους καί γράψε 7 βεύ- 1Γ
κια καί εις τό κάθε καρύδι νά βάλης άπό ένα βεύκι καί άπό ένα κομματάκι
άσπρο λιβάνι καί νά τό κολλήσης- καί εις τάς 2 ώρας τής νυκτός νά καις άπό
ένα στήν φωτιά καί νά διαβάζης τοϋτο τό άέτ 45 φορές2: "τεβεκελού, έγουχες, 5
σεγετήλ. άζίμ μεγταταρούν, γιουτινέπηχου κάλπη φιλάν πίντη, φιλάν, φιλάν. Τό
δικό σου πήντι, τής μάννας σου, άλαμοϋ χάπετη".

"Υστερον διαβάζεις "τόν τουβά τοϋ<τον> φορές 1 "Κεμάη, ένζελνάχου

μήνέσσεμάη, φαχτέλετα, πυχήνε πατούλερτη, φεά, I σπεχα, χέσιμέν, τεζρούχουρ, Γ

ρηγιάχαχοϋ βαλαχούλεζη, λλαηλάχε, ήλαχούβε, άλμούλ γαήπη, βεσεχατετηχου- 10

βέρ, ραχμάν ούρραχήμ, γιάβμελ. άζήφετη, ήζήλκουλούπου, λετέλ χάνα τζήρι,

καζίμηνε μάληζαλημήνε, μήνχαμήμιν, βελασεφέην γιατάου, άλημέτ, νεύσεχάου,

άχτάρετ φελαούξημουπέλ χουνεσίλ, τζεβαρήλ, κιουνέσι, σατβελκουράν, ζιζη-

κείρι πεληλεζήνε, κεφέρουφειήζετην βεσικάκ τεβεκέλου έγιουχεσσεγιητήλ άζήμ

μέγηταταροϋν γιουτηνεπήχου, κάλπη φιλάν πίντη φιλάν άλλά μουχάπετη1', 15

φιλάν πίν φιλάν, έλατζελοΰ, έσσαάτου, έλβάχαν"*. I
3 3 3
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2 >
J CJ?  I Λ

C__Ρ  ι y

> h
Φ Τονο </» fi*· ««
% J

αν θέλης,
βάλε αύτό
μέσα

1 «
Toova

Ii «

> J
Ta-cvé  f-KOL-Cc  Τα SU  cftJ

J >

Τέλος



30 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

"Ετερον

Έάν Οέλης δια άγάπη, λογαριάζεις τό ονομά της και τής μάννας της, τά κά-
νεις άριθμό καί άφαιρεΐς τά 123 καί δσα μείνουν κοιτάς τις πλανήτας καί κατ'
V εκείνον τόν πλανήτην διαβάζεις εκείνης τής I ήμέρας4 τον χουντάμην φορές 3
καί υστέρα γράφτεις τό βεύκι, καί αν δέν ήξεύρης τής μάννας της, βάζεις 15 καί
5 βρίσκεις τόν πλανήτην. Λοιπόν τό πρώτον ψίδι τό έδικόν σου, τό ΰστερνόν τής
άγαπημένης σου καί τό κάμεις βεΰκι. 'Ιδού λοιπόν τό πρώτον τό έδικόν μου
είναι, "κ" τό ύστερνόν τής γυναικός Ελένη, τό "η". Λοιπόν:
28

άλλα 28_

10 56

άφαιρεΐς 30
26

Στό τούρκικον είναι έτσι:
110

15 U0

220

άφαιρώ 30
190

Βάζεις εις τόν πρώτον χανέν5 26, τά μισά άπό τά είκοσι έξ είναι 13 καί γίνον-
20 ται 39 καί άβγατίζεις δλα τά μισά έως τόν 16 χανέ καί άφοΰ έλθης νά κονέψης,
3Γ διαβάζεις τοΰτον τόν τουβά6, οπου γράφω φορές 11 καί βαστάς τόν άνασασμόν
σου καί άνασκομπώνεις τό δεξιόν σου χέρι, νά φαίνεται ό άνγκωνάς σου καί κο-
νέβεις τόν άριθμόν στόν 16 χανέ καί τό καις εις τήν φωτιά τή νύχτα7, κρεμνάς
καί εις τόν άγέρα, άν ήμπορέσης, τήν μποτίζεις καί εις τό νερόν...
25 Αύτό θά διαβάσης οντάς θά κονέψης εις τόν 16 χανέ ή καί εις τόν έννέα χανέ
(9)8 ή εις ο,τι βεύκι καί άν κάμης.

"Τεστούρ γιαερεννέλ όλττέμ ήλμιτζήφιρ, βεήλμη, ήχφά βεήλμη λεττούνη βε-
ήλμη, χήκμέτηλε χαμέλ ήττέν τοβλέτ ληλέρ, σείζζστέν είστήμ τάτ ταλάπ ήτέριμ
έτζήπ, γιαχουτάμ, μουεκειλού, φιχαζηχής, σέκλη, σερίφ πηχάκκη, τζέμπραήλ,
3ν βεμή, I κειαήλ βεησραφήλ, βεχαζραήλ, βεσαρφιγαήλ βεεμρακήλ, βεχατέμ, σου-
λεγμάν πινταουτούμ, χαγουχάληφου, άχτουκούμ".

Τέλος

Έτερον διά άγάπην
"Επαρε έπτά (7) κομμάτια ζεντζεφίλι9 ή άλας10· ή έπαρε 41 σπυρί πιπέρι
35 μαύρο11 καί διάβασεν τήν Τρίτη στάς 2 ώρας τής ήμέρας ή τής νυκτός12
καί τήν νύκταν κάψε το στήν φωτιά.

23 άρθμόν cod.
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Ιδού ό έσμάς13 όπου θά διαβάσης: "Πές σμίλαχή ραχμάν ήραχήμ, πασμίλα-

χήλ, άζέμ, βεππήλαχήλ, κεριμήλ άζίζ ήζαζουλζηλέτηλ έρτου, ζήλζάλεχα, έηνε-

μα τεκούνου γιέτηππηκου, I μούλαχου, τζεμίαν χούππη βετατζή, γιαμουτζίπου
22 5 22
σεχήρλη κάλπη, φιλάν, πίντη φιλάν, άλλαμουχάππετη φιλάν (κω) βέάχρετζε-

τήλ, έρτουεσκάλεχα, έήνεματήκουνου γιέτη πηκουμούλαχου, τζεμία χούππηβε-

22

τατζήπου γιαμουτζήπου, γιασέκσεκαήλ, σεχήρλη, κάλπη φιλάν (β) πήντι (κ),

άλαμουχάπετη φιλάν (κο) βέλκαλέλ ήνσάνου μάλεχα έήνεμα τεκειουνου γιε-
τιππηκουμουλαχου τζεμίαν χούπη βετατζήπου, για|ΐουτζήπου γιαμεκτάταροΰν

σεχήρλη κάλπη φιλάν (β) άλάμουχάπετη φιλάν (.κο) γιέβμη, έζηντουχάτησου,
άχππάρεχα εηνεμα τεκούνου, γιετηππηκιου μούλαχου τζεμίαν χούππη I βετα-
τζήπου γαμουτζήπου, γαταήναήλ, σεχήρλη κάλπη φιλάν (β) άλάμουχάπετη

22

φιλάν (:κο) ππήενεράπηκε έβχαλέμα εηνεματεκούνου γιετηππήκου μούλαχου

τζεμήαν χούππη, βετατζήπου, γιαμουτζήπου γιαχέτμέχτάλκκαήλ σεχήρλη κάλ-

22

πη φιλάν (β) άλάμουχάπετη φιλάν (κω ) βεπηχάκκη, μουχαμετήν βεκλή, βεφα-

τημέβεχασάν βεχουσέην γιουχεπούνεχουμ κεχουπήλαχη, βελεζήν άμέου έσέτου
χούπεν ληλαχή γιαβετούτ γιατζάμηου γιάχαλήμου άληγουεχάτουν γιασαμέ-
τουν γιαμέν λέμγιελήτ, βελέμγιουλέτ βελέμ γιακούνλεχου κουφουβέν έχάτ, βε-
πήχακη μουχαμετήν βεπηχάκη έπούπεκείρ I βεπηχάκη ούμέρ βενσμάν βεα-
λήρήτ βανούλαχη τεάλη άλεηχήμ έτζμεήν βελχαμ τουρληλαχή ράπηλ άλεμήν".

Τέλος

Διά άγάπην

Έπαρε 7 τρίχας άπό τό κεφάλι της14 καί στρίψε τες καί διαβάζεις φορές 7
καί φυσάς εις κάθε κόμπον15 καί τές βάζεις είσέ ένα γιαλάκι μικρό μέσα καί τό
βουλώνεις μέ κερί καί τό βαστάς άπάνω σου16. Τοΰτο θά διαβάζης μίαν (1) φο-
ράν: "μπήσμηλαχή έλ ραχμάν, έλ ραχήμ, χουζούχου, φεγιουλούχου, σουμέλ-
τζαχήμε, σαλούχου, σούμεφησήλ, σίλετην ζερουχασέπουνε, ζηράαν φεσλου-
κουχου ήνέχου κείανε λαγούμηνου, μπηλαχήλ άζήμ", εις μήλο ή σέ λουλούδι τό
διαβάζεις φορές 7017 ή εις τό χώμα φορές 33.

Τέλος. I

"Κάχρι ήτζούν"2* κάμε έναν δμοιον άνθρωπον άπό κερί18 καί εις τήν ράχην
του γράψε τό ονομά του άνάποδα καί τράβα τόν έσμάν ήμέρας 9 άπό χίλιες
(1000) τήν κάθε ήμέραν καί εις τάς εννέα ήμέρας κάφ' της τό ειδωλον τοΰ Κυρί-
ου εις τό ονομά του καί τελειώνει ύJ·' "γιακαχάρ, ζήλ πάτσίλ σετήτου έντέ-
λεζη, λλάγιουτάκου ήντη κάμούχου".

Έτοΰτο τό άγιέτι είναι διά κάχρι δντας τραβάς έσμά διά όχθρια τόν άριθμόν

23 άρθμόν cod.
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του, τοϋ βάνεις μέσα εις τό βεύκι καί, άφοϋ τελειώσης, τό διαβάζεις καί δου-
λεύει. Ό άριθμός του είναι αύτός: 3.133: πρώτον διαβάζεις τό άγιέτι τούτο
' 6Γ φορές 7: "Πίσμη χάσπου νάλαχου βενημέλ I βεκείλνημέλ βεβλά βενημέν νεσίρ
γουφράνικε ράπενα βεγλεηκέλ μεσίρ λαχάβλε βελακούβετε, ήλλα πήλαχήλ άλη-
5 γιούλ άζήμ ..." Καί ύστερον διαβάζεις τούτο οπού έγράψαμεν πριν, όπου έχει
τόν άριθμόν (3.133) "βελεκάτ' ζεγιένας σεμαέτ ττουνηά πιμεσάπηχα βετζάάλ-
ναχα ρουτζούμεν, λησεγιάτινη βεατέτναλεχούμ, άζάπες σεήρ. Πρώτον νά
κάμης νιέτι3* έτζι: "Ήλάχη γιαραπήμ νιετετήμ4* φιλάν πίντη φιλάν καχάρ ει-
σμή5* βεσετήτ είσμή χουρμετιτζουν κάχρι έτερκειμ φιλάν πίντη φιλάν"19 καί,
10 άφοΰ τελειώσης, λέγεις έτζι: "Γιαραπί, γιαραπί, καχάρ ήσμή βεσετίτ, ήσμί τζελάλ
6ν χακείτζουν6* φιλάν πίν φιλάν, σεν καχήρρ έηλέ σελαμετή μπουλάμασιν7*", I 99
τό κάπνισμά του είναι πίσσα, μαύρον λιβάνι, κατράνι20.

Τουσμάν ήτζούν κάχρι έτμέκκειτζούν τήν νύκταν διαβάζεις 15 φορές τόν
τουβά τούτον.

15 "Πησμίλαχη έλέμτερικέηφε φεάλε ραπουκε πειάς χαπήλ φήλ έλέμ γιέτζηάλ
κέγτεχούμ φιτάτηλληλήν βεέρσελέ άλεηχήμ ττάγηρέν έππαπιλέ τερμηχήμ πιχη-
τζαρέτην μεινσητζηλήν φετζεαλεχούμ κεασφήν μεκειούλ".*

Καί ύστερον φορές 5 έτοϋτον: "Πησμίλαχη Άλλαχούμ κεμασαρέφτε, σεαρέλ,
φιλήαν πηγιετηκέλ χαράμη φεσρίφ, άνασέρεν μήν νέλ έσράρη βεσερέ σερέλ
20 έσράρι φιλάν πίντη φιλάν". I

Τ "Ετερον

Διάβασε: "γιακαχάρ γιασετήτ έντέλεζε λλαγιουτάκου ήντε καμούχου" 306
φορές, ύστερον γιασετίτ έντέλεζη λλαγιουτάκου ήντηκάμουχου φορές 12.

Έτερον

25 Έάν θέλης νά γυρίσης τόν νουν τού ανθρώπου νά μήν χωρίζη άπό έσένα, ή
άνδρας ή γυναίκα21, διάβασε 41 σπυρί πιπέρι μαϋρο καί διαβάζεις τό κάθε ένα
άπό (1) φοράν (άσπριδερό) καί φυσάς καί λες τό όνομά της καί τό βάνεις σέ ένα
γιαλάκι μικρό, μέσα βάνεις καί ολίγον σουσαμόλαδον μέσα καί βούλωσέ το μέ
ζυμάρι22 καί βάλτο στήν χόβολην νά στέκη ζεστό. Τό όπισθεν θά διαβάσης: I
Τ "Πήσσμίλαχη νάτιαλήγεν μαζχερίλ, άτζαήπις τετζήτχου άβνεν λεκέφηνε βαήπ-
πη ληγουτήμε κούλουν ήλλαλάχη, χεμΐν βεγάμην σεγιέν τζελείππη, άζαμέτικε
γιααλά βεππήνουπου, βέτεκε γιαμουχαπέτ γιααλή 4 πισμήλαχή γιουχηπούν-

, 3

κχουμ, κεχουπείλαχη βελεζίνε άμένου έσέτουν, χούπεν ληλαχή τζεάλες, σέμσε ζη-
γιά έν βέλκάμερε νούρεν γιακερίμ γιαραχήμ βεέλκάητου άλέηκε μεχάππετεν μή-
35 νη βελετούσνα, άλάαηνη γιαχουβεσσέουν λεκούλη, σσέην, γιαμέν λακλάχε ήλα-
χούβε γιαχάγιου, γιακαγιούμ πειραχμέτηκε γιαέρ χαμέρ ραχημίν". Μέ τό ϊδιον δέ-
8Γ νεις καί τόν ύπνον, I τήν Τρίτην, τήν νύκτα, έβγαίνεις· έξω εις τά άστρα καί παίρ-
νεις μίαν χούφτα χώμα καί κοιτάς τά άστρα καί τό διαβάζεις 7 φορές23 καί φυσάς
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καί λέγεις: "δένω τόν ύπνον τής όδείνας" καί τό σκορπάς επάνω εις τό σπίτι της".

Τέλος.

"Ετερον δήμουχαπέτη9*
Λογαριάζεις τό όνομα τής νέας δπου άγαπάς καί δσoc άριθμός έβγή, τό-
σον τό διαβάζεις τήν κάθε ήμέραν μέ κύκλο24:" " · 152 φορές 152
πισμή Γ .' Τ ! Γ . ".

γιασάφσαφηγάλην, γιασάτ καικηγάλεν, γιαμεκμούνηνηταγιάρ, γιαμεγτατα-
ρούν, γιασεχρούσιν, γιασεμερούσιν, γιαμούτηταροΰν ππηχάκη χαζηχήλ έσμά
χούζου κάλπη φιλάν (β:) πίντη φιλάν (κη) χαττανέζαρε, ήλέιγε βελαερτζήν, βε-
χείλετζην, χεπλούτζην, I χεχούτζην, τζακζήν, έετζήν, γιαζέλ κουβετήλμετην, για-
μασερέλ, έρβάχηρ ρουχανήγιετη ούκκησούνη, μπειςενβάρικούμ έλμήφ γιετηβεέ
μφασικειούμ, έλητριγέτη βεσουαηκούμ ελμουχήππετη βεαχλαηχηκούμ βεαχλα
ήκουμούλ, έρττήγιετη βεκούνου άβάνη άλλάτεσχίρη" 252 φορές. "Υστερα λες:
"φιλάν πίντη φιλάν". "Υστερον, άφοΰ τελειώσης, λές τοΰτο φορές 1.

"ππηχάκη άξέμπτου ππηχήαλεηκούμ βεηνέχου λεκασεμοΰν λεβτά άλεμούνε
άζήμ".

"Ετερον διά άγάπην
Γράψε τό βεύκι του καί βάστα το άπάνω σου25 καί διάβασε 29 φορές έτοΰτο
τό βεύκι νταβέτι10* καί, άφού τελειώσης, διαβάζεις τόν τουβά του μίαν (1) φο-
ράν: I "Άλαχούμε εινεεσέλουκε πηχάκη λαηλάχε ύλαχούβε έουζουπηλαχή
μυνές σαϊτάνηρ ρατζήμ πής σμήλαχη σούμεενζελέ άλεηκιούμ μήν πάτήλ γάμη
άμενετέν νουάσεν γιάγσα τάηφετέν μήν κοΰμ βέταηφετοΰν, κάτ έχτμετχούμ
εύφουσουχοΰμ γιέζηνούνε, πϊλαχη γαγιερέλ χάκκηζανέλ τζαχηλήγιετι γιεκου-
λούνε χέλενα μηνέλ έμρη μήν σέην κουληνέλ έμρε κουλουχοΰ ληλαχή γιουγ-
φούνε φηέν φουσηχήμ μάλλα γιουπτουνέλεκε γιεκουλούνε λέβκανε λεναμηνέλ
σέουν μακουτήλνα χαχουνά κούλλέβ κουντούμ φήππου γιουτηκειούμ λεπέρε
ζελεζήνε κουτήππε άλλεηχουμούλ κάττλου φιλάν (..) ήλλα μετατζιηχήμ βελη-
γέπτε λιαλάχου I μάφη σουτουρικοΰμ βελήγιουμέλ χησά μάφη, κουλουππηκούμ
βάλαχου άλημούπιζάτης σούτούρ, βεμένγιετεκείλαχε γιετζάλεχου, μάχρετζεν
βεγιερζούκχου μΐν χάησσου, λαγιαχτεσίπου βεμέν γιετεβέκελ άλλαλάχηβέχουβε
χάσππούχου ήναλάχε ππάληγου έμριχη κάτ τζεαλάλαχου ληκούλη, σσέην κά-
τρα, ήζέτη κέλεζη βεππίχακήλ κουρανήλ άζήμ βεππιχακήλ μελαϊκειετήλ μούκα-
ρεσούν χαλήσνα ππιχάκη χούρμετη ύπειτηκές σαληχήν χαλήσνα πηχάκειχούρ-
μετη, μουχάμετην σαλλάλαχου άλεηχήμ βεσελέμβάκτη χάτζετη ππήλούθφηκε
γααλάπηραχμέτικε, γιαερχαμέρ ραχήμ ... I

Γαβετούτ άλλάχούμε γιασσάπιτου γιαμουήνου, γιαέχατου γιανούρ, γιαζε-

3

κήγου, γιαλλατήφ, γιαάλτου, γιαγιακήνου, γιακερίμ, γιαπάσιτου, γιαταφίου,
γιαγιανήγιου, γιατεβάπου γιασσελάμ, γιασεκούρ, γιαβετούτ, γιαζάχηρου, για-
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φετά, γιακάτηρου, γιαχάτη, γιατάχηρου, γιαρεούφ, γιαχάγου, γιακαγιούμε για-
τζεμήλου, γιαζητάβλη, γιαμφάρ, γιασσαπούρ, σεχήρλενα, κουλούπικούλη, πενή
άτεμε, βεπενάτα, χαβά, πηχάκεί σηρι, χαζηχήλ, έσμαήλ χουσνά, βεπηχάκει, μού-
χαμε, τήλεξη, ούνζηλε, άλεηχείμ, χατζηχήλ, άγετήλ, μουμπαρεκετήλ κερίμετη,
5 άλλαχοΰμε ήνη έσέλουκε ήντες χήρλη, κάλπη φιλάν (β), πίντη φιλάν (κα), άλλα-

μούχάπετη11* φιλάν (κα), πίντη φιλάν (ζ) ... I
10ν πήλμουχάπετη, βέληκραμ. Τό βεύκι του είναι έτούτο: άφαιρεΐς τά 60 καί μοι-
ράζεις εις 5. Έάν μείνη κανένα, τό βάζεις στα 21 χανέ, τά 22 μέσα βάνεις τόν
χουντάμη της όλον τόν άριθμόν, <ό> άριθμός είναι 22.152.

VrJ  Vf ** V»
y

«y>  V«
W* wV Vi* cy\  WT  V*
V** a*

10 Έάν είναι κανένας μαγευμένος, κάμε αύτό τό άγέτι βεύκι καί δός του νά
πίη26 καί ας βαστάη καί άπάνω του.

*-· ή L· <;· Λ Τ ν ι γ

βεηζέζ σήχρου πεταλέτ. I

11Γ "Ετερον διά άγάπην

Νά τό τραβάς μαζί μέ τόν έσμάν, έτσι διαβάζεται: "Γαβετούτ" γιαζέλάρσίλ
15 μετζήτ, φεάλουν λημαγιουρίτ φορές 4646 τήν ήμέραν.

JljtJtJOW»

Ενός νά τοϋ έχουν μάγια καμωμένα: γράψε αύτό τό άγιέτι νά τό βαστά έπά-
νω του καί δέν φοβάται ποτές· καί εις μαγευμένον νά τό διαβάσης φορές 7, οί
μαγείες χαλούν27.

"Βελ κουλτζαέλ, χάκκου βέζεχεκάλ, ππατηλοΰ είνέλ πάτηλε κηάνεζουχου-
20 κα. Τέλος. I
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Εύχάς οπου θά διαβάσης άπό τρεις φορές28 δντας θά γράψης τό βεύκι, είναι
αύτές:

Τού ήλιου (Σέμηζ)

"Γιαμελήκει φεζχή γιααπτουραχμάν, φιλάν (ο) πίντη φιλάν ππανά άσίκκείλ
άσκηματάν, ντηβανέολσούν άρτίκτερμάν, πούλμασιν ματζούν κειπίχαηράν ζά-
ριλε, κελήπ μουρατίμτζας όλμαήν τζεραχάτ χουζούρ ήτμεσιν μουτάχαμέτ μου-
σταφάανήν χουρμετήτζουν λούτφη έηγλέ πουμαασλατμή σέν χασίλ έηγλέ"12*,
φορές 3.

Σελήνη (Καμέρ)

"Γιανεσιγιά νερκές φιλάν πίντη φιλάν φιλανέ μουσαχάρκήλ άσκεινή ζιατέ
έηγλέ μουλούκ τταγάν χακκήτζουν λούτ φιμουρβέτηττούπ μπούμασλά χαττή-
μη I ταμάμ εήγλέ", φορές 3.

Τού 'Άρη (Μερίχ)
"Γιαμελική άχμέρ γιαμουγζήρησιν φιλάν πίντη φιλάν, μπανά άσικκήλ
άσκήμτάν, τιβανέ όλσούν άρτήκ τερμάν μπούλμαοιν σουλεγμάν πέρχαμπέρ
έηγλέ ήτιγήν άχτι πεημάν χακήτζουν βατεβράτη μούσα χακήτζουν λουτφηεγλέ
πουησιμήσέν χασήλ έηγλέ"13* φορές 3.

Του Έρμή ^ (Ούταρίτ)
"Γαερκγιά γιαπελνούρ φιλάν πίντη φιλάν, πανά άσικκήλ άσσκημτάν τιβανέ-
ολσούν, τερμάν μεβασιλέτ δλσοϋν άρτίκ τερμάν μπούλμασιν σουλεϊγμάν πέρ-
χάμ πέριλέ, έηγλετιγήν άχτη πέημάν χακήτζουν, βέττε βράτη μούσα χακ-
κήτζουν λούτφή, I έηγλέ ππούσεήμ ήσιμσέν, χασίλ, έηγλέ", φορές 3.

Τού Ζεύς j> (Μουστερί)
"Πασεμχούρεσουν γιαπέλ βουλιάν φιλάν, πίντη φιλάν, μπανά άσικκήλ
άσκήμτάν τιβάνε όλσούν άρτίκ ττερμάν πούλμασιν σουλεγμάν πέρχαμπέρ
έηγλέ ήτιγήν άχτη πεημάν χακκήζουν βετεβράτι μοϋσα χακκήζουν λουτφη
ήτοϋπ πουμασσλάχάτιμη κειορ κιέλ άσήκέσερέ μέβασιλέτ βελολφέτ βεμού-
τζάμκάτ ούζρέ σενχασίλ έηγλέ", φορές 3.

Τής 'Αφροδίτης % (Ζουχρέ)
"Γιαζεράπτ γιαζερπάτ γιαεπέλ χασσάν, φιλάν πίντη φιλάν, πανά άσίκ κέιλ
άσκημτέν ντηβανέ όλσούν τερμάν μέβα I σιλετ όλσούν άρτίκ τερμάν πούλμασιν
μουχαμέτ μουσταφααννή χουρμετήτζουν, πποΰ πενήμ ησιμή σένχασίλ, έηγλέ",
φορές 3.

Τοΰ Κρόνου jy (Ζουχάλ)
"Γιασέμχουρές γαεπέλ βελήτ φιλάν πίντη φιλάν πανά άσικκήλ άσσκημτάν
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ττιβανέ όλσοϋν τερμάν μέβασιλέτ όλσούν άρτίκ ττερμάν πούλμασιν σουλεϊγμάν
πέρχαμπέρ, έηγλέ ήττιγήν άχτη πεημάν χακήτζουν βετεβράτη μούσα χακκή-
τζουν λουτφή έηγλέ ππού ήσιμή σένχασήλ έηγλέ", φορές 3. Τέλος.

Καί οπόταν θά διαβάζης τόν χουντάμη, νά καπνίζης30 κατά τά θυμιάματα
οπου γράπτομεν. I

"Καρικτζήν γιαλλατήφ, τενζήλουν μήνχακιεμήν χαμήτ

γαλλατήφ βάλαχου μεν γιεσαουβεχουβέλ καβείγιου άζήζ".

"Ετερον

Όταν δώσης εις κανέναν άνθρωπον βεύκι, άφοΰ τό τελειώσης, διαβάζεις

επάνω εις αυτό τούς κάτωθεν έσμάδες καί τό φυσάς ξεχωριστά κάθε έσμάν,

"Γααλέχ, Γιαταφίου, Γαραφίου, Γαμάνιου".
66 100 301 161

"Ετερον

Τά δώδεκα ππούρτζια μέ τά θυμιάματα τών πλανητών31:

Χαμέλ: 1 'Άρης, τό θυμίαμά του "σά προΰτο νταρέφιλ φήλ" I

Σεβήρ: 2, 'Αφροδίτη, μόσχο, μαστίχη, σαφράν.

Τζεβζά: 3, Ερμής, κίμινον, μυγδαλόφλουδα.

Σερετάν: 4, Σελήνη, ξυλοκέρατα, φροξυλάνθια.

'Εσέτ: 5, "Ηλιος, σαφράν, άνθη τής ροδιάς.

Σουμπουλί: 6, Ερμής, έσσνά κίμινον, μυγδαλόφλουδα.

Μιζάν: 7, 'Αφροδίτη, μόσχο, μαστίχη, ζαφφορά.

Άκρέπ: 8, Άρης, γαρούφαλα, ταραφίλ φήλ.

Καβίζ: 9, Ζεύς, σάνταλον, όνταγατζή, Τζασακήζ.

Τζετή: 10, Κρόνος, σαφράν, θυμίαμα.

Ζελλοϋ: 11, Κρόνος, σαφράν, θυμίαμα.

Χούτ: 12, Ζεύς, σάνταλόζ, τζαμσακήζ.

Τέλος

"Ετερον

Όταν θά κάμης τό κονδύλι οπου θά γράφης, λέγεις 3 τρεις φορές "έστάη-
φούρλα", οντάς θά τό πάρης στό χέρι, 1 λέγεις αυτό καί I τό κόβεις "Έούζου
ππηλαχή, μηνέσσακτάνη ρατζήμ πησσμηλάχη, έρράχμάν ήρραχήμ".

Όντας θά τό σχίσης, διαβάζεις αύτό: "Νεββέττιού κατάλ, καλέμη, λειάμελη-
μουχάππετη, βελολφετή, βεσσέφκατη, φιλάν, πίντη φιλάν, φιλάν πίντη φιλάν,
πηχάκη ταούσιν τηράχου τζένην".

Όντας θά τό κόψης στήν μύτη, λέγεις: "βελκάιτου, μεχάπετην, βεσέφκατεν,
φιλάν, πίντη φιλάν, φιλάν πίντη, φιλάν".

Όντας θά τό βουτήσης νά γράψης, λέγεις: "Έσεφκατούλ, καλέμη, λήετ-
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ζλη, αμελή μουχάππετη βέλ όλφετη φιλάν (β) πίντη (ο) φιλάν (κ) πίντη (ζ)

έλατζελου, έσσαάτου, έλβαχάν,γιουχήπουνεχούμ κείχουπιλάχή I βελεζήνε, άμέ-
3 3 3

νου, έσσέττου, χούππεν, λήλλαχή τζεάλες, σεμσε ζηγά ένβέλκάμερε νούρεν για-

κερήμ, γιαρραχήμ".

Τό κονδύλι νά τό κάμης εις τήν ώραν τής Αφροδίτης, τήν Παρασκευήν, εις

καλήν ήμέραν κοίταξε τό ήμερολόγιον τής άστρονομικής προσεχτικά32.

Τέλος.

15Γ

Έτερον βεύκι

Λογαριάζεις τό ονομά της καί τής μάννας της καί τό έδικόν
σου, καί δσος άριθμός συναχθή άπό τά τέσσερα (4) ονόματα,
άφαιρεΐς τά 30 καί τά κάμεις εις 4 μερίδια καί κονέβεις εις τό βεύ-
κι μέ δέκα εξ χανέδες. 'Άν περισσέψη 1, 2, 3, τό βάζεις εις τόν 13
χανέ, τήν νύκταν τό καις εις τήν φωτιά. (Εις τούτο τό βεύκι γρά-
φονται καί τά τελεσέμια τοΰ μηνός καί τά λοιπά τελεσέμια καί
χαρφία). I Άν θέλης, τά γράφεις καί εις τό βεύκι τό πρώτον καί

ύστερον

,33

μένουν
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"Ετερον

Λογαριάζεις τά τέσσερα ονόματα και, όσος αριθμός συναχθή, άφαιρεΐς τά 12
καί τά κάμνεις (μ) μερίδια καί κονέβεις εις τόν 9 χανέ βεύκι. "Αν μείνη 1, τό βά-
ζεις εις τόν (ν) χανέ, έάν 2 εις τόν (ν) χανέ, έάν 3 εις τόν (Λ) (αύτό είναι εις τό
άντικρυ).

Τέλος.

Περί άγάπης άνδρογύνου

Τρίψε μαγνήτην λίθον34 καί λέγε: "καθώς άγαπάει ό μαγνήτης τό σίδηρον
καί τό σίδηρον τόν μαγνήτην, έτσι νά άγαπήση καί ό δείνα τήν δείνα".

Πότισον μέ τό κρασί I τό όλον τών 4 ονομάτων.

Διά νά μήν χωρίση ή γυναίκα τόν άνδρα της: χελιδωνίου συκώτι κάψε35,
τρίψε το σκόνην καί δώσε της νά πίη κρυφά μέ τό κρασί, καί δέν γίνεται.

Διά νά μήν σμίξη ό άνδρας μέ άλλην γυναίκα, άλειψε τήν φύσιν του μέ χολήν
όρνιθας36, καί γυναίκα νά μήν σμίξη μέ άλλον άνδρα, άβγό τρυγόνας37 ξέρανέ
το, κάμε το σκόνη καί δός της νά πίη κρυφά, καί γίνεται.
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"Ετερον

Εις άνθρωπον οπου <εχει> φΰγει άπό τόν οίκον του καί νά έλθη οπίσω άπό
μακρινόν τόπον, γράψον εις κεραμίδι καινοΰργιον τις κάτωθεν χαραχτήρες καί
τό όνομα τοΰ φευγάτου καί θέσε το εις τήν φωτιάν νά καίεται καί στρέφ' την
οπίσω οπου καί άν είναι38. 'Ιδού οί χαραχτήρες άντικρυν: I

17Γ

Τέλος.

Εις άρρωστον, όταν δέν κοιμάται, γράψον εις φύλλον δάφνης39 "ούρήμ,
θαλάμ ήρούμ, ήερθούμ" καί θέσε το εις τό μαξιλάρι του ύποκάτω καί κοιμάται.

Τέλος.

Έτερον 10

Νά φέρης τόν φυγόντα άπό μακρόθεν: έπαρε τό ροΰχον του40 καί όνομάτιζέ
το με λινόλαδον41 καί λέγε ούτως: "Γεννηθήτω ή οδός αύτοΰ σκότος καί ολί-
σθημα καί άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτόν εις τά οπίσω ήμέρας τε καί νυ-
κτός, ώς είπεν ό Χριστός, άποστραφήτωσαν I οί άμαρτωλοί εις τόν Αδην, ούτως 17*
νά στραφή καί ό σός δούλος οπου καί άν ήθελε είναι". 15

Τέλος.

Καί έτερον

Όπόταν φύγη σκλάβος, νά τόν εϋρης: Ό 'Αβραάμ είχεν δοϋλον καί έφυγεν,
καί ό 'Ισαάκ έζήτα αυτόν, ούτως καί ό δούλος τού Θεού είχε δούλον (δείνα) καί
έφυγεν επί τοΰ αύτοΰ σκότος και ολίσθημα καί ή οδός αύτοΰ σκότος έγένετο, 20
ποταμός άπέραστος καί f είσκίθησιν ό δοΰλος (ό δείνα) (ή ή δούλη) καί ένθυ-
μήθη τόν Κύριόν της καί τάς δώδεκα ώρας τής ήμέρας καί τάς δώδεκα ώρας τής
νυκτός καί είχεν άγάπην εις τόν Κύριόν της ώς ή έλαφος τόν μόσχον καί ώς |πέ-
πος τό πουλάριον. Μιχαήλ φθάσον, Γαβριήλ ορών, Ραφαήλ στρέψον εις τόν Κύ-
ριόν I αύτοΰ καί γράψον εις χαρτί καί κρέμασον εις τήν εικόνα τοΰ άγιου Θεο- 18Γ
δώρου42 νά κρέμεται ήμέρας πολλάς καί θέλει έπιστρέψη εύθύς.

Τέλος.
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"Ετερον
ηΡλ.-.sa. α -, C—-Δ

/-Λ _ Ac Λ C J& AÛ/Lcu* cid^n A^^L ,

Καί διάβαζε αυτό τό όνομα " λαϊλοϋ ".

_ a

inn c-λπλα ^υ-Ί,·.7λ λ.·. σ_ζα™

Τέλος.
"Ετερον

5 Νά δέσης τόν ϋπνον τό βράδυ: κοιτάς τό πρώτον άστρον καί διαβάζεις τό

κάτωθεν καί εις κάθε φορά δένεις έναν κόμπον43 καί τό βάζεις εις ένα χαρτί καί
τό βαστάς απάνω σου.

Πρώτον: λινάρι νά τό γνέση ένα κορίτσι παρθένον44 καί στρίψε το, κάμε το
18ν τρία (3) κάτια καί έπειτα I έβγαίνεις εις τό άστρον καί κάμνεις Νιέτι πιςσμίλαχη
10 ... κουλεούζου μπίρα πινάσι χοϋ μπαγλάριμ φιλάν (ο) πίντη όϊκουσουνοϋ Γιά-
τμασιν Μελικεινάσι μπαγλάριμ φιλάν (ο) όϊκουσουνοϋ, Ίλλαχίνασι. L ^ £ s
μήν σέριλ βίσβάσι <; c s ?
έλχηνάσι f $ <- 5

έλεζι γούβεσφισοϋ τουρίνασι ^

15 μήν έλ τζινετίβενάσι ϊ ϊ .

Α/Λ —Hrr7 ^zili.C StlAJ-J. αΛ iJ.ZJHi.E*

„ Τέλος

« // S-Π HP/.ci. I S^-jj-M

Πίς σμίλαχη ραχμάν ήραχήμ. I
19r ήζαζουλζιλετήλ έρτου ζηλζαλλαχα βεαχρετζετήλ. έρτου έσκάλεχα, βελκά-
λελ, Ίνσάνου μάλεχα γιέβμεήζιν τουχάτισου άχπάρεχα γιεβμεήζιν γιάς τουρινά
σου, έσστάτεν 3 φιλάν ... πίντη φιλάν ... χοϋ*.
20 Είς τό χαρτάλι άπάνω τό διαβάζεις 7 φορές καί φυσάς καί μελετάς τό ονομά
του καί πάγεις κρυφά στήν πόρτα του καί τό πετάς45 καί ύστερον νά είπής:
"ήλλάχη, γιαραμπίμ, Κυργιακουνοΰ, έβάρε, έγλετήμ, κατσιρτήμ, νίτζεκίμ μπου-
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χαρτάλ, ταγιλτή κυριάκω τταχεΐ οϊγλέ ταγιλσούν ντούρμασιν εϊγλένμεσιν φιλάν
γιερτε, ούτούρμασιν".

Έτερον

Πάρε ολίγον χώμα στή χούφτα σου καί διάβασε τούτο 120 φορές ή 220 (τζιμ) I
καί φυσάς καί νά μελετάς τό όνομά του καί νά τό σκορπίσης άπό μέσα άπό τήν
πόρτα του καί νά είπής: "ήλλάχη γιαραμπίμ, όπως σκορπάγει τούτο τό χώμα,
έτσι καί ό (δείνας) νά χαθή καί νά σκορπισθή άπό τούτο τό σπίτι".

Έτερον

Διάβασε τρεις ήμέρας κατά συνέχειαν άπό 21 φορές τό κάτωθεν καί, άφοϋ
τελειώσουν οί τρεις ήμέρες, έπαρε μία χούφτα χώμα καί τό διαβάζεις (7) έπτά
φορές καί φυσάς καί παγαίνεις καί τό σκορπάς εις τό σπίτι του. "Επειτα ματα-
διαβάζεις άλλας τρεις (3) ήμέρας άπό 21 φορές καί, άφοϋ τελειώσουν, I παίρνεις
χώμα καί τό διαβάζεις 7 φορές καί τό σκορπάς εις τό σπίτι του. "Επειτα άλλες
τρεις ήμέρας άπό 21 φοράς καί, άφοϋ τελειώσης, παίρνεις χώμα καί τό διαβά-
ζεις έπτά (7) φορές καί τό σκορπάς καί, άφοϋ τό σκορπίσης, μελετάς ...

Τοΰτο θά διαβάσης: "πίσμηλα πίσμηλαχήν γέν σούρ κιουμούλλαχου φελλά
γιαλιππέλεκιούμ, βεήν γιάχ, ζουλκιούμ φεμέν ζελέλεζη γιέν σούρουκιουμ μήν
ππάτηχι βε άλαλαχέ φέλ γιετεβεκελίλ μού μηνούν".

Τέλος.

"Ετερον
Ann cLlJ-zsl.'.SOililnn

%

fcrviSi.

' . Ιδού καί ή σφραγίς.

0ΛΎ
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"Ετερον

Διά νά μήν πέφτουν τά άνθη τοϋ δένδρου, γράψον εις χαρτί καί δέσε το εις
τήν κορυφήν του δένδρου46.

"3 στιός" "τό ξύλον τό πεφυτευμένον παρά τάς διεξόδους" έως εκεί όπου
λέγει "καταβοηθήσετε".

L· fz SIΔί_Τ-Α_<5Ζ.·:S dL-l-ï-LTALC?. Δ So Λ ^

I

21Γ

Λ. Δ „ni.cJl^O:.* C uüt.aL·,

k CL.7/.·.-iL. Ohuci-iLlz)lßf>nnOto-bsΤλ^λλ^λ

<ra2A/- a^a^-^/r.cé-Si-,,

"Ετερον

Έπαρε 10 κουκκία47 καί γράψε έτοϋτα τά τρία ονόματα: "χαρούν, χαμάν,
σαμάν", νά γράψης καί τό όνομά της καί τής μάννας της καί στό κάτωθεν στό
κάθεν κουκκί, νά διαβάσης άπό 3 τρεις φορές τούτο: "Κούλουχηγιέ, ήλεηγιε,
10 ένεχοϋς, τεμήα, νέφεροϋν, μηνέλτζίνη, φεκάλου, ήννα, σεμήνα κουράνεν, άτζε-
πεν, γεχτή, ήλερρούστη, φεάμενα, ππηχή, βελενούσρικιε, ππηράππηνα, έχάττα,
βεενέχου, τεάλλα, τζετουράππινα, μετέχαζέ, σαχήππετεν βέλαβελετά, βεένεχου,
κηάνε, γιεκοΰλου, μετέχαζου, άλαλάχη, σετατά"* καί τήν νύχταν τά χώνεις στήν
2Γ φωτιάν καί θά σου I φανή άτζαήπ14 ^J^) ·

öfaÜD
ül$Lju

15 Έτερον

Έπαρε 7 κουκκία, έάν γυναίκα, νά είναι θήλεα, εάν εις άνδρα άρσενικά, καί
γράψε εις τό κάθε κουκκί άπάνω τοΰτο τό τελεσίμι.

Τήν Τρίτη, τήν νύκτα καί σέ κάθε κουκκί, νά διαβάσης άπό 7 φορές. Κάμε
κύκλο καί κάθησε μέσα48 νά γράψης τά κουκκία καί νά καις άπό ένα κάθε βρά-

20 δυ καί νά μελετάς τοΰτο ο,τι θέλεις (δ).

Τούτο θα διαβάσης: "γιαττεκούρην, γιαττεφούρην, γιαττεηχούρην γιάττεη
καηππάλην γιαμεημούν νήταγάρ, έτζήπ, γιαχουττάμ φιλάν ππήν φιλάν ούφλέρ-
σην. Τέλος. !

22Γ "Ετερον άλλον

25 Κάμε κύκλον καί κάθησε μέσα καί θύμιαζε49 καί κάμε νιέτι καί διάβασε τόν

έσμάν τούτον φορές 21 καί άν ίδής τίποτα, νά μήν φοβάσαι, ήγουν μήν φο-
βηθής, άλλά τήν δουλειάν σου, έως ότου νά τελειώσης. Έάν σοϋ έλθη άναγού-
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λα, τράβα γιανούρ έως ού νά καταλαγιάσης. Έάν σέ φωνάξη κανένας, νά μήν
όμιλήσης ποτέ. Τούτο θά διαβάσης φορές 21: "Έππρεμιν, έπρεμιν, ττελήμιν, ττε-
λήμιν, νεχήμιν, νεχήμιν, ππεργιοΰσιν, ππεργιούσιν, κατγιούσιν, κατγιούσιν,
άηταγοΰσιν, άηταγούσιν, κελημούσιν, κελημούσιν, έτζήπ, γιααχμέρ, ππηχάκη,

χαζήχήλ, έσμά, βέληκτή I χάτζετή έλβαχάν, έλατζελού, έσσαάτου". 22ν

3 3 3

Τοϋτα τά τελησίμια δντας θά τά γράψης, νά μήν όμιλήσης50, και, άφοΰ τά
γράψης, τά βάνεις μέσα εις τό νερόν καί στέκονται, καί τό άλλον τό βάνεις εις
τό κεφάλι σου καί υστέρα τραβάς τόν έσμά έως ήμέρας 3 ή έπτά 7.

I 11 ^ΙΛΊΓΪ^ΙΙΑ??^' Έτοϋτα τά δύο τά βάζεις εις τό νερόν.

Έτοϋτο θά βάλης εις τό κεφάλι σου. 10

Τήν νύχταν θά τραβάς τόν έσμάν εις τήν
άρχήν οπου θά τραβήξης, εις τό νιέτι θά είπής "μπήσμίλαχη" καί εις τό τέλος
"νιέτ ποΰττουρ νιέτ έτίμ φιλάν ππήν φιλάν ην κυζήτηρ άκληνή I φικηρινή 23Γ
μούχαππετινή άσκυνή κειογγνουνού μπέντέν γιανάττουν τοριήμ άκλή φηκυρί
μουχαππετινή μπενήμλεν όλσούν". 15

Τέλος.

"Ετερον

Όταν είναι ή Σελήνη εις τό ζφδιον τοΰ Λέοντος51, έπαρε 7 κομμάτια τζή-
ντζηφίλι καί διάβασε τό κάθε ένα άπό : 7 : φορές, καί κάθε βράδυ52 νά καις άπό
ένα : : Τούτο θά διαβάσης κάνοντας νιέτι: "ππησμί : : ταγιάν, βέκιερχέν, βελλά, 20
γάλεμε, ππηρούχην, χάττα τέσσάρουφη, φηζαληκιέλ, μπεήτ, φιλάν, πήν φιλάν,
κιοτηρέσιν, βεππενήμλεν, μουβαφφήκ, ήετεσιν, ούφλέρσιν.

Τέλος.

Έτερον καθώς τό άνωθεν

Έπαρε 7 κομμάτια τζηντζεφίλ ή 41 I κομμάτι άλας ή πιπέρι μαϋρο καί διά- 23ν
βασε άπό έπτά 7 φορές τό κάθε ένα τζήντζεφίλι, καί τήν νύχταν καις άπό ένα.
Ώς πρός τό άλας καί τό πιπέρι, τά βάζεις δλα μαζί εις τήν φωτιάν, τοΰτο θά δια-
βάζης: ππισμήλαχη, ήζαζουλζήλετηλ, έρττου, ζηλζάλεχα, βεζέλζηλου, ζηλζά-
λεν, σσέττήτεν, κάλπη (φιλάν πήν φιλάν) βεππέττελή, βετζέμ ήβετζηβάριχη, βε-
αχρέτζετήλ, έρτου έσκάλεχα, βεζέλζηλου, ζήλζαλεν, σσέττήτεν κάλπη (φιλάν 30
πήν φιλάν) βεππέτελη, βετζέμ ή τζηβάριχη γιεβμηΐζήν ττεχάτεσου άχ ππάρεχα
βεζέλζελου ζήλζάλεν σσεττήτεν κάλπη (φιλάν πήν φιλάν) βέπέτενη βετζέμτζη-
βάριχη ππη ένεράππηκε I έβχάλεχα βεζελζελού ζήλζάλεν, σσεττήτεν κάλπη 24Γ
(φιλάν πήν φιλάν) βέπετενή βετζέμτζηβάριχη γιέβμεήζην γιασττουρουννασπη
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έσστάτεν ληγουρέβ άμαλεχούμ βεζέλζελου ζήλζάλεν, σσετήτεν κάλπη (φιλάν
πίντη φιλάν) βεπετηνή, βετζέμη τζηβάριχη φεμέν, γιαμέλ μισκάλε ζέρετην χαή-
ρεν γιερέ, βεζέλζελου, ζήλζάλεν σσεττήτεν κάλπη (φιλάν πίντη φιλάν) βεπετηνή
βετζέμη, τζηβάριχη φεμέν γιαμέλ μήσκάλε ζέρετην σσέρεν γιερέ βεζέλζελου,
ζήλζάλεν σσεττήτεν κάλπη (φιλάν πίντη φιλάν) βεσπετενη βετζέμ ήτζηβαριχή *:
111 ούφλέσιν ούστούκνε.

Τέλος.

"Ετερον

'Εάν θέλης νά δέσης έχθρόν ή ενός τήν I γλώσσαν ή δλου τοΰ κόσμου, βασι-
λέων, άφεντάδων, κριτάδων, έπαρε λινάρι νά τό γνέση ένα παρθένο κορίτσι53
καί κάμε το 7 κάθια. Έπειτα κάμε νιέτι καί διαβάζεις τό κάτωθεν άπό τρεις 3
φορές σέ κάθε κόμπον καί φυσάς νά γίνουν επτά 7 κόμποι. Ύστερον γράφεις τό
ίδιον εις ένα χαρτί καί τό τυλίγεις καί μέ έκεινον τό σχοινί τό δένεις άπ' έξω καί
τό τυλίγεις μέσα εις τό κερί καί τό βαστάς άπάνω σου καί νά καπνίζης λιβάνι
μαϋρο ή κατράμι ή πίσσα54. Τοΰτο θά διαβάσης. Νά τό διαβάζης καί εις τήν 21
φοράν μέ τόν μπεσμελέν: "ππισμήλαχή ραχμάν ραχήμ λλατουχάρι καππιχή λη-
σάνικε λητάτζηλε ππυχή είναι άλέϊνα τζεμάχου βεκουρ άνεχου I φεηζά καρά-
ναχου φετεππί κουράνεχου σούμε ήννε άλέηνα μπεγιάνεχου, μπαγλαττήμ
τζοΰμλεν άλεμή βεττούςσμαν χάρεμη άγζλήρενή βέττηλερινή βέγεττή έντταμλε-
ρινή ... μπενή άττεμη βεχαβά βεππενοϋ άττεμε βεχαβάππανά ππίργιαραμάζ σόζ
σολεμεγέ, καττήρ ολμασινλέρ ππανατζούμλεσι, μουχαππέτ ήτ σουνλέρ ..."
φυσάς καί δένεις. Έάν διά έναν, λέγεις "μπαγλατίμ φιλάν, άγζηνή, βέττιλερή βε-
γιεττή ένταμλερή, ππανά ππύρ γιαραμάζ, σόζ σοϊλεμεγιέ καττίρ δλμασιν ..."*
φυσάς καί δένεις τόν κόμπον, τό μεγαλύτερον διαβάζεις άπό επτά (7) φορές σέ
κάθε κόμπον. I

Μουχαπέτ' ήτζούν γράψε τα καθώς ώδε καί κρέμασέ τα εις χλωρόν δέν-

φήρκα τε-

φρίκαν μουσάβε φηραούν φήρκάτ ήβραήμ βενεμρούτ (φιλάν πήν φιλάν) (φιλάν
πήν φιλάν) ππιχάκη τρεφρίκαν βεμές κάτέμζεήκαν.

W/f PJ-^/YtCflU'^iA Λ 1/7. χηχζάπτε άτζίπτεκε, γαμεΐμουν, ππηχάκη

περιδήν ππερχιχήν άζλασιν, έσιλετούσιν χάτζιπτέ ππήηζέτι γιαμεϊμοϋν χατζίπη
έλιάππάρετην.

χητζάππε, χατζήπτεχου γιαάχμερέ ππιχάκη σεηχήτα ππάτσεχαππλίτατάν
χαροΰσσιν έμροΰσσιν άγάρεσσιν I άγάρεσσιν οΰληγιεαλέλ μουλούκη μουζήλη
κιούλτζεππάρ άτζίπτεκε μπεχάκη χαζέλεσμάε μπάτζε γιαχοϋ σέφτε άεν φερκάν
κάρκαάν κάρχεχήν, φιλάν κατζινρτήμ ντούρμασιν έήγλενμεσιν φιλάν γιέρτε

ούτούρμασιν"15*.
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Έάν διά άγάπην μελετάς κατά άλλον τρόπον56.

"χείτζαπε άτζιπτεκέ γιαζουππεάτου ππιχάκη, ππενσένλιάχην μεληάχεν
ένσιανούσιν σεχοΰσιν μασλεχοΰσιν μεσταλεχούσιν ήστεάντου ππιλαχή ραχμάν
οΰραχήμ.

χητζάπε χατζήπτεκε, γιαμουσχέπ, μπιχάκκη μπιρετζή μπιρετζήν χουλετάτ 5
λεγιάλην έχήγενχήγεν ήν σάρηφη άταράλαχου ππιχάκκη ππεσλέσμείχην έντε-
ρίχην μεντεΐνούχην μερσιάχην ππάτιχα τζέριπ άτζίπτου ππιμά άτζιππάλαχου 26ν
τεάλια, ππηχήλτζίνη βέλ ήνσ ήμηγιαφεχούμ, λλαγιούπ, σιρούμ, πενήμ μουρατήμ
σέν χασίλ έηγλέ". Τέλος.

Διά νά εύρης τόν κλέπτην άπό όσους άνθρώπους έχεις ύποψίαν, τόσα χαρ- 10
τιά γράφτον τό άγιέτι καί άπό πίσω γράψε τό όνομά του καί τό τυλίγεις τό κά-
θε ένα ξεχωριστά μέσα εις προζύμι καί βάζεις εις ένα μεγάλο ποτήρι νερόν καί
τά ρίχτεις μέσα καί όποιον πλέγει έπάνω, έπάρε το καί άνοιξέ το καί όποιανοΰ
όνομα γράφτει, έκεΐνος είναι ό κλέπτης57.

Τοΰτο θά γράψης: "ππίς σμίλαχή ραχμάν ραχήν βεηζά I έσέλουκε ήπατιάνη 27Γ
φεήνη καρίππουν ούτζιπούτ ττάη ήζάτεάνη φελγιές ντετζίππου βελιγούμηνου
λιαλεηχίμ γερσπουττουνε βέγιέβμε γιέν φεοΰ φησούρι φέτητοΰνε εΰβάτζεν βε-
φούτιχατήλ σεμάε φεκειάνετ. έπβάππεν βετεάλλουφούνε κιούλεβάλιν άζήμ"*.

Έτερον

Νά δέσης ή άδρόγυνον τό ούρος58 ή τοΰ έχθροΰ σου. 20

^s-cz.-.nnn/z-lrvi/zsz UiH^Ι'ιΠ i^^O—Ct-

C^ DL7:. i-rzH^k.-.a-J?^ :.s^krtzdzS)

Καί διάβασε άπό μίαν φοράν τό κάθε ένα καί φύσα καί ρίξε το μέσα εις τήν
φούσκα καί μελέτα "δένω τοΰ δείνα τήν φύσιν ή τό ούρος ή τής δείνα καί, άφοΰ
τελειώσης, δέσε την άπό πάνω καί κρέμασέ την εις έναν μέρος. Έάν άνδρας,
παίρνεις φούσκαν I άρσενικού, έάν γυνή, παίρνεις φούσκαν θηλυκοΰ ζφου ... 2Τ

" ππίς σμήλαχη σΐν βαβ νοΰν ταλανούν άγιν λλάμ μΐμσΐν γιέ χέλ μΐμ. 25

λλάμ χά ππέ νοΰν βάβ λλάμ μίμ χαμΐν γιαελήφ λλάμ μήμ σέ βάβ έλήφ λλάμ
μΐμ ππαγλαντίμ φήλαν ζηκειρινή, βεγετί έντάμλερινή τζότζούλμεσιν". Φυσάς.

Τέλος.

"Ετερον

Διά μεγάλους άνθρώπους, διά βασιλείς, νά γυρίσης τήν γνώμην τους, νά κάμης 30
νιέτι. Πρώτα διαβάζεις 10 φορές: "άλλαήκππέρ" ύστερον 19 τόν κάτωθεν έσμάν...

"Φέρτουν χάγιουν καγιούμουν, χάκεμουν, άτλούν, κουττούσουν, βέανετίλ I
βουτζούχουλήλ χαγιήλ καγιούμ βεάσιν, κεμάάχσεν άλλαχού ήλεηκε", ύστερον 28Γ
μελέτα όσα ονόματα θέλεις.
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28ν

10

"Ετερον

Έπαρε ένα κόκκαλον άποθαμένου, ήμέραν Σάββατον59, νά τό πάρης ξανά-
στροφα άπό 40 πατήματα μακρόθεν καί νά τό πάρης νά είπής 20 φορές "άπε-
τούχ" καί γράφεις άπάνω "ή άπετοΰχ, άρνήοου Πιλάτε" 4 φορές καί τά όνό-
ματά σας 2, τών δύο καί τών γονέων 2 καί τήν δοριάν.

"Επειτα έπαρε ολίγον άπό τό ποκάμισόν της60 καί γράψε 4 φορές τό ίδιον τό
άνωθεν καί διαβάζεις 20 φορές τό ίδιον καί τό βάνεις εις τό προσκέφαλόν σου61
καί βλέπεις τήν ένέργειά του. I "Κάχρι ήτζούν γάζ ππήρκιάτ ούστουνέ γάζ τη-
κτένσωρα ππήρτάς άλτινά κουγούπ κουνές κιόρμεσιν νίεεττίμ φιλάν καχήρ
έττερεήμ (γιετζεγιαζάσιν) γιαζάν ποΰττου άττινή άλτιντά δζαμάν κις κο-

γιατζάσιν τάσσιν άλτιντά ππού σοϊλεμελή μπέν ππουνοϋτάς άλτηντά άλμά-
ζησέμ φιλάν σελαμέτ πούλμασιν".

15

29Γ

"Ετερον

"Μουχαπέτ ήτζούν"16* Έπαρε μία τρίχα άπό τό κεφάλι της καί διάβασε τό
κάτωθεν άγέτι άπό μίαν φοράν εις κάθεν κόμπον καί φύσα καί βάστα την άπά-
νω σου καί νά θαυμάζης. 'Άν θέλης, κάψε καί εις τήν φωτιάν "γιόβμετάτες, σε-
μάε I ππιτουχάνην, μουππήν γιαγσενάσε, χαζά άζάππουν έλήμ" καί φυσάς ή
καί εις μήλον62 διάβασε.

20

25
29ν

30

Έτερον

Niazapi στάς 23 ή 25 τής Σελήνης63, ώρες 4 ή 8 ή 10 τής νυκτός εις χαρτίν
zbayon τόν κάτων κύκλον ώς καθώς είναι καί δίπλωσέ τον εις τρίγωνον νά τρυ-
πηθή εις τήν μέσην καί νά τόν δέσης μέ μαύρην64 καί νά τό κρεμάσης εις τόν
άέραν καί εις τήν μέσην τών χαρακτήρων Zbayetoovo matin εις άριθμόν καί,
άφοΰ τό νά είπής ούτως: jj fê-J/^-Ç-^ ... aibavebaetin, hailema, ήτοι τήν

τρίτην τής σελήνης γίνεται tovieti vazibiri izvomi tir (ONIAR) ibtonelimamf. Ή
σφραγίς όπισθεν ναζι. I

Αύτη είναι ή όπισθεν σφαίρα καί γράψον
καλώς. Διάβασον αύτά τά κάτωθεν φορές
171. 'Ιδού.

Vz tfe-fS

Τέλος έδώ γράφονται τά ζφδια
τά άγαθά: Κριός, Δίδυμος, Παρθένος,
Ίχθύας

πονηρά: Σκορπιός, Αιγόκερως, Λέων, Καρ-
κίνος
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μεσαία: Ζυγός, Τοξότης, Ταύρος, Ύδροχόος. I
1. imp: τόν Λέον

2. (£ : τόν Καρκίνον

3. j^Q : τόν Κριόν καί Σκορπιόν

4. : τόν Δίδυμον καί Παρθένον

5. ^ζ* : τόν Τοξότη ν καί Ίχθύαν

6. ^ : τόν Ζυγόν καί Ταΰρον

7. : τόν Αίγόκερον καί Ύδροχόον

luü*s.JS9A Λα ίο Λ /Ά ^ Δ

Διάβασε τήν εΰχήν

: fccipj)

^^L'.A MA^i-ΑΜΔ CZ-JAuhsL.

καί έχε ένα γάθι νερόν κρύον καί λέγε ώς καθώς

sfiSi-I, Ce.:.ssd-.ks ?Α(Ί.'.ΙΓ/2Α^

;,S7J~ ^D^K hk A-S2AÎ.W^LD*

//

Cz-Δ JId^r- ^L-CtZloj} <n>;. L·:

έως έγώ τολμήσω πάλιν καί προστάξω (Z.S2^--7_ α) καί σβήνε τόν δαυλόν εις
τό νερόν65 καί κρύψε τον εις τόπον άναπαύσεως καί όταν θέλης, λ—
t7 2S, διάβασε τήν εύχήν τοϋ Ήλιου καί τοϋ Ζεϋ άπό 3 φορές ^clÎ-IlJa
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t-zs clIlJhS .-.sc^û.'.s ^Zl'-

είς τήν λάβραν τής φωτιάς ^l7S2a
•fiJl S2A lrw/ζΔ^ :.%7Ua^rinA^ 1,^/.Λ Ci-A^ O.vMi-^ I

Hlf>

31r 73ΧΓΛUCSJOJI ,ίΊΤ—Λ?.'Πΐ^3 /-.'.sI A3Λ ll.'JcjZS Ci- nh.Sl^j-

A«_r|n/iS /_/<?S.î , νά τούς άφήσω ώς καθώς ήτον καί πρωτύτερα καί λύνονται.
Όταν θά τούς λύσης, νά είναι εις τήν γέμωσιν66 τής Σελήνης. Τέλος.

"Ετερον

5 Νά δέσης τούς έχθρούς σου: "Επαρε μία κλειδωνιάν67 καινούργιαν καί λέγε

ούτως: "Εις τό όνομα τού παντοδυνάμου Θεοΰ τοΰ ζώντος καί εις τοΰτα τά
ονόματα: "Όβέλ άμηνέμ, βαθαηήμ", εγώ κλειδώνω μέ τούτην τήν κλειδωνιά
δλας τάς δυνάμεις καί άνδρεΐες εκείνων οί όποιοι βάνονται έναντίον μου. Κλει-
31ν δώνω τούς πόδας τους, τάς χείρας των καί τούς οφθαλμούς των I νά μήν μέ βλέ-
10 πουν, οί χείρες των νά μήν πιάνουν, οί πόδες των νά μήν περιπατούν. Καί ώς
καθώς κλειδώνω τήν κλειδωνιά έτούτην, έτσι νά κλειδωθούν καί νά κατασφα-
λισθοϋν τά στόματά τους καί τά έτερα μέρη τους καί μέλη τοΰ σώματος τους καί
οί τριακόσιες εξήντα πέντε άρμουσες τού σώματος τους καί οί οε φλέβες τού
κορμιού των εις τό όνομα τού παντοδυνάμου Θεού τοΰ δυνατού, νά κοπούν οί
15 δυνάμεις αύτών τών εχθρών μου καί άντίδικών μου, άνδρών τε καί γυναικών,
νά είναι κομμένες καί νεκρωμένες καί άκίνητα δλα τά έργα τους, άμήν". Καί
32Γ σφάλεις τήν κλειδωνιά καί θέλουν I μείνη άκίνητοι. Καί δταν θέλης νά τούς
λύσης, άνοιξον τήν κλειδωνιά68 καί λέγε ούτως: "Υπάγετε εις τήν δύναμιν τού
παντοδυνάμου Θεού τοΰ δυνατοΰ" καί ούτως είναι δόκιμον, μήν τό κάμης εις
20 ένα, νά φυλαχθής. Τέλος.

"Ετερον.

Νά δέσης λύκους. Εις φεγγάρι καινούργιον σήκωσε τάς χείρας σου πρός τόν
ούρανόν καί λέγε: "Καλώς τό νέο φεγγάρι, καλώς μοι ήρθεν ή νέα Κυριακή,
καλή έσπέρα. Τί μας έφερες άπό τό ταξίδι; Ήφερα άλύσους καί χαλινάρια, νά
25 χαλινώσω λύκους καί λύκαινες καί άλώπεκων στόματα καί νά δέσωμεν τάς
32ν άλώπεκας δλας καί όλωνών τών λύκων τά στόματα καί τά I μάγουλά τους καί
τούς οδόντας αύτών καί τούς πόδας τους νά μήν έγγίξουν τά πράγματα τοΰ
(δείνα), νά μήν τά άγγίξουν ούτε νά τά φονεύσουν ούτε τά άρνιά του ούτε τά
κατσίκια του, ούτε τά πρόβατά του, μήτε τά γίδια του, μήτε τά γελάδια του, μή-
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τε τά άλογά του, μήτε τά μουλάρια του, μήτε τά γαδούρια του, μήτε τά όρνίθια
του, μήτε άλλα ζώα του, αλλά νά είναι άλυσοδεμένοι καί χαλινωμένοι:

S-^/fcyLC' <r. αμήν.

Καί νά βαστάς είς τάς χείρας σου ένα λουρί άπό έλαφοτόμαρον, δταν λές τόν
όρκισμόν τρεις φορές, καί είς κάθε φοράν νά δένης από έναν κόμπον69. 5

Τέλος. I

Περί τών ευχών τών πλανητών. 33Γ

Όταν βουλευθής νά κάμης τήν δουλειάν σου, προσεύχου είς τόν Θεόν όλο-
ψύχως μετά συντετριμμένην καρδίαν καί καθαρότητος πολλής καί άρχισον
πρώτον τήν παρόντα εύχήν 10

"Κύριε, ό Θεόςήμών,Σαβαώθ, Οδοναι, Ελάμ, Αχή,Σαττά, Ηλαμαντοΰ,Αασ-
σατά, τετραγραμμάτου.

'Αρχή καί τέλος, άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ό ούρανός καί
ή γη τής δόξης σου, καί τό Πάτερ ημών ό έν τοις ούρανοΐς έπιστήριξόν με διά
τά όνόματά σου τά άγια. I 15

Αγιε καί Θεέ Σαβαώθ, δι' εύχών τών άγιων πατέρων ήμών προπατόρων Εν- 33ν
νός Γαϊδάδ Μαλολεηλ, Μαθοΰ Καλά, Μελχισεδέκ τόν υίόν τοΰ Ναβή, Αβραάμ,
'Ισαάκ καί 'Ιακώβ, Δαυίδ, Σολομών καί Ίροβοάμ, γενοΰ βοηθός είς έμένα τόν
δοΰλον σου (..) τόν άμαρτωλόν".

Έπειτα τήν εύχήν τού πλανήτου καί μετά ταύτα τόν όρκισμόν τοΰ άγγέλου 20
τής ώρας70. Πρέπει νά έξετάζης τόν πλανήτην έκεΐνον οπου θέλεις τής ήμέρας
καί τής ώρας καί εί μέν είναι καλός, νά είναι καί τό ζφδιον καλόν, νά συμφω-
νούν είς κάθε I ύπόθεσιν. Δεύτερον, νά γράφης μέ τό μελάνι71 τοΰ κάθε πλανή- 34Γ
του καί μέ τό κονδύλι του τήν ύπόθεσιν σου. Πριν δμως τής υποθέσεως θύμια-
ζε μέ τά καπνίσματα τοΰ πλανήτου στήν ώραν του. Έπειτα γράφεις τά σημεία 25
εκείνου τού πλανήτου, τό δέ βουλλωτήριόν του γράφε το έξω τοΰ φυλακτηρίου
καί δταν θά διαβάσης τήν εύχήν τοΰ πλανήτου, θεώρει κατά τάς πύλας τοΰ πλα-
νήτου. Άφοΰ τελειώσης τήν εύχήν τοΰ πλανήτου, έπειτα λέγεις τόν όρκισμόν
τοΰ άγγέλου καί τοΰ δαίμονος72. 'Ιδού <ό> όρκισμός: "Όρκίζω σε, άγιε άγγελε
(όδεΐνα), I πού κυριεύεις τήν ώραν ταύτην δπου σέ βάλαμεν νά προβλέπης καί 34ν
νά έπιτηράς τό γένος τών άνθρώπων πρόθυμος καί δυνατός καί οξύς καί
άνδρειωμένος. Όρκίζω σε είς τόν Θεόν τόν ζώντα, δπου σέ έβανε νά φυλάττης,
νά είσαι συνεργός μου μετά τόν ύποτακτικόν σου δαίμονα (δείνα), δπου είναι
στήν ώραν ταύτην, δπου έπροστάχθη νά σέ δουλεύη καί νά είναι δούλος σου είς
τήν ώραν ταύτην, διά τούτου έσεΐς νά συνεργήσετε, νά ποιήσετε τήν δουλείαν 35
ταύτην ην εγώ ποιώ, ίνα είναι δόκιμη καί άληθινή, άμήν. I

Ερμηνεία. 35Γ

Ερμηνεία δταν θέλης νά γράψης τίποτα είς αύτό μέ αίμα βόου ή προβάτου
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ή πετεινού ή καί κάθε άλλου ζώου ή πτηνού περιστεράς73.

Πάρε τό μαχαίρι κατά τοΰ ζφου όπου θά σφάξης καί λέγε τά έξης ονόματα:
"Έλκατέλ, λαμέτ, σανταΐ, Θεόφιλος, άλφά σαλβαΐ, παντοκράτωρ της μεγάλης
βουλής, άγγελοι, ϊνα είστε βοηθοί μου καί εις τήν βοήθειάν μου καί νά καταυο-
δώσης ό,τι μέλλω νά γράψω μέ τό αίμα τοΰ ζφου τούτου ή πτηνοΰ, άμήν, άμήν,
άμήν". I

Περί τάς ένεργείας τών άγγέλων καί δαιμόνων τών 24 ώρών τοΰ ήμερονυ-
κτίου, ότι κάθε ώρα κυριεύει ένας άγγελος άγαθός καί ένας δαίμονας πονηρός,
καί άν θέλης νά κάμης καλόν, όρκιζε τόν άγγελον, ει δέ κακόν, όρκιζε τόν δαί-
μονα καί κατευοδώνεις εύτυχώς τήν τέχνην σου.

Κυριακή, τής ήμέρας

"Ωρα 'Άγγελοι Δαίμονες

1. Μιχαήλ Εδάμ

2. Πελοκήν Πηραθή

3. Πεληκή Συτρός

4. Ηραή Συλήδ

5. Πορή Συτρός I

6. Ηόθ Ξυφράν

7. Πέλη Μαναήν

8. Ηωρά Σεμιέ

9. Κατριήλ Πνήξ

10. Βηδιήλ Γαρατρή

11. Βιήλ Νυστεβά

12. Σαλαήλ Πεληώρ

Τής νυκτός

<Αγγελοι> <Δαίμονες>

1. Οψεήλ Οιστάς

2. Τεραήλ Απιώς

3. Λησυριλή Νυγμός

4. Οενοτοήλ Αράξ

5. Ορκυήλ Νητριαφρή

6. Πεληήλ Ασκερός

7. Αριήλ Πηνοπιγός I

8. Αθοήλ Αράψ

9. Θαμιήλ Ταριταήλ

10. Βραδυή Μαχμιθέ

11. Κληνοήλ Μυχριδάμ

12. Ηονηνιήλ Φροδενός
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Δευτέρα πρωΐ

'Άγγελοι Δαίμονες
1. Γαβριήλ Μαμονά
2. Πανδοήλ Σκολιόν
3. Κοπίλ Θετηδώρ
4. Βαραήλ Αρβάν
5. Κυλιήλ Αζάν
6. Ταριήλ Δεμάχθ
7. Ημιήλ Γεράν I
8. Ηοήλ Ηεμακτινός
9. Συναήλ Μαριφών
10. Μιναήλ Νυκτεδόν
11. Ραφαήλ Αχιστάλ
12. Ταχαήλ Νυκτηδόν

Τής νυκτός
<Άγγελοι> <Δαίμονεο

1. Αρμιτήλ Ονιστώς
2. Τραπιδοήλ Κασιοπτός
3. Ακινακιήλ Ανδροφάγ
4. Ραματιήλ Ανδροφαήλ
5. Ραμαιήλ Κεόβχ
6. Πελπιουήλ Ενταυρός
7. Οντατοήλ Σηντώρ
8. Μεταβιήλ Φυλιανηρέ
9. Παβαήλ Κενηνήτ I
10. Ηκονιήλ Κυνόψ
11. Γενικυήλ Αρτιδήλ
12. Κροτιήλ

Τρίτη, τής ήμέρας 30

Αγγελοι Δαίμονες
1. Σαμοήλ Δυκογορότ
2. Ιαμοήλ Λιθγορότ
3. Φερφιρεήλ Μαηλόθ
4. Αηδιήλ Σαρπιδιέλ
5. Τακτονιήλ Καρνοδή
6. Ακαήλ Κλινενοτή
7. Γναθαήλ Τητορώ
8. Πιηγαναήλ Πληλατόν
9. Γεστεήλ Οθριδιέ
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10. Νοχοήλ Οθριδέ I
38Γ 11. Νοχοήλ Ημιτοτόν

12. Οκηήλ Απριξόν
Τής νυκτός

5 'Άγγελοι Δαίμονες
1. Γαρφιήλ Αχλιτόν
2. Πατιήλ Προφών
3. Παρτανή Ηηχλετών
4. Σάλτιήλ Αρψάν

10 5. Σαββαήλ Χαμώθ
6. Στραγγιήλ Τοδεδή
7. Πανδονήλ Τοδεδή
8. Μαρνιήλ Νηράν
9. Μηθνιήλ Ανηράν

15 10. Στοροήλ Ραεκτρόν
11. Αμαέλ Ηργοτιγέ I

38ν 12. Ριψιοήλ Γηγοργή
Τετάρτη, τής ήμέρας
Αγγελοι Δαίμονες

20 1. Ουρρουήλ Δουτζηφέρ
2. Ασκυήλ Γοναγούμ
3. Εμφιήλ Ιπνηρίξ
4. Προσιονήλ Μιδοκότ
5. Χαττησιήλ Ηταδιαδίφ

25 6. Σφιανοήλ Κηντογίρ
7. Ουλουδιήλ Φνηδιτάς
8. Καλβαγιήλ Καρατόν
9. Σκοτομιήλ Μιάν
10. Τυροήλ Γαταζάρ

30 11. Μιήλ Πνιδώρ
12. Αχαρκυήλ Ταββλαί I

39Γ Τής νυκτός
'Άγγελοι Δαίμονες

1. Δραήλ Ταχσεπονή
35 2. Παραπιήλ Οφυτάν

3. Μαροήλ Αβριχός
4. Κουρταήλ Χουκάν
5. Κουπαήλ Μαλακής
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6. Αγιήλ Χηρόν
7. Παραήλ Ασφηπλάς
8. Σανταήλ Ορκυτάς
9. Κατιήλ Λογινάρ
10. Χαλεήλ Φαρώς 5
11. Σασσαήλ Ρρουτάρ
12. Γατινήλ Απνάξ I

Πέμπτη, τής ήμέρας 39ν
Αγγελοι Δαίμονες

1. Ραφαήλ Μεντεφρόν 10
2. Περνιφεήλ Οχλός
3. Κοφφαήλ Ονηρός
4. Καλιήλ Φαφώτ
5. Γοτασήλ Τζιπατέρ
6. Μνημεήλ Αμόρ 15
7. Χερεήλ Αρφώρ
8. Ομιήλ Ούτάκ
9. Μεσσοήλ Ασγορής
10. Διαφοθήλ Αζαβόλ
11. Κηφαράφ Πλήξ 20
12. Αστοήλ Ανόχ

Τής νυκτός
Αγγελοι Δαίμονες I

1. Βοκυήλ Ακοκέφ 40Γ
2. Σιμοήλ Κοπινός
3. Οριατήρ Δραμκαφτέ
4. Χμεριήλ Ορχάτ
5. Ορνιήλ Δαστώρ
6. Κυδοήλ Ασπιώ 30
7. Γοβήλ Οργάν
8. Ρησιέλ Νιεριέρ
9. Καρασσαήλ Ουανιηλέ
10. Κισποήλ Αβλικώρ
11. Κοτραήλ Γαλιελιάρ
12.

35
Παρασκευή, τής ήμέρας
Αγγελοι Δαίμονες

1. Αγαθοήλ Γουλιόν I
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40¥ 2. Νιδουήλ Βιξική
3. Σαφινοήλ Ζορζορήθ
4. Καηκεήλ Φαραριώθ
5. Καριφαοιήλ Ασρμαγή

5 6. Κανιελεή Κελουαυλός
7. Μουρκή Ταυταλιή
8. Μουρκή Θαπνίξ
9. Τορατοήλ Ελιεσέμ
10. Σκυρτοέλ Αμίχ

10 11. Αρμοήλ Γαλγηδών
12. Αραήλ Εφήξ

Τής νυκτός
Αγγελοι Δαίμονες

1. Αππραήλ Στραγιτόν
15 2. Χαλκυδωήλ Σταυθηρός I
41Γ 3. Θοκυήλ Πιζετώρ

4. Γλυκοηδήλ Απάξ
5. Τζακητοήλ Νηφρόν
6. Στουφουήλ Οτριχός

20 7. Διαυκουήλ Χημάρ
8. Αφροδιήλ Μολέν
9. Τετιλοτήλ Καπνιθολέλ
10. Γογλιήλ Ταχμάν
11. Βατανιήλ Ονκυσέμ

25 12. Πολυονήλ Ανηφώρ
Σάββατον, τής ήμέρας
Αγγελοι Δαίμονες

1. Σακατιήλ Αλιδαπώρ
2. Σαλοήλ Χερήμ

30 3. Θεβαήλ Κεπιόκ I
4Γ 5. Σελιεήλ Ενικήμ

6. Ραταήλ Μωριά
7. Πελαφιήλ Συγκυρόμ
8. Πλετανιήλ Αφιός

35 9. Κυσσαμομαήλ Κυφθώ
10. Καπονιήλ Στέλφ
11. Μαφηχλεή Κυθός
12. Τεχαρήρ Σκαρός
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Τής νυκτός

Άγγελοι Δαίμονες
1. Αρνιήλ Τηχώρ
2. Γελβιήλ Ακρόχ
3. Τετριήλ Αριτάν
4. Σκνιπιήλ Γνωτάς
5. Βεριήλ Μερκούμ
6. Οπιακήλ Οκυτάρ
7. Οφριήλ Ηουχάν
8. Ίαννουήλ Αφών
9. Κουδρουήλ Μανικώς
10. Οξινοήλ Μογρλός
11. Βανναήλ Συγριέ

12.

Περί τής φύσης των 12 ζωδίων καί τήν ένέργειαν αύτών74.
Ό Κριός έχει τόν Άρην φύσεως αγαθής καί πονηρός· έξουσίάζει ό Κριός τό πυρ. 15
Ό Ταϋρος έχει τήν Άφροδίτην φύσεως μεσαίας· ό Ταύρος έχει στοιχεΐον τόν
άέραν. I

Ό Δίδυμος τόν Έρμήν φύσεως άγαθής· έχει στοιχεΐον τήν γήν. 42ν

Ό Καρκίνος έχει τήν Σελήνην φύσεως αγαθής· στοιχεΐον έχει τό ύδωρ.
Ό Λέων έχει τόν Ήλιον φύσεως πονηρός- στοιχεΐον έχει τό πύρ. 20

Ή Παρθένος έχει τόν Έρμήν στοιχεΐον έχει τόν άέραν.
Ό Ζυγός έχει τήν Άφροδίτην στοιχεΐον έχει τήν γήν.
Ό Σκορπιός έχει τόν Άρην φύσεως πονηράς· στοιχεΐον έχει τό ύδωρ.
Ό Τοξότης έχει τόν Ζεύ· στοιχεΐον έχει τό πυρ.

Ό Αιγόκερως έχει τόν Κρόνον I φύσεως πονηράς· στοιχεΐον έχει τόν άέραν. 43Γ
Ό Ύδροχόος έχει τόν Κρόνον φύσεως άγαθής· στοιχεΐον έχει τήν γήν.
Ό Ίχθύας έχει τόν Ζεϋ φύσεως άγαθής· στοιχεΐον έχει τό ύδωρ.

Περί τάς ωφελείας τών δώδεκα ζωδίων.
ΟΛ Ό Κριός75 είναι ώφέλιμος νά γράφης καί νά φέρης στήν έξουσίαν σου

δ,τι θέλεις νά ζητήσης χάριν άπό άφεντάδες καί ταξίδια θαλάσσης έν 30
ώρα Ήλιου καί Έρμή. I

Ό Ταύρος ώφελεΐ νά γράψης περί φιλίαν γυναικών έν ώρα τής Αφροδίτης. 43ν
3Ε Ό Δίδυμος ώφελεΐ νά βάλης παιδίον νά μάθη γράμματα και είς σύμ-
βασιν λαβείν γυναίκα. Ό άνήρ νά κάμη γράμμα διά κρίσιν, ομίλησε μετά μεγά-
λων καί νά βγάλης βότανα έν ώρα τοΰ Άρη. 35
(5 Ό Καρκίνος νά γράψης φυλακτήριον δαιμονισμένου έν ώρα τοΰ
Έρμή, νά άφανίσης μαγεία έν τή ώρα τοΰ Ζεΰ, καλόν είναι καί διά
ταξίδιον καί κυνήγιον. I
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Ό Λέων νά άπονεκρώσης τούς έχθρούς σου, νά κάμης φυλακτήριον
C0 διά πόλεμον καί νά σέβης πρώτος εις τό σπαθί καί νά δέσης γλώσσες
ώρα Ήλιου.

Ή Παρθένος ώφελει νά έρωτήσης πνεύματα εις τήν γαστέραν, νά έρω-
/ τήσης περί θησαυρών έν ώρα τοϋ Κρόνου καί κάθε μεγάλον θέαμα.
f) Ό Ζυγός ώφελει εις φοβερισμόν καί νά κάμης νά ίδής όνειρον καί

* νά ύποκοιμίση ή γυνή τόν άνδρα καί τοΰ είρηνεύσης άνδρόγυνον

έν ώρα τοϋ Έρμή. !

Ό Σκορπιός νά γράψης νά ταπεινώσης τούς έχθρούς σου, νά λύσης άμποδε-
μένους καί νά έξολοθρεύσης έχθρούς έν ώρα τοϋ Ζεύς καί τοΰ 'Άρη.

Ό Τοξότης ώφελει νά σπείρης χωράφια, νά λάβης φρούριον χρυσίου,
Tr? νά νικήσης εις πόλεμον έν ώρα τοϋ Ζεύς.

Ό Αιγόκερως ώφελει νά έξολοθρεύσης έχθρούς καί τούς οίκους των [αύτών],
νά κάμης <άγάπην> άνδρογύνου έν ώρα τοϋ Άρη, μίσος ώρα τοΰ Κρόνου.

^Μλ^ Ό Ύδροχόος νά κάμης χαρτί νά μήν φοβάσαι εις θάλασσαν καί I
τήν ταπεινώσης καί νά δέσης δέμα άγάπης δυνατόν καί καλόν
ώρα τοϋ Κρόνου.

7ϊ/Ζ Ό Ίχθύας νά γράφης καί νά βαστάς άπάνω σου καί κερδεύεις πάσαν
πραγματείαν καί στοίχημα ώρα τοϋ Ζεύς.

Ό Κρόνος
Ό Ζεύς
Ό 'Άρης Ίβ
Ή Σελήνη €
Ό Ερμής r
Ή 'Αφροδίτη £

Ό Ήλιος

Περί τών 7 πλανητών:
: είναι πολλά κακός.

: είναι άγαθός καί καλός.
: είναι πολλά κακός.

: είναι πολλά κακοποιός.

: είναι μεσαίος, καλός καί κακός.
: είναι καλή χαρά.

: μεσαίος, καλός καί κακός. I
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Περί τοΰ κάθε πλανήτου τάς ενεργείας

Ό Κρόνος δταν κυριεύη είς τήν ώραν του, νά κάμης βλάβην άνθρώπου, νά
ερώτησης πνεύματα έν τή γαστέρα, νά ύποτάξης πνεύματα ή πνεύμα έντός του
κύκλου.

Ό Ζεύς έστιν ώφέλιμος νά κάμης άνδρας νά δοξαστούν έμπροστεν άνδρών
καί γυναικών, νά άφανίσης μαγείαν καί είς άνδρείαν άνθρώπου.

Ό 'Άρης νά γράφης νά μήν φοβάσαι καί δταν βούλεσαι νά πολεμήσης μέ τά
μαχαίρια καί είς κάθε μάχη I καί τόλμην.

Ή Σελήνη νά γράψης νά ύποτάξης τούς έχθρούς σου καί γυρίζεις πρός τόν
εαυτόν σου καί είς πώλησιν καί άγοράν, είς όφφίκιον καί νά δανείσης πάν
πράγμα.

Ό Ερμής (vacat)

Ό "Ηλιος νά γράφης, νά βαστής, νά ζητάς χάριν, νά άνοιξης θησαυρόν, νά
κάμης διά κρίσιν, νά δέσης γλώσσες, νά έκδικηθής τούς έχθρούς σου καί τοΰ
ποιήσαι φανερωθήναι πραγματεία. I

Ή Αφροδίτη νά γράφης περί άγάπης γυναικών καί νά άγαπήση ό άνδρας
τήν γυναίκα.

Περί τής συμφωνίας τών πλανητών καί τών δώδεκα ζωδίων.

Όταν θέλης νά έπιχειρισθής τήν τέχνην, άνάγκη είναι νά παρατηρής νά σύμ-
φωνη ό πλανήτης μέ τό ζώδιον καί μετά ταΰτα άρχισε τήν δουλείαν σου. Ό
"Ηλιος περιπατεί είς κάθε ζφδιον ήμέρας 30, ή δέ Σελήνη76 είς κάθε ζώδιον πε-
ριπατεί άπό δύο ήμισυ ήμέρας. Όπισθεν σημειώνομεν τήν σκάραν τών ζωδίων,
διότι εδώ δέν τήν παίρνει, είς άλλον φύλλον. I

Λ

"Α

Όμόγνωμα του καλού διά νά κάμης καλόν.
Τοΰ Καρκίνου,

Τοΰ Λέοντος,
Τής Παρθένου,
Τοΰ Ζυγοΰ,

Jk

é

■S-

F

ό Κρόνος εύεργέτης του.

ή Αφροδίτη εύεργέτης του.
ό Ζεύς εύεργέτης της.
ό Ερμής εύεργέτης του.

10 άγοράσιν cod.
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15

cd
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nm
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10
47v

Τοΰ Σκορπιού,

Τοΰ Τοξότου,
Τοΰ Αίγόκερου,
Τοΰ Ύδροχόου,

Τοΰ Ιχθύος,
Τοΰ Κριού,

Τοΰ Ταύρου,
Τοΰ Διδύμου,

Bf

ό 'Άρης εστίν εύεργέτης του.

ή Σελήνη εστίν εύεργέτης του.
ό "Ηλιος εστίν εύεργέτης του.
^^ ό Κρόνος έστίν εύεργέτης του.

ό "Ηλιος έστίν εύεργέτης του.
ή 'Αφροδίτη έστίν εύεργέτης του.

ό Έρμης έστιν εύεργέτης του.
ό Ζεύς έστιν εύεργέτης του.

Κάμουν καλόν αύτοί οί πλανήτες μέ αύτά τά ζώδια.
Τοΰ Καρκίνου ό 'Άρης εχθρός θαυμάσιος.

«Λ

J*

Û33S(

Τοΰ Λέοντος ό
Τής Παρθένου ή

Τοΰ Ζυγού ή
Τοΰ Σκορπιού ό

Τοΰ Τοξότου ό

Τοΰ Αίγόκερου
Τοΰ Ύδροχόου ό

Ήλιος καί ή Σελήνη έχθρός.
Σελήνη καί J^j? Κρόνος καί Ερμής.

^ Αφροδίτη έχθρός.

'ï^j Ζεύς καί ή Σελήνη έχθρός.

^ Ερμής καί J^? Κρόνος εχθροί αύτοΰ.

i

ή 'Αφροδίτη έχθρός αύτοΰ.
Ήλιος έχθρός μέγας εστί.
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yC Τοΰ Ιχθύος ό J^j

Κρόνος εχθρός μέγας έστί.
Τοΰ Κριοΰ ό "Ηλιος έχθρός αύτοΰ.

Άφροδίτη μέγας έχθρός.

Τοΰ Ταύρου ή <£)

Τοΰ Διδύμου ° Ήλιος καί ή 'Αφροδίτη εχθροί του.

Τοΰτον τόν τρόπον κακοποιούνται οί αύτοί πλανήτες καί ζφδια, ώστε δπου 5
όργήν Θεοΰ καί έξολοθρεμός έστίν. I

"Ετερες ένέργειες τών δώδεκα ζωδίων: μετά τήν όδόν τής Σελήνης, παρατή- 48Γ
ρα τές δουλειές σου, δταν εργάζεσαι77.

Όταν είς τόν Κριόν περιπατή ή Σελήνη, καλόν έστίν είς άφεντάδες καί συ-
ναγωγήν μεγάλην, τό ζήτημά σου γίνεται. 10

Είς τόν Ταΰρον, καλόν νά πολεμήσης καί νικάς τούς έχθρούς σου άπό κάθε
ένάντιον.

Είς τόν Δίδυμον, είς κάθε κίνημα καλόν, ώς καί είς τόν Ταΰρον καί είς μάθη-
σιν.

Είς τόν Καρκίνον μήν ταξιδεύσης διά θαλάσσης, μόνον είς ξηράν I ταξίδευ- 48ν
σε καί τό πάν πληροΰται. 15

Είς τόν Λέων, καλόν νά έβγής είς μεγιστάνους καί θεώρει άοράτους févôio-
τόπον.

Είς τήν Παρθένον, καλόν διά κυνήγιν, καρπούς είς έρωτα καί πάντα διά
ξηράς τάς οδούς σου.

Είς τόν Ζυγόν, άφροδισιάζειν καί νά έβγάλης αιμα διά ύγίειαν. 20

Είς τόν Σκορπων, μήν ταξιδεύσης, είς όδόν μόνον ποιεΐν ξολοθρεμόν τών
έναντίων.

Είς τόν Τοξότην, καλόν είς άρματα καί διά κυνήγιν καί είς έρωτα καλόν διά
πυρός. I

Είς τόν Αίγόκερον, μήν έργάζεσαι, μόνον είς έξολοθρεμόν τών έχθρών γίνεται. 49Γ

Είς τόν Ύδροχόον, καλόν είς γάμους πανηγυρίζειν καί νά άμποδέσης τινάς
άρχοντας νά σέ τιμούν, θυμόν έχθρού σβένειν.

Είς τόν Ίχθύαν, καλόν είς πάντα, είς πραγματείας ξηράς καί θαλάσσης εύλο-
γία έστίν.

30

'Ιδού καί περί τάς φύσεις τών 12 ζωδίων καί τήν ένέργειαν αύτών.

Ό Κριός έχει τόν Άρην, φύσεως άγαθής καί φύσεως πονηράς. I 'Εξουσία- 49ν
στής τής φωτιάς καί τοΰ ύδατος.
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Ό Ταύρος έχει τήν Άφροδίτην, φύσεως μεσαίας, ύπόκεινταί τόν άέραν καί
τήν γήν. Ό Ταύρος όρίζειν τόν άέραν καί κυρίαν τήν γήν, έξαιτίας όπου έχει φί-
λον τόν Ζυγόν.

Ό Δίδυμος έχει τόν Έρμήν. Έστίν φύσεως άγαΟής καί δίγνωμος. Είναι φύ-
5 σεως μεσαίος.

Ό Ερμής ορίζει τήν γήν άπό τόν Δίδυμον καί τόν άέραν άπό τήν Παρθένον.

Ό Δίδυμος είναι τής γης, ή Παρθένος τοΰ άέρος, πάνσοφος εις τά δύο στοιχεία.

Ό Καρκίνος έχει τήν Σελήνην. I Έστίν φύσεως άγαθής καί έχουν στοιχειον
50Γ τό ύδωρ καί ή Σελήνη κυριεύει τά δύο στοιχεία, τήν γήν καί τό ύδωρ.

Ό Λέων έχει τόν Ήλιον, έστίν φύσεως πονηράς καί δυνατών πράξεων.

Ό Λέων ορίζει τό πΰρ καί άέραν, ό δέ "Ηλιος τήν άσβηστον κάμινον τοΰ πυρός.

Ή Παρθένος έχει τόν Έρμήν, φύσεως άγαθής.

Ό Ερμής δίγνωμος τά ι στοιχεία, ή Παρθένος όρίζειν τόν άέραν, ό δέ Ερμής
όρίζειν άπό τήν Παρθένον τόν άγέραν, άπό τόν Δίδυμον τήν γήν. I
50ν Ό Ζυγός έχει τήν Άφροδίτην. Έστίν φύσεως μεσαίος.

Ό Ζυγός έχει στοιχειον τήν γήν, ή δέ Άφροδίτην άπό τόν Ζυγόν τήν γήν καί
άπό τόν Ταΰρον τόν άέραν.

Ό Σκορπιός έχει τόν Άρην. Έστίν φύσεως πονηράς. Έχουν στοιχειον τό
ύδωρ, ό δέ 'Άρης έχει άπό τόν Σκορπιόν τό ύδωρ, άπό τόν Σκορπιόν τό πΰρ.
20 Ό Τοξότης έχει τόν Ζεΰ. Έστίν φύσεως μεσαίας καί ό Τοξότης έχει στοιχειον τό
πΰρ, ό δέ Ζεΰ έχει άπό τόν Τοξότην εξουσίας πυρός καί άπό τόν Ίχθύαν τό ύδωρ.
51Γ Ό Αιγόκερως έχει τόν Κρόνον φύσεως I πονηράς Έχει ό Αιγόκερως στοι-
χειον τόν άέραν, ό δέ Κρόνος έχει στοιχειον άπό τόν Αίγόκερον τόν άέραν καί
άπό τόν Ύδροχόον τήν γήν.
25 Ό Ύδροχόος έχει τόν Κρόνον. Έστίν φύσεως άγαθής. Ό Ύδροχόος έχει
στοιχειον τήν γήν, ό δέ Κρόνος άπό τόν Ύδροχόον ορίζει τήν γήν, είδέ άπό τόν
Αίγόκερον ορίζει τόν άέραν. Διά τοΰτο ό Κρόνος είναι πονηρός.

Ό Ίχθύας έχει τό Ζεΰ, έστίν φύσεως άγαθής. Ό Ίχθύας έχει στοιχειον τό ύδωρ,
είδέ ό Ζεύς έχει στοιχειον άπό τόν Ίχθύαν τό ύδωρ, είδέ άπό τόν Τοξότην τό πΰρ. I

51Τ Έτερον περί τάς ώφελείας τών δώδεκα ζψδίων (12). 'Ιδού:

1. Ό Κριός καί ό Άρης ποιοΰν νά φέρης έξουσίαν, έπαρσιν, νομίμως, ή δια-
δίκου τέχνης λαβείν χάρτας άπό άφεντάδες, φίλους καί ταξίδιν θαλάσσης, ώρα
Ήλιου ή τοΰ Έρμήν.

2. Ό Ταΰρος καί ή 'Αφροδίτη ώφελει εις άγάπην καί είρήνην τών κακών γυ-
ναικών, άγάπην διά πάντα, τό ό,τι ζητήσης τό λαμβάνεις ώρα τής Αφροδίτης.

52r 3. Ό Δίδυμος καί ό Ερμής ώφελει εις μαθήματα καί εις <συμ>βίβασιν I κλη-
ρονομιάς, μεσίτης 1"σιμησάρις νά ζημιώσης άλλοτρίαν εις τήν έξουσίαν σου, νά
φέρης μικρούς καί μεγάλους καί μέ άοράτους ώρα τοΰ Έρμη.

25 άγαθός cod. 31 ποιειν cod.
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4. Ό Καρκίνος καί ή Σελήνη ώφελεΐ είς φυλακτήριον δαιμονιζομένους καί
διά σπαθίν δόκιμον, νά άφανίσης μαγείαν καί είς κυνήγιον καί ταξίδιον ώρα τής
Σελήνης.

5. Ό Λέων καί ό Ήλιος νά άπονεκρώοης τούς έχθρούς σου, νά δέσης
γλώσσες, σπαθί καί ξουράφι νά μήν σέ έγγίξην ώρα τοΰ Ήλιου. 5

6. Ή Παρθένος καί ό Ερμής νά όμιλήσης I μέ πνεύματα, τά άπόκρυφα φα- 52ν
νερά καί γαστέραν καί είς κάθε μεγάλον θέαμα, ώρα τοΰ Έρμή.

7. Ό Ζυγός καί ή 'Αφροδίτη ώφελεΐ διά τόν φοβερισμόν, νά ϊδης όνειρον, νά
ένυπνιάσης γυνή καί άνδρας, είς συμβίβασιν καί είρήνην είς τόν μαχόν του, ώρα

τής 'Αφροδίτης. 10

8. Ό Σκορπιός καί ό Αρης ώφελεΐ νά ταπεινώσης τούς έχθρούς σου, νά
άνοιξης έργαστήριον, είς λύσιμον καί είς έξολοθρεμόν έχθρών, ώρα τοΰ Ζεΰ καί
τοΰ Αρεως. I

9. Ό Τοξότης καί ό Ζεύς ώφελεΐ νά σπείρης χωράφιον, νά λάβης φρούριον, 53Γ
χρυσίον, καί είς κρότον καί ταραχήν καί διά πόλεμον. 15

10. Ό Αιγόκερως καί ό Κρόνος ώφελεΐ νά άφανίσης καί νά έξολοθρέψης
έχθρούς καί μίσος καί κακωθήναι κακώς κακού.

11. Ό Ύδροχόος καί ό Κρόνος ώφελεΐ νά μήν φοβάσαι θάλασσαν καί νά τήν
ταπεινώσης καί νά δέσης δέματα καί άμπόδεμα, ώρα τοΰ Κρόνου.

12. Ό Ίχθύας καί ό Ζεύς ώφελεΐ είς κέρδος θαλάσσης καί ξηράς I έργαστή- 53ν
ριον καί άφανότητος καί είς άστρομαντείαν, ώρα τοΰ Ζεΰ.

Ετέρα έρμηνεία:

Όποιος έχει νά κινήση είς ταξίδιον78, νά βαστάη λογαριασμόν τών 12 ζωδίων
δπου κυκλοφορούν δλον τόν μήνα, δηλαδή τόν σεληνιακόν κύκλον, είς ποίον
ζφδιον εύρίσκεται τήν κάθε ήμέραν, ποίησον ούτως: άρίθμησον πόσων ήμερών 25
είναι ή σελήνη έως τήν ήμέραν δπου ζητάς καί δίπλασον αύτές. Έπειτα βάλε
άκόμη πέντε, σμεΐξε τες αύτές τές ήμέρες δλες μαζί. Έπειτα I άρχισε άπό τό 54Γ
ζφδιον δπου είναι ό ήλιος καί δίδε άπό κάθε ζφδιον άπό πέντε ήμέρας, καί δπου
άποσοΰν οί πέντε ήμέρες, έκεΐνο είναι τό ζφδιον τής ήμέρας, ή δύο ή τρεις άφιε
αύτάς, καί είς έκεΐνον τό ζφδιον δπου άποσοΰν, έκεΐνο είναι τής ήμέρας. 30

Όταν εύρίσκεται ή Σελήνη είς τό ζφδιον τοΰ Κριοΰ, είναι καλόν νά κινήσης
είς ταξίδιον, δ,τι θέλεις έπιτυχαίνεις καί γυρίζεις ογλήγορα.

Όταν είς τόν Ταΰρον, ταξίδευσε I δπου θέλεις καί κερδίζεις. Όταν είς τόν 54ν
Δίδυμον, είναι πολλά άργόν τό ταξίδιον σου καί κακοπάθειαν, τό τέλος δμως
κάτι. Όταν είς τόν Καρκίνον, τό ταξίδιον είναι χωρίς κέρδος καί χωρίς κίνδυ- 35
νον. Όταν είς τόν Λέων, τήν πρώτην ήμέραν ταξίδευσε, όχι μακριά. Τήν β' καί
τήν γ' μήν ταξιδεύσης, διότι θέλεις πάθης πολλά κακά καί δέν άπολαμβάνεις τί-

36 όχι: εχει cod.
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ποτα. Όταν εις τήν Παρθένον, τό ταξίδιον δέν έχει διάφορο ν εύκαιρα. Όταν
εις τόν Ζυγόν, ταξίδευσε- τά I κέρδη σου είναι μεσαία καί θέλεις κάμης πολύν
καιρόν ή εις τά μέση τού καιροϋ θέλεις λάβης πλούτος.

Όταν εις τόν Σκορπιόν, ταξίδευσε είς ξένον τόπον καί θέλει σοϋ είναι κα-
λόν. Όταν είς τόν Τοξότην, μήν ταξιδεύσης, δέν λαμβάνεις τίποτα, ούτε καλόν,
ούτε κακόν, μόνον γυρίζεις χαμένος. Όταν είς τόν Αίγόκερον, μήν ταξιδεύσης
πουθενά, διότι όπου πάς θέλεις γυρίσης λυπημένος καί όλίγην παρηγορίαν θέ-
λεις λάβης άπό εδικούς. Όταν είς τόν Ύδροχόον, τό ταξίδιον I είναι καλόν διά
πόλεμον καί κυνήγιον. Όταν είς τόν Ίχθύαν, ταξίδευσε όπου θέλεις καί γυρί-
ζεις ογλήγορα.

Τέλος.

Περί τοϋ όφιομίμητος άστήρ.

Αύτός ό άστήρ περιπατεί τούς 8 άνεμους καί μήν πορευθής κατά πρόσωπον
αύτοϋ, διότι άποτυχαίνεις τήν ύπόθεσίν σου, καί νά μήν ταξιδεύσης ούτε είς
ξηράν ούτε διά θαλάσσης, διότι θά δοκιμάσης κακά πολλά. Νά βαστάς λογα-
ριασμόν τής Σελήνης τάς ήμέρας άπό τήν πρώτην τής Σελήνης έως τέλος, καθώς
τάς σημειώνομεν καταλεπτώς άντικρυ. I
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Ευρίσκεται διά μέσον ουρανοί} καί γης 9, 19 καί 29, καί κυριεύει ό "Ηλιος 56Γ
τούς ανέμους είς τάς 10, 20 καί 30, είς τά καταχθόνια. Αύτάς τάς ήμέρας I ταξί- 56ν
δευσε άφοβα δθεν θέλεις. I

Περί τών ήμερών τών επτά πλανητών79. 57Γ

Γίνωσκε οτι ήμέρες τών επτά πλανητών άρχονται άπό τάς 13 Ιουνίου μηνός, 5
καί άν θέλης νά εύρης αύτάς άσφαλώς, ψήφισον άπό τάς 13 Ιουνίου έως τήν
ήμέραν δπου ζητάς, καί δσες ήμέρες είναι ό άριθμός δίπλασον αύτάς καί ύφη-
λον ύπό τόν 7 καί τά μέν άπομείναντα παρατήρησε: έάν μείνη α, είναι τοΰ Ήλι-
ου, εί δέ β, τής Σελήνης, ει δέ τρεις (γ), τοΰ Άρεος, εί δέ δ, τοΰ Ερμού, εί δέ ε,
τοΰ Ζεΰ, εί δέ ζ, τής 'Αφροδίτης, εί δέ 7, είναι τοΰ Κρόνου, καί άρχισον άπό I
πρώτην ώραν τής ήμέρας έως 24. Παράδειγμα: 5Τ

Μαρ. Άπρ. Μάϊ. 'Ιούν. Ίούλ. Αύγ. Σεπτ. Όκτ. Νοέμ. Δικεμ. Ίαν. Φεβρ.

31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 καί 29.

Περί ώρών καί ήμερών τών 12 ζωδίων.
Ίστέον οτι τά 12 ζφδια τό ήμερονύκτιον άρχίζοντας τό ζφδιον, άνατέλλον- 15
τας τοΰ ήλιου καί ποιεί είς κάθε δύο ώρας τής ήμέρας ένα ζφδιον, άρχίζοντας
άπό εκείνον τό ζφδιον δπου εύρίσκεται ό ήλιος έκεϊνον τόν μήνα. 'Εάν είναι 20
τοΰ Μαΐου μηνός, λέγεις δτι τόν αύτόν μήνα I παίρνομε δύο ώρας, άνατέλλει ό 58Γ
ήλιος είς τό ζφδιον τοΰ Διδύμου. 'Εάν είναι Σάββατον, λέγεις δτι είναι ώρα πρώ-
τη τού Κρόνου καί ζφδιον τοΰ Διδύμου έως ώρας δύο. "Ωρα 3 είναι τοΰ Αρεως 20
καί ζφδιον Καρκίνος. Εί δέ τε 4, ώρα τού Ήλιου καί ζφδιον πάλιν Καρκίνος,
δπου νά μένη ήμέρας 5 καί 7 πλανήται καί ζφδια 6 καί τήν νύκτα άλλα τόσα.
Αν δμως καί άν είναι ώρας τής ήμέρας περισσότερες τών 12, πάντα νά μοιράζης
είς 12 ώς ή άστρονομική καί νά πέφτη κάθε ώρα ώς άστρονομική όλιγώτερον
περισσότερον, παρά τήν ένεργητικήν I ώραν τής ήμέρας καί τής νυκτός κατά 58ν
τόν καιρόν δπου τυχαίνουν όλιγώτερα τών 12. Πάντα άς είναι είς 12 μερδικά,
νά παίρνη ό κάθε πλανήτης ώραν 1 καί κάθε ζφδιον ώρας δύο όπού νά τυχαί-
νουν τά 12 ζφδια μέσον τών 24 ώρών τής ενεργητικής ήμέρας καί νυκτός. 'Εάν
είναι 'Ιούνιος, νά παίρνης τάς 14 ήμέρας, μέτρα άπό τό ταχύ ζφδιον Καρκίνος,
ώροσκοπάς έως ώρας 2 έως όπού πάλιν νά έμβή ό ήλιος είς τόν Λέοντα. Αφού 30
πρωτοφανή ή σελήνη, εως ού μεσασθή είναι ύγρά κατά τήν φύσιν, άπό δέ τό μέ-
σασμα I είναι ξηράν, έως ού νά τελειωθή είναι ψυχράν. Τέλος. 59Γ

Κάλεσμα μαυροπλίτικον.
Έπαρε μαΰρον καθρέπτην, δπου νά μή είδε πρόσωπον γυναικός, καί γρά-
ψε ολόγυρα ^ r^ φ , είς τό μέσον σαντορ αρεπο τενας άπ, όπισθεν 35

κουσαντρι ετκου φαστιει, εατον, νιαφερ, ατπε. "Επειτα γέμισον καζάνι μεγάλον,
γανωμένον, νερόν άπό πηγάδι άμίλητον καί βάλε τόν καθρέπτην έπί τοΰ νεροΰ
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59ν καί άφοΰ βουλήση, θέλει φανή κεφάλι βοϊδίου, καί I ερώτα το ο,τι θέλεις καί θέ-
λει σέ δώση ο,τι ζητάς. "Επειτα άπόλυσέ το80.

Έτερα σύναξις τών πνευμάτων
Διάβασε χιλιάκις τά ονόματα αυτά: "γιαχαζ, γιατζαν, γιετε, χανισα" καί άν
5 δέν έλθουν, διάβασε άλλες χίλιες φορές, καί πάλιν αν δέν έλθουν, διάβασε καί
τρίτην φοράν, καί άν δέν έλθουν, διάβασε έως έπτά φορές ή ημέρες καί τότες
έρχονται, καί γύρευσε ο,τι θέλεις. Πλην όρκισε τους νά σέ δουλεύουν πιστά καί
60Γ άληθινά. "Επειτα άπόλυσέ τους. Τό θυμίαμά I τους είναι σμύρνη81.

"Ετερος έσμάς μαυροπλίτικος πρός άπειλήν.
10 Νά είπης χίλιες έπτακόσιες εβδομήντα έπτά φορές τά άκόλουθα- "φιίν, καλ-

χίν, μελχιουχίν, ταλι, ουχεμερίν, τζαχίν" καπνίζοντας μέ σμύρναν καί τότε θέλει
φοβερισθή ό έχθρός σου ώς θέλεις, ήγουν μέ οποιονδήποτε μορφήν μελετήσης,
ε'ίτε άνθρωπίνην ε'ίτε θηριώδη82.

Έτερος έσμάς.

60ν Έπαρε άγγεΐον όπου κατουρούν I καί μαγαρίζου μέσα καί βάλε μέσα νά κα-
πνίζης ταϋτα: σκύλου κόπρον καί άλογου κόπρον83 καί θειάφι84, καί λέγε- "Για-
χεκτάς" 1991 φοράν. "Επειτα ένας δερβίσης θέλει έλθη μέ τό μπαστούνιόν του
καί σέ λέγει· "Σελάμη άλέκιμ" καί σύ είπε τον "Αλέκιμ Σελάμ". Έπειτα θέλει σέ
δώση έν δακτυλίδι85. Έπαρέ το καί κάπνισέ το μέ τά ϊδια καπνίσματα καί βάλε
20 το είς τό δεξιόν σου μικρόν δάκτυλον, καί όταν τόν χρειασθής, κάπνισέ το καί
τότε έρχεται αύτός. I

61r Έτερον κάλεσμα Νηρηίδος86.

Νά είσαι καθαρός ήμέρας τρεις87 καί είς τές έννέα τής Σελήνης νά άνάψης
τήν κανδήλαν έμπροσθεν τοΰ άγιου Εύσταθίου καί έν κηρί καμένον είς τήν
25 έκκλησίαν τήν ήμέραν τών Θεοφανείων88, καί στάσου πρός άνατολάς καί διά-
βασε τήν προσευχήν σου καί τόν ψαλμόν "Τοΰ Κυρίου ή γή καί τό πλήρωμα
αύτής" έπτάκις. "Επειτα θέλει φανή έν κοράσιον ώραΐον, καί άφοΰ τρεις φορές
61ν σ' έρωτήση τί θέλεις, είπέ τό θέλημά σου άφοβος καί άπόλυσον αύτό I μέ τήν
γνωστήν εύχήν.

30 Έτερον περί άορατότητος.

Έπαρε κουκουβάγιαν ζωντανήν καί όταν τήν πιάσης είπέ την "Τί θέλεις μέ
δώσης νά σέ άφήσω νά πάς είς τόν παράδεισον;" Έβγαλε έπειτα επιδέξια μέ τό
μαχαίρι τά μάτια της89 καί αύτήν θάψε την είς κρυφόν μέρος, χωρίς νά σέ ίδή

22 Νηραΐδος cod.

30 άορατότητος: ώραιότητος cod.
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κανείς. Καί τά μάτια της βάλε τα τό εν είς φλυτζάνι μέ λάδι90 καί τό άλλο είς
φλυτζάνι μέ μέλι91 καί έχε τα κρυμμένα σαράντα ήμέρες. "Επειτα έβγάζοντάς
τα, δοκίμασέ τα εις ένα I καθρέπτην δποιον είναι τό καλόν. 62Γ

Έτερον περί άορατότητος.
Είς τήν 25 καί 29 τής Σελήνης, ήμέραν Τετράδην, λάβε κεφάλι άνθρώπου 5
άπό μνημεΐον92 καί πήγαινε είς έρημον τόπον καί έπαρε τέσσαρα κουκκία φά-
βας καί βάλε είς κάθε μάτι άπό έν κουκκί καί είς τό στόμα τά άλλα δύο καί λέ-
γε ούτως· "ώ πονηρά σου τέχνη τής άφανότητος καί σύ, Έρμή Μερκούριε93 γο-
γεδόμηδά. Θεέ, φίλε Περσών, Διά νεόμητα, είσάκουσον. Όρκίζω είς τόν Θεόν
δπου σέ έκαμε, I όπού νά κάμης ταύτην τήν δουλειάν καλήν καί πάγχρυσην τής 62ν
άορατότητος, δπου δταν τήν βαστώ έπάνω μου, νά είμαι άφαντος καί νά μή μέ
βλάψη άνθρωπος ούτε νά μέ άγροικά". Έπειτα παράχωσε το εις τήν γήν καί
πήγαινε νά βλέπης δσον νά γίνουν οί καρποί. Έπειτα άφησέ τους νά ξεραθούν,
καί δταν κάμουν καρπόν, πρόσεχε νά μή χάσης κανέν σπυρί. Καί άπ' αύτά, δσα
καλά, βάσταζε έπάνω σου καί ούτως είσαι άφαντος μεταξύ άνθρώπων. Όταν 15
δμως τά φυτεύης καί δταν τά κρατής έπάνω σου, νά I είσαι παστρικός. 63Γ

"Ετερον περί τού αύτού.
Έπαρε τήν καρδιάν τής άλεποΰς, τής νυκτερίδος94, τοΰ μαύρου σκύλου95
καί τής νυφίτσας96 καί τά μάτια τοΰ λύκου97 καί τό δέρμα τής άρκούδας98 καί
γράψε είς τό δέρμα τις κάτωθεν χαρακτήρες μέ αίμα περιστεριού99 καί τύλιξον 20
τές καρδιές είς τό δέρμα καί βάστα τα έπάνω σου καί είσαι άφαντος άφανώς.
Οί χαρακτήρες είναι όπισθεν γεγραμμένες. I

'Ιδού ή σφραγίς καί χαρακτήρες 63ν

4 et 11 άορατότητος: ώραιότητος cod.
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"Ετερον κάλεσμα μαυροπλίτικον
διά νά εμφανισθούν δύο είς τές 15 τής Σελήνης. I
64Γ Τήν νύκτα στάσου έμπροσθεν τής Σελήνης καί βλέπε τήν Σελήνην έως νά
διαβάσης τά κάτωθεν ονόματα δύο χιλάδες φορές. "Γιαζασέρ, γιαζί" καί κά-
5 πνιζε θυμιάματα καλά καί άφού τελειώσης, έρχονται δύο δερβισάδες ώς αρά-
πηδες100 καί σέ χαιρετούν "σελάμ άλέκιμ". Έπειτα θέλουν σ5 έρωτήση· "Τί μας
θέλεις;" Έσύ άποκρίσου τους- "Σας θέλω πάντοτε νά είσθε κοντά μου, νά μέ
κάμετε τό θέλημά μου". Καί αύτοί θέλουν σέ άποκριθή* "Άς είναι". Τότε αύτοί
64ν θέλουν σέ ρίψη ένα δακτυλίδι καί άφού I τό πάρης έχε το μυστικά. Καί όταν
10 θέλης νά τούς κράξης νά έλθουν, κάπνιζε τά θυμιάματα καί λέγε τά όνόματά
τους καί αύτοί έρχονται. Μόνον γράψε τά παρόντα ονόματα είς άγέννητον χαρ-
τί101 έμπροσθεν τής Σελήνης καί τά ψηφία μαζί. "σατόρ - άρεπό - τενετί - όπε-
ρα - ροτάς - ραχιήλ - δένδια - καουνίλ - άροννί - άφινούς

iff/' * ^ff'
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"Ετερον κάλεσμα μαυροπλίτικον καί σύναξις τών έναερίων I εξωτερικών 65Γ
πνευμάτων.

Διάβασον αυτά τά ονόματα 6.000 φορές: "Γεακαχάρ, γιακαχιρού, ζουλπατί,
τεχιχέτ, έντελεζί, έτεμαχού, καγιρόσο, ισχιατ, σοΐν, καλεμασούν, Περσίν". Καί
είς κάθε έκατόν φορές νά λέγης· "για κασιμί τούτ". "Επειτα πάστρευσον τόν 5
όδάν σου καλά καί βάλε ένα τραπέζι102 καί μίαν κούπαν πήλινην άδειαν καί
άλλην μίαν μέ διάφορα φρούτα καθαρισμένα103 καί δύο θυμιάματα καί τό μα-
χαίρι τής τέχνης104, κάμε τόν κύκλον γύρωθεν τής τραπέζης άπό κάτω καί τότε
νά είπής· I "'Εδώ (f έμπήγω, μορτζή καί στοιχεΐον τοΰ τόπου, διά νά μέ είπής τήν 65"
άλήθειαν". Καί παρευθύς θέλει φανή έκεΐ ή σύναξις. Τότε ερώτησε δ,τι θέλεις 10
καί άφοΰ πάρη τέλος τό ζήτημά σου, έβγαλε τό μαχαίρι τής τέχνης άπό τό ύπο-
κάτω τής τραπέζης καί αυτά φεύγουν τής ώρας. Αύτό κάμε το είς τές 15 τής Σε-
λήνης καί τό θυμίαμά του είναι λίβανον καί μαϋρο θυμίαμα. "Επειτα δώσε τήν
άπόλυσιν.

Έτερον περί άγάπης. 15

Παίρνεις έπτά λογιών μετάξι, μίαν κλωστήν άπό κάθε καλόρου, οποιουδή-
ποτε χρώματος έκτός I μαύρης θεωρίας, δταν ή Σελήνη είναι είς τό περίσσευμα. 66Γ
Όταν έβγη τό πρώτον άστρον, θεωρείς τό άστρον καί λέγεις ταύτα τά λόγια·
"Όρκίζω σας κατά τού διαβόλου, τοΰ άρχοντος τής κολάσεως, καί κατά τών
ηγουμένων τών μεγάλων καί κατά τού δράκοντος τοΰ έπτακεφάλου καί κατά 20
τών τεσσάρων άρχόντων τής κολάσεώς σας, Άσταρώθ, Βατρακόν, Άσμελέκ,
'Ασμοδάρ, δτι εσείς νά ύπάγετε είς τήν (δείνα), τήν κόρην τής (δείνας), νά τής
βάλετε έπτά δαιμόνια έρωτικά είς τήν καρδίαν της καί επτά είς τόν νουν της νά
τής σηκώσουν τόν νούν της καί τόν λογισμόν της, διά νά άγαπήση I έμένα. Καί 66"
έπτά είς τήν ένθύμησίν της νά ένθυμάται ήμέραν καί νύκτα άκαταπαύστως έμέ- 25
να. Νά μήν έχη ένθύμησίν ούτε πατρός, ούτε μητρός, ούτε άδελφών, ούτε παι-
διών, ούτε κανενός είς τούτον τόν κόσμον, άλλά ήμέραν καί νύκτα νά είναι ό
νους της είς έμένα. Τόσον νά μέ άγαπήση, δπου νά μήν ήμπορη ούτε νά φάγη
ούτε νά πίη, ούτε νά κοιμηθή, έως νά κάμω τό θέλημά μου καί τήν έπιθυμίαν
μου. Νά τής βάλετε έπτά δαιμόνια τής πορνείας είς τήν φύσιν της, νά φωνάζη 30
καί νά έπιθυμά105 έμένα τόν ■ - · - ·, τόν υίόν τής · - · - ·. Έδώ νά δέσετε τόν
νούν της καί τήν άγάπην της, άμήν, 3 φορές". I

Έτερον. 67Γ

Παίρνεις τρεις φοράς τό χώμα δπου έπάτησεν μέ τό δεξιόν ποδάρι, μετ'
ολίγον τό ζυμώνεις μέ κίτρινον κερί καί βάζεις φυτίλι άπό βαμπάκι καί τήν νύ- 35
κτα είς τές τρεις ώρες τό άνάπτεις καί διαβάζεις τόν ψαλμόν ""Ηρα τούς
οφθαλμούς μου είς τά όρη" κ.τ.λ., επτά φορές καί έπειτα λέγεις· "Ώς καίεται

τοϋτο τό κηρί, ούτω νά καίεται καί ή καρδιά τής ----τής κόρης τής -----,

δι' έμένα τόν ------, τόν υίόν τής---. Νά μήν ήμπορη νά φάγη ούτε νά πίη
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ούτε νά κοιμηθή106, έως νά κάμω τό θέλημά μου". Τότε σβήνεις τό κηρί και I
67ν κάμνεις τό τοιούτον έπτά βραδιές καί τήν έβδόμην φοράν άφήνεις τό κηρί νά
καή δλον.

Έτερον.

5 Πάρε άβγόν γεννημένον Πέμπτην καί γράψε τά κάτωθεν τριγύρω του. Έπει-

τα βάλε το είς τήν φωτίαν καί λέγε έως νά καή δλον τό άβγόν "Καθώς καίεται

καί βράζει τοΰτο τό άβγόν, έτσι νά καίεται ή καρδιά τής107 — ---, τά φυλλο-

κάρδια της καί τά έσωτερικά της καί τά συκώτια της δι' έμέ τόν---, έως νά κά-
μω τό θέλημά μου, νά τήν έχω είς τό θέλημά μου, νά μήν ήμπορη νά φάγη ούτε
68Γ νά πίη ούτε I νά κοιμηθή, έως νά κάμω τό θέλημά μου". Ιδού έκεΐνα δπου γρά-
φονται "ααρη ζαγχιμάλ - Βελαλούτ, Βαγιάβ 1/ Χαζαράθ - Βεσάρ, Παλα-
λαβός". /

Έτερον περί τοΰ αύτοΰ
Λάβε άβγόν μαύρης όρνιθας γεννημένον τήν Παρασκευήν καί νά μήν είναι
15 συνουσιασμένη μέ πετεινόν, είς τήν πρώτην ώραν τής 'Αφροδίτης, νά όρκισης
καί τόν πλανήτην καί τόν άγγελον καί τόν δαίμονα τής ήμέρας καί ώρας καί
γράψε έπάνω είς τό άβγόν τά όπισθεν μέ μόσχον, κρόκον καί ροδόσταμον108 I
68ν καί βάλε το ύποκάτω είς τήν χοβόλην καί άπό πάνω άναψε φωτιάν καί λέγε
έτσι· "Καθώς ζεσταίνεται καί βράζει τό άβγόν, έτσι νά ζεσταίνεται καί νά βράζη
20 καί τής----ή καρδιά δι' έμένα τόν---. Καί καθώς άγαπά ή μητέρα τό παι-
δί της, έτσι νά άγαπά καί αύτή έμένα, νά μήν ήμπορη νά φάγη ούτε νά πιή ούτε
νά κοιμηθή ούτε νά καθήση, οΰτε νά γελάση χωρίς νά ίδή έμένα. Κουλλουβε-
λαχού, εχετ, άλλαχουσαμέτ, λεμγελίτ, βελέμ, γιουβλέτ Βελέμ, γιειουλλεχου, κι-
ουφουβέν εχέτ". I

69Γ Άν θέλης νά φέρης άνθρωπον άπό ξένον τόπον109

Γράψον τό ονομά του άνάποδα καί τούς κάτωθεν χαρακτήρας είς ένα βίσα-
λον ζεστόν. "Επειτα τύλιξέ τον μέ τό ύποκάμισόν του, σκάψε ύστερα καί παρά-
χωσέ το ύποκάτω είς τήν φωτιάν καί θέλει στραφή.
Οί χαρακτήρες:
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'Άν θέλης νά σέ ύποταχθή ένα I πνεύμα 69ν

Είς τήν ένάτην τής Σελήνης νήστευσε τρία ήμερόνυκτα άπό κάθε άμαρτίαν καί
νά είσαι είς τόπον μοναχικόν. Καί τήν νύκτα άναψε τήν κανδήλαν σου καί μίαν λα-
μπάδαν (τών Φωτών) καί στάσου κατ' άνατολάς καί λέγε τήν προσευχήν σου.
Έπειτα λέγε καί τούτον τόν ψαλμόν τρεις φορές110· "Τοΰ Κυρίου ή γή καί τό πλή- 5
ρωμα" καί τότε θέλει σοΰ έλθη ένα πνεΰμα ώσάν μίαν γυναίκα καί μή φοβηθης,
ότι δέν είναι κακή καί θέλει σέ είπή· "Τί θέλεις καί μέ κράζεις" καί άφοΰ τό είπή
τρεις φορές, τότε άποκρίσου καί σύ I καί είπέ την δ,τι θέλεις καί όπου θέλεις στείλε 70Γ
την νά πηγαίνη νά σέ κάμη ο,τι δουλειά θέλεις, ήγουν θελήσεις νά τήν διατάξης.

"Ετερον όμοιον 10

Διά νά σέ ύποταχθή καί νά σέ ύπερετή πνεΰμα άνδρός. Σΰρε είς ένα τόπον
κρυπτόν, νά μήν σέ ήξεύρη κανείς, καί νήστευε τρεις ήμέρες111, μόνον κάθε βρά-
δυ ψωμί καί νερόν, καί κάθου έκεΐ καί λέγε τά κάτωθεν λόγια τρεις ήμέρας τό τα-
χύ, τό γεΰμα καί τό βράδυ. Τό βράδυ όμως ξεχωριστά λέγε τα έπτά φορές τά I κά- 70ν
τωθεν λόγια καί νά θυμιάσης κάθε φοράν λιβάνι καθαρόν καί μαΰρον θυμίαμα 15
τό βράδυ καί τήν Τετάρτην θέλει έλθη ένας άνθρωπος καί θέλει σε είπή· "Τί μέ
θέλεις;" Καί σύ μή φοβηθής. Καί άν σέ ζητήση τό χέρι, μή τό δώσης μέ κανέναν
τρόπον112. Καί τότε θέλει σέ ρίξη ένα δακτυλίδι καί έπαρέ το καί έβγα άπό έκεΐ.
Καί όταν τόν χρειασθής, βάλε το είς τό μεσινό δάκτυλον τής δεξιάς σου ή άρι-
στεράς χειρός καί είπέ του νά σέ φέρη ο,τι καί άν θέλης. Τά λόγια είναι αύτά· 20
"άζεμιτου, αλεκουμι, ουζεμουλ, I αλεκουμι, μπιαζε, Ιμισουλειμάν, ινμπίν, ταουτ, 71Γ
για χαντιρου, σακιτου χατζατι ελεντι να μουρακουμι αλλαϊχου εσαατα ατζιλου".

Τέλος.

'Εάν θέλης νά εϋρης θησαυρόν 25

Νήστευε ήμέρας τρεις, άπό τήν Παρασκευήν έως τήν Δευτέραν τό πρωι,
τρώγων μόνον ψωμί καί νερόν. Νά είσαι παστρικός καί τά φορέματά σου πα-
στρικά113 καί όταν άνατέλλη ό ήλιος, πρωΐ, μεσημβρίας καί βράδυ, νά διαβάσης
τό τρισάγιον καί νά κάμνης καί 40 I μετάνοιες. Γράψε καί τόν ψαλμόν "τοΰ Κυ- 7Γ
ρίου ή γή καί τό πλήρωμα αύτής" καί διάβασέ τον έπτά φορές (7) έπάνω είς ένα 30
μνημεΐον άσεβοΰς καί άβαπτίστου καί κράξε τον όνομαστί καί λέγε· "σύ ό
(δείνα), όστις έζοΰσες είς τόν κόσμον καί τώρα είσαι είς τό κιβούρι άποθαμένος,
ορκίζω σε είς τόν Θεόν τόν ποιητήν τοΰ ούρανοΰ καί τής γής, ορατών τε καί
άοράτων, καί κριτήν ζώντων καί άποθαμένων, καί είς τόν άγγελον όστις <f
επήρε τήν ψυχήν σου καί είς τόν Βεελζεβούλ τόν φυλάσσοντά σε, νά έλθης είς 35
έμέ I νά μέ δείξης πού είναι ό θησαυρός χωσμένος καί πώς θέλω κατακτήση114, 72Γ
καί τότε σκΰψε καί λάβε άπ' έπάνω του μίαν φούκταν χώμα καί έχε παστρικόν
πανί καί βάλε το μέσα καί διάβαζε τόν άνωθεν ψαλμόν όταν βάζης τό χώμα είς
τό πανί. Έπειτα πήγαινε, έβγαλε μίαν φλούδαν άπό καρυδιάν115, καί ένώ τήν
έβγάζεις, λέγε ούτως· "Είς τόν ποιητήν τοΰ ούρανοΰ καί τής γής καί Σαβαώθ 40
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καί είς τόν Θεόν όπου είπε καί έγινες καί σύ καί τά άλλα δένδρα, είς τά έννέα
IV τάγματα τών άγιων άγγέλων I Χερουβείμ καί Σεραφείμ καί είς τόν άρχάγγελον Μι-
χαήλ καί Γαβριήλ, Ταφαήλ καί Ούρρουήλ, νά μείνη δλη ή χάρις σου καί ή δύνα-
μίς σου καί ή έργασία σου έδώ είς τήν φλοΰδαν δπου παίρνω, νά μέ φανερώσης τι
5 πρέπει (δ,τι θέλω) νά κάμω νά εΰρω θησαυρόν". Έπειτα έπαρε τήν φλούδαν καί
γράψε είς αυτήν μέ μόσχον, κρόκον καί ροδόσταμον τά κάτωθεν ονόματα καί τόν
ψαλμόν ομοίως, καί άφοΰ τά γράψης, έπαρε τό πανί μέ τό χώμα καί τήν φλούδαν
73Γ καί τόν ψαλμόν καί βάλε τα υπό I τό προσκέφαλόν σου, δταν κοιμηθής, καί θέλεις
όνειρευθή ποΰ είναι ό βίος παρεχωμένος, ήγουν κεκρυμμένος. Καί τήν φλοΰδαν νά
10 τήν έβγάλης τήν Πέμπτην τό πρωΐ καί νά λέγης τόν άνωθεν ψαλμόν της. Καί τήν
Δευτέραν τό ταχύ, τότε γράψε τά κάτωθεν είς τήν φλούδαν καί τόν ψαλμόν της
καί τό βράδυ βάλε τα δλα είς τό προσκέφαλόν σου καί θέλεις θαυμάσης " ...μπιλάμ
73ν μετλαδι, έβεσουτα, ζιμπατ μπαζετοριαασον σιηγοερο οικουτ I ισσομιεθ, τακανδο,

ακινθοηλ γιαθοδιηλ, αμως άλληλούΐα. + εεε ς: κ: ψον κλλο μρωβληει".
15 Τέλος.

Τέχνη έτέρα έκλεκτή καί δόκιμος
Φόρεσε τάς στολάς116, καθώς σέ ερμηνεύει ή τέχνη, καί κάμε τόν κύκλον μέ
τό μαχαίρι τής τέχνης, ώς βλέπεις, καί βάλε τέσσαρα καπνίσματα είς τές τέσσα-
ρες γωνίες τοΰ κύκλου, νάρδον, λίβανον, σμύρναν καί στύρακα117, καί έχε τόν
74γ μαθητήν σου μέ τό κουδούνι18 διά νά I τό κρούση, δταν έμβης είς τόν κύκλον.
Κατάθεσε καί τό μαχαίρι κατά γής καί είπέ ότι "έδώ σάς καρφώνω, νά μέ είπήτε
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Όρκισμός πρός 'Ανατολάς I

"rQ σεις, πνεύματα τής 'Ανατολής119, λουτζιφέρ, πελτζαπούθ, φατεσί, γεα- 74ν
σίν, σαλβόν, κελσιδιόν, πολασκίν, περιωράθ, όρέκ, όρνέ, όρνιάς, άχβαλά, βιναέ,
λαμπιρέ, παρατόν, βορκαρπάρ, Νέσκιλι,δό, λικατόρ, πλίξ, τεφράς, κακιστήν, κι-
πλανές, ριζιδόν, άχιζογεΐς, οπεράλ, μιαρόρ, κιονέ, λαμπιρέ, χαπιπέ, μιχαδέλ, με- 5
ντιφρόν περκιόν. Όρκίζω σας καί έπιορκίζω σας άνω εις τούς πυρίνους άρχη-
γούς, I είς τό άλγε καί εις τόν ταφέκ καί γοργοδάν καί είς τόν άργεγον καί μισέ- 75Γ
γερα καί είς τόν όρταούλ καί παλαιότατον όφιν καί είς τόν νυν πρώτον θρόνον
τών δαιμόνων πάντων, ότι εύθύς μέ κάθε ταχύτητα καί ήμερότητα καί πραότη-
τα νά πάρετε μορφήν άνθρωπίνην, εύμορφην, γλυκεΐαν, νά έλθητε άπ' έξω τοΰ 10
κύκλου τούτην τήν ώραν, τούτην τήν στιγμήν, νά μέ είπήτε τήν άλήθειαν είς ο,τι
σάς έρωτήσω, χωρίς δόλον καί πρόφασιν, έρχεσθε, έρχεσθε, έλθετε αεί όπου I
καί άν είσθε, χωρίς άργηταν καί άναβολήν". 75ν

Πρός Δυσμάς

"ΤΩ έσεις, πνεύματα τής Δύσεως, Ασταρώθ, Βελβιάλ, Κουταήλ, Νικοτέλ, 15
Γαπφορέ, Φθοκιήλ, Μιμερτός, Αρμετός, Μουβλεοΰ, Ελοταχέ, Ελπεριξ, Φρα-
γιήλ, Νααπόχ, Κυπριδούλ, Βασιγόρ, Εξινοΰς, Ερκιγί, Ιαπέρ, Μελαδούς, Βανα-
χός, Οραέλ, Ιαιβοΰ Γραξδατί, Οπρινάς, Βαδιμήλ, Αγγοσκω, Γαβολικέρ, Φισικάρ,
Βεχιροΰ, Αχθιώθ. I Όρκίζω σας καί έπιορκίζω σας άνω είς τούς πυρίνους άρχη- 76Γ
γούς" κ.τ.λ. 20

Πρός Νότον

"?Ω σεις, πνεύματα τοΰ Νότου, Βεελζεβούλ, Ασκανιήλ, Αχωνκύθ, Ριξθεούλ,
Ιφαήλ, Μεανίθ, Εφιλτά, Μηκταήρ, Καρετάρ, Ισουλεσίλ, Ιπουλπέλ, Λιστριθό,
Καπιθούλ, Βοϊδίν, Μελισκάρ, Πελισκάρ, Βελιούλ, Πιλγιάπ, Γιναβούλ, Ιογινέλ,
Ραδισόν, Ααμαούλ, Δαμασόν, Ιπερόιλ, Φερμανκάς, Δανζιτάν, Ταμερθέ, Λαβε- 25
κίς, Ουρτί, Κεθαψώ. Όρκίζω σας καί έπιορκίζω σας άνω είς τούς πυρίνους
άρχηγούς" I κ.τ.λ. 76Τ

Πρός Βορράν

"ΤΩ σεις, πνεύματα τοΰ Βορέως, Ασμουδές, Λεοντόφ, Τριαβόλ, Γανβαΐς,
Αναπόχ, Ουρφαάρ, Βαγουάπ, Ιανάθ, Γαλιέ, Βιαρόθ, Κινοπάρ, Μαλός, Ταρτα- 30
ροήλ, Ζαμαρφά, Αβλικόι, Ζαβαάθ, Γαλόθ, Σαρφανοήλ, Αρτιούλ, Ποσειδών, Κι-
ναλάς, Ακουράφ, Ριξιδάμ, Μαχοΰ, Μαθοΰ, Δράκοντα, Αβιζού, Αζιβούθ, Μιε-
σίρ, Σφεδοράπ. Όρκίζω σας καί έπιορκίζω σας άνω είς τούς πυρίνους άρχη-
γούς" κ.τ.λ. Εί μέν άργήσουν καί δέν έλθουν γλήγορα διά νά εκτελέσουν τήν I
προσταγήν σου, όρκισε τους έτσι- "Όρκίζω σας καί σφίγγω σας καί βιάζω σας 77Γ
έν τώ ονόματι τούτω, όπου τρέμουν τά σύμπαντα καί πάσα κτίσις, ό ούρανός
καί ή γή καί ή θάλασσα καί ή άβυσσος φρίττουν καί ό άήρ τρέμει καί σεις οί δαί-
μονες ύπακούετε, τό όποιον είναι Σημειοφορές Γωατζάφ, Αμαργετών, Μιπι-
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Blcöv, Αγλά, Ελίοφάμις, Ιεχλοΰ, Γιαχθί, Τζετό, Αλόν, τομή, Θεμικόν, Μακαοϋ,
Ζμίρα, Πολάμ, Αικανίμ, Ετάμ. ~Ω σεις, δαίμονες οί πλέον δυνατοί, οί πλέον
77ν ογλήγοροι, I υπάγετε, κάμετε τό θέλημά μου, τούτην τήν ώραν, τοΰτην τήν στιγ-
μήν". Καί άφοΰ έκτελέσουν τάς προσταγάς σου, εύχαρίστησέ τους καθώς σέ
5 ερμηνεύει ή τέχνη καί άπόλυσέ τους. Καί άφοΰ τελειώσης τήν δουλειάν σου καί
κινήσης τόν δρόμον σου, μή θεωρής οπίσω σου, έπειδή σέ κτυπούν120.

Αύτός είναι μέγας όρκισμός
"Όρκίζω σας καί έπιορκίζω καί σφίγγω σας είς τά ονόματα τού Θεού ταύτα
Παρουχό, Αταηδονά, Αφορέχ, Αχτζιέλ, Ακαή, Ανανόι, Τετραγραμμάτον, α καί
10 ω, άρχή καί τέλος, Λαγριτόν, Ανόν, Εχικόν, Οκτί, Ζωημούς, Όκταήρ λιταού,
78Γ Μικαδήρ, I Γιλαΐ, Αδωναΐ, Νολή, Ελιέ, Ιπαλέ, Ιαλιέ, Σαβαώθ, Ιόν, Ορούζ, Αγι-
κάζ, Οχούθ, Ανοθάν, Ενά, Βαανοϋ, Σαβαώθ, Ισά, Ζεεπί, Ονά, Εφαρζίμ, Τιών,
Ελιόν, Άδωνά, Φεϊτό, Αΐ, Άρεμόλ, Γεά, Γιγικαρίου, Ιράχ, Ανά, Πουνά, Ιασί,
Επτεόν, Πουανέχ, Μιραθώ, Σιναγρί, Σενά Ελωί, Αλκά, Αρφεόν, Αλπτερά, Γενε-
15 τόν, Γριεμόν, Έλγοά. Είς ταΰτα τά ονόματα σας όρκίζω καί σάς προστάζω διά
ταύτα τά ονόματα, ώ έσεΐς πνεύματα καί δαίμονες τών τεσσάρων μερών τοΰ κό-
σμου, νά σωματωθήτε, νά πάρετε μορφήν άνθρωπίνην, εύμορφην, γλυκεΐαν,
78ν εύειδή, I χωρίς φόβον, χωρίς δειλιασμόν, νά έλθετε έμπροσθέν μου, νά κάμετε τό
θέλημά μου παρευθύς καί άνεπιβλαβή είς τήν ψυχήν μας. Όρκίζω σας καί
20 σφίγγω σας καί βιάζω σας άπό τά ονόματα τού Θεού, τό έντιμον καί φοβερόν
ρατιανίμ καί άπό τό μεγάλον καί μεγαλοπρεπές όνομα τοΰ Θεοΰ, τοΰ Κυρίου
φανακιμί καί πολύτιμον όνομα τοΰ Κυρίου γιμιφοράς, φοβηθήτε καί έντραπήτε
τάς ονομασίας τοΰ Κυρίου Κασιάν, σιονιά, Βοαννιά, γαλγαλιά, ραννουά, διδι-
79Γ ριά, εμμοννονία, ρατιναγή, αθελαμία, σιγανία, γανία, ροαθιά, θελαμία, I αδιριάν
25 καί ζαριάν φοβηθήτε τάς ονομασίας τοΰ Κυρίου ταύτας, φανήτε έμπροσθέν
μου καί μή παρακούσητε διά τά άγια ονόματα ταΰτα άγλαΐ, αγλάς, αγλατά, σε-
θέν, ελωΐ, λαμέχ, τετραγραμμάτον, Ισαάκ, Βαλδιμηλά, σηλάκ, αναή, Ιέλ, αβοέμ,
λαδαλίκ, αχακέν, τζετζιέ, αρών, ατά, άδωναΐ, άρνεκτά. παταλασίπου, αμούλ,
μελκαουζάχ, αβραζιό, λιχαδίλ, αμιστικόν, σιαμούλ, ούσιμά, μανθεσμά, ραχέν,
30 αμοΰ, νεά, έμμανοέλ, άλφα καί ωμέγα, άρχή καί τέλος, σφίγγω σας καί βιάζω
79ν σας καί δένω σας διά τούς άγιους άγγέλους I τούτους Μιχαήλ, Γαβριήλ,
Ούρουήλ καί Ραφαήλ, πεσεφουήλ, γιαμεήλ, λαδοήλ".

Καί μετά τόν όρκισμόν τοΰτον, θέλεις ίδή τούς άρχοντας νά έρχωνται τάγ-
ματα-τάγματα φουσσάτα νά σταθοΰν απ έξω τοΰ κύκλου. Τότε έπιτίμησον καί
35 είπέ "καλώς ώρίσατε, άρχοντες καί βασιλείς", καί άφοΰ σέ άποκριθοΰν καί σέ
είποΰν "καλώς σάς ηύραμεν", είπέ τους· "Καί σεις, ποίος άπό έσάς είναι ό με-
γαλύτερος αύθέντης;" καί άφοΰ σέ τόν δείξουν, είπέ τους νά όμώσουν δλοι
80Γ έπάνω είς αύτόν τόν μεγάλον καί αύτός I ό μεγάλος νά όμώση έπάνω είς τό κε-
φάλι του καί είς τήν βασιλικήν του στολήν καί άφοΰ όμώσουν καί τό γνωρίζεις,
40 είπέ ούτως· "Όρκίζω σε έπάνω είς τήν βασιλικήν έξουσίαν καί έπάνω είς τό κε-



73 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

φάλι σου ότι σύ ώς βασιλεύς νά προστάξης καί τούς άλλους νά μείνουν πάντο-
τε είς τάς ύπηρεσίας μας ογλήγορα καί άληθινά ο,τι καί άν τούς προστάξης".
Καί ούτω προστάζεις τό θέλημά σου. Έάν τότε θέλης νά σέ φέρουν έπαέριον τά
πνεύματα πενήντα ήμερών στράταν, νήστευε ήμέρας δώδεκα άπό κάθε φα-
γητόν τρώγων τρία άβγά μαύρης όρνιθας,I παστρικής καί μή εύρεμένης μέ πε- 80ν
τεινόν, καί είς κάθε άβγόν νά βάλης άπό ένα σπυρί θειάφι καί ψωμί καθαρόν
καί νερόν πηγαδίσιον άπό τόπον άνήλιον121. Καί τό βράδυ ομοίως. Καί πάλιν,
έάν θέλης νά σέ φέρουν θησαυρόν ή νά σέ δείξουν θησαυρόν, όρκιζέ τους έτσι-
"Όρκίζω σας έπί τοϋ θρόνου τοϋ άοράτου Θεοΰ καί είς τούς άγιους άγγέλους,
τούς προστάτας Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ούρουήλ καί Ραφαήλ, καί είς τά θεια Χε- 10
ρουβείμ καί Σεραφείμ. Όρκίζω σας, δαίμονες, είς τά ονόματα τοϋ Θεού τετρα-
γραμμάτον, όπερ εστί αγλά, αγλατά, αγλαΐ,Ι αγλαόρ, άδωναΐ. Όρκίζω έσάς, δαί- 81Γ
μονές, καί όρκίζω καί σφίγγω σας καί συμβουλεύω ύμάς, ών ύπεχωρίσθησαν οί
βασιλείς καί οί προφήται. Όρκίζω εσάς, δαίμονες, είς τά μυστήρια τών έκκλη-
σιών τοϋ Θεοΰ καί είς τάς οράσεις καί άποκαλύψεις τών άγιων προφητών καί 15
είς τήν χάσιν τών τριών παίδων Άνανίου, Άζαρίου καί Μισαήλ- καί είς τήν
άγίαν προσευχήν αύτών, ήτις έσβησε τήν κάμινον τής φλογός έπί τής βασιλείας
Ναβουχοδονόσωρ. Όρκίζω σας, δαίμονες, είς τήν προσευχήν τοΰ προφήτου
Ήλιοΰ καί είς τόν ζήλον καί πόθον οπού είχεν είς τόν I Θεόν, σεις οϊτινες είσθε 81ν
οί πρώτοι δαίμονες τοΰ σκότους, ονομαζόμενοι Βεελζεβούλ, Άσμοδάς, Λουτζι- 20
φέρ, Άσταρώθ122. ΤΩ σεις, οι πλέον μεγαλύτεροι βασιλείς, οπού έχετε τήν έξου-
σίαν, κάμετε τό θέλημά μου. Όρκίζω σας, ότι ταύτην τήν ώραν νά ύπάγετε νά
μέ δείξετε θησαυρόν πού είναι χωσμένος είς άπόκρυφον τόπον, έν φ έστί χρυ-
σίον καθαρόν ή άργύριον ή λίθοι πολύτιμοι ή κειμήλια τοΰ μαλαγμάτου, νά
είναι άληθινόν καί βέβαιον, καί ούτινος έγώ θέλω τό δώση, νά μήν έχετε έξου- 25
σίαν νά τό πάρετε ούτε άπό έμένα, ούτε άπό έκεΐνον όπου I τό δώσω. Καί νά 82Γ
είναι άληθινόν καί όχι κατά φαντασίαν καί φανητιασμόν άλλά χρυσίον καθα-
ρόν, καί νά τό φέρετε είς τόν τόπον τοΰτον νά τό βάλετε έξω τοΰ κύκλου. Καί
νά τό φέρη ό μεγαλύτερος άπό σας, διά νά τό πάρω έγώ, ώ φίλοι. Καλά τελειώ-
σατε τό θέλημά μου, ύπάγετε, ύπάγετε, ώ δαίμονες πλούσιοι καί άρχοντες, τε- 30
λειώσατε τό προσταγμένον παρ' έμοϋ ταύτην τήν ώραν, ταύτην τήν στιγμήν, τό
όγληγορώτερον, χωρίς άργηταν καί άναβολήν". Καί άφοΰ έκτελέσουν τήν προ-
σταγήν, άπόλυσέ τους κατά τούς δειχθέντας τρόπους.Ι Νά τούς στείλης νά φύ- 82ν
γουν "Σύρτε στό καλόν καί όταν σας καλέσω νά έλθήτε πάλιν μετά χαράς123.
Όρκίζω σας καί ύπό τοΰ άγγέλου Ιασιτουέλ καί Ερμιχέλ, νά μήν κάμετε κακόν 35
τοϋ παιδιού μήτε έμένα".

Όρκισμός είς κάθε πνεΰμα
"'Εξορκίζω σας, πνεύματα, καί κατορκίζω σας είς τήν σπάθην τοϋ Κυρίου καί
Θεοΰ 'Εμμανουήλ καί είς τήν κατάβασιν αύτοΰ καί είς τήν βάπτισιν αύτοΰ καί είς
τήν έγερσιν αύτοΰ. Σφίγγω καί όρκίζω σας, πνεύματα, καί είς τήν σταύρωσιν 40
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83Γ αύτοΰ και είς τήν άποκαθήΐλωσιν αύτοΰ καί είς τό κενόν μνη μείον αύτοΰ καί είς
τήν άγίαν άνάστασιν αύτοΰ καί είς τήν άγίαν μεταμόρφωσιν αύτοΰ124. Φρίξετε τό
όνομα αύτοΰ, φρίξετε, πνεύματα, τήν δύναμιν αύτοΰ τήν μεγάλην, νά μήν σαλεύ-
σετε τόν λογισμόν μου, ούτε τόν νούν μου μήν σκανδαλίσετε, μήτε τούς οφθαλμούς
5 μου μή σηκώσετε, μηδέ τά μέλη μου μήν τρομάξετε είς έτοΰτα τά δυνατά λόγια καί
ονόματα. Όρκίζω, θεορκίζω σας, πνεύματα, στήν πάσαν ήμέραν δπου σάς κρά-
ζω μέ τήν τάξιν νά έρχεστε καί νά έλθητε δπου είμαι καί μέ ιλαρότητα τοΰ ιδίου
83ν τοΰ I προσώπου σας καί ταπεινώ τώ σχήματι δ,τι θέλω νά σάς έρωτήσω νά μού τό
είπήτε άκωλύτως έν ονόματι τού Πατρός καί τοΰ άγιου Πνεύματος άμήν".

10 Γενική ερμηνεία τής εύχής

Όταν προσεύχεσαι είς τόν Θεόν, διά νά είσακούση τό ζήτημά σου, λέγε τρις
τό "Πάτερ ήμών" καί τό "Θεοτόκε παρθένε" έχων τά γόνατα γυμνά κατά γής,
βλέπε κατά άνατολάς άναπέμπων τιμήν, δόξαν καί εύχαριστίαν τω Θεώ τών
δλων καί παντοκράτορι, έν ζώση καί θερμή καρδία125. Κατά τό πράγμα δπου
84Γ θέλεις έχε I τόν φόβον τού Θεού, καθώς ή εύχή σου έκείνη δηλοποιεΐ κατά τήν
πρός Θεόν προσευχήν κατά άνατολάς, στρέψον τότε είς τόν άστέρα τόν πλα-
νήτην καί θεωρών αύτόν δρκιζέ τον μέ συντετριμμένην καρδίαν καί λέγε καί
τήν εύχήν έν τή ώρα τοΰ Κρόνου ή τοΰ Διός ή άλλου τινός δπου χρήζεις.

20 Περί τών εύχών τών πλανητών

Όταν βουληθής νά κάμης τήν δουλείαν σου, προσεύχου είς τόν Θεόν όλο-
ψύχως μετά συντετριμμένην καρδίαν καί καθαρότητος πολλής καί άρχισον
84ν πρώτον τήν παρόντα εύχήν, ην όπισθεν.Ι "Κύριε ό Θεός ήμών, Σαβαώθ, Άδωναΐ,
ελάμ, έχή, σατά, ηλαμαντοΰ, λασατά, τετραγραμμάτου, άρχή καί τέλος, άγιος,
άγιος, άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ό ούρανός καί ή γή τής δόξης σου" καί τό
25 "Πάτερ ήμών ό έν τοις ούρανοΐς" τρις "έπιστήριξόν με διά τά όνόματά σου τά
άγια, άγιε καί Θεέ Σαβαώθ, δι' εύχών τών άγιων πατέρων ήμών, προπατόρων
ενός γαϊδάδ, μαλολεήλ, μαθοΰ, καλά, Μελχισεδέκ, τόν υίόν τοΰ Ναυΐ, 'Αβραάμ,
85Γ 'Ισαάκ καί 'Ιακώβ, Δαυΐδ, Σολομών καί Ίροβοάμ, γενοΰ βοηθός I είς έμένα τόν
δοΰλον σου, Θεέ μου, τόν άμαρτωλόν"126. Έπειτα τήν εύχήν τού πλανήτου τής
30 ήμέρας καί τής ώρας. Καί μετά ταΰτα τόν όρκισμόν τοΰ άγγέλου τής ώρας. Πρέ-
πει νά έξετάζης τόν πλανήτην έκεΐνον δπου θέλεις τής ήμέρας καί τής ώρας, καί
εί μέν είναι καλός, νά είναι καί τό ζφδιον καλόν, νά συμφωνούν είς κάθεν ύπό-
θεσιν. Δεύτερον νά γράφης μέ τό μελάνι τού κάθε πλανήτου καί μέ τό κονδύλι
85ν του τήν I ύπόθεσιν σου καί είς τό τέλος τής ύποθέσεως γράφε τά σημεία εκείνου
35 τοΰ πλανήτου, τό δέ βουλλωτήριόν του γράφε το έξω τοΰ φυλακτηρίου, καί δταν
θά διαβάσης τήν εύχήν τοΰ πλανήτου, θεώρει κατά τάς πύλας τοΰ πλανήτου.

1 κεινόν cod.
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'Ιδού όρκισμός τοϋ άγγέλου καί των δαιμόνων
"Όρκίζω σε, άγιε άγγελε127 (όδεΐνα), πού κυριεύεις τήν ώραν ταύτην, οπού
σέ βάλαμεν νά προβλέπης καί νά έπιτηράς τό γένος τών άνθρώπων πρόθυμος
καί δυνατός καί οξύς καί ανδρειωμένος, όρκίζω σε είς τόν Θεόν τόν ζώντα,
οπού I σέ έβανε νά φυλάττης, νά είσαι σύνεργός μου μετά τοϋ ύποτακτικοΰ σου 86Γ
δαίμονα (όδεΐνα), οπού είναι στήν ώραν ταύτην, οπού έπροστάχθη νά σέ δου-
λεύη καί νά είναι δούλος σου είς τήν ώραν ταύτην, διατ' αύτόν έσεΐς νά συνερ-
γήσετε καί νά ποιήσετε τήν δουλείαν ταύτην, ην έγώ ποιώ, ινα είναι δόκιμη καί
άληθινή, άμήν ..."

Όταν θά λέγης τήν εύχήν τοϋ Κρόνου, θεώρει κατά τήν δύσιν τοΰ ήλιου. 10
Όταν θά λέγης τήν εύχήν τής Σελήνης, θεώρει κατά τόν μαΐστρον. I
Όταν θά λέγης τοϋ Έρμή, θεώρει τόν μαΐστρον ή λεβάντε μεγίστου καί 86ν
γλωσσόδεμα.

Όταν λέγης τής 'Αφροδίτης, θεώρει τόν λεβάντε είς φυλακτήριον καλόν καί 15
άγιον.

Όταν τοϋ Ήλιου, θεώρει πρός λεβάντε, αύτή έστι βασιλεύς είς άγιον καί
Κρό.

Όταν τοΰ Αρη, θεώρει τόν βορράν.

Όταν τοϋ Ζεύς, θεώρει γραιγοτραμουντάνα. I 20

Έπταήμερον, ήτοι τά στοιχεία τής μαγείας 87Γ

Θέλομεν ίδή είς τοΰτο τό βιβλίον, τό όποιον ονομάζεται "Είσάγωγον τής Μα-
γείας128 τής πάλαι ποτέ" καί τό όποιον καί τώρα έμφαίνει ύλην πραγματικήν,
διάφορα συναφορώντα άξιώματα πνευμάτων καί τί λογής πρέπει νά προσ-
καλώνται αύτά είς συνδιάλεξιν τί άνήκει καθ' ήμέραν καί καθ' ώραν νά ένερ- 20
γήται- τίνι τρόπω χρειάζεται λίαν συλλαβικώς νά άναγινώσκεται ή περιγραφή
μεταξύ τοΰ πλήθους όλων τών μαγικών σκιών, όσαι συντόμως I έμπεριέχονται 87Τ
είς τοΰτο τό βιβλίον, όπερ κατ' εύθεΐαν κατέχει τόν βαθμόν καί τάς ένεργείας
τάς μαγικάς. 'Αλλ' έπειδή κατά τοΰτο ή μεγαλυτέρα δύναμις άποδίδεται είς τούς
κύκλους, οϊτινες ύφίστανται ώς μνημεία τινά, τά όποια διατηρούν τούς έργάτας 30
άβλαβώς άπό τά πονηρά πνεύματα, διά τοΰτο καί ημείς πρώτον θέλομεν δια-
λάβη περί τής συνθέσεως τοΰ κύκλου.

Περί τοΰ κύκλου καί τής συνθέσεως αύτοΰ
Ό σχηματισμός τών κύκλων I δέν είναι πάντοτε ό αύτός καί άμετάβλητος, 88Γ
άλλά μετασχηματίζεται κατά τήν πρόσκλησιν τών πνευμάτων, τούς τόπους, 35
τούς καιρούς, τάς ήμέρας καί τάς ώρας, καθ' ότι πρέπει νά στοχασθής είς ποίον
καιρόν τοΰ έτους, ποίαν ήμέραν καί ποίαν ώραν κάμνεις τόν κύκλον, όποια

23 πραγματικής cod.
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πνεύματα θέλεις νά προσκαλέσης, εις ποιον αστέρα καί έπικράτειαν (ρεγιόνι)
νά ύπουργήσουν καί όποια αξιώματα έχουν.

Ό σχηματισμός τών κύκλων
Ούτω λοιπόν νά σχηματίσης τρεις κύκλους129, τό πλάτος έννέα ποδών καί I
88ν μίαν σπιθαμήν άπέχοντος τόν έναν άπό τόν άλλον. Καί είς τό μέσον τού κύκλου
γράψον είς τόν πρώτον τό όνομα τής ώρας καθ' ην ένεργεΐς, είς τόν δεύτερον
τόπον τό όνομα τοΰ άγγέλου τής ώρας, είς τόν τρίτον τήν σφραγίδα τοΰ άγγέ-
λου τής ώρας, είς τόν τέταρτον τό όνομα τοΰ άγγέλου, δστις ύπουργεΐ έκείνη τή
ήμέρα, καθ' ην σύ ένεργεΐς αύτοΰ, είς τόν πέμπτον τό όνομα τοΰ ένεστώτος και-
10 ροΰ, είς τόν έκτον τό όνομα τών πνευμάτων, όσα δεσπόζουν κατ' έκεΐνο τό μέ-
89Γ ρος τοΰ καιρού, είς τόν έβδομον, τό όνομα τής κεφαλής τοΰ σημείου I τοΰ δε-
σπόζοντος έν μέρους τοΰ καιροΰ καθ' δν ένεργεΐς, είς τόν όγδοον τό όνομα τής
γής καί τοΰ καιροΰ, καθ' δν ένεργεΐς, είς τόν ένατον καί πρός πλήρωσιν τού μέ-
σου γράψον τό όνομα τοΰ Ήλιου καί τής Σελήνης κατά τό προλεχθέν είδος τοΰ
15 καιροΰ, δτι μεταβαλλομένου τοΰ καιρού, μεταβάλλεται καί τό όνομα αύτοΰ. Είς
δέ τόν άνώτερον κύκλον θέλουν σημειωθή είς τέσσαρες γωνίας τά ονόματα τών
άγγέλων, δσοι δεσπόζουν τόν άέρα έκείνην τήν ήμέραν, καθ' ην ένεργεΐς, ήγουν
89ν τοΰ άρχηγοΰ καί τών τριών λειτουργών αύτοΰ. I "Εξωθεν τοΰ κύκλου είς τέσ-
σαρας γωνίας νά είναι πεντάγωνα130 (σχήματα μέ πέντε γωνίας παραλλήλους).
Είς τόν κατώτερον κύκλον γράφονται τέσσαρα ονόματα θεϊκά, έντιθεμένων
20 τών σταυρών131 είς τό μέσον τοΰ κύκλου, ήτοι προς άνατολάς νά γραφθή τό
άλφα καί πρός δυσμάς τό ώμέγα καί τό μεταξύ νά διαχωρίζη ό σταυρός, καί
ούτω νά έξακολουθής, έκτελουμένου τοΰ κύκλου κατά τό όποιον είδος άνωτέ-
ρω έπεριγράφθη.

90Γ Περί τών ονομασιών τών ώρών καί τών άγγέλων, δσοι τάς I δεσπόζουν.

25 Ωσαύτως πρέπει νά ήξεύρωμεν δτι οί άγγελοι τής επομένης σελίδος, έχοντες
τήν μορφήν τών ούρανών καί πλανητών έπί τών οποίων δεσπόζουν καί έπί τών
ώρών, ούτω λοιπόν τό πνεΰμα, δπερ δεσπόζει τής ήμέρας, προστάζει καί τήν
πρώτην ώραν τής ήμέρας, τό δεύτερον τοΰ πλανήτου προστάζει τήν δευτέραν,
τό τρίτον τήν τρίτην, καί ούτως άκολούθως. Καί ούτω μεταστρεφόμενοι οί επτά
90Τ πλανήται καί αί ώραι μεταστρέφονται είς τόν πρώτον, δστιςΙ δεσπόζει τής ήμέ-
ρας. Ούτω λοιπόν τώρα θέλομεν διδάξη τάς ονομασίας τών ώρών132.

Ώραι τής ήμέρας Ώραι τής νυκτός

1. ιαΐν 1. μπερών
2. ιανόρ 2. μπαρόλ
3. νασινά 3. ταμίη
4. σάλλα 4. άτίρ
5. σαδεδώλι 5. ματόν
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6. ταμούρ 6. ρ ανά
7. θουρέρ 7. νέτος
8. νεουρών 8. ταφράν

9. γασσούρ
10. ιαϊον 10. άγλό
11. αμπαΐ 11. καλέρβα
12. ναταλόν 12. γαλάμ. I

Περί ονομασιών τών άγγέλων καί τών σφραγίδων αύτών θέλει φανερωθή 91Γ
είς τόν τόπον του. Τώρα πρέπει νά ιδωμεν τάς ονομασίας τών καιρών133. Ό χρό-
νος διαιρείται είς τέσσαρα μέρη: άνοιξιν, θέρος, φθινόπωρον καί χειμώνα, τά 10
όποια ονομάζονται ούτω πως:

ταλβί άνοιξις

κασμαράν θέρος
άρδαραέλ φθινόπωρον

τζαρλάς χειμών 15

'Ακολουθούν οί άγγελοι τής άνοίξεως.
Άγγελοι άνοίξεως: I

Καρακάσα, Κόρε, Αματιέλ, Κομμίσορος. 91ν

Κεφαλή τοϋ σημείου τής άνοίξεως: Σαπουγλιγουελ.

Όνομα τής γής τής άνοίξεως: άμαδαΐ. 20

Όνομα τοΰ Ήλιου καί τής Σελήνης τής άνοίξεως: Απραΐμ (Ήλιος), Αγασί-
τα (Σελήνη). Γαργατέλ.

Άγγελοι τοΰ θέρους: Γαριέλ, I Ταβριέλ. 92Γ

Κεφαλή τοΰ σημείου τοΰ θέρους Τισοιέλ.

Όνομα τής γής τοΰ θέρους: Τεστατου'ί. 25

Όνομα τοΰ Ήλιου καί τής Σελήνης τοΰ θέρους: Ατεμαΐ (Ήλιος), Αραμάτας
(Σελήνη).

Άγγελοι τοΰ φθινοπώρου: Ταρεβάν, Τηουαπαρέλ.
Κεφαλή τοΰ σημείου τοΰ φθινοπώρου: Τορκβαρέτ.Ι

Όνομα τής γής τοΰ φθινοπώρου: ραπιανάρα. 92ν

Όνομα τοΰ Ήλιου καί τής Σελήνης τοΰ φθινοπώρου: Άσραγίνι ("Ηλιος),
ματασιγνάΐς (Σελήνη).

Άγγελοι τοΰ χειμώνος: Αμαπαέλ, Ταβαρί.
Κεφαλή τοΰ σημείου τοΰ χειμώνος: Αλταρίμπ.

Όνομα τής γής τοΰ χειμώνος: Γκαρένια. 35

Όνομα τοΰ Ήλιου καί τής Σελήνης τοΰ χειμώνος: I Κομμούται (Ήλιος) 93Γ
άφρατερίμ (Σελήνη).

Περί τών ιερουργιών καί εύλογιών τοΰ κύκλου
Καί πρώτον περί τής εύλογίας τοΰ κύκλου134: Άφού καθαρώς έκτελεσθή ό
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κύκλος, ράντισε τον μέ άγιασμα καί είπέ: "Ταντιεΐς με, Κύριε, ύσσώπω καί κα-
θαρισθήσομαι, πλύνεις με καί ύπέρ χιόνα λευκανθήσομαι".

Ή εύλογία τοΰ καπνίσματος135
93ν "Ό Θεός 'Αβραάμ, ό Θεός Ισαάκ, ό Θεός 'Ιακώβ, εύλόγησον τά I είδη τών
5 έργων τούτων, ώστε τήν δύναμιν καί χάριν τών οσμών αύτών νά διατηρώσιν,
ούτε ό ενάντιος, ούτε φάντασμα νά δυνηθή νά είσέλθη είς αύτά διά τοΰ Κυρίου
ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ". Μετά τοΰτο νά ραντισθή μέ άγιασμα.

Ό έξορκισμός τοΰ πυρός έπί τοΰ οποίου βάζονται τά καπνίσματα.
10 Τό είς κάπνισμα μεταχειριζόμενον πΰρ πρέπει νά είναι είς έν άγγεΐον πήλι-

νον ή έκ πηλού καινού136 καί έξορκίζεται ούτω πως· "Όρκίζω σε, πλάσμα πυ-
94Γ ρός, είς έκεινον δι' ού τά πάντα έγένοντο, I νά άποδιώξης μακράν άπό σέ εύθύς
δλα τά φαντάσματα, διά νά μή δυνηθούν νά βλάψουν κατά τι". Έπειτα είπέ-
"Κύριε, εύλόγησον τό πλάσμα τοΰτο τοΰ πυρός καί άγίασον αύτό διά νά είναι
15 εύλογημένον πρός ϋμνον τοΰ ονόματος σου τοΰ άγιου, διά νά μήν είναι πρός
βλάβην ούτε εκείνων, δσοι φέρουν, ούτε εκείνων, δσοι τά βλέπουν, διά τού Κυ-
ρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ".

Περί ιματίου καί πεντάλφας
94ν Τό ένδυμα πρέπει νά είναι ίερατικόν137, εί δυνατόν, ειδεμή, νά I είναι έκ λι-
20 νοΰ138, λεΐον. "Επειτα νά ληφθή ή πεντάλφα καμωμένην άπό τήν ήμέραν καί
ώραν τοΰ Ερμού, δταν αύξάνη ή Σελήνη, είς ένα χάρτην μεμβράναν αίγιδίου.
Πρώτον δμως νά λεχθή έπ' αυτής ή λειτουργία τοΰ άγιου Πνεύματος καί νά

95Γ Ή προσευχή τήν οποίαν πρέπει νά είπή, δταν ένδύεται ή ένδύεσαι τό ίμά-
τιον: "Αϊ κορ! άμακόρ! ! άμιδές, θεοδονιάς, άνιτόρ! διά τής άξιότητος τών άγιων
σου άγγέλων θέλω ένδυθή τό ίμάτιον τής σωτηρίας, διά νά δυνηθώ νά έκτελέ-
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σω εκείνο τό όποιον έπιποθώ, διά σου, άγιε Άδωναΐ, τοΰ οποίου ή βασιλεία δια-
μένει είς όλων τών αιώνων τής αίωνιότητος, άμήν".

Περί τοΰ είδους τής ένεργείας

Ή Σελήνη νά είναι έν τή αυξήσει αυτής καί έν τώ πλήρει τοΰ I είδους, εί δυ- 95ν
νατόν, καί νά μήν είναι πυρροειδής, έρυθρά. Ό έργάτης νά είναι λείος καί κα- 5
θαρός έννέα ημέρες πριν άρχίση τό έργον, νά είναι έξομολογημένος καί κοι-
νωνισμένος, νά έχη τό σημειωθέν τής ήμέρας κάπνισμα, ήτοι εκείνης καθ' ην
ενεργεί. Νά έχη άγιασμα παρά τοΰ ιερέως, άγγεΐον πήλινον γέμον πυρός, τό
ένδυμα καί ή πεντάλφα καί όλα αυτά νά είναι κατά τό πρέπον καί τάς θρη-
σκευτικάς τελετάς άγιασμένα. Είς έκ τών μαθητών I νά φέρη τό πήλινον άγγεΐον 96Γ
πλήρες πυρός καί τά καπνίσματα. 'Άλλος νά φέρη τό βιβλίον, άλλος νά φέρη τό
ίμάτιον καί τήν πεντάλφαν, καί ό διδάσκαλος θέλει φέρη τό ξίφος139, έπί τοΰ
όποιου νά διαβασθή μία λειτουργία τοΰ άγιου Πνεύματος140, καί είς τό μέσον
αύτοΰ νά είναι γοαμμένον τό όνομα τοΰτο αγλά καί είς τό άλλο άκρον τό όνο-
μα τοΰτο f ον f, καί πορευόμενος πρός εκείνον τόν τόπον, όστις πρέπει νά 15
άγιασθή, νά λέγη άδιακόπως λιτανείας καί οί μαθηταί νά άνταποκρίνωνται. Καί
I όταν φθάσωσιν είς τόν τόπον, όπου θέλουν νά κάμουν τόν κύκλον, νά χαράξη 96ν
τάς γραμμάς τού κύκλου, ώς άνωτέρω έδείξαμεν. Καί άφοΰ τόν έκτελέση, νά
τόν ραντίση μέ άγιασμα λέγων "Ταντιεΐς με, Κύριε, ύσσώπφ" κ.τ.λ.

Ό δέ διδάσκαλος τής ήμέρας, πριν άρχίση τό έργον, καθαριζόμενος δι' 20
έγκρατείας καί νηστείας άπό πάσαν τρυφήν, έκείνην τήν ήμέραν, καθ' ην αρχί-
ζει τό έργον, ένδύεται ένδύματα καθαρά μέ τήν πεντάλφαν, μέ τά καπνίσματα
καί μέ τά λοιπά άναγκαΐα είς τοιοΰτον I έργον. Καί έμβαίνων είς τόν κύκλον, 97Γ
έπικαλεΐται βοηθούς τούς άγγέλους έκ τών τεσσάρων μερών τοΰ κόσμου, ήγουν
έκείνους όσοι δεσπόζουν έπί τών έπτά πλανητών έπτά ήμερών τής έβδομάδος, 25
έπί τών θεωριών καί τών μετάλλων, έκ τών όποιων τά ονόματα θέλεις ίδή είς τόν
τόπον του· καί γονυκλιτός κράζει όνομαστί είς βοήθειάν του τούς ρηθέντας
άγγέλους, λέγων "άγγελοι, οί προειρημένοι, έστέ πρός βοήθειαν τοΰ ζητήματος
μου καί πρός βοήθειάν μου είς όλας τάς ένεργείας καί είς όλα τά ζητήματά
μου". Μετά τό τοιοΰτον, θέλει I έπικαλεσθή είς βοήθειαν έκ τών τεσσάρων 97ν
μερών τοΰ κόσμου τούς άγγέλους, όσοι δεσπόζουν τόν άέρα κατ' έκείνην τήν
ήμέραν, καθ' ην ένεργεΐ, καί άφοΰ έπικαλεσθή είς βοήθειαν διαφορετικά κατά
τό είδος όλα τά ονόματα καί τά πνεύματα, όσα είναι γραμμένα πέριξ τοΰ κύ-
κλου, νά είπή "ώ έγώ, όλους σας έξορκίζω καί δεσμεύω είς τόν θρόνον τοΰ
Άδωναΐ, είς τό, άγιος ό Θεός, ισχυρός, άθάνατος, παράκλητος, άλφα καί ώμέ- 35
γα, καί είς τά τρία ταύτα άπόκρυφα ονόματα "άγλα - ον - τετραγραμμάτον",
σήμερον πρέπει νά I πληρώσετε τόν πόθον μου". Άφοΰ έκτελεσθοΰν αύτά, νά 98Γ
διαβάση τήν όρκομωσίαν τής ήμέρας, τήν σημειωθεΐσαν, καθ' ην κάμνει τό
έργον, ώς κατωτέρω ρηθήσεται. 'Εάν όμως είναι ενάντια καί άπειθή καί έτοιμα
είς έναντίωσιν κατά τής σημειωθείσης όρκομωσίας τής ήμέρας καί άμείλικτα 40
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τών προλαβουσών ικεσιών, τότε μεταχείρισθήτε τους ακολούθους εξορκι-
σμούς141 και τάς άράς.

'Εξορκισμός κατά τών έναερίων πνευμάτων
98ν "Ήμεΐς, οι πλασμένοι κατ' εΙκόνα I Θεοΰ καί προικισμένοι μέ τήν θείαν

5 αυτού δύναμιν καί δημιουργημένοι κατά θέλησιν αύτοΰ, διά τού παντοδυνάμου
καί ίσχυροΰ ονόματος τοΰ θεού "Ελ, τού ισχυρού καί θαυμαστού, σάς έξορκί-
ζομεν, (έδώ θέλει όνομάση τά πνεύματα, δσα θέλει, οί'ου βαθμού καί άν ώσι),
καί σάς προστάζομεν δι' έκείνου, δστις είπε καί έγένετο καί διά δλων τών ονο-
μάτων τοΰ Θεοΰ καί διά τοΰ ονόματος Άδωναΐ, Ελ, Ελοχίμ - Ελοχέ - Σαβαώθ -
99Γ Ετων - Εσκερεχί γεαχ - τετραγραμμάτον -1 σαδαΐ, Κυρίου, Θεοΰ, τοΰ ύψιστου,
σάς έξορκίζομε καί μετά δυνάμεως σάς προστάζομεν νά έμφανισθήτε δσον τά-
χος είς ημάς έδώ πλησίον τοΰ κύκλου, έν σχήματι ώραίω, ήγουν άνθρωπίνω, καί
χωρίς άσχημοσύνην ή μεταμόρφωσίν τινα. "Ελθετε σεις δλοι ούτως, δτι σας προ-
στάζομεν διά τοΰ ονόματος V και V, τό όποιον ήκουσεν ό 'Αδάμ καί έλάλησεν,
15 καί διά τοΰ ονόματος τοΰ Θεοΰ άγλά, τό όποιον ήκουσεν ό Λώτ καί έσώθη μέ
δλην του τήν οίκογένειαν, καί διά τοΰ ονόματος Ίώθ, τό όποιον ήκουσεν ό
99ν 'Ιακώβ I από τόν άγγελον, δστις μετ' αύτοΰ, καί έσώθη έκ τών χειρών τοΰ άδελ-
φοΰ του Ήσαΰ, καί διά τοΰ ονόματος άναφεξετών, τό όποιον ήκουσεν ό Ααρών
καί έγινεν ομιλητικός καί φρόνιμος, καί διά τοΰ ονόματος Σαβαώθ, τό όποιον
20 έκάλεσεν ό Μωσής καί όλοι οί ρύακες καί λάκκοι έκ τής γής Αιγύπτου μετε-
βλήθησαν είς αίμα, καί διά τού ονόματος εκερεχιέ ονιτόν, τό όποιον έκραξεν ό
100Γ Μωσής καί δλοι οί ρύακες έξέρασαν βατρακούς καί άνέβησαν είς I τά δώματα
τών Αιγυπτίων καταφθείροντες τά πάντα, καί διά τοΰ ονόματος έλιών, τό
όποιον έκάλεσεν ό Μωσής καί έγένετο χάλαζα, οία δέν έστάθη άπό καταβολής
25 κόσμου, καί διά τοΰ ονόματος Άδωναΐ, τό όποιον έκραξεν ό Μωσής καί έγένε-
το άκρίδες καί έφάνησαν έπί τής γής τών Αιγυπτίων καί κατέφαγον τά έναπο-
λειφθέντα άπό τήν χάλαζαν, καί διά τοΰ ονόματος Σσέμις άμαθεία, τό όποιον
έκραξεν ό 'Ιησούς Ναυή καί διεύθυνεν ό ήλιος τόν δρόμον του, διά τού όνόμα-
100ν τος άλφα καί I ώμέγα, τό όποιον έκραξεν ό Δανιήλ καί κατέβαλε τόν Βάελ και
30 τόν δράκοντα έφόνευσε, καί διά τοΰ ονόματος 'Εμμανουήλ, τό όποιον έψαλεν
ό Σιδράχ, Μισάχ καί Άβδεναγώ, οί τρεις παίδες είς τήν κάμινον τοΰ πυρός, καί
έσώθησαν, καί είς τό άγιος, καί είς τόν θρόνον τού Άδωναΐ, καί είς τό ό Θεός
ισχυρός, άθάνατος, παράκλητος, καί διά τών τριών τούτων μυστηριωδών ονο-
μάτων άγλα, όν, τετραγραμμάτον, σάς έξορκίζω καί διαμαρτύρομαι είς σάς καί
10Γ έπάνω είς όλα ταΰτα καί άλλα ονόματα Κυρίου τοΰ I παντοδυνάμου καί άληθι-
νοΰ Θεοΰ ήμών, είς σάς, οϊτινες διά τό άμάρτημά σας έστάθητε έρριμμένοι έξ
ούρανών είς τά καταχθόνια, σάς έξορκίζομεν καί άνδρείως σάς προστάζομεν
δι' έκείνου, όστις είπε καί έγένετο, τοΰ οποίου ύπακούωσιν δλα τά ποιήματα,
καί διά τής φοβεράς έκείνης τού Θεοΰ κρίσεως, καί διά τής ύαλίνου θαλάσσης,
40 τής πάσιν άγνώστου, ήτις εύρίσκεται ένώπιον τής θείας μεγαλειότητος πορευο-
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μένη ισχυρά, καί έπάνω είς έκεΐνα τά τέσσαρα θεία ζώα I τά προπορευόμενα
έμπροσθεν τοΰ θρόνου της θείας μεγαλειότητοςΙ καί τά όποια έμπροσθεν καί 10Γ
όπισθεν έχουσιν όμματα. Καί έπάνω είς τό πΰρ, τό όποιον ισταται πέριξ τοΰ
θρόνου αύτοΰ, καί έπάνω είς τούς άγιους εξ ούρανών άγγέλους Τ, καί έπάνω είς
έκείνην, ήτις τοΰ Θεοΰ έκκλησία καλείται ή άγια, καί έπάνω είς τήν μεγαλωτά- 5
την τοΰ παντοδυνάμου Θεοΰ σύνεσιν. Σας έξορκίζω άνδρείως νά έμφανισθήτε
ήμΐν έδώ, έμπροσθεν τοΰ κύκλου, πρός άποπλήρωσιν τοΰ θελήματος ήμών έν
πάσι κατά τήν άρέσκειαν ήμών είς τόν θρόνον Βαλδαχία καί έπί τοΰ I ονόματος 102Γ
τούτου Γριμεούμματον, τό όποιον έκραξεν ό Μωσής καί έβυθίσθησαν είς τά βά-
θη τής άβύσσου Οδαθάν, Λοράχ καί Αβειρών, καί είς τήν άρετήν τούτου τοΰ 10
ονόματος Γριμεούμματον, έπικαλούμενοι πάσαν τήν στρατιάν τοΰ ούρανοΰ,
σας καταρώμεθα ύσάς, σας άφαιροΰμεν πάν άξίωμα έκ παντός τόπου καί
πάσαν χαράν σας καί σας προσδιορίζομεν καί σας άποστέλλομεν ύσάς είς τά
βάθη τής άβύσσου καί είς τό πΰρ τό αίώνιον καί είς τόν λάκκον τόν πύρινον καί
τραφώδη έως τής εσχάτης ήμέρας τής I κρίσεως, έάν ίσως τώρα άμέσως δέν 102ν
έμφανισθήτε έδώ έμπροσθεν τοΰ κύκλου, έμπροσθεν ήμών πρός άποπλήρωσιν
τοΰ θελήματος ήμών έν πάσι. "Ελθετε διά τών ονομάτων τούτων Αδωναΐ, Σα-
βαώθ, Αδωναΐ, Αμιορέμ, έλθετε, προστάζει ύσάς ό Αδωναΐ, Σαδαΐ, ό βασιλεύς
τών βασιλευόντων, ό παντοδύναμος καί φοβερός, άπό τοΰ οποίου τάς δυνάμεις
δέν ήμπορεΐ νά έκφύγη κανέν ποίημα, καί είς ύσάς αι γενήτε ποιήματα ύπενα- 20
ντίφ δέν ύπακούσετε καί δέν έλθητε έμπροσθεν τούτου τοΰ κύκλου ομιλητικοί.
Ετοιμάζεται I μετά ταΰτα άμέσως μία πτώσις θλιβερά καί πλήρης κλαυθμών 103Γ
καί έν πΰρ αίώνιον καί άσβεστον. "Ελθετε λοιπόν έν ονόματι τοΰ Αδωναΐ, Σα-
βαώθ, Αδωναΐ, Αμισοράμ, έλθετε, έλθετε, τί άργήτε; Σπεύσατε, σάς προστάζει ό
Αδωναΐ, Σεδαΐ, ό βασιλεύς τών βασιλευόντων "Ελάτι, Γιτεΐς - αδγια, χύν, γέν, 25
μινοδέλ, άχαδάν, Βαΰ, Βαά, εΰ -χαα, ευά, εξατ, υ έλ, έλ, άμύ, χάου, χάου, χάου,
Βά, Βά, Βά"142.

Προσευχή πρός τόν Θεόν, ήτις πρέπει νά λεχθή είς τέσσαρα μέρηΙ τοΰ κό- 103ν
σμου έν τω κύκλψ: "αμοραλε, Γανεχά, λατισέν, Γάβούρ, Γανεχά, λατιστέν, εσχά,
αλαδιά, άλφα καί ωμέγα, λαύστέ, αριστόν, Αδωναΐ, πολυέλεε, ούράνιε πάτερ, 30
ϊλεως γενοΰ μοι τω άμαρτωλφ, λάμψον έν έμοί τω υίώ σου έν τή ημέρα ταύτη,
άν καί άνάξιος ειμί, τόν βραχίονα τής παντοδυναμίας σου έναντίον τούτων τών
λίαν άπειθών πνευμάτων, διά νά γίνω μέ τό θέλημά σου αύτόπτης τών θείων
έργων σου, διά νά δυνηθώ νά φωτισθώ μέ όλην τήν σύνεσιν καί πάντοτε νά
ύμνώ καί νά δοξολογώ τό όνομά σου μετ' εύλαβείας,Ι σέ ικετεύω καί σέ έπικα- 104Γ
λοΰμαι είς βοήθειαν όπως τά πνεύματα ταΰτα, τά όποια κράζω, είς τήν κρίσιν
σου νενικημένα και δέσμια, ένωμένα νά παρρησιασθοΰν καί άληθεΐς άπολογίας

1 τό προπορευόμενον cod.
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νά δώσουν είς δσα τά έρωτήσω. Καί νά μας δώσουν καί νά μας φέρουν έκεΐνο,
τό όποιον δι' έμοΰ ή δι' ήμών θέλουν προσταχθή χωρίς νά βλάψουν κατά τι
κανέν ποίημα, χωρίς νά φθείρουν, χωρίς νά τρίζουν καί μουρμουρίζουν ένα-
ντίον έμοΰ καί τών οπαδών μου, ή άλλο οποιονδήποτε ξένον ποίημα νά βλά-
104ν ψουν καί κανένα143 νά μή τρομάξουν,I άλλ' είς δλας τάς θελήσεις μου, δσας τά
προστάξω, νά είναι ΰπήκοα". Τότε στεκόμενος είς τήν μέσην τοΰ κύκλου, νά
κρατή τήν χείρα πλησίον τής πεντάλφας καί νά είπή: "Τά διά τής πεντάλφας
του Σολομώντος προσκεκλημένα νά μέ δώσουν τήν άληθή άπολογίαν". Μετά
τοΰτο νά είπή: "μπεραλανεντζής, μπαλδαχιεντζής, παουμαχία καί άπολογία,
10 σεδέλ, διά τών δυναστειών καί δυνάμεων τών μεγαλωτάτων καί τών κρατού-
ντων τών ισχυρών γένιο, λιαχιδέκ, μινίστρων τοΰ θρόνου τοΰ ταρτάρου Ταντά-
105Γ νη I καί τών πρωτευόντων άγγέλων τοΰ θρόνου τής άπολογίας Κοχορτα νονα,
εγώ ύσάς κράζω είς βοήθειαν, καί έπικαλούμενος είς βοήθειαν, σάς έξορκίζω
καί, ενισχυμένος ών μέ τάς δυνάμεις τής πρώτης μεγαλειότητος, μετά δυνάμεως
15 προστάζω δι' έκείνου, δστις είπε καί έγένετο καί τού όποιου ύπακούωσιν δλα
τά ποιήματα καί διά τοΰ άνεκφράστου τούτου ονόματος τετραγραμμάτον.
έτεΐς, Γιαχοβά, έν τω όποίω έπλάσθη ό ξωδ, δλος, τό όποιον άκούομεν άφανί-
ζοντα δλα τά στοιχεία. Διά τοΰτο εύθύς καί άνευ άναβολής καί έγκαταλιπόντα
105ν μακράν κάθε περισπασμόν, νά I έλθετε άπ' δλα τά μέρη τοΰ κόσμου καί μέ λό-
20 γον δι' δλα δσα σάς έρωτήσω νά μέ άποκριθήτε καί νά έλθήτε είρηνοποιά φαι-
νόμενα καί ομιλητικά, τώρα, χωρίς άργηταν έμφανιζόμενα, δσα ποθούμεν,
όρκωμένοι διά τοΰ ονόματος τοΰ άϊδίου ζώντος καί άληθινοΰ Θεού ελιορέμ καί
έκτελοΰντες τάς προσταγάς ήμών, στέκοντες παρόν σεις, πάντοτε, μέχρι τού τέ-
λους τής μελέτης μου, φαινόμενοι καί ομιλητικοί μέ ημάς, μέ λόγον καταληπτόν
25 είς ήμάς καί άναμφίβολον".

Αί όπτασίαι καί τά φαντάσματαΙ
106Γ "Επειτα, έκτελεσθέντων δλων τούτων τών άνωτέρω, ώς εικός, θέλουν φανή
άπειράριθμοι όπτασίαι καί φαντάσματα άλαλάζοντα έν όργάνοις καί έν παντί
ε'ίδει μουσικής144. Καί τοΰτο γίνεται διά νά έξυπασθοΰν οί οπαδοί καί νά φύ-
30 γουν άπό τόν κύκλον, έπειδή κατά τοΰ διδασκάλου τίποτε δέν ήμποροΰν νά κά-
μουν.

Μετά τοΰτο θέλεις ίδή άπειρους άκοντιστάς μέ άναρίθμητον πλήθος άγριων
θηρίων τρομακτικών145, τά όποια τόσον συμπνέουν έκ συμφώνου, ώς έάν νά
106Τ ήθελαν νά καταπίωσιν τούς οπαδούς καί πάλιν παντελώς νά μή φοβώνται.Ι Τό-
35 τε ό ιερεύς ή ό διδάσκαλος, βάζων τήν χεΐραν έπί τής πεντάλφας, λέγει- "Νά
φύγη έντεΰθεν ή άδικία σας διά τής δυνάμεως τής σημαίας τοΰ Θεοΰ". Καί τό-
τε άναγκάζονται τά πνεύματα νά ύπακούσουν τόν διδάσκαλον καί τίποτε άλλο

30 έπειδή: έποπί cod.
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δέν βλέπουν οί οπαδοί. Μετά ταΰτα ό έξορκιστής, κρατών τήν χείρα πλησίον
τής πεντάλφας, νά είπή· "Ιδού ή πεντάλφα τοΰ Σολομώντος, τήν οποίαν έφερεν
παρρησία έμπροσθεν σας. Ιδού τό ύποκείμενον τοΰ έξορκιστοΰ είς τήν μέσην
τοΰ έξορκισμοΰ, όστις καί λίαν καλώς παρά Θεοΰ ένισχυμένος,Ι χωρίς φόβον, 107Γ
μετ' έπιστασίας, όστις πλήρης δυνάμεως ύσάς έξορκίζων σάς έκάλεσεν καί σας 5
καλεί. "Ελθετε λοιπόν εύθύς διά τής δυνάμεως τών ονομάτων τούτων ύέ σα-
ραΰε, άΰε, σαραΰέ, άΰε - σαραΰέ. Νά σπεύσητε νά έλθήτε διά τών ονομάτων τών
αιωνίων τοΰ ζώντος καί άληθινοΰ Θεοΰ, έλωΐ, άρχιμέ, ραβούρ, καί διά ταύτης
τής παρούσης πεντάλφας, ήτις έπάνω σας μετά δυνάμεως έξουσιάζει, καί διά
τής δυνάμεως τών ούρανίων πνευμάτων τών κυρίων ήμών καί διά τοΰ ύποκει- 10
μένου τοΰ έξορκιστοΰ όρκωμένοι σπεύσατε νά έλθήτε καί νά ύπακούσητε τόν
διδάσκαλόν σας,Ι όστις ονομάζεται Όκτάνομος146. Ταΰτα έκτελέσας, νά συρίζη 107ν
είς τέσσαρα μέρη τοΰ κόσμου καί θέλει ίδή εύθύς κινήματα μεγάλα, καί όταν τά
ίδή, νά είπή· "Τί άργήτε; Τί άναβάλλετε, τί κάμνετε; Έτοιμασθήτε καί ύπακού-
σητε τόν διδάσκαλόν σας έν ονόματι τοΰ Κυρίου Μπαθαθ Βαχάτ, διά τοΰ 15
Άβράκ, φθάνοντες ταχύ διά τόν άπεόρ, διά τόν άβειρών". Τότε άμέσως θέλουν
έλθη μέ τό καθ' έαυτό είδος τους. Καί όταν τά ίδής πλησίον τοΰ κύκλου, δειξον
είς αύτά τήν πεντάλφαν σκεπασμένην μέΙ σινδόνι, τήν οποίαν άποκαλύπτων 108Γ
είπε- "Ιδού ό συμπερασμός σας, νά μή θελήσετε νά είσθε παρήκοοι". Καί εύθύς
θέλεις τούς ίδή είς μίαν όψιν είρηνικήν καί θέλουν σέ είπή· "Ζήτησον ο,τι θέλεις, 20
έπειδή ημείς ε'ίμεθα έτοιμοι νά πληρώσωμεν όλας τάς προσταγάς σου, ότι ό Κύ-
ριος είς τοΰτο μας έπιζύγωσεν". Όταν δέ έμφανισθοΰν τά πνεύματα ή οί άρχη-
γοί οί λίαν εύγενεις, νά είπή "Έπειδή ύσάς έκάλεσα δι' έκείνου, είς τόν όποιον
κάμπτει πάν γόνυ τών τε ούρανίων καί τών έπιγείων καί τών καταχθόνιων, είς
τοΰ οποίου τήν παλάμην I κείτονται όλαι αί βασιλειαι τών βασιλέων, ούτε είναι 108ν
κανείς, όστις νά δυνηθή νά έναντιωθή είς τήν μεγαλειότητά του, διά τοΰτο καί
σας δεσμεύω ύσάς, ότι έμπροσθεν τοϋ κύκλου φανεροί, ομιλητικοί, νά διαμείνε-
τε καί σταθεροί, ούτε νά άναχωρήσετε χωρίς τήν άδειάν μου έως ότου άδόλως
καί λέγοντες τήν άλήθειαν θέλετε άποπληρώση τό θέλημά μου διά τής δυνάμε-
ως τής ισχύος έκείνης, ήτις τής θαλάσσης έβαλεν όριον, τό όποιον νά παρέλθη 30
δέν ημπορεί, καί διά τοΰ νόμου τής δυνάμεως έκείνης δέν παραβαίνει τά όριά I
της, ήγουν διά τοϋ νόμου τοϋ ύψιστου Θεοΰ, τοΰ βασιλέως καί Κυρίου, όστις 109Γ
έκτισε τά πάντα, άμήν". Τότε νά ποοστάξης δ,τι θέλεις καί θέλει γενή. Μετά
τοΰτο άπόλυσον αύτά ούτω πως: ί* "Εις τό όνομα τοΰ Πατρός f καί τοΰ

Υίοΰ ί καί τοΰ Άγιου Πνεύματος ύπάγετε έν ειρήνη είς τούς τόπους σας καί 35

ειρήνη νά είναι μεταξύ ήμών καί ύμών καί νά είσθε έτοιμοι νά έλθήτε όταν κρα-
χθήτε"147. Αύτά είναι όσα είπεν ό Πέτρος Ιέξαπανώ περί τών μαγικών στοιχείων.

7 ονομάτων: όμάτων cod.
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109ν Διά νά ημπορής δέ εύκολώτερα νά γνωρίσης αιτίας τοΰ κύκλου,I θέλω σέ
δείξη τήν περιφέρειαν έκείνην, ήγουν έάν τις θελήση τόν καιρόν τής ανοίξεως
περί τήν μίαν ώραν τής ήμέρας, τήν Κυριακήν, νά κάμη τόν κύκλον, θέλει είναι
έν σχήματι τω άκολούθω. "Επεται ό κύκλος... (σχήμα f).

5 Μελετήματα ήμέρας Κυριακής

Ό άγγελος τής ήμέρας τής Κυριακής καί ή σφραγίς αύτοϋ, ό πλανήτης
αύτοΰ καί τό σημεΐον τοΰ πλανήτου τοΰ τρίτου ούρανοΰ

tôu Μιχαήλ

■*- καχεν

Έτσι είναι αύτό καχενΙ
110r 1. Οί άγγελοι τής ήμέρας τής Κυριακής: Μιχαήλ, Δαρδιήλ, Χουρατάπελ.
10 2. Οί άγγελοι τοΰ άέρος, όσοι δεσπόζουν τήν ήμέραν τής Κυριακής: Βαρκάν,

ρέξ (βασιλεύς). Οί λειτουργοί αύτοΰ: "Τούς - Άνδάς - Τζινάπαλ".

Ό άήρ148, τοΰ όποιου ύπακούουν οί έναέριοι άγγελοι οί άνωτέρω: Βορέας.
Οί άγγελοι τοΰ τετάρτου ούρανοΰ, οϊτινες δεσπόζουν τήν ήμέραν τής Κυ-
ριακής καί οί όποιοι πρέπει νά κραχθοΰν άπό τά τέσσαρα μέρη τοΰ κόσμου:
110ν Άπό άνατολάς:Ι Σαμαήλ, Μπατζαήλ, Ατίλ, Γαβριήλ, Βιονοτραπά.
Άπό άρκτου: Αϊήλ, Ανιήλ, Αγιουήλ, Μασγαπριήλ, Σαπιήλ.
Άπό μεσημβρίας: Χαπουδιήλ, Μακασιήλ, Καρσιήλ, Ναρομιήλ.
Τό κάπνισμα τής ήμέρας τής Κυριακής: Σανδιαλούμ, Ρουπρούμ.

Όρκωμοσία τής Κυριακής τής ήμέρας
20 "'Ομνύω καί ένισχύομαι έν ονόματι σας, άγγελοι Θεοΰ, τοΰ ισχυρού καί I

11Γ άγιου, έν ονόματι τοΰ Άδωναΐ, έϊά, έϊέ, έϋά, δστις είναι εκείνος, ό όποιος ήν, έστί
καί έσται τζιε, ασπραϊέ καί έν ονόματι τοΰ Σαδαΐ, Καδδόσυ, Καδδώσυ, Καδό-
συ, δστις κατοικεί άνω έπί τών Χερουβείμ καί έν τω ονόματι τώ μεγάλω τού ιδί-
ου Θεού τοΰ ίσχυροΰ καί δυνατοΰ καί όστις είναι άνυψωμένος ύπεράνω όλων
25 τών ούρανών - έϊέ - σαραϊε, τοΰ κτιστού τών αιώνων, δστις έδημιούργησε τόν
κόσμον, τόν ούρανόν, τήν γήν, τήν θάλασσαν καί πάντα τά έν αύτη τήν πρώτην
11Γ ήμέραν καί έσφράγισεν αύτά μέ τό άγιον όνομα I τού φαά, καί έν ονόματι τών
άγιων άγγέλων, οϊτινες δεσπόζουν είς τήν τετάρτην τάξιν καί λειτουργοΰν.
'Ενώπιον τοΰ παντοδυνάμου Σαλαμι, άγγέλου τοΰ μεγάλου καί έντιμου, καί διά
30 τοΰ ονόματος τοΰ άστέρος, δστις είναι ό "Ηλιος, καί έπί τοΰ σημείου αύτοΰ καί
διά τοΰ άπεριορίστου ονόματος τοΰ Θεοΰ τοΰ ζώντος, καί δι' δλων προρρηθέ-
ντων ονομάτων, σέ όρκίζω, μέγα άγγελε Μιχαήλ149, δστις είσαι ταγμένος άνώ-
τερος έπί τής ήμέρας τής Κυριακής. Καί διά τοΰ ονόματος Άδωναΐ τοΰ Θεοΰ
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τοϋ Ισραήλ,I όστις έπλασε τόν κόσμον καί ό,τι είναι έν αύτώ, διά νά ένεργήσης 112Γ
υπέρ έμοϋ καί νά άποπληρώσης πάν ζήτημα μου κατά τήν θέλησιν καί έκλογήν
μου έν τω έργω καί υποθέσει μου" (καί έδώ νά είπής τό έργον καί τήν ύπόθεσίν
σου, νά είπής έκτός τούτου διά ποιον τέλος κάμνεις τούτο διά όρκομωσίας).

Τά έναέρια πνεύματα ήμέρας τής Κυριακής ύπόκεινται είς τόν άνεμον Βο- 5
ρέαν. Διά τής ιδιότητος αύτών ήμπορεΐς νά άπολαύσης χρυσίον, λίθους πολυτι-
μήτους, πλοϋτον, χάριν, εύθυμίαν. Τάς I δυσμενείας τών έχθρών ήμπορεΐς νά ιΐ2ν
διαλύσης, νά άπονέμης τιμήν είς τούς άνθρώπους, νά είναι μεταξύ άλλων έντι-
μος, νά έπιφέρης είς τό μέσον άσθενείας καί νά τάς έξολοθρεύσης150.

Τά οικεία εϊδη τών πνευμάτων τοϋ ήλιου τής Κυριακής είναι φαΐνον ώς έπί 10
τό πλείστον μέ σώμα αίματώδης, μέγα καί πλήρες καί μέ χρυσόμορφον όψιν βε-
βαπτισμένην έν αί'ματι. Τό κίνημά τους είναι ή έρυθρότης τοϋ ούρανοΰ, τό ση-
μεΐον τους είναι νά κινού<ν> τόν ιδρώτα είς I τόν προσκαλοΰντα. 113Γ

Τά δέ μερικώτερα ε'ίδη είναι: βασιλεύς κρατών σκήπτρον πορευόμενος έφιπ-
πος (καβαλλάρης), έπί λέοντος πετεινός, βασιλεύς μέ διάδημα, μέ ένδυμα κρό- 15
κου ή χρυσίου, βασίλισσα μέ σκήπτρον, σκήπτρον τοϋ όρνέου, λέων μέ ούράν.

Μελετήματα τής Δευτέρας
Ό άγγελος τής Δευτέρας, ή σφραγίς αύτοΰ, ό πλανήτης αύτοΰ, καί τό σημεΐον
τοΰ πλανήτου καί τό όνομα τοΰ πρώτου ούρανοΰ. Γαβριήλ I σχημ. δ Σαμαΐδ. 113Υ

Jfiff? /M â?fC£r

Οί άγγελοι τής Δευτέρας: Γαβριήλ - Μιχαήλ - Σαμαήλ. 20

Οί άγγελοι τοΰ άέρος τοΰ δεσπόζοντος τήν ήμέραν τής Δευτέρας: "άρκάν,
ρήξ (βασιλεύς).

Λειτουργοί αύτοΰ: Μπιλέτ, Μίσσαπού, Αμπουτζαχά.

Ό άήρ είς τόν όποιον ύπόκεινται οί άνωτέρω έναέριοι άγγελοι: Ζέφυρος. Οί
άγγελοι τοΰ πρώτου ούρανοΰ οί δεσπόζοντες τήν ήμέραν τής Δευτέρας, οί 25
όποιοι πρέπει νά I κραχθοΰν έκ τών 4 μερών τοΰ κόσμου. Άπό άνατολών: Γα- 114Γ
βριήλ, Σαβριήλ, Μαδιήλ, Δαμιήλ, Γιαναήλ. Άπό δυσμών: Σακχιήλ, Τζαμιήλ, Χα-
παϊήλ, Μπακαναήλ, Κοραπιήλ. Άπό άρκτου: Τηαάλ, Οβαέλ, Βαλνούμ, Μπαχήλ,
Μπαλαΐ, Χουμαστράν. Άπό μεσημβρίας: Κουρανιήλ, Διαπριήλ, Διαργουϊήλ,
Χανοΰν, Αναΐλ, Βετουήλ. 30

Τό κάπνισμα τής Δευτέρας: άλόη.

Όρκισμός τής Δευτέρας I
"'Ομνύω καί ένισχύομαι έν ονόματι σας, άγγελοι ισχυροί καί άγαθοί, έν όνό- 114¥
ματι τοΰ Άδωναΐ, Άδωναΐ, Άδωναΐ, αϊέ, εϊέ, εϊέ, Καδδόσυ, Καδόσυ, Καδόσυ,
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ακχίμ, ακχίμ, ακχίμ, Là ιά, τοΰ ίσχυροϋ ιά, δστις έπεφάνη εις τό όρος τοΰ Σινά εν
τή δόξη τοΰ βασιλέως Άδωναΐ, Σαδαΐ, Σαβαώθ, Ανατάί, ίά, ίά, Μααπούμ, ίεΐά,
δστις τήν Δευτέραν ήμέραν έκαμε τάς θαλάσσας, τούς λάκκους καί δλα τά ύδα-
τα, άλλα ύπεράνω τών ούρανών και άλλα έπί τής γής, καί έσφράγισεν είς τόν
115Γ βυθόν τήν θάλασσαν I μέ τό ύψιστον ονομά του καί τό δριον, τό όποιον τής έβα-
λε, δέν θέλει τό παρέλθη151. Καί διά τών ονομάτων τών άγγέλων, οϊτινες δεσπό-
ζουν είς τήν πρώτην τάξιν, οί όποιοι ύπουργοΰν τω Ορφανιήλ, άγγέλω τω δυ-
νατά», άνδρείψ καί έντίμω. Καί διά τοΰ ονόματος τοΰ άστρου, δπερ έστί ή Σελή-
νη, καί διά τών προρρηθέντων ονομάτων, έπάνω σού ομνύω δηλαδή Γαβριήλ,
10 όστις είσαι ταγμένος άνώτερος έπί τής ήμέρας τής Δευτέρας, ήτις είναι ή δεύτε-
115ν ρος, διά νά ένεργήσης ύπέρ έμοΰ καί νά άποπληΙρώσης" κ.τ.λ. ώς προείπαμεν
είς τήν όρκομωσίαν τής Κυριακής, ί'δε έκεΐ.

Τά έναέρια πνεύματα τής Δευτέρας ύπόκεινται είς τόν Ζέφυρον, όστις είναι
ό άήρ τής Σελήνης.

15 Ή ίδιότης αύτών είναι νά άπολαύσης άργυρον (άσήμι), νά μεταφέρης πράγ-

ματα άπό ένα τόπον είς άλλον, ίππους γοργούς (εύκινήτους), τών προσώπων τά
ένεστώτα καί παρελθόντα μυστήρια νά άποκαλύψης (ξεσκεπάσης) κ.τ.λ.Ι
116Γ Σχήμα ε.

Θέλουν φανή ώς έπί τό πλείστον μέ έν σώμα χονδρόν, πλατύ, μέγα, άπαλόν
20 καί φλεγματικόν, μέ όψιν νέφους σκοτεινού καί ομιχλώδης152, μέ μορφήν φου-
σκωμένην, μέ όμματα έρυθρά (κόκκινα) καί ύδατώδη (ύγράς), μέ κεφαλήν φα-
λακράν, μέ οδόντας άγριοχοίρου153. Τό είδος των είναι ώς καί ό μέγας κλύδων
τής θαλάσσης, διά σημεΐον τους θέλει φανή μία ραγδαία βροχή πλησίον τοΰ κύ-
116ν κλου. Τά δέ μερικώτερα είδη είς ταΰτα ... βασιλεύς άκοντίζων I έφιππος έπί δορ-
25 κάδος, ένδυμα πράσινον καί άργυροΰν, μικρόν παιδίον, σαΐτα, γυνή κυνηγετική
μέ τόξον καί σαΐται, άγελάδα, ζαρκάδι, χήνα.

Μελέτημα ημέρα τής Τρίτης
Ό άγγελος τής Τρίτης, ή σφραγίς αύτοΰ, ό πλανήτης του καί τό σημεΐον, τό
όποιον δεσπόζει έπί έκείνου τοΰ πλανήτου, καί τό όνομα τοΰ πέμπτου ούρανοΰ.
30 Σαμαήλ

σχήμα στ'

Q&s&i,.

117r Άγγελοι τής Τρίτης:Ι Σαμαήλ, Σαταήλ, Αμαπιήλ. Εναέριοι άγγελοι οί δε-
σπόζοντες ήμέραν τήν Τρίτην: Σαμάξ, ρήξ (βασιλεύς).

Λειτουργοί: Καρμαξ, Ισμολί, Σατφράν. Ό άήρ είς τόν όποιον ύπόκεινται οί
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άνωτέρω εναέριοι άγγελοι (Οουποολάνους). 'Άγγελοι τοϋ πέμπτου ούρανοΰ, οί
δεπόζοντες τήν Τρίτην καί οϊτινες πρέπει νά προσκληθούν άπό τών 4 μερών τοΰ
κόσμου:

Άπό άνατολών. Φριαγουέ, Αναήλ, Δαμαήλ, Κακράς, Αρραγωί.1

Άπό δυσμών: Λάμα, Ασταγνά, Αοπγουΐν, Σουγκάς, Ιαξάλ, Ιζιαήλ, Ιριήλ. 117ν

Από άρκτου: Μπαχουμήλ, Χινιήλ, Ραϊήλ, Σεραφιήλ, Ματιήλ, Φραξιήλ.

Άπό μεσημβρίας: Σακριήλ, Ιανιήλ, Γκαλεήλ, Οσαήλ, Βιανουήλ, Γαλιήλ.

Τό κάπνισμα τής Τρίτης: πίπερις154.

Όρκομωσία τής Τρίτης. "'Ομνύω καί ένισχύομαι έν ονόματι σας, άγγελοι
ισχυροί καί άγιοι, διά τοϋ ονόματος ιά, ιά, ιά, έ - έ - έ - βά - χί - χί - χά - χά -1 χά 118Γ
- βά - βά - βά - αι - αι - άϊέ - άϊέ - άϊέ - ελ - άΐ. ελίτρα - ελω'ίμ - ελωΐμ - καί διά τοΰ
ονόματος τής ιδίας τοΰ Θεοΰ ένεργείας, όστις τό ύδωρ έκαμε νά φανή ξηρά, καί
τήν ώνόμασεν γήν καί έξ αύτής προήξε τάς δρΰς, τά δένδρα καί τά χόρτα, καί
έσφράγισεν αύτήν άνωθεν μέ τό πολύτιμον, έντιμον, φοβερόν καί άγιον όνομά
του, καί διά τών ονομάτων τών άγγέλων, οιτινες δεσπόζουν είς τήν πέμπτην τά- 15
ξιν, οί όποιοι λειτουργούν άγγέλω Ανινωΐ, τω μεγάλω, ίσχυρώ, δυνατω I καί 118ν
έντίμω, καί διά τοΰ ονόματος τοΰ άστέρος, όστις είναι ό Ερμής, καί διά τών
προρρηθέντων ονομάτων, ομνύω έπάνω σου Σαμαέλ, μέγα άγγελε, όστις είσαι
ταγμένος έπί τής ήμέρας τής Τρίτης, καί διά τοΰ ονόματος Αδωναΐ τοϋ ζώντος
Θεοΰ καί άληθινοΰ, διά νά ένεργήσης ύπέρ έμοΰ καί άποπληρώσης τόν πόθον 20
μου" κ.τ.λ., ώς ελέχθη τήν ήμέραν τής Κυριακής.

Τά έναέρια πνεύματα τής Τρίτης ύπόκεινται είς τόν Όουπσολάνον. I Ή ίδιό- 119Γ
της αύτών είναι άρκετή νά κάμη πολέμους, θανάτους, φόνους καί όχυρώματα.
'Ακόμη καί δύο χιλιάδες στρατιωτών νά δώση θάνατον, άσθένειαν, άδυναμίαν
καί ύγιείαν νά χαρίση. Τά οικεία ε'ίδη τών πνευμάτων τής Τρίτης είναι τά άκό- 25
λουθα: Είς διεξοδικόν διάστημα θέλουν φανή μέ μίαν όψιν χολερικήν καί λίαν
άσχημον, μέ πρόσωπον έρυθροβαφές, μέ κέρατα, σχεδόν όλα, έλάφου καί μέ
όνυχας γρυπός, μυκώνται ώς οί άγριοι ταύροι155. Τό κίνημά τους είναι ώς τού
φλέγοντος πυρός, τό σημεΐον τό όποιον φέρουν πλησίον I τοϋ κύκλου είναι 119ν
τούτο, ήγουν άστραπαί καί βρονταί. 30

Τά μερικώτερα ε'ίδη είναι ταΰτα: βασιλεύς ένοπλος (άρματωμένος), έφιππος
έπί λύκου, ένδυμα κόκκινον, άνήρ ένοπλος, έριον (μαλλίον), γυνή κρατοϋσα
άσπίδα είς τό ύπογάστριον, ώς έπί τό πλείστον τράγος, ϊππος, έλαφος.

Μελέτημα ήμέρα Τετράδης
Ό άγγελος τής Τετράδης, ή σφραγίς αύτοϋ, ό πλανήτης του, τό σημεΐον τό 35
όποιον έξουσιάζει έκεΐνον τόν πλανήτην καί τό όνομα τοΰ I δευτέρου ούρανοΰ: 120Γ
Ραφαήλ.

21 έδέχθη cod. 26 διαξοδικόν cod.
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σχήμα ζ' Ά V

'Άγγελοι τής Τετράδης: Ραφαήλ, Μιήλ, Σεραφιήλ. 'Άγγελοι οί δεσπόζοντες
τόν άέρα τής Τετράδης: Μαδιάδ ή Μοδιάδ, Ρερέ. Λειτουργοί: Σουγουϊνάς, Σαλ-
5 λαλές. Ό άήρ είς τόν όποιον υπόκεινται οί άνωτέρω έναέριοι άγγελοι: 'Αφρικα-
νό* νός. I 'Άγγελοι τοΰ δευτέρου ούρανοΰ, οί δεσπόζοντες τήν ήμέραν τής Τετράδης
καί οιτινες πρέπει νά προσκληθοΰν έκ τών τεσσάρων μερών τοΰ κόσμου:

Άπό άνατολών: Ματλαΐ, Ταρμιήλ, Τηπαραποράτ.

Άπό δυσμών: Ιερασκουέ, Μιτρατών.
10 Άπό άρκτου: Γαήλ, Ραήλ, Ιαριαχήλ, Βεναχήλ, Βελήλ, Άπβκδν, Χουρνουήλ.

Άπό μεσημβρίας: Μιλιήλ, Ναλάτα, Μπαπίλ, Γαλουήλ, Βήλ, Λατουήλ. I
121Γ Τό κάπνισμα ήμέρας τής Τετράδης: μαστίχη156.

Όρκομωσία ημέρα τής Τετράδης: "Όρκίζω ύσάς καί ένισχύομαι έν ονόματι
σας, άγγελοι 'ισχυροί, άγιοι καί δυνατοί, έν ονόματι τοΰ ισχυρού, φοβερωτάτου
15 καί εύλογητοΰ ίά, Άδωναΐ, έλωΐμ, Σαδαΐ, Σαδαΐ, Σαδαΐ, εϊέ, έϊέ, εϊέ, άσαμιέ,
άσσαριέ, καί έν ονόματι Άδωναΐ, τοΰ Θεοΰ τοΰ 'Ισραήλ, όστις έδημιούργησε
τούς μεγάλους φωστήρας πρός διαστολήν τής ήμέρας άπό τήν νύκτα, καί διά
12Γ τών ονομάτων όλων τών άγγέλων, οϊτινες I ύπουργοϋν είς τήν δευτέραν τάξιν
έμπροσθεν τοΰ άγγέλου Τέτρα, τοΰ μεγάλου, ίσχυροΰ καί δυνατοΰ. Καί διά τοΰ
20 ονόματος τοΰ άστέρος, όστις είναι ό Ερμής, καί διά τοΰ ονόματος τής
σφραγΐδος, ήτις σφραγίζεται μέ τό παντοδύναμον καί πανέντιμον όνομα Καδί,
όλων τών προρρηθέντων ονομάτων, έπάνω σου 'Ραφαήλ καί μέγα άγγελε
ομνύω, όστις είσαι ταγμένος άνώτερος έπί τής ήμέρας τής Τετάρτης, καί διά τοΰ
122Γ ονόματος τοΰ άγιου τών πνευμάτων, τά όποια ήσαν είς τό μέτωπον I τοΰ Άα-
25 ρών, ιερέως τοΰ πλάστου τοΰ ύψιστου, καί διά τών ονομάτων τών άγγέλων, οιτι-
νες ένισχύθησαν έν τή χάριτι τοΰ Σωτήρος. Καί διά τοΰ ονόματος τοΰ θρόνου
τών ζφων, τών έξαπτερύγων, διά νά ένεργήσης ύπέρ έμοΰ" κ.τ.λ., ώς ε'ίρηται
τήν ήμέραν τής Κυριακής.

Τά έναέρια πνεύματα τής Τετράδης ύπόκεινται είς τόν Άφρικ, ή ίδιότης
30 αύτών είναι άρκετή νά δώση όλα τά μέταλλα, όλα τά γήϊνα, τά ενεστώτα καί τά
122ν μέλλοντα I νά ξεσκεπάση, τούς κριτάς νά ήμερώση, νά κάμη νίκας είς πολέμους,
όλας τάς δοκιμασίας τών τεχνών καί όλας τάς ιδέας, τάς χαλασμένας (έφθαρ-
μένας), λησμονησμένας καί χαμένας, νά τάς άνανεώση καί νά τάς διδάξη. Νά
ήξεύρη τά έκ στοιχείων σύνθετα σώματα, μέ ύπόθεσιν νά μεταβάλη αύτά τό έν
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εις άλλο157. Νά δώση άοθενείας καί ύγείαν, τούς πτωχούς νά άνυψώση καί τούς
άνυψωμένους νά κατεβάση. Νά δεσμεύση πνεύμα ή πνεύματα I καί πάλιν νά τά 123Γ
λύση. Νά άνοιξη κλειδωνίας καί μοχλούς. Τά τοιαύτα πνεύματα δχι έκ τής άπε-
ριορίστου δυνάμεώς των κάμνουν καί έχουν τάς τοιαύτας ένεργείας, άλλά μέ
τήν άρετήν καί έπιστήμην τών άλλων. 5

Τά οικεία είδη τών πνευμάτων τής Τετράδης:
σχήμα: η

Θέλουν φανή ώς επί τό πλείστον μέ σώμα μεσαίου άναστήματος, ριγοΰν
(κρυώνον), ύγρόν, ώραΐον, μέ όμιλίαν καθαράν (διακεκριμένην) καί I λαλητι- 123ν
κήν, έν σχήματι άνθρωπίνω στρατιώτου, άρματωμένοι158, μέ όψιν πολλά δια- 10
φανή (λαμπράν). Τό κίνημά τους είναι ώς νέφος άργυρούν, πρός σημεΐον φέ-
ρουν είς τόν προσκαλοΰντα τρόμον καί φρίκην.

Τά μερικώτερα είδη είναι ταΰτα: βασιλεύς καβαλλάρης έπί άρκτου, κορώνη,
νέος εύμορφος, ένδυμα μέ βαφές άραδωτές, γυνή κρατοΰσα τόν τράχηλόν του,
βέργα, σκύλος159, δεκανίκι, άρκούδα. I 15

Μελετήματα ημέρα τής Πέμπτης. 124Γ

Ό άγγελος τής ήμέρας Πέμπτης, ή σφραγίς αύτοΰ, ό πλανήτης του, τό σημεΐον
τό όποιον δεσπόζει έκείνου τοΰ πλανήτην καί τό όνομα τοΰ έκτου ούρανοΰ.
σχήμα θ

Σαδιήλ, Ζεπούλ. 20

'Άγγελοι ήμέρα τής Πέμπτης: Σαχιήλ, Καστιήλ, Ασασιήλ. Οί έναέριοι άγγε-
λοι, δσοι δεσπόζουν τήν ήμέραν Πέμπτην: Σούτ, ρήξ (βασιλεύς). I Υπουργοί: 124ν
Μαγούτ, Γουτρίξ. Ό άήρ τοΰ οποίου ύπόκεινται οί έναέριοι άνωτέρω άγγελοι:
Νότος, άλλ' έπειδή οί έναέριοι άγγελοι δέν έμφανίζονται κατωτέρω τοΰ πέμ-
πτου ούρανοΰ, διά τοΰτο τήν ήμέραν τής Πέμπτης είπέ τάς άκολούθους εύχάς 25
είς τέσσαρα μέρη τοΰ κόσμου:

Πρός άνατολάς: "ΤΩ μεγάλε Θεέ καί ύψιστε καί ύμνούμενε διά τών άτελευ-
τήτων αιώνων".

Πρός δυσμάς: I "~Ω συνετέ Θεέ καί ύπέρλαμπρε καί δίκαιε καί θεία εύ- 125Γ
σπλαγχνία, έγώ έσέ ικετεύω περί τοΰ ζητήματος μου, πανσέβαστε πάτερ, ήξεύ- 30
ρων δτι τό έργον μου καί τήν πράξιν <ήν> σήμερον έργάζομαι <ϊνα> άποπλη-
ρώσω καί έντελώς νά ένώσω, σύ δστις ζής καί βασιλεύεις είς άτελευτήτου
αιώνος τών αιώνων, άμήν.

Πρός άρκτον: "ΤΩ παντοδύναμε, ισχυρέ καί άναρχε Θεέ".

Πρός μεσημβρίαν: "ΤΩ δυνατέ καί εύσπλαχνε Θεέ". I 35



90

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

125ν Τό κάπνισμα τής Πέμπτης: Κρόκος160.

Όρκομωσία ήμέρα τής Πέμπτης: "Όρκίζω καί ένισχΰομαι έπάνω σας, άγιοι
άγγελοι, διά τών ονομάτων Καδόσσ, Καδόσσ, Καδόσσ, έσχαριέ, έσχαριέ, έσχα-
ριέ", άμέσως ϋά, τοΰ ισχυρού, τοΰ όχυρωτοΰ τών αιώνων άδιαλείπτως ζάίμ, Ια-
5 νιάκ, Ιανιάκ, ανιάκ, Καλπάλ, σαππάκ, μπεριφαι, αλναΐν, καί διά τοΰ ονόματος
Άδωναΐ161, όστις έπλασε τούς ίχθύας (τά όψάρια) τούς έρπομένους είς τά νερά
126Γ καί τά πτηνά, I τά όποια πετώσιν άνωθεν έπάνω είς τήν έπιφάνειαν τής γής πρός
τά ούράνια τήν Πέμπτην ήμέραν. Καί διά τών ονομάτων τών άγγέλων, οϊτινες
ύπουργούν είς τήν έκτην τάξιν, έμπροσθεν τού ποιμένος, τοΰ άγγέλου τοΰ με-
10 γάλου, δυνατού καί άγιου κυριάρχου, καί διά τοΰ ονόματος τοΰ άστέρος, όστις
είναι ό Ζεύς, καί διά τοΰ ονόματος τής σφραγΐδος του, καί διά τοΰ ονόματος
Άδωναΐ τού μεγαλωτάτου Θεοΰ καί κτιστού τού παντός. Καί διά τών ονομάτων
126ν δλων τών άστέρων καί διά τής άρετής καί δυνάμεως I αύτών καί διά τών προρ-
ρηθέντων ονομάτων. Όρκίζω σε, Σαχιήλ, μέγα άγγελε, δστις είσαι ταγμένος
15 άνώτερος έπί τής ήμέρας τής Πέμπτης, διά νά ένεργήσης ύπέρ έμοΰ", κ.τ.λ., ώς
έλέχθη τήν ήμέραν τής Κυριακής.

Τά έναέρια πνεύματα τής Πέμπτης ύπόκεινται είς τόν Νότον. Ή ίδιότης
αύτών είναι άρκετή νά άπολαύση τις τόν έρωτα τών γυναικών, νά κάμη τούς
127Γ άνθρώπους εύθύμους καί χαροποιούς, νά είρηνεύση τάς διχονοίας, νά I ήμε-
20 ρώση τούς έχθρούς, νά ύγιάνη τούς άρρώστους, νά άρρωστήση τούς ύγιεΐς, νά
ζημιώση καί νά άποζημιώση.

Τά οικεία είδη τών πνευμάτων τής Πέμπτης είναι ταΰτα:
σχήμα ι

Φαίνονται μέ σώμα αίματώδες καί χολερικόν, μέ άνάστημα μεσαΐον, μέ κί-
25 νημα φοβερόν καί τρομακτικόν, μέ όψιν πολλά ήμερον, μέ λαλιάν εύτακτον καί
ίλαράν, μέ πρόσωπον ώς ή σκουριά τοΰ σιδήρου. Τό κίνημά τους είναι ή έρυ-
127ν θρότης μετά βροντής162. I Τά σημεία τους θέλουν φανή ώς άνθρωποι πλησίον
τοΰ κύκλου, οίτινες θέλουν καταρροφηθή ύπό λεόντων. Τά μερικώτερα είδη
ταΰτα είναι: Βασιλεύς ξεσπαθωμένος πορευόμενος καβαλλάρης έπί έλάφου,
30 άναξ μέ μίτραν είς τήν κεφαλήν καί μέ ένδυμα μακρύ, μία νέα μέ στέφανον δάφ-
νης, περικεκοσμημένη μέ άνθη, ξίφος, ταΰρος, έλαφος, ταώς (παγώνι) άειθαλής
(nugs).

Μελετήματα ήμέρα τής Παρασκευής I
128Γ Ό άγγελος ήμέρας τής Παρασκευής, ή σφραγίς αύτοΰ, ό πλανήτης του, τό
35 σημεΐον, τό όποιον δεσπόζει τόν πλανήτην έκεΐνον, καί τό όνομα τοΰ τρίτου
ούρανοΰ: Άναήλ.
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σχήμα ια

/a)

Σαγνώμ w

'Άγγελοι ήμέρα τής Παρασκευής: Άναήλ, Ραχιήλ, Σαχιήλ.
Οί έναέριοι άγγελοι τής Παρασκευής: Ζαρουποτές, ρήξ (βασιλεύς)· ύπουρ-
γοί: I Αμαπιήλ, Απά, Απαλιδότ, Ιλαέφ. 128ν

Ό άήρ είς τόν όποιον ύπόκεινται τά άνωτέρω έναέρια πνεύματα, ήγουν οί 5
άγγελοι τοΰ τρίτου ούρανοΰ, όσοι δεσπόζουν τήν ήμέραν τής Παρασκευής,
τούς οποίους πρέπει νά κράξης έκ τών τεσσάρων μερών τοΰ κόσμου.
Άπό άνατολάς: Σετιχιέλ, Χεδουριτανιήλ, Κοράτ, Ταμαήλ, Γενασιήλ.
Από δυσμάς: Γουριήλ, Κονιήλ, Μπαπιήλ, Ραδιά, Μακτιήλ, Αεφαλτιήλ. I
Άπό άρκτον: Πενιήλ, Πεναέλ, Πενετ, Ραφαήλ, Ρανιήλ, Δοβενιήλ. 129Γ

Άπό μεσημβρίαν: Σπορμά, Σαχιήλ, Χερμιήλ, Σαμιήλ, Σανδαναήλ, Φαμιήλ.
Τό κάπνισμα ήμέρας Παρασκευής (κόστους)163.
Όρκομωσία ήμέρας Παρασκευής:

"Όρκίζω σας καί ένισχύομαι έπάνω σας ισχυροί, άγιοι καί δυνατοί άγγελοι,
έν ονόματι όν - εϊ, εϊά, ίά, -ε, Αδωναΐ, Σαδαΐ καί έν ονόματι Σαδαΐ, δστις έκτισε 15
τά τετράποδα καί τά ζώα τά ερπετά I καί τούς άνθρώπους τήν έκτην ήμέραν 129ν
καί δστις τοΰ Αδάμ έδωσεν ύπεροχήν έπάνω είς δλα τά ζώα, έξ ού εύλογητόν
πρέπει νά είναι τό όνομα τοΰ πλάστου είς τόν τόπον του, καί διά τών ονομάτων
τών άγγέλων, οϊτινες δεσπόζουν είς τήν τρίτην τάξιν. Καί διά τοΰ ονόματος τοΰ
άστέρος, δστις είναι ή 'Αφροδίτη, καί διά τής σφραγΐδος της, ήτις άληθώς είναι 20
ιερά, καί διά τών προρρηθέντων ονομάτων, ορκίζομαι έπάνω σου, Άναήλ, όστις
είσαι ταγμένος άνώτερος έπί τής ήμέρας τής έκτης, διά I νά ένεργήσης" κ.τ.λ. ώς 130Γ
έρρέθη τήν ήμέραν τής Κυριακής.

Τά έναέρια πνεύματα ήμέρας τής Παρασκευής ύπόκεινται είς τόν Ζέφυρον.
Ή ίδιότης αύτών είναι άρκετή νά δώση άργυρον, νά έξασκήση τούς άνθρώπους 25
καί νά τούς κάμη εύκαμπτοτέρους καί έξαιρέτους είς τάς κλήσεις τών ήδονών,
τούς άφίλους νά ένώση είς τό αύτό έν μια καρδία διά τών τρυφών καί νά κάμη
συνοικέσια, δλους νά προσκαλέση είς τόν έρωτα I τών γυναικών. Νά κάμη άσθε- 130ν
νείας, νά τάς άφαιρέση και νά κάμη όλα εκείνα, όσα περιέχουν κίνησιν.

Τά οικεία είδη τών πνευμάτων τής Παρασκευής: 30

Σχήμα ιβ'

Θέλουν έμφανισθή μέ σώμα ώραΐον, μέ άνάστημα μεσαΐον, άγαπητά καί
άρεστά είς τήν δρασιν, μέ πρόσωπον λευκόν ή πράσινον, άπ' έπάνω χρυσωμέ-
νον. Τό κίνημά τους είναι ώς άστήρ λαμπρότατος. Αντί σημείων τους θέλουν
φανή έξωθεν I τοΰ κύκλου νεάνιδες χορεύουσαι, αίτινες τόν προσκαλεστήν διε- 13Γ
ρεθίζουν είς χορόν164.

Τά μερικώτερα είναι ταΰτα:
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Βασιλεύς μέ σκήπτρον, καβαλλάρης έπί καμήλου, περιστερά, νεάνις ένδυ-
μένη εύσχήμως ένδυμα λευκόν, πράσινον, μία νέα γυμνή, άνθη, κατζίκι, χόρτος,
κάμηλος.

Μελετήματα ήμέρα Σαββάτου
13Γ Ό άγγελος ήμέρας τοϋ Σαββάτου, ή σφραγίς αύτοϋ, ό πλανήτης του, I τό ση-
μεΐον τό όποιον δεσπόζει τόν πλανήτην έκεΐνον.
Κασσιήλ

σχήμα ιγ' '//

'Άγγελοι ήμέρας τοΰ Σαββάτου: Κασσιήλ, Μαχατάν, Ούριήλ ... Οί έναέριοι
10 άγγελοι, οϊτινες δεσπόζουν τήν ήμέραν τοΰ Σαββάτου, Μαϊμών, ρήξ (βασιλεύς).
Υπουργοί: Απουμαλίθ, Ασαίση, Μπαλιδέι165. Ό άήρ, είς τόν όποιον ύπόκεινται
οί άνωτέρω έναέριοι άγγελοι: Άφρικός. I
132Γ Τά καπνίσματα ήμέρας τού Σαββάτου: σούλφουρ (θειάφι). 'Ελέχθη άνωτέ-
ρω είς τό μελέτημα ήμέρας τής Πέμπτης ότι παρέκει άπό τόν πέμπτον (5)
15 ούρανόν δέν ύπάρχουν άγγελοι, οί όποιοι δεσπόζουν τόν άέρα. Διά τοΰτο έδώ
νά μεταχειρισθής τάς εύχάς, όσαι έδείχθησαν είς τήν άνωτέρω ρηθεΐσαν ήμέραν
τής Πέμπτης, πρός τά τέσσαρα μέρη τοϋ κόσμου.

Πρός άνατολάς: "?Ω Θεέ, όστις είσαι ύψιστος καί ύμνούμενος διά τών άπε-
ράντων αιώνων..." I

132ν Πρός δυσμάς: "ΎΩ Θεέ συνετέ, πεφωτισμένε καί δίκαιε, καί θεία εύσπλαγ-
χνία, έγώ ικετεύω έσέ, πανσέβαστε πάτερ, ότι σήμερον χρήζω νά άποπληρώσω
τό ζήτημά μου, τό έργον μου καί τόν ιδρώτα μου, καί έντελώς νά έννοήσω. Σύ
όστις ζής καί βασιλεύεις είς άτελευτήτους αιώνας τών αιώνων, άμήν".

Πρός άρκτον: "ΤΩ ισχυρέ, δυνατέ καί άναρχε Θεέ, έπάκουσόν μοι".
25 Πρός μεσημβρίας: "~Ω δυνατέ καί οίκτίρμων Θεέ". I

133Γ Όρκομωσία ήμέρας τοΰ Σαββάτου. "Όρκίζομαι καί ένισχύομαι έπί σας,
Καφριήλ ή Κασσιήλ, καί Μαχατών καί Σερακιήλ, άγγελοι 'ισχυροί καί δυνατοί,
καί διά τών ονομάτων Αδωναΐ, Αδωναΐ, εϊέ, εϊέ, εϊέ, άκίμ, άκίμ, Καδδός, Καδ-
δός ίνά, ή σινά, γκίνα, σακλοΐ, ίά, Ζάβ, τοΰ κυρίου, όστις έσχημάτισε τούς
30 αιώνας, ό όποιος άνεπαύθη τήν έβδόμην ήμέραν. Καί δι' έκείνου, όστις κατ' άρέ-
σκειάν του τοις υίοΐς 'Ισραήλ τήν έχάρισε πρός συντήρησα ύπακοής είς γενεάς
133Τ διά I νά φυλάττωσιν καί άγιάζωσιν αύτήν καί διά νά τήν έχωσιν είς τόν μέλλον-
τα αιώνα ώς έξαγορευτήριον φιλάνθρωπον καί δοτήραν δωρεών. Καί διά τών
ονομάτων τών άγγέλων, οϊτινες λειτουργούν είς τήν έβδόμην τάξιν έμπροσθεν
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τοΰ μποολέ άγγέλου, τοΰ μεγάλου καί δυνατοΰ άρχιστρατήγου, καί διά τοΰ ονό-
ματος τοΰ άστέρος, δοτις είναι ό Κρόνος, καί διά τής ιεράς σφραγΐδος του καί
διά τών προρρηθέντων ονομάτων, ορκίζομαι έπί σέ, Καφριήλ, δστις είσαι άνώ-
τερος I ταγμένος έπί τής ήμέρας τής έβδομης, ήτις είναι ήμέρα τοΰ Σαββάτου166, 134Γ
διά νά ένεργήσης υπέρ έμοΰ" κ.τ.λ., ώς έλέχθη τήν ήμέραν τής Κυριακής. 5

Τά έναέρια πνεύματα ήμέρας τού Σαββάτου ύπόκεινται είς τόν άνεμον
Άφρικον. Ή ίδιότης αύτών είναι άρκετή νά ένσπείρη διχονοίας, μίσος καί κακά
μελετήματα, νά δώση μόλυβδον167 είς εϊτινα θέλει κατ' άρέσκειαν, τουφεκισμόν
οποιονδήποτε νά φονεύση, μέλος νά κολοβώση. I

Τά οικεία είδη τών πνευμάτων τοΰ Κρόνου. 134ν

Φαίνονται ώς έπί τό πλείστον μέ έν σώμα μακρύ καί έλαφρόν, μέ όψιν ένα-
ντιωματικήν καί έχθροπαθή, έχουσαν τέσσαρα πρόσωπα: τό έν είς τήν κορυ-
φήν, άλλο είς τόν σβέρκον, άμφότερα μέ ράμφη, καί είς τά δύο γόνατα φαίνο-
νται καί πρόσωπα καί μορφαί, είναι μαΰραι καί λίαν στιλπναί. Τό κίνημά των
είναι ώς ό τιναγμός τών άνέμων μέ έμφάνισιν ένεργείας σεισμοΰ τής γής. Τό ση- 15
μείον τους είναι έν χώμα λευκόν, άπό κάθε χώνι άσπρότερον. I

Τά μερικώτερα είδη είναι ταΰτα: βασιλεύς μέ γένειον καθήμενος έφιππος έπί 135Γ
δράκοντος, γέρων μέ γένειον, γυνή γραία άκουμβισμένη είς ξύλον, χοίρος, δρά-
κων, μποΰφος, ένδυμα μαΰρον, δρέπανον, γιανιπέρις.

Πρώτη ώρα τής ήμέρας ονομάζεται έν παντί τόπω καί είς κάθε καιρόν, δταν 20
άνατέλλη ό ήλιος, ήγουν είς τήν πρώτην έμφάνισιν αύτοΰ είς τόν ορίζοντα τής
άνατολής, ή δέ πρώτη ώρα τής νυκτός είναι ή δεκάτη τρίτη ώρα, ήτις άρχίζει νά I
μετρήται άπό τήν πρώτην ώραν τής ήμέρας. 135ν

Ερμηνεία.

Περί τοΰ τί πρέπει νά έχη τις: έν μακρύ φόρεμα άσπρον ίερατικόν ή άπό λι- 25
νάρι παστρικόν, έν σπαθί, τό όποιον άπό τό έν μέρος νά έχη γραμμένον f άγλά

ί καί άπό τό άλλο Ί" όν. Έν πεντάγωνον καμωμένον, ώς έγράφθη, έπί μεμ-
βράνας κατσικιού168, έπί τής οποίας νά γίνη μία λει<του>ργία τήν ήμέραν τής
Τετράδης καί νά ραντισθή μέ I άγιασμα. Έν καινούργιον πήλινον άγγεϊον διά 136Γ
νά βάλλουν τό πΰρ. 30

Τί πρέπει νά κάμη τις πριν άρχίση.

Ό ένεργών πρέπει νά είναι έξωμολογημένος καί κοινωνισμένος, καθαρός
καί άμίαντος έννέα ήμέρας πριν τής ένάρξεως τοΰ έργου, καί τάς τρεις τελευ-
ταίας νά νηστεύη. Ή πράξις πρέπει νά γίνη αύξανούσης τής Σελήνης καί είς μέ-
ρα ζυγή. Είς τήν ήμέραν καθ' ην θέλεις νά κάμης τήν πράξιν, I έχε τό θυμίαμα 136ν
τής ήμέρας ώς άνωθεν, καί έπάνω είς αύτό λέγε τήν εύχήν ταύτην:

13 ράφη cod.
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"Ό Θεός 'Αβραάμ, ό Θεός 'Ισαάκ, ό Θεός 'Ιακώβ, εύλόγησον τά ε'ίδη τών
πλασμάτων τούτων, διά νά άποκτήσουν δύναμιν καί άρετήν, καί εύωδία αύτών,
διά νά μή ήθελεν είσχωρήση είς αύτά ούτε ό ύπενάντιος, ούτε κανέν είδος φαν-
τάσματος, διά τοΰ Κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστού τοΰ υίοΰ σου, όστις ζής καί βα-
5 σιλεύεις είς πάντας τούς αιώνας τών αιώνων, άμήν". Έπειτα ραντίζεις τόν
137Γ άγιασμόν I είς αύτό έπάνω. Έχε τήν φωτίαν169 έπί τής οποίας θέλεις είπή τήν
άκόλουθον εύχήν είτε πύρινον έξορκισμόν.

"'Εξορκίζω σε, πλάσμα πυρός, είς έκεΐνο τό ον, τό όποιον έκαμε τά πάντα, ότι
άμέσως νά άπομακρύνης άπό σέ κάθε φάντασμα διά νά μή ήθελε βλάψη κατά τι
10 κανένα. Εύλόγησον, Κύριε, τό πλάσμα τοΰτο τοΰ πυρός καί άγίασον αύτό διά νά
είναι εύλογητόν πρός ύμνον τοΰ ονόματος σου καί νά μή έπιφέρη βλάβην ούτε είς
137ν τούς φέροντας αύτό ούτε είς τούς βλέποντας, I δι' Ίησοΰ Χριστοΰ τοΰ υίοΰ σου".

Ό ενεργών, ένδυνόμενος τό πανικόν άσπρον ύποκάμισον, άς λέγη τήν άκό-
λουθον εύχήν:

15 "Άγκο, άγκόρ, άμακόρ, άμιδές, θεοδονίας, άνιτόρ, διά τής άξιότητος τών

άγγέλων σου τών άγιων, Κύριε, θέλω ένδυθή τό ένδυμα τής σωτηρίας, όπως
έκεΐνο τό όποιον ζητώ νά δυνηθώ νά εκτελέσω, διά τό ύπεράγιον όνομα Αδω-
ναΐ, τοΰ οποίου ή βασιλεία διαμένει είς αιώνας αιώνων, άμήν".
138Γ Πλήν, προπάντων πρέπει νά στερεώσωμεν είς ποίον καιρόν, I ποίαν ήμέραν,
20 ποίαν ώραν, ε'ίτε τής νυκτός ε'ίτε τής ήμέρας, έχει τις νά κάμη τήν πράξιν. Κατά
τό παρόν άς στερεώσωμεν τόν καιρόν τοΰ καλοκαιριού τήν ήμέραν τής Τετάρ-
της περί τάς 11 τής ήμέρας.

Ό ένεργών, πριν άρχίση τήν πράξιν, πρέπει νά είναι παστρικός καί άμίαντος
διά έννέα ήμέρας, εξ ών τάς τελευταίας τρεις νά έγκρατευθή άπό πάσαν τρυφήν
25 καί νά είναι έξωμολογημένος καί κοινωνισμένος. Ή πράξις πρέπει νά γίνη είς
■ 138Τ αύξάνουσαν Σελήνην I καί ζυγάς ήμέρας.

'Ερχόμενος είς τόν άποφασισμένον τόπον είς έκ τών μαθητών θέλει φέρη τό
άγγεΐον τοΰ πυρός καί τό θυμίαμα, άλλος θέλει φέρη τό βιβλίον καί τόν άγια-
σμόν, καί ό άλλος τό ένδυμα καί τό πεντάγοονον. Ό ένεργών θέλει φέρη τό
30 σπαθί λέγων λιτανείας καί οί μαθηταί νά άνταποκρίνωνται. Άφοΰ φθάση είς
τόν προσδιωρισμένον τόπον, θέλει γίνη ένας κύκλος κατά τόν άκόλουθον τρό-
139Γ πον170. Θέλουν γίνη τρεις κύκλοι, τό πλάτος I έννέα ποδών καί μίαν σπιθαμήν
άπέχοντος ό είς τοΰ άλλου. Είς τόν κύκλον τόν μεσαΐον θέλεις γράψη πρός ανα-
τολάς άπό τό άριστερόν μέρος τοΰ κύκλου: α τό όνομα τής ώρας, ήτις ούσα
35 ένδεκάτη τής ήμέρας καί τής Τετράδης έχει όνομα άπαΐ. β' τό όνομα τοΰ άγγέ-
λου, όστις κυριεύει είς τάς ένδεκα ώρας τής Τετράδης καί είναι Οσαχιήλ. γ' τήν
139ν σφραγίδα τοΰ άγγέλου, όστις κυριεύει τήν ήμέραν I τής Τετράδης καί είναι ή
άκόλουθος. δ' τά ονόματα τών άγγέλων τής ήμέρας τής Τετράδης, οϊτινες είναι:
Ταφαήλ, Μιήλ καί Σεραφιήλ. ε' τό όνομα τοΰ καιρού τοΰ καλοκαιριού, τό
40 όποιον είναι Κασμεράν. στ' τά ονόματα τών βασιλευόντων άγγέλων κατ' έκεΐ-
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νον τόν καιρόν τοΰ καλοκαιριού, οίτινες είναι: Γαργετέλ, Ταριέλ, Γαβιέλ. ζ' τό
όνομα τοΰ σημείου τοΰ καιροΰ, τό όποιον είναι Τουβιέλ. I η' τό όνομα τής γής 1
τοΰ καλοκαιριού, τό όποιον είναι Τεστατίβι. θ' τό όνομα τοΰ Ήλιου καί τής Σε-
λήνης αύτοΰ τοΰ καιροΰ, τά όποια είναι Άτεμαΐ, Άραματάς.

Είς τόν άνω κύκλον πρός άνατολάς άριστερόθεν γράψε τά ονόματα των
έναερίων άγγέλων, οίτινες βασιλεύουν τήν ήμέραν τής Τετράδης καί είναι Με-
διάδ, Ήμοδιάδ βασιλεύς, καί Σεγουΐνος, Σαλάλες, οί μινίστροι αύτοΰ.

Είς τόν κάτω κύκλον γράψε τά τέσσαρα θεία ονόματα Τ I Άδωναΐ ί* 1
Έλωΐ γ Άγλά τετραγραμμάτον 171·

Είς τό μέσον τοΰ κύκλου πρός άνατολάς α καί πρός δυσμάς ω. "Εξω τοΰ κύ-
κλου γράψε είς τάς τέσσαρας γωνίας τά πεντάγωνα.

Περί ιερουργίας καί ευλογίας # τών κύκλων, καί πρώτον: περί τής εύλογίας
τών κύκλων. Τούς ραντίζεις μέ άγιασμα λέγων: "Ταντιεΐς με, Κύριε, ύσσώπω
καί καθαρισθήσομαι, πλύνεις με καί ύπέρ χιόνα λευκανθήσομαι". "Επειτα έμβα
είς τόν κύκλον καί άπό τά τέσσαρα μέρη τοΰ κόσμου έπικαλέσθητι τούς I άγγέ-141
λους τοΰ δευτέρου ούρανοΰ, οίτινες βασιλεύουν τήν ήμέραν τής Τετράδης, καί
γονυκλιτώς θέλεις είπή:

Πρός άνατολάς. "Ώ σεις, άγγελοι Ματλαΐ, Ταρνιήλ, Μπαραποράτ, έστε
βοηθοί είς τάς αιτήσεις μου καί βοηθοί είς έμέ, είς τά έργα μου καί τάς παρα-
κλήσεις μου".

Πρός δυσμάς. "ΤΩ σεις, άγγελοι Τερομέ, Μιτρατόν" κ.τ.λ., ώς άνω.

Πρός μεσημβρίαν. σεις, άγγελοι Μιλιέλ, Νελαπά, Μπαπέλ, Γαλουήλ καί
Τελακουέλ", I ώς άνω τοΰ όπισθεν. 1

Πρός άρκτον: "~Ω σεις, άγγελοι Τεέλ, Ταέλ, Ίαρικέλ, Βαναέλ, Βαλέλ,
Απριόν, Λιτζιριουάλ", ώς άνω. Θέλεις έπικαλεσθή έκ νέου άπό τά τέσσαρα μέ-
ρη τού κόσμου, δηλαδή πρός άνατολάς: "ώ σεις Κεδιάδ, βασιλεύς, Σακουϊνός,
Σαλάπες, άγγελοι τοΰ άέρος, ώ σεις Απαΐ, όνομα τής ένδεκάτης ώρας, Σαχιήλ,
άγγελε τής ένδεκάτης ώρας τής ήμέρας τής Τετράδης, ώρας Ταφαήλ, I Μιήλ, Σε- 1
ραφιήλ, άγγελοι τής ήμέρας τής Τετράδης, ώρας Κασμαράν, όνομα τοΰ καιροΰ
τοΰ καλοκαιριού, ώ σεις, Άτεμαΐ, όνομα τοΰ Ήλιου τοΰ καλοκαιριού, ώ σεις
"άρεμάτας", όνομα τής Σελήνης τοΰ καλοκαιριού, ώ σεις Άδωναΐ, Έλωΐ, Άγλα,
τετραγραμμάτον, θεία ονόματα, δλους εσάς εξορκίζω καί προστάζω διά τού
θρόνου τοΰ Άδωναΐ, άγιος ό Θεός, ισχυρός, άθάνατος, παράκλητος, Α καί Ω.
Καί διά τών τριών τούτων μυστηριωδών ονομάτων, Άγλά, "Ον, τετραγράμμα-
τον, δτι χρεωστεΐτε σήμερον νά έκτελέσετε τό δ,τι I ζητώ". Τό ίδιον λέγεις καί 1·
πρός δυσμάς, άρκτον τε καί μεσημβρίαν. Μέ τοΰτο διάβασε τόν σημειωθέντα
έξορκισμόν τής ήμέρας, καθ' ην ένεργεΐς. Έάν δέν πεισθούν, τότε μεταχειρί-
σθητε τάς άκολούθους όρκομωσίας καί τούς έξορκισμούς.
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Εύχή τοϋ σοφωτάτου Σολομώντος πρός άποδίωξιν πνευμάτων172
"Κύριε, Κύριε, Κύριε, άγιε καί άϊε Θεέ παντοκράτορ, ού τό ϋψος τής θεότη-
143Γ τός σου ούδείς δύναται κατανοεϊν, δέομαι ένισχϋσαι με I τή ώρα ταύτη δυνάμει
τών άσωμάτων λειτουργών σου, ινα άπό χείρα μου γένωσιν τά πνεύματα τών δαι-
5 μόνων, άερίων, έπιγείων καί καταχθόνιων, καί έν τή άβύσσω, ώς έδωσες έξουσίαν
τοϋ σοφωτάτου Σολομώντος, υίοΰ Δαυίδ, καί ύπέταξε πάντα τά δαιμόνια είς τήν
ύποταγήν του, ούτω δός μοι χάριν τω δούλω σου, όπως ύποτάξω είς τούς πόδας
μου πεσείν τά πνεύματα τών δαιμόνων, είς όνομα "έλ, έλί, έλωέ, Άδωναΐ, μεχέλ,
Σαδάί, Σαβαώθ, έλ, άΐ, λαλαζόν, λεμτά κιδιέβατε, τετραγραμμάτον, Α καί Ω, άρχή,
143ν Ίωάσαφ, Μπασάλ I άσαχάς, ραύ, παλατον, άλελτος, αρεπα, αλωθ, δεμουθ, νισορ,
αδαμ, σορλαΐς, μελαφλους, ανα, αβουναρουμ, πιραμ, μποχαν, ζεϊ, αλαμ, λεθεταα,
εν, εε, ταελ, ζεφι, ζεφιρες, φεριν, φακα, φανι, σε, λαεμ, καρουνε, καραμ, μπαρουχ,
άττα, άδωνα, μελαχσατα, ιπενε, εδα, ελ, ελ, αμαγωρ, αβρισον, αθι, θοελ, αυμπεσελ,
άμμων, αμωΐν, αμεθ, ούδάδ, δαμαετ, δαλγιδαμα, πινθ, ιερα, σιμχα, αρωθ, σκαελ,
144Γ σοττον, θεΐ, ουρον, τεσου, εμου, I ζαϊρατ, δαθ, δουδιμάκ, κρεβενορα, ϊαήλ, ίαλ, ια-
ους, ίασουσμαχ, μεκρούχ, Βαΐ, Τιαρχιήλ, Σαμουήλ, μαλχαήλ, αδωες, χάϊ, άττα,
έλω'ίμ, ορα, άμιτα, ράμχα, κοϊ, έλιον, τετραγράμματον, γράφετε ζελεον, εεδαλόν,
Ναβάρ, μπαϊρανα, άβουνα, ινον, καϊμ, λεολάμ, χάίν, φακών, ζιβλατον, εΐα, ζαγ-
μων, εφαμονε, έλω'ί, έλωΐ, έλωΐμ, Α καί Ω, άρχή καί τέλος.
144ν Όρκίζω καί έξορκίζω καί σφίγγω σας καί συναποστέλλω173 σας I πνεύματα,
καί σας έπιτιμώ είς τά ονόματα ταΰτα διά τής δυνάμεως αύτών νά σκορπισθήτε
εύθύς τήν ώραν ταύτην είς τό πΰρ τό αίώνιον, είς τό σκότος τό έξώτερον, έκεΐ
νά δεθήτε καί νά παραδοθήτε καί νά μή στραφήτε πλέον είς τόν τόπον τοΰτον.
Όρκίζω σας καί σας έπιτιμώ καί άναθεματώ σας, άκάθαρτα πνεύματα, είς τά
25 Χερουβείμ καί Σεραφείμ καί είς τάς έννέα τάξεις τών άγγέλων, είς τόν Βαραήλ,
Μιχαήλ, Ισμαήλ, Ίασδαήλ, Ούρουήλ καί είς τούς άρχαγγέλους καί άγγέλους,
145Γ άρχάς καί έξουσίας, πολυόμματα καί κυριότητας, I καί είς τόν άρχάγγελον Τα-
χιβιήλ καί είς τόν άρχάγγελον Άζακιήλ καί είς όλον τό τάγμα τών άγγέλων, είς
τό όποιον είναι ό Κύριος, είς τάς έπτά δίπλας τοΰ ούρανοΰ καί είς τά φρικτά
30 ονόματα όπου ήκούσατε, νά μή κάμετε τίποτε κακόν είς έμέ ούτε είς τούς
άνθρώπους μου. Όλοι εύθύς τήν ώραν ταύτην νά σκορπισθήτε είς τήν κατοι-
κίαν σας όπου σας ήτοίμασε Κύριος ό Θεός. Όρκίζω σας καί άναθεματώ σας,
άκάθαρτα καί μιαρά πνεύματα, ύπάγετε άνω είς τούς διωρισμένους τόπους
145ν σας, είς τό άλγα καί είς τόν τεφάκ I καί είς γοργοδάν καί είς τήν βασίλισσαν Σιμ-
βύλλαν καί είς τόν νΰν πρώτον θρόνον τών δαιμόνων πάντων, ότι εύθύς τήν
ώραν ταύτην νά χαθήτε καί νά σκορπισθήτε άπό τόν τόπον τοΰτον. Όρκίζω καί
έξορκίζω καί σφίγγω σας καί βουλλώνω σας καί άναθεματώ σας, άκάθαρτα καί
μιαρά πνεύματα, καί έπιτιμώ άνω είς τούς άρχηγούς τούς πυρίνους καί είς τόν
Αρχαγών καί είς τόν Μισεγερά καί είς τόν Όρταούφ καί είς τόν παλαιότατον
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όφιν καί είς τόν πρώτον θρόνον τών δαιμόνων, δτι ευθύς τήν ώραν ταύτην νά
οκορπιοθήτε I άπό τόν τόπον τοϋτον καί νά ύπάγετε καλώς είς τάς οδούς σας. 146Γ
Όρκίζω σας καί επιτιμώ καί βουλλώνω σας, άκάθαρτα καί πονηρά πνεύματα, είς
τά ονόματα τών άγιων άγγέλων καί είς τήν χάριν καί δύναμιν αύτών, δτι νά ύπα-
κούσετε καί νά φύγετε τής ώρας άπό τούτον. Μακαδριήλ, Έφελωήλ, Σπελωήλ, 5
Σεπτεφοήλ, Άναήλ, Μιδγισιήλ, Ταξιήλ, Μελχισεήλ, Μιχαήλ, Ούρουήλ, Βιλωήλ,
Σπενδιήμ, Σπερδικούμ, Ούρουήλ, Σαβαγιήλ, Μαντοήλ, Έθατικοήλ, I Άποδοκιήλ, 146ν
Βαρπεβιήλ, 'Ραφαήλ - Άναήλ - Άγαθοήλ, Φυλακτωήλ, Κιρσουήλ - Κτινοήλ, Σα-
κατιήλ - Όσοραήλ, Έφιμεήλ, Σαλαήλ, Σιλισίλ, Ταγουήλ, Μέλχισεδέκ, Άγαθουήλ,
Άμπεήλ, Νερουήλ - Κατνιήλ - Μπαδιαπέχσαβιήλ - 'Ραφαήλ - Άφιμαήλ, καί Ίσήλ 10
... φοβηθήτε καί έντραπήτε τάς ονομασίας ταύτας τών άγιων άγγέλων, τήν χάριν
καί δύναμιν τών ονομάτων τούτων. Σάς έπιτιμώ καί σάς έξορκίζω δτι εύθύς τήν
ώραν ταύτην νά φύγετε άπό τόν τόπον τοϋτον καί νά I χαθήτε, νά μή σταθήτε 147Γ
πλέον. Όρκίζω σας, άκάθαρτα καί μιαρά στοιχεία καί πνεύματα, καί σάς έπιτιμώ
είς τά ονόματα ταϋτα: "Έλρασιχοΰ - Βααχανοΰ - Ίρόχ - Άπαΐλ - Ταβες - Ίεμέθ - 15
Όλολίμ - Λαχαζίλ - "Ισενε - Άδωναΐ - Λεώχ - Ταθεουσώ - Σικούμ - Λωΐμ - Γία-
φουτζού - Ίβαχά - Μιναδάμ - Πιμάν ..." Όρκίζω σας καί έξορκίζω σας καί σφίγ-
γω σας καί βουλλώνω σας καί άναθεματίζω σας174, άκάθαρτα πνεύματα, καί σάς
έπιτιμώ είς τά έπτά πέταλα τοΰ άγιου Θεού καί είς τόν όφθαλμόν τοΰ Θεού I τόν Ι47ν
άκοίμητον καί είς τά γράμματα τά είς τήν καρδίαν τοΰ Ήλιου ίνα μή μέ παρα- 20
κούσητε, δτι όρκίζω σας καί έπιτιμώ σας είς τήν άνάστασιν τοΰ Λαζάρου καί είς
τό άστερικόν τοΰ Ήλιου, ίνα μήν μέ παρακούσητε τά όσα φέρω είς τήν καρδίαν,
άλλ' εύθύς τήν ώραν ταύτην σκορπισθήτε καί χαθήτε άπό τόν τόπον τούτον καί
νά μή στραφήτε πλέον είς τόν τόπον τοϋτον, άλλά νά ύπάγετε καλώς είς τάς
οδούς σας ... Κύριε παντοκράτωρ, ό Θεός τών πατέρων ήμών, Άδωναΐ -1 Έλωΐ - 148Γ
Σαβαώθ - ό καθήμενος έπί τών νεφελών τοΰ ούρανοΰ, ό πατήρ τοΰ μονογενούς
υίοΰ, τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ, χάριτι αύτοΰ και τοΰ άγιου Πνεύματος,
άπόστρεψον καί διασκόρπισον τούς δαίμονας τούς άκαθάρτους καί πονηρούς
καί πάσαν μαγείαν, ένέδρας, τοΰ πονηροΰ μηχανάς, τοΰ σατανά αύτοΰ175, νά
σκορπισθοΰν άπό τόν τόπον τούτον, διάλυσον έξ ούρανοΰ πάσαν τήν έπαρσιν μέ 30
τήν θεϊκήν δύναμιν, κάθειλον καί δός ροπήν, φυγήν, νά σκορπισθοΰν καί νά μείνη 148ν
καθείς μας I άνενόχλητος άπό τάς κακάς παγίδας τοΰ πονηροΰ διαβόλου έν ονό-
ματι τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ Άγιου Πνεύματος, νΰν καί άεί καί είς τούς
αιώνας τών αιώνων, άμήν ... ".

Έτερος έξορκισμός 35

"Όρκίζω σας, δαίμονες, είς τά ονόματα τοΰ Θεοΰ τοΰ ύψιστου, ίνα άναχω-
ρήσητε άπό τόν τόπον τοϋτον, άγλά, άρχά, άγλαι, άγλαώθ, γλιρί, άγλό, άγλατά,
άγλεξετο, άγλαώθ, άγλαΐ, άγλετέ, άγλιατά, άγλαξώ, όρκίζω σας, δαίμονες, είς τό
όνομα τοΰ Θεοΰ I Ίαάωθ, όρκίζω σας, δαίμονες, είς τό όνομα τοΰ Θεοΰ Ίσ- 149Γ
δραήλ. Όρκίζω σας, πνεύματα άκάθαρτα, κατά τοΰ Θεοΰ τοΰ κτίσαντος δλον 40
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τόν κόσμον καί είς τόν Θεόν τόν φωτεινόν, ίνα άναχωρήσετε άπό τόν τόπον
τοΰτον, πνεύματα πονηρά, πνεύματα σκοτεινά, όρκίζω σας είς τά άγιάσματα
της σκηνής τοΰ Θεοΰ καί είς τάς γεγραμμένας πλάκας θείω δακτύλω, όρκίζω
σας, πνεύματα πονηρά, κατά των είκοσιτεσσάρων τών λειτουργούντων τόν
149ν θρόνον τοΰ άγιου Θεοΰ της κορυφής άδιαλείπτως, όρκίζω I καί έξορκίζω έσάς,
πνεύματα άκάθαρτα, πνεύματα, πνεΰμα πονηρόν, σκοτεινόν, πνεΰμα βίας,
πνεΰμα έπιβουλής. Όρκίζω σας κατά τοΰ Θεού τοΰ όρατοΰ καί άοράτου καί
φοβεροΰ, ον τρέμει καί φρίκτει πάσα κτίσις τοΰ σύμπαντος κόσμου. Όρκίζω
σας κατά τοΰ Θεού τοΰ άοράτου, ον τρέμει πάσα άρχή καί έξουσιασταί άγιων
10 καί φρίκτουν τά Χερουβείμ καί τά Σεραφείμ, όρκίζω σας είς τούς τεσσάρους
Αρχαγγέλους, όπου άνακατώνουν όλους τούς άνέμους, νά σας άνακατώσουν
150Γ καί έσάς, στοιχεία, νά εξέλθετε άπό I τόν τόπον τοΰτον. Όρκίζω σας είς τούς
άγιους άγγέλους, τούς προστάτας Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ούρουήλ καί Ταφαήλ καί
έπί τά θεια Χερουβείμ καί Σεραφείμ, άναχωρήσατε στοιχεία άπό τόν τόπον
15 τοΰτον έν ονόματι τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ άγιου Πνεύματος, άπό τόν
τόπον τοΰτον εύθύς καί νά ύπάγετε είς τόπον καλόν καί εύμορφον, όπου σάς
έτοίμασε Κύριος ό Θεός ό Παντοκράτωρ. "Εβγα εύθύς καί μίσευσε καί άφησε
τόν τόπον τοΰτον όπου κατοικείς τόσους χρόνους, νύν καί αεί καί είς τούς
αιώνας τών αιώνων, άμήν". I

150ν Εξορκισμός

"Σέ τόν πρώτον έφευρετήν καί τόν άλαζονείας άρχηγόν καί τόν άρξαντα
κακών τών άρχαίων, πρώτον Έωσφόρον176, νύν ότέ σκοτεινόμορφον, τόν βου-
λόμενον τήν σήν καθέδραν θεΐναι ύπεράνω τών νεφελών τοΰ ούρανοΰ καί όμοι-
ον θέλοντα είναι τω άναπλάσαντι τήν έξουσίαν άπασαν επιταγής, τόν ύπέρο-
25 γκον καί γνώμην καί προαίρεσιν, μιαρόν τήν άλαζονείαν πρός άπασαν τήν κτί-
σιν, ην ό Κύριος ίώμενος, ώς φύσει άγαθός, άθάνατον έποίησεν είναι, σέ φημί,
151Γ τόν Βεελζεβούλ177, άρχοντα τών καταχθόνιων, I έξορκίζω σε καί έπιτιμώ σε έν
ονόματι τοΰ άοράτου καί τής άκαταλήπτου θεότητος, τής έν τρισί ύποστάσεσι
διελομένης καί μιά τή φύσει καί τή ούσία φαινομένης, μεμνημένον σε τής έξ
30 ούρανοΰ κατά "Αδου κολάσεώς τε καί καταπτώσεως έκ τοΰ σοΰ θρόνου τής
άπλέου δόξης καί άπειρου λάμψεως διά τήν άμετρόν σου έπαρσιν έν νοεροΐς
μείνε, ύπόδρασον μάκρος καί λαβείν ό τών άγγέλων βασιλεύς, σύν πάση τή τών
έργων σου δυνάμει άπόστησον τής αεί ειρήνης έν γή καί καταχθονίοις καί κα-
151ν τισχύοις σκοτεινοΐς I καί βαράθροις κολάσεως καί φάραγξιν ταΐς τοΰ "Αδου κα-
35 θάπερ είς τάρταρον κολάσεως δεδεμένος, καί ού λύσει σε σίδηρος έκ τών
χειρών τών ταξιαρχών καί τοΰ προστάτου καί άρχαγγέλου Μιχαήλ, άλλά βε-
βλημένος τρισί βέλεσιν, ώσπερ σίδηρος ταΐς τρισί ταύταις λέξεσιν, τό ίπρόσκο-

26 σάφημί cod.
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μον δφης ώς καί δτε είς θυμόν άφίξαι, τόν θυμόν λέγω τοΰ Θεοΰ ένεκα τής υπε-
ρήφανου σου γνώμης καί δόξης, οτε ό αρχάγγελος Μιχαήλ καί προστάτης ίλα-
ρότητος έν "Αδου σέ καταγαγών άνέδειξεν άφωρισμένον τών άνω, I ίνα έχωμεν 152Γ
άπασαι τό φοβερόν όνομα τοΰ άγιου Θεοΰ Σαβαώθ, δν τρέμεις, πονηρέ διάβο-
λε, σΰν δλοις σου τοις πνεΰμασιν τοις άκαθάρτοις. Καί τοΰτο σοι προστάζω, 5
δπως, άμα τοΰτο ένωτισθής, φεύξη άπό τοΰ θησαυροΰ τούτου, δν ό φύσει
άγαθός καί εύσπλαγχνος Θεός έποίησε καί έσωσεν ώς πάλαι ποτέ τήν έαυτοΰ
ούσίαν πλανηθεισαν ύπό συμβουλής σοΰ τοΰ κακοΰ όφεως, έλύτρωσε βασανι-
σμένην ούσαν τότε κακοΐς σου πάθεσιν καί τοις άλλοις δεσμοΐς τής άμαρτίας,
ού τόν σταυρόν τόν τίμιον καί τόν άγιον θάνατον καί τά πάθη προσκυνοΰμεν οί 10
πιστοί, ίνα I λυτρωθώμεν τής παγίδος σου, έχθρέ καί πολεμιστά καί άμαρτίας 152ν
πρόξενε, διάβολε, σατανά, δς έκατηργήθης ύπό τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρι-
στοΰ τοΰ δόντος ήμΐν τήν έξουσίαν τοΰ πατήσαι έπί όφεων καί σκορπιών καί
πνευμάτων άκαθάρτων καί έπί πάσαν τοΰ σατανά διαβολίαν, ίνα ύποτάσσω-
νται τά πνεύματα έπί τω ονόματι αύτοΰ καί συμμάχους έχωμεν τάς έπουρανί- 15
ους δυνάμεις, νοεράς τε καί άΰλους, άγγέλους καί άρχαγγέλους, στρατιάς τών
νοερών άσωμάτων καί τήν δέσποιναν κυρίαν Θεοτόκον Μαρίαν, μητέρα τοΰ
γλυκυτάτου Ίησοΰ I Χριστοΰ καί σωτήρος ήμών, σύν πάσι τοις άγίοις μάρτυσι 153Γ
καί όσίοις, δικαίοις, προφήταις, άποστόλοις καί πάσι τοις τάγμασι τών γυ-
ναικών μαρτύρων, ούδέποτε βλάψειαις, πονηρέ, ταΐς διαβολικαΐς σου μηχανάΐς 20
καθ' ήμών δολίως κινούμενος, δπως συμβυθίσης έμέ είς τήν γέενναν, άλλ' ούπο-
τε όψει ή f φάσι τοΰτο κατοργιζόμενος τή άοράτψ ένεργεία τοΰ Θεοΰ, ήτις πά-
ντα έποίησε τά άδύνατα δυνατά, άποτελοΰσα έκ τοΰ μή όντος αύτά είς τό είναι
καί τούς άτελεΐς τελείους έποίησεν καί τούς άγραμμάτους εύκλεεΐς διδασκά-
λους I τής σοφίας αύτοΰ πέπραχε, ή έπιτιμώσα σε καί πάντα όντα φύσει πονηρά 153ν
πνεύματα, ή καταργήσουσα τήν ίσχύν σου, διάβολε, ή φέρουσα έπ' ώμων τόν
θρόνον τοΰ Χριστοΰ, ίνα πάντες ύποτάσσωνται τών έργων σου, έχθρέ τής άλη-
θείας, και συντρίβωσιν καί συνθλάσωσι τάς μηχανάς, άς έχης, ίνα κατά πάντων
ήμών ίσχύης καί όλως ταΐς διαβολίαις σου συντριφθώμεν τήν καρδίαν, άλλά θα-
νάτφ καί λόγχη ήν έπάταξε τόν άχραντον τοΰ Σωτήρος πλευρόν, ήξιώθην ή λύ- 30
τρωσις τών άμαρτιών ήμών καί τής δουλείας τοΰ έχθροΰ καί I κατάρας τής 154Γ
άρχαίας, ής πρόξενος γέγονας καί τών, ών νΰν πράττομεν τοις πονηρόΐς σου
λόγοις πειθόμενοι καί τή πάλαι θελήσει τοΰ γνώναι πονηρόν καί άγαθόν, ό τόν
θάνατον ήνεγκεν έστ' άν έξ άφθάρτου αύθις ό Θεός βροντήσας τήν άναγέννη-
σιν τοΰ θείου βαπτίσματος178 έχαρίσατο ήμΐν ζωήν τε τήν αίώνιον καί τήν τοΰ 35
άρχαίου πάλιν κατάστασιν καί φρουράς καί φύλακας έθετο ήμΐν, άγγέλους
ύπηρέτας, ίνα σκέπωσιν καί περιθάλπτωσιν ήμάς, κατά φύσιν ό προφήτης, δτι
τοις άγγέλοις αύτοΰ έντελεΐται περί σοΰ τού διαφυλάξαι σε έν πάσαις ταΐς όδοΐς
σου, έπί χειρών I άροΰσι σε μήποτε προσκύψης πρός λίθον τόν πόδα σου, έπί 154ν
άσπίδα καί βασιλίσκον έπιβήσει καί καταπατήσεις λέοντα καί δράκοντα, βασι- 40
λίσκον καλείσαι πονηρέ, σύ ό βασκαίνων τό πλάσμα τοΰ Θεοΰ τοΰ ύψιστου,
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τοΰτο εις τό θανατώσαι τήν όψιν, άλλά τήν τοΰ θείου σταυροΰ άντίληψιν179, ό
βασκαίνων μάτην πεπόρευται καί αί τέχναι σου καί πανουργίαι σου κεναί άνε-
πεφάνθησαν, δις κελεύω τω τοΰ Θεοΰ προστάγματι, φ καθ' ύδάτων ή γή έστε-
ρέωται, ύπάκουσον τοΰ εντάλματος, δαιμόνιον άναγές, άναιδές, άναίσχυντον, I
155Γ άσελγές, δαιμόνιον σκοτεινόν, άθέατον διά τήν ύπόκρισιν, ύπάκουσον, όπως άν
τυγχάνης, ή δρακοντοειδής ή θηριοπρόσωπον ή νυκτίλαλον ή κωφόν ή μωρόν
ή βδελυρόν ή έξ έπιβουλής τινός μάγου έπενεύθης ή προσεπέλασας ή έκ λάκ-
κου ή περιβολαίου ή έκ λειμώνος ή έξ οϊκου ή έκ θαλάσσης δαιμόνιον ή έναέ-
ριον ή δροσοειδές ή βροντοειδές ή άγριοειδές, άπόστησον καί άναχώρησον, σύ
10 καί πάσα ή ένέργειά σου. Παρήλθε γάρ τής δυνάμεώς σου ή διορία καί φεύξη
155ν ώς κάμινος ζοφώδης I καί φλογίζουσα πυρί καί κεκλημένος υπό Θεού είς τάρ-
ταρον τοΰ βρυγμοΰ τών οδόντων, όπου ό χώρος τών όσοι έξ άρχής σοι δεύονται
καί ού κατοικήσεις σύν άνθρώποις. Ή προσευχή έμοΰ τοΰ άμαρτωλοΰ ώς
ράβδος σιδηρά συντρίψει τάς παγίδας καί τήν ίσχύν σου, διάβολε, ότι θέλημα
15 τών φοβουμένων αύτόν ποιήσει ό Θεός, ον προσκυνών ζητώ κατά πόθου τήν
κατά σού μάστιγα τή άοράτω δυνάμει καί καθελώ σου τάς τυραννίδας άς πράτ-
156Γ τεις καί έπιβουλεύεις τω πλάσαντι, φθονείς I καί θέλεις άπαντας γενέσθαι σου
ομοίους θελήματι, άλλ' ημείς μέν γινώσκομεν δν ήμάς ένωσε δώσας τό φύσημα
καί ού γαυριώμεθα ύπέρογκοι, ώς είδότες ότι έκ τοΰ μή όντος καί έξ άΰλου ήμάς
20 είς τό είναι παρήγαγεν, πνεύμα ζωής έμφυσήσας καί τής αύτοΰ βασιλείας άξιώ-
σας άπεθέωσεν ημάς ένεκεν τής πολλής καί άμέτρου άγάπης τής πρός ήμάς, ότι
πρό καταβολής ήγάπησεν ήμάς καί αιωνίως ήνωσε, καί ιδού φθονερόν τό πλά-
156ν σμα ό Θεός έποίησε, ό Κύριος ήμών I Ίησοΰς Χριστός, ϊνα δείξη τήν αύτοΰ δό-
ξαν. Άπόστησον καί άναχώρησον άπό τόν τόπον τοΰτον, σύ καί οί άκόλουθοί
25 σου, καί βρο<το>κτόνοι μή γενήτε, άλλά Χριστός ό βασιλεύς δφη τοις μιαροΐς
τούτοις άφιξιν καί κάθοδον είσελθεΐν, ώς έκπαλαι, είς χοίρων άγέλην, ούχί έν
άνθρώποις, άλλ' έν τοις όρεσιν καί έν σπηλαίοις καί ταΐς όπαΐς τής γής, καί ούχί
έν κόσμφ. Καί γάρ ό κόσμος έγνω ώς ίδίαις χερσίν ήμάς έπλασε καί δοξάζομεν
157Γ τό πανάγιον αύτοΰ όνομα, όπως άοράτως ήμάς όδηγήση I είς πάν έργον άγαθόν
30 εύαρεστοΰντας καί ποιοΰντας τό θέλημα αύτοΰ έκεινος, διατρίψη τόν διάβο-
λον, καί μέγαν καί μικρόν, τό πνεΰμα τής ραθυμίας, τό πνεΰμα τής άμελείας, τό
πνεΰμα τής οκνηρίας, τό πνεΰμα τής άκαθαρσίας, πνεΰμα τό σπαρακτικόν καί
άφριστικόν, πνεΰμα τό τής γαστριμαργίας, τό πνεΰμα τής πονηρίας, τό πνεΰμα
τής πορνείας, τό πνεΰμα άδιαφαγίας, τό πνεΰμα πολυφαγίας, Ιλυποσίας, τό
35 πνεΰμα γοητείας, τό πνεΰμα τής φιλαργυρίας, τό πνεΰμα τής κακίας, τό πνεΰμα
157ν στρουθολομανίας, τό πνεΰμα τό ζοφερόν, τό I έχον πρόσωπον άνθρώπου, με-
λανόχροον, πνεΰμα τό μή λαλοΰν, τό πνεύμα τό ένεργοΰν τόν άνθρωπον έκδυ-
θέντα αύτοΰ τά ιμάτια γυμνόν βαδίζει, πνεΰμα τό συγχίζον τά μέλη τοΰ
άνθρώπου, τούς νεφρούς, τήν καρδίαν, τά έντός, τά έξω, τά έσω, τά άνω, τά κά-
40 τω, τά πόρρω καί έκ γής, χαμαί τούς δακτύλους, τούς πόδας, πρός έργασίαν τών
πονηρών, πνεΰμα δυσειδές, τό πνεΰμα τής άσθενείας, τό πνεΰμα ρίγους καί φρι-
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κης, ή λοιμικής ή άλλης τινός άσθενείας, τό πνεύμα τοΰ άκορέστου, τό πνεύμα
τής ύπερηφανείας καί γαυρώσεως, I τό πνεύμα κενόδοξον, τό πνεύμα ήμίονος, 158Γ
τό πνεύμα δραστικόν, τό πνεύμα έλεεινόν, τό πνεύμα δράκοντος, τό πνεύμα
όφεως, τό πνεύμα βασιλίσκου, τό πνεΰμα άσπίδος κωφής, όρκίζω σας καί έπι-
τιμώ σας δλα τά πνεύματα, πονηρά καί άκάθαρτα στοιχεία, κατά τών άγιων 5
άγγέλων Χερουβείμ καί Σεραφείμ, Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ούρουήλ καί Ταφαήλ, καί
κατά τών άγιων άγγέλων πολυομμάτων Χερουβείμ καί έξαπτερύγων Σεραφείμ,
άγιος άγιος, άγιος, Κύριος Σαβαώθ, Τριάς Άγια, δόξα σοι ,..180".

Έτερα εύχή είς τοΰ t σχωσεν τήν γήν διά θησαυρόν181 I
"Ό Θεός τών κυρίων καί κύριος τών κυριευόντων, στήτω άρχή οδυνών, 158ν
έξουσιών θρόνε καί κυριοτήτων, ό Σαβαώθ, ού τω ονόματι αύτοΰ άπάντων πλή-
ρωμα τής γής έπιστήσεται καί τό ένάντης άποθήκευμα έν χερσίν άνθρωπον έχα-
ρίσατο έξ άρχής και νΰν γής καί έσύ, ό φωλεύων δράκων, άκουσον φωνής πα-
τροπαραδότου καί κτιστικής έπαγγελίας έξ άρχής, φτινι Ιερεμίας ό προφήτης
έν χερσίν γής τάς κλεΐς Ιερουσαλήμ έναπέθηκεν ώς άμανάτιον καί φύλακα καί 15
ταΐς άκτίνεσιν τοΰ ήλιου δεδώρηκε. Ότε γάρ πάλιν έξάγειν τι ζητεί λέγων "έβγε
τάς κλεΐς μου, δώσε αύθις ώς σέ δέδωκα, ούτως κάγώ νΰν καί σέ, δράκον, I κο- 159Γ
λάσω σε καί ικετεύω σε, δός μοι ταύτας τάς κλεΐς τούτου τοΰ θησαυροΰ, τά μα-
λάματα τούτου τοΰ κεκρυμμένου χρυσίου, προσάγομέν σοι toù καί τήν δπλων
δύναμιν, ταύτας τάς φωνάς τάς Χαλδαϊκάς: φάνικούμ - κείμ - κών - κάν - κάλ - 20
χήρ - σούλ - σαλήμ, μανές - ούτεβά - Βανισάρ, ψαλη, σαλή, κυνούρ βαρ - μαρ,
σαδδωή, Σαδδοκ, δουσα, ούουη ... καί τάς Συριστί φωνάς ... έμά - οϋρεμ - μα-
ψουρί - σουρι - σαλβα - οϋρεκ - Σαλβα - βανήρ - σαρ - ούκειμ - μανέρ - σαλι -
νταϊραμ - μπβλ - μεβλ - ούχεμ - σαλμέ, ούρεμπουναάς - άσομ - έρός - Σαλομ -
ζαλ - ούζέρ - ραβ - ούδακ - γαρομ - ξαλι - σελ - ούσερ - μαξιμου -1 μαξιλομ - λο- 159ν
ρέμι - ϋταλη - άτζουρ - σετζα - νταλ - νατακυμ - ούρεμ - σέρομ - έρομ - κουμ -
καλι - ντου - σαλη - ταρομ - ροεμ - μανές - κέος - Ιερεμίας - προφήτης - έτέτον
- λίθον έποίησας εϊδωλον αύτοΰ καί έλύθησαν. Μή γιγνώσκητε δτι ό λίθος,
tίνούτω καί 5γώ τοις λόγοις μου καί τοις προστάγμασί σου γή καί λαβών ταΰτα
στήναι καί σταθήναι ώσάν λίθος, νά λάβω ταΰτα τά άργύρια τά έν τή ση καρ- 30
δια κεκρυμμένα καί τόν πλοΰτον, τοϋτον τόν θησαυρόν, καί μαλάματα κρατείς,
φεΰξον καί άναχώρησον άπό τοϋτον τόν τόπον καί ώς λύεται ή άράχνη έκ τής
άνέμου βροντής καί μέ φυσήματος, ούτως καί I έσύ, διάβολε καί αί τέχναι τοΰ 160Γ
έμφωλεύοντος είς έσέν καί κρατούντος τά δεδομένα μοι άργύρια ή χρυσίον είτε
σπάθην είτε μάχαιραν είτε ξίφος 1"πλακής πυκνοΐς σκότεσιν ή άήρ ζοφώδης, ίνα 35
μήν έχης έξουσίαν πλάσαι τοιοΰτα μηχανήματα, άλλά ούτε νά δυνηθής ποτέ διά
νά κατασκευάσης αύτά ώς κάρβουνα182 ή ώς άμμον ή ώς λίθον, ούτε είς άλλον

14 φτινι: ό τους cod. 16 εβγε: εΰγη cod.
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είδος τι κατασκεύασμα τούτου τοϋ θησαυρού, άλλά νά μείνη ώς είναι, χρυσίον
καθαρόν καί άδολον, νά τό άφήσης είς τόν τόπον αύτοϋ άβλαβές κελεύει σε ό
άγιος Προκόπιος183. Ό γάρ ούν κάκεΐνος ό λαβών, έλαβον παρά τοϋ άγιου Νι-
160ν κολάου I τούς νομισμένους θησαυρούς. Κελεύει σε ό όσως Ζαχαρίας, όστις
5 έδέησεν [πισαειν τόν Θεόν πλούτισε τον, ό Θεός] εύλογιάν άντί πέτρα καί εύρε
καί γέγονε πλούσιος. Κελεύει σε ό δίκαιος Ίώβ, ότι μετά τοΰ πανυμνήτου γέ-
γονεν πλούσιος, Ινα άφήσης λάβωμεν ταϋτα τά άργύρια καί ει τι πάν είδος
έστίν.

Σοι γάρ αύθις λέγω σοι τούς όρκους τούτους, χαλδαϊκά προσάγων184, ϊνα μοι
10 δώσης ταΰτα τά εύρισκόμενα είς τήν γήν, άλλά άφησον αύτά ώς ηύρες καί φύ-
γε είς τήν κατοικίαν σου, ην σας ήτοίμασεν ό Κύριος, ό παντοκράτωρ ό ύψιστος
16Γ I Σαβαώθ, λέγοντας ταΰτα τά ρήματα χαλδαϊκά: "μενόν, μαρουτζισιμέρη,
ουλ.μά.ντά. φιψ. σακιμ, κουκ. φεϋρβ, ρουμα, λαός, μαές, σαμορ, μορεμ, ντεχ, σε-
μαν, ούλεμ, χαχουλεμ. βαρουσέρο, μουτεβα, σαλμαρου, μαρουψι, σελβα, ούλαμ,
15 ούκικ, μπαρι, σελσα, ούλρφα, κέρμει, μαρη, μανές, νουτ, φαρα, πουη, χαμ, μπου-
ήτ, λαμ, οϋλμ, έλσαρο, σαρρα, ντες, ούταρι, σαλιψ, σαλβιν, λεγις, κειαβ, ψας, σα-
βερ, βαναδαλ, ναάρ ούλιεμ, λέμ λεμεσα, νιρ, κειος. Ό Μιχαήλ, ό άρχάγγελος,
έβύθισεν τά ύδατα [εν χονάς], ούτως καί έγώ τών χαλδαϊκών δέ [οϊκων] όνομά-
16Γ των, I σχίσω[ν] τήν γήν ταύτην. Καί τά μέν χρήματα χαλδαϊκώς λαβών καί τάς
20 τέχνας σου, δράκον πολυμήχανε, άφανίσω καί διαλύσω, ώσπερ ό Κύριος έν τή
φλογί τής καμίνου είς δρόσον μετέβαλεν έπί τής βασιλείας <Να>βουχοδονόσωρ
είς τούς τρεις παΐδας καί όσον χρόνον ποιής αύτόν άνάλυσον, ούτως καί έσύ
δράκον νά άφανιστής άπό τοΰτον τόν τόπον όπου κατοικείς καί φωλεύεις. Μό-
νον, πριν άλλους έξορκισμούς, χάρισέ μοι τά άργύρια ταϋτα ή τά μαργαριτάρια
25 ή χρυσίον ή άργύρια, ε'ίτε λίθον πολύτιμον ή καί άλλον, ό,τι είδος ή καί ινα μέ
162Γ χρειάζεται καί όχι έσένα. Αύτά I σέ ζητώ καί στερεώσεις τοΰτο, ναι δράκον185,
μέ τών φωνών τούτων: " Σεφέρ, μαθαηλ, Σαθαήλ, έσβορ, βαρο, όμούν, Σεμα-
φοψ, ψορακε, ναβ, Σαρομη, ντελεψ, σαμάρ, βαρι, θουηλ, σαλμο, ραμ, ουρέμ, σε-
ρο, καρη, ντουλη, σαλμο, ντελιμη, καρο, νεητερ καί παρινα, αψομ, ψαροβη, σολ-
30 βο, κορε, νταρι, σελβα, μάνες, ραβη, τουές, σαρισου, λακαράμψαι, άκλομ, άλουμ,
ντορές, σουρεμ, ντάς, κελμόν, μανάς, μοην, ταχέως, ταχέως, ταχέως, τεμοκ", τών
μεγάλων καί φρικτών άγιων καί ένδοξων ονομάτων έν Τριάδι ύμνουμένου
162ν Θεοΰ, τοΰ Σαβαώθ186, προσάγω σου, ένέστητε γή καί σείσε, εύσπλαχνος, I κα-
τσικών, πολυμήχανε δράκον, ή τω λόγω Κυρίου οί ούρανοί έστερεώθησαν καί
35 πάσαν δύναμιν, ότε ό ούρανός, ε'ίτε γήινος, ε'ίτε καταχθόνιος, ού τω ονόματι ώς
καιροΐς καί χρόνοι Νώε ή ή γής έκαταπόντισε τοις ϋδασιν καί αύθις τοΰ αύτοΰ
ονόματι καί χύνονται τά ύδατα τοΰ κατακλυσμού καί τής βυθίσεως, ού τω άγίω
ονόματι ό μέν κόραξ, ό σαρκοφάγος, έν λειψάνοις εύρέθη, ή δέ περιστερά ώς

20 διάλυσον cod.
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καθαρός έν δέντροις ύψώθη καί φύλλον έλαίας ή κάρφος έν τω στόματι κρα-
τούσα καταλλαγής καί άγάπης ανά μέσον αύτοΰ τε καί Θεοΰ σημεΐον ήχθη έν
τω Νώε καί ούκ έγνωρίσας I Κύριος περιζώντα τι πτοήθη τοΰ κατακλυσμοΰ 163Γ
δύω καί έλεον, έμεγάλυνε Κύριος τό έλεος αύτοΰ έπ' έμοί· ϊδε, δράκον πολυμή-
χανε, καί σύ κρατουμένη γής έλαια τής καταλλαγής καί τόξον τής Σελήνης εμιν 5
μεροσιν καί άδεια χαρίζουσιν καθ' ήμών [εύδεκατής] [σχηνήν] καί μάχην καί
όλιστόν ίνα φύγης μακράν καί αύθις άπέλθης μακράν ώς ό μαΰρος κόραξ έν κο-
λάσεσιν, ίνα έκεΐ εύρεθής κακός καί ούχί ένθάδεν καί έτσι λάβω τά νομίσματα
καί χρήματα, χρυσά καί άργυρά καί εί' τι άλλο είδος έστω. I Ή κιβωτίς γάρ έμή 163ν
ώς καί Νώε, ίνα φυλάξη με, έστιν φώτισις τού Θεοΰ είς καλόν, ίνα βιώσω καλώς. 10
Σύ γάρ ώσπερ δώρον ταύτας τάς φωνάς τάς χαλδαϊκάς, βροτοειδεΐς, καυχώμε-
νος κατά σοΰ λαλώ καί φθέγγομαι: "βορ, βαρούς, ούλαμάν, μανό, σέραμ, έλβε,
βουλβε, ούσέκ, σαρι μαρι, σέλιλ, σέφερ, ραφάς, χουτζούρ, ούτζεβα, βαλούς, άμά-
ψου, άθαρσούς, ουλ, φαρο, ζουμ, αγκη, βεεζβα , σαρι, έλου, (Βεελζεβούλ), βουλ-
τζεβα ζαβα τορα ζαψα, θασσα, έρμας, σαματ, ντουτές, σαρλή, κφλό, σαμαρ, σα- 15
λαθαλ, έλμαγόν, φισιόν, σαραν, κασσάρ, I σαλμα, μουλατ, άκκα, όκουλάς, ήτουτ, 164Γ
μιουκ, πονιψ, σαμον, έλβαν, βάρους, ρουςκαψ, μάνες, σελμον, μαρεψ, σαμικ, ούι,
λουι, σουι πουι, δοι, γουη, ξουουητ, ψοί, μοριψοσα, λεμο, Ναριμα, ναλταλμα,
Ναρ, ραβη, Νασον σκόλατι, μεοναρι, πενέζουρ, τουνερ, ζεβολί, ιμουρτι σουφρά-
τι, κονές, ζαλο, νζουνές, σερές, σορές, ούτζου, σόρεκ, σαλμο, Ναρσέμτ, ντά, ρι- 20
ραψι, δονές, ίδουνεμ, κελβαβαψου, λεμαβρο, ροβαβνακειναρές, νζές, χούι,
(βουελζεβούλ, έκοναρ, νταριμ, σουλ, μαξοελματ, ραβα, μαρι, ψουν, άρ, I σουλι- 164ν
νάρ, τζελ, φελμέ, φαρερ, ντοράς, τζούς, οϋσο, ούσσό, μανροσερα, σεφετιμό", καί
ώς βαρουχ ύπό θείας δυνάμεως σκεπασθής μήν ίδής χαλασμόν τής Ιερουσαλήμ
καί τά σΰκα βεβαφθήκασιν, ούτω καί νΰν, δράκον πολυμήχανε, κάγώ σκέπα- 25
στώ ύπό τοΰ άγγέλου καί Θεοΰ ονόματος, τού "ήλί, ήλί, λαμά, έλόγι" ού φοβη-
θήσομαι τάς μηχανάς σου καί ένέδρας πράξεις κατ' έμοΰ, ίνα Ιεύλάσειμη τοΰ μή
βαλεΐν τά νομίσματα καί θησαυρίσματα, ώς φύσει πονηρά, καί μή θέλων τό
άγαθόν τοΰ άνθρώπου, έγώ σέ τάζω ίνα πάντοτε καί σοΰ μέμνημαι, I ώς προ- 165Γ
σάγων σοι θυσίαν καί f βεβουλεβάν καί θέλεις μόνον ν' άφήσω λαβείν καί οίκίαν 30
πράσσων ταΰτα τά τάλαντα, χρυσίον, άργύριον καί εί' τι άλλο τιμητικό είδος
ύπάρχει έν ταύτη τή γη κεκρυμμένα ύπό σοΰ. Οίδα γάρ δτι σύ ό κυριεύων, έν
σοι γάρ έστιν στοιχειωμένα, έστοιχειώθησαν187, έν πάσι παρεδόθησαν, έν σοι
παρεδώκασι, άλλά γιγνώσκομε πάλιν δτι σύ χρημάτων ού φροντίζεις καί δ μέ-
λει σε 1"άπεκος, δν θέλεις γάρ σύ προσάγειν ώς μή δεσπότης, τούτον θυσίαν καθ' 35
έκάστην ταύτης έγώ πληρώσω καθ' έκάστην ήμέραν188, οτε κάγώ εύχαριστώ
ύπό σοΰ I καί ύπό τής σής χειρός, ναι, δράκον, εύτυχηθώ καί χαριστώ, θέλω έχω 165ν
τήν χάριν ύπό σοΰ καί είς πάντας θελήσεως. Όθεν σύ, πάν ένθυμούμενος, ταύ-

10 βιώσω καλώς: βοιος σε καλός cod.
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τας τάς υποσχέσεις, πλήρωσόν μου τοΰτο τό ζήτημα ινα τό ευχαριστώ, αν σύ καί
μή κείνο μέ δείξης καί μάταιον, εύριστικός γάρ, φθεγγόμενος καί έλπίζω ύπό
σοΰ λαβείν ταύτα: "μάν, ζόροβαψ, βεραχισσα, σαλμόν, σαλμάς, μουρίν, μου-
ραψ, γκιουψ, ψουλ, ψουλσι, μαβρο, ροεμάν, ρουψισαλ, σολμα, κουκιψ, σαλο,
166Γ ρουβουρ, βοεζ, ζαλσο, σορα, μασουρ, ροεμ, μαβρι ροεμ, I ρουσαμ, σαμορεμ, μό-
ρας, τζορες, τζορε, τζαριμον, λαμαναμ, σουλνα, τακριμαρ, μαρσκατ, μαρκατ,
μαρκατ, σουλαρ, ραψοβε, ντορες, ούψ, σαλμαώ, ούτεβο, σούλαρι, καροψ, μα-
ροψ" καί ώσπερ Μωϋσής έσκισε τήν Έρυθράν Θάλασσαν καί έφάνη ξηράν γήν
καί έπεριπάτησεν ό Ισραηλιτικός λαός μέ τήν ράβδον αύτοΰ, ούτω νύν καί εσύ,
10 γήν, κελεύω σε καί ύποτάζω σε καί προστάζω σε μέ τή προσταγή πάσα ζψδίου
καί ζωδίων πλανητών καί άστέρων Ήλιου τε καί Σελήνης ώσπερ ράβδος, τά
166ν αύτά ονόματα ένωθήναι καί σχισθήναι, I σχίσουν τήν γήν ταύτην καί άναφανή
τό κεκρυμμένον χρυσίον καί τά κεκρυμμένα άργύρια τά έν σοι θησαυρισμένα ...
1"άμε γάρ ή τύχη μέλει f βουλε χάρισέ καί ούχί έτερον καί μή μεταπλάττης έτερα
15 έργα σκηνής, άλλά καθώς ήσαν ταΰτα ... εύαγορ, τόκ οριο. Σύ γάρ, δράκον, άνθη
χαλδαϊκά ύπό σοΰ φθεγγόμενος, βοών μεγάλως καί κράζω, άφήσετε λαβών
τοΰτο τό χρυσίον τό κεκρυμμένον "Σαλβα, βαρι, σαμοναρ, ξιναμολ, μολενι,
167Γ μουλ, μόλις, λανβαρ, βαρουψι, μαχορ, ξουλουρος,Ι ξέλο, όχκός, ούσαρι, σαμψο-
μο, κλιναρο, ρουβοαμ, μαβρο, (βεελζεβουλ) βαροε, σουλ, σουλ, ουηλ, μάνες, ντο-
20 εμ, καρεμ, καρι, οουλ, ούη, μαρψα, κουης, κουτ, τανηρ, ούλιμ, λάμ, έλου, κοουτ,
σουλβα, μαριψο, σουλβάνεις (βέρσέβουλίς) σουηλ, έκέγζ, άκαριμ, βαριχ, ουλμα,
άμπο σουλι αμεν, ουρι, άμήν, άμήν"189.

Πρώτα λέγετε τόν όρκισμόν τοΰτον: '"Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Σαβαώθ,
πλήρης ό ούρανός καί ή γή τής δόξης σου, ώσαννά έν τοις ύψίστοις εύλογημέ-
167ν νος ό έρχόμενος έν ονόματι I Κυρίου ... Κύριε ό Θεός Σαβαώθ, πάτερ παντο-
κράτωρ, ύψιστε, ού τό ύψος τής θεότητός σου ούδείς δύναται κατανοήσαι, δέο-
μαι καί παρακαλώ. Τό σον γάρ όνομα καί κράτος ώς καθώς έδειξες καί έδωκας
έξουσίαν τόν σοφόν Σολομώντα υίόν Δαυίδ, ούτως δός μοι δύναμιν καί σοφίαν,
έμοί τω ταπεινώ δούλω σου (..), ϊνα δυνηθώ μέ τήν χάριν σου εξουσιάσω τά
30 πνεύματα τών δαιμόνων είς όνομα έλ έλι..." έως τέλους τήν εύχήν.
168Γ Καί είς τό τέλος τής εύχής λέγε τόν όρκισμόν, έτσι ώς καθώς I γράφομεν έδώ.

"Όρκίζω υμάς, πνεύματα, είς τόν Θεόν, δς κάθεται έπάνω είς τά Χερουβείμ
καί Σεραφείμ έπάνω, κόσμος ορατός τε καί άόρατος ύπακούει αύτόν. Όρκίζω
ύμάς, δαίμονες, ινα έλθητε έμπροσθεν μου τούτην τήν ώραν είς όποιον τόπον
35 και άν ε'ίσασθε, ή έν σπηλαίω ή έν ποταμώ ή έν τινι τόπω, ή έν όρει ή έν βουνώ ή
έν πεδίω ή έν θαλάσση ή έν τινι τόπφ όπου καί άν είστε κατοικημένα, νά έλθε-
168ν τε τάχιστα ταύτην τήν ώραν καί τήν στιγμήν I όπου σάς χρειάζομαι έξωθεν τοΰ
κύκλου, ότι όρκίζω ύμάς, πνεύματα, είς τόν Θεόν τόν λειτουργοΰντα, άγγελοι,

16 χαλδαϊκός cod. 28 Σολομώντος υίοΰ cod.
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αρχάγγελοι, άρχαί, θρόνοι, κυριότητες, τά Χερουβείμ καί τά πολυόμματα Σερα-
φείμ, έξουσίαι190, άτινα ού παύουνται άεί, διηνεκώς ύμνοΰν καί λέγουν, άγιος,
άγιος, άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ό ούρανός καί ή γή τής δόξης σου, ωσαν-
νά έν τοις ύψίστοις εύλογημένος ό έρχόμενος έν ονόματι Κυρίου, ίνα, δπου καί
άν εύρίσκεσθε, νά έλθήτε τάχιστα άπ' έξω τοΰ κύκλου, νά ποιήσετε I τό θέλη- 169Γ
μά μου παραχρήμα άνευ βλάβης τής ψυχής μου καί τοΰ σώματος μου, ήμεροι
καί πραεΐς είς όψιν άνθρωπίνην191 καί στολισμένοι ώσάν γερουσίαν καί τάξιν
βασιλικήν ... Όρκίζω ύμάς, πνεύματα, δαίμονες "κόντε τζορτζή, τζανιήλ, χαλε-
κιήλ, ροπεηλ, ροπριφοΰ, λουτζιφέρ, βεελζεβούλ, άσμουδιά, όρνιήλ, πεγαρόθ,
γαρπεζάκη, άσταρόθ"192, εύθέως, δπου βρίσκεσθε, έλάτε τήν ώραν ταύτην 10
πρόθυμοι καί ογλήγοροι καί άοκνοι. Έπιορκίζω ύμάς, πνεύματα, άνω είς
τούς έπτά (7) I πλανήτας καί είς τά έπτά (7) μέταλλα τοΰ Θεοΰ, τοΰ ούρανοΰ 169ν
καί τής γής, όπου καί εάν εύρίσκεσθε, νά έλθετε, μήν βραδύνετε. Όρκίζω ύμάς,
πνεύματα, είς τόν μέγαν άρχιστράτηγον Μιχαήλ. Όρκίζω ύμάς, πνεύματα, είς
τόν άρχιστράτηγον Μαρμουθουήλ. Όρκίζω ύμάς, πνεύματα, είς τόν μέγαν 15
άρχιστράτηγον Βαράχπέλ. Όρκίζω ύμάς είς τόν άρχιστράτηγον Βαραχιέλ.
Όρκίζω ύμάς είς τούς δύο άρχιστρατήγους καί άρχαγγέλους Γαβριήλ καί
Ούρουήλ καί είς τόν άρχάγγελον Ταφαήλ ίνα έλθετε τάχιστα πρόθυμοι καί
άοκνοι, δπου I καί άν εύρίσκεσθε ταύτην τήν ώραν, δίχως άργητας, έξωθεν τοΰ 170Γ
κύκλου, δτι έχω χρείαν καί ζήτημα νά σάς έρωτήσω". Ταΰτα λέγων θεωρείς είς 20
τάς τέσσαρεις μεργιές καί εί μέν άργήσουν καί δέν έλθουν νά πλησιάσουν έξω
τοΰ κύκλου, σήκωσε τήν δεξιάν σου χεΐραν καί βάλ' την είς τήν ούράνιον καί μέ
τήν άριστεράν σου δείχνε τόν τόπον καί δταν ίδής καί έρθουν, θέλεις ίδής ώς νέ-
φος193, έσύ δέ κάθου είς τήν άνάπαυσίν σου καί λέγε ταΰτα τά ονόματα καί
εύθέως αύτοί πλησιάζουν, σύ δέ μήν φοβηθής άλλά θαρρετώς, μετά γενναίου 25
προστάγματος. Ιδού I καί τά ονόματα δπου θά λέγης: "Παρακέλ, έχθριέλ, βα- 170ν
θικαριέλ, δαμαριέλ, πιραριέλ, Νορνεμιέλ, έλφιέλ, ροπιέλ, ρεραήλ, άμπουνά, ραη-
νιέλ, σταβαλακείμ, αδουκειν, δονιέλ, μορκιέλ, έτεσσαραλήμ, δουραλεή, έλμιέλ,
Ίεθέ, δαριρΐν, ρασσιέλ, ρασσαήμ, έλλοροήμ, άλφε, τέη, άρσενεήλ, άμεηλ, μπίκεω,
ρελίν, άναήλ, είσσείκεήλ, ρασσιέλ, ρασσαήμ, έλοροήμ, Σαδιήλ, ροδοναβήλ, πε- 30
ρασσαήμ, πελιροΰ, μειρακή, ένναρά, φαμμαήλ κεραδιχη, πιραέλ, μέφιοριν, κα-
νάν, παρανιάλ, καρεναβιέλ, I Ίαταέλ, άχιέλ, άλλάμιέλ, καραχιέλ, άφιέλ, τεχίχ, 171Γ
ηαλαμιέλ, έτάη, ούχάη, ούαρασιέλ, γεσίμ, ζεαργουδιέλ, άούλε, έλαποέ, καρα-
νιέλ, ούτοδοξέλ, έλμεή, άούρρα, άταφήλ, άνεργελ, ραμιέλ, σαραήλ, έφιελ, άκούρ
πανιέλ, άναριέλ, μοτοραήλ οβελμελού μεήλ"... ψ. 35

Ό βασιλεύς τής άνατολής, τών τεσσάρων έξουσιαστής, όρκίζω ύμάς πνεύ-
ματα είς τά ρηθέντα ονόματα, νά έλθετε έμπροσθέν μου διά τής δυνάμεως τού-
των τών ονομάτων: άσμουδιάς, όρκίζω σε καί σφίγγω σε μετά τήν συντροφίαν
σας καί συνοδείαν σας, επάνω I είς τήν δύναμιν τοΰ Θεοΰ, τοΰ 'Αβραάμ, 'Ισαάκ 17Γ
καί 'Ιακώβ, καί είς τήν δύναμιν τοΰ Θεοΰ τοΰ 'Ισραήλ. Όρκίζω ύμάς οίτινες 40
έπέσετε άπό τόν ούρανόν, σύ πρώτος ό λεγόμενος μεδοΐ. Όρκίζω σας καί σφίγ-
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γω σας είς τόν έρχόμενον κρΐναι ζώντας καί νεκρούς, ού φανέντος οί ούρανοί
1"τηλθήσονται, οί άστέρες πεσοΰνται. Όρκίζω ύμάς είς τήν σάλπιγγα ήν μέλλει
σαλπίση ό άγγελος τής δευτέρας παρουσίας. Όρκίζω σε άσμουδαέ194, λουτζι-
φέρ, άσταρόθ, βεελζεβουήλ, νά πάρετε τούς δαίμονας άπό τών τεσσάρων μερών
172Γ τού κόσμου, νά έλθετε I τήν ώραν ταύτην καί τήν στιγμήν τούτην άπ' έξω τοϋ
κύκλου, ότι έχω χρείαν νά σάς έρωτήσω. Όρκίζω σας είς τόν Θεόν τόν ζώντα
Σαβαώθ, τόν παντοκράτορα τόν ύψιστον, καί είς τόν άκοίμητον όφθαλμόν, τό νά
έλθετε ιλαροί, έμορφοι, ώσάν άνθρωποι, μέ δίχως φόβον, ούτε φοβερισμόν ...".

Ταϋτα λέγων ευθέως πλησιάζουν. Τότε έρώτα μετά τούς όρκισμούς καί παν-
10 τελώς μήν φοβηθής195, ότι δέν ήμποροϋν νά σέβουν μέσα στόν κύκλον, ό κύκλος
είναι όπισθεν καί έμπροσθεν γεγραμμένος...

Ετέρα τέχνη εκλεχτή καί δόκιμη κατά τών άκαθάρτων πνευμάτων, νά είσαι
172ν I πάντα βέβαιος είς αύτούς καί νά σέ φοβοϋνται, καθώς τόν προφήτην Σο-
λομώντα καί Λέων Σοφόν196.
15 Καί είς θησαυρόν στοιχειωμένον καί άν θέλης νά σέ φέρουν θησαυρόν,

δρκιζέ τους ούτως: "Όρκίζω σας έπί τών θρόνων τοΰ Θεοΰ τοΰ άοράτου καί είς
τούς άγιους άγγέλους, τούς πρωτοστάτας, Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ούρουήλ, Ταφαήλ
καί είς τά θεια Χερουβείμ καί Σεραφείμ. Όρκίζω ύμάς, δαίμονες, είς τά ονόμα-
τα τοΰ Θεοΰ τετραγραμμάτον, ώσπερ έστίν άγλά, άγλά τά, άγλαΐ, άγλαόρ, Άδω-
20 ναΐ. Όρκίζω ύμάς, δαίμονες, καί ορίζω καί σφίγγω σας καί "[συμπολιώ ύμάς ών
173Γ ύπέρ I έχρίσθησαν βασιλείς καί προφήται. Όρκίζω ύμάς, δαίμονες, είς τά μυ-
στήρια τών έκκλησιών τοΰ Θεοΰ καί είς τάς οράσεις καί άποκαλύψεις τών
άγιων προφητών καί είς τήν χάριν τών τριών παίδων, Άνανίαν, Άζαρίαν καί
Μισαήλ, καί είς τήν προσευχήν αύτών, ήτις έσβησεν τήν κάμινον τής φλογός,
25 ήτις βασιλεϊ Ναβουχοδονόσωρ. Όρκίζω έσάς, δαίμονες, είς τήν προσευχήν τοϋ
προφήτου Ήλιου καί είς τόν ζήλον καί πόθον όπου είχεν είς τόν Θεόν ... οιτι-
173ν νες είστε οί πρώτιστοι δαίμονες τοΰ σκότους ονομαζόμενοι I Βεελζεβούλ, άσμου-
δεά, άσταρόθ. έσεΐς οί μεγαλύτεροι βασιλείς, όπου έχετε τήν έξουσίαν, ποιή-
σετε ο,τι θέλω καί ζητώ άπό έσάς τήν ώραν ταύτην. Όρκίζω σας, ότι ταύτην τήν
30 ώραν νά ύπατε νά μέ δείξετε θησαυρόν, όπου έστίν κεκρυμμένος είς άπόκρυ-
φον τόπον, έν φ έστίν χρυσίον καθαρόν ή άργύριον ή λίθοι τίμιοι ή κειμήλιον
τοΰ μαλαμάτου, νά είναι άληθινόν καί βέβαιον καί ούτινος έγώ δώσω θέλω νά
μήν έχετε τήν έξουσίαν νά τό πάρετε πλέον ούτε άπό έκεΐνον, ούτε άπό έμένα,
174Γ ε'ίτε όπου I δώσω έγώ νά είναι άληθινόν καί στερεόν καί όχι κατά φαντασίαν,
35 μόνον χρυσίον καθαρόν, καί νά τό φέρετε έδώ έξω τοϋ κύκλου νά τό πάρω καί
νά τό φέρη ό μεγαλύτερος σας άπό έσάς. ΤΩ φίλοι καλοί, τελειώσατε, τελειώσα-
τε τό θέλημά μου αύτοστιγμείν ...

Ύπάγετε, δαίμονες, ογλήγορα, ποιήσατε τό θέλημά μου, ύπάγετε, ώ δαίμο-

11 είναι: ήν cod. 31 κειμήον cod.
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νες πλούσιοι καί άρχοντες197, τελειώσατε τό προσταγμένον παρ' έμοΰ τούτην
τήν ώραν καί στιγμήν δίχως άργητα ...".

Ό όρκισμός τής άνατολής: I "ΤΩ εσείς, πνεύματα τής Ανατολής, λουτζιφέρ, 174ν
πελζαπούθ, φαταΐ, άγαεσίν, Σαλβό, κελσιδό, πουλάσσκη, περιοράθ, όρέκορνέ,
όρνιάς, άχβεχε, βιναε, λαπηει, θαρατόν, βορκαρπαρ, Νεσίκηλδώ, λικατε, πληξ, 5
τεβράς, κακειστέν, κειπλανής, ρισδρον, άρχιζωγεΐς, όπεραλ, μιαρόρ, κηονέ, λα-
πιρέ, λαπιτε, μιγαδέλ, μεντεφρόν, πεφκειόν ... Έρχεσθεν, έρχεσθεν, έρχεσθεν,
ελάτε έδώ τούτην τήν ώραν ην χρείαν έχω νά ρωτήσω σας νά μού είπήτε τήν
άλήθειαν".

..."Ώ έσεΐς πνεύματα τοΰ Βορέως I άσμουδιάς, λεοτόφ, τριαβόχ, γανβαΐς, 175Γ
άναπόχ, ουφαάς, βαγοαπ, γάλος, βιαροθ, κινοπεξ, μαχοθ, ταρταροηλ, ζαμαρ-
φας, άβλικον, Σαβαώθ, Ίαγελάς, Σαρφανοήλ, άρτισούλ, πέσιδον, κειναχάς,
άκουρφίριξο, όδάμ, μαχού, ματοΰ, δριακοντα, άββηζοΰ, άβιζούθ, μιεσήρ, σφε-
δοραπ, έρχεσθε, έρχεσθε, έρχεσθε δπου καί άν είστε τήν ώραν ταύτην".

Όρκισμός τής Δύσεως: "ΤΩ έσεΐς πνεύματα τής Δύσεως, άσταρόθ, βέλβιαλ, 15
κουταήλ, Νικοτέλ, σαφπορεν, φθοκειήλ, μιρετός, άρμετος, μούβλεου, πλοταχαί,
έλπριξ, φραγιέλ, νουοπόχ, κυπρειδούχ, βασιγόρ, άξινούς φθακιήλ, γεσρετός,
έρκιγη, I Ίαπέρ, μελαδούς, βαναχός, όλαήλ, Ίανβοΰ, τραξ' δατι, όπρινάς, βοδι- 175ν
μήλ, άγγόσκο, Σαββολικέρ, φησσισηκερ, βεχερού ... έρχεσθεν, έρχεσθεν, έρχε-
σθεν τούτην τήν ώραν ογλήγορα νά σάς έρωτήσω". 20

Όρκισμός τοΰ Νότου: "ΤΩ έσεΐς πνεύματα τοΰ Νότου, βεελζεβούλ, άχονιόθ,
ρυξθεούλ, ύφαμιανήθ, έφιλτά, μικταήρ, καρετάρ, Ίπουλπέ, λιστριθό, καπιπούλ,
βοϊδόν, μελησκάρ, πελισκάρ, βελιούλ, πιλγιάπ, γαναβούλ, είσγινέλ, ρεδιπόν, λα-
μαούλ, δαμασόν, ήπερεήρ, φερμα, ούκκάς, λατζιτάν, πταπαρμέ, λαβεκάς, ούρτι
καί I θαψό ..., έρχεσθεν, έρχεσθεν, έρχεσθεν, ελάτε έδώ, δπου καί άν είστε, εύθύς 176Γ
τήν ώραν ταύτην, μήν άργήτε".

Έδώ σημειώνομεν τήν άστρονομικήν τέχνην. Άρχαί τής άστρονομικής τέ-
χνης, περί πώς νά ήξεύρης, τέκνον μου Τοβοάμ, τάς άστρονομίας τών πλα-
νητών διά νά κάμης αύτήν τήν τέχνην, είναι μέ τής σοφίας βασιλείας καμψακής
Λέων τοΰ Σοφοΰ διά νά έρωτας νά σέ άποκρίνωνται καί νά σέ δείχνουν ύποθέ- 30
σεις άληθινάς, άστρονομικάς, δλης τής I έβδομάδος τις έξ ήμέρες, τοΰ πλανήτου 176ν
ήλιου ήμέραν Κυριακή, δταν ό ήλιος άνατέλλη, τό πουρνόν, όπου γεννηθή είς
τάξιν καθώς έβγη, στάσου καθαρός άπό πάσης άμαρτίας, έπαρε τά θυμιάματά
του, ώς καθώς γράφει, καί θυμίασον σταυροειδώς198 καί λέγε τήν εύχήν ώς
καθώς διαλαμβάνει, καί δντας έβγη ό ήλιος, είπέ τά ονόματα ταΰτα εβραϊκά: 35

"άόβ, έμέκ, άνελιδέ, άδομόθ, Βαέλ"199,... τότες θεωρείς τόν ήλιον καθαρόν
καί δ,τι θέλεις νά έρωτήσης ... Λέγε πάλιν ταΰτα τά I ονόματα εβραϊκά: "Μαλα- 177Γ
χιέλ, διαδιναέλ, έμοαέλ, Ίσδραέλ", καί ώσάν πάρης τό ζήτημά σου, τέλος, λέγε
τήν εύχήν ταύτην τής άπολύσεως ...

"Ό Θεός, ό είς, Κύριος ύψιστος, Σαβαώθ, δς έποίησες τόν ήλιον ώς φω- 40
στήρα καί λαμπηδόνα τής ήμέρας, εύχαριστώ τό πλούσιον έλεός σου, δτι έπη-
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κουσάς μου τοϋ ταπεινοϋ δούλου σου (...) καί έπλήρωσες τήν θείαν όρασίν μου
ταύτην ινα καυχήσωμαι λέγοντα: "άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης
ό ούρανός καί οί άστέρες τών πλανητών I ύπό τήν σήν έξουσίαν είναι άμήν άμήν
άμήν".

Γράψε τις χαρακτήρες τοΰ πλανήτου Ήλιου, διά νά μήν πάθης κακόν, είς
άγέννητο χαρτί μέ τό μελάνι τοΰ Ήλιου. 'Ιδού.

Τοΰ πλανήτου τής Σελήνης ήμέραν Δευτέρα νά τό I κάμης, είς τάς 15 δεκα-
πέντε τής Σελήνης είς τάς έξ 6 ώρας τής νυκτός, νά είναι ξαστεριά, ήγουν κα-
θαρός ό ούρανός, νά μήν είναι νεφελώδης, σήκω καθαρός άπό κάθε άμαρτίαν
καί έπαρε ένα καθρέπτην καινούργιον, οπού νά μήν έχη ίδεϊν τό πρόσωπον του
άλλος, καί γράψον [καί γράψον] τά σημεία ταΰτα κάτωθεν τής γής. Έπειτα βά-
λε τόν καθρέπτη σου κατά γής καί άλειψον τά όφρύδιά σου καλεμίσκι. Καί όσοι
άνθρωποι θέλει είναι κοντά σου, άς άλείψουν τά όφρύδιά τους καί αύτοί. Καί
τότες κάπνισον στύρακα καί χαλβάνη, διάβασον τήν εύχήν I τής Σελήνης, κα-
θώς σέ ερμηνεύει ή τέχνη. Έπειτα λέγε τά παρόντα ονόματα φορές εκατόν
όγδοήκοντα άριθμόν 180 τό κάθε ένα. 'Ιδού:

"Γιαβεντούτ - Γιαχινάς - Γιαχοΰ - Γιαλάχ". Τότες ώσάν ίδής καί γενή ένας
στΰλος φωτεινός άπό τό φεγγάρι όπου είναι είς τόν ούρανόν, βλέπεις καί έρχε-
ται έναν έναν φεγγάρι, έως έπτά, καί σάν έρθουν [έρτουν] 7, τότες φεύγουν καί
φανερώνεται μιάν βασίλισσα200. 'Ερώτα τήν ύπόθεσίν σου εκείνο όπου θέλεις
καί τότες δίνε τήν εύχαρίστησιν καί τήν άπόλυσιν ταύτην: (είναι άντικρυν). I

"Εύχαριστώ σε, Κύριε, μακρόθυμε καί πολυέλεε Θεέ τοΰ παντός κόσμου, ό
ποιήσας τήν Σελήνην, είς έξουσίαν τής νυκτός φωστήραν, καί πληρώσας ήμάς
τήν θεία δρασιν ταύτην, ινα καυχήσωμαιν ότι παρά σοΰ έλαβον τήν χάριν, Χρι-
στέ ό Θεός μου, φώτισόν με καί λύτρωσόν με άπό πάσης θρησκείας τών ζωδίων,
άμήν, άμήν, άμήν".

5 γράφτης cod.
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Ιδού οι χαρακτήρες δπου θά γράψης κατά γής. Νά βάλης τόν καθρέπτην
έπάνω, γύρισε τόν καθρέπτην άνάποδα201.

Τοΰ πλανήτου 'Άρη, ήμέρα Τρίτη, είς τάς ύστερες τοΰ φεγγαριού, σηκώσου
καθαρός άπό πάσης άμαρτίας καί άμε παρά μεράς έξω τής χώρας, είς τάς έπτά
7 ώρας τής νυκτός καί στάσου κατά γής, γύρισον τό βλέμμα σου πρός τό μέρος
τοΰ Βορέως καί άρχίνα νά λέγης τήν εύχήν ταύτην. Τά ζφδια είναι αύτά: Λέων,
Παρθένος, Ζυγός, Σκορπιός, καί λέγεις τήν εύχήν ταύτην:

"Ό μονογενής υιός τοΰ Θεοΰ, <ό> ειπών ήμΐν τήν άλήθειαν καί τό φώς, ό
άναγαγών ήμάς έν σκότει καί σκιά θανάτου καί τούς δεσμούς ήμών διαρρήξας,
I Κύριος ό Θεός ήμών, ή άλήθειαν καί ή ζωήν καί τό φώς, δοξάζω σέ τόν κτί-
στην καί δημιουργόν τών άπάντων, Θεόν καί βασιλέαν, τόν έλθόντα είς τούς
ούρανούς καί καθεζόμενος έκ δεξιών τοΰ Θεοΰ καί πατρός σου, ύμνούμενος
ύπό τών έξαπτερύγων Σεραφείμ καί πολυομμάτων Χερουβείμ, δοξαζόμενος
ύπό τών στοιχείων, τήν κτίσιν συναρμόσας, τούς τέτρασιν καιρούς, τόν κύκλον
τοΰ ένιαυτοΰ στεφανώσας, συντρέμουσιν αί νοεραί πάσαι δυνάμεις, σύ προε-
τείχισας τήν θάλασσαν, ψάμμον σύ πρός άναπνοάς τόν άέραν 1"έχεχεάς πεπλή-
ρωται, I τά Χερουβείμ καί Σεραφείμ κύκλφ έστώτα καί περιιπτάμενα φόβου καί
τρόμου τοΰ άπροσίτου δόξης άνακαλύπτοντα καί βοώντα άγιος, άγιος, άγιος,
Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ό ούρανός καί ή γή τής δόξης σου, ωσαννά ό έν τοις
ύψίστοις, εύλογημένος ό έρχόμενος. Σύ είπας ταΰτα ώς άν ποιήσετε έν τω ονό-
ματι τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ άγιου Πνεύματος. Έγώ ό άμαρτωλός
δούλος σου (..), ίνα μέ τήν δέησίν μου δείξης μου καί φανερώσης μου τούς άστέ-
ρας, τό φώς καί τήν ένέργειαν ...". Καί τότες στοχάσου τό βλέμμα σου είς τόν
ούρανόν κατά άνατολάς I καί λέγεις τήν εύχήν ταύτην:

"Δόξα σοι, Κύριε, άφθαρτε, άχραντε, άκατασκεύαστε, άναλλοίωτε, άμέτρη-
τε, δεδοξασμένον, Κύριε, παρακαλώ τό μέγα σου όνομα ίνα είσακούσης καί μοΰ
τής δεήσεώς μου δεομένου σου. Δεύτερον σύ, ό Θεός ήμών καί σέ ύπέμεινα
δλην τήν ήμέραν καί τήν νύκτα άφιερωμένος, δέσποτα, νά δείξης καί νά φανε-
ρώσης τάς άκτΐνας τοΰ πλανήτου Άρην, νά έρωτήσω τήν έρώτησίν μου". Καί
ωσάν τελειώσης τήν εύχήν, θεωρείς τόν ούρανόν σκοτεινόν, γύρισε τό βλέμμα

8 εΐπον cod. 9 διέρρηξας cod. 12 σου: του cod.
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183Γ

σου είς τόν Βορέαν καί θέλεις ίδής τόν I αστέρα μέγαν ένθαμπον καί θαυμα-
στόν, καί αν είναι οί άχτΐνες του φωτεινές καί λαμπρές, στάσου καί έρώτησε καί
θέλεις ίδής νά έρχωνται ζφδια έπτά 7202, τά τρία όμπροστά σου, τό ένα ώσάν
χοίρος, τό άλλο ωσάν λύκος, τό άλλο ώσάν άλογον, καί οπίσω σου άλλα δύο: τό
ένα ώς λέων καί τό άλλον ώσάν δράκος, καί δεξιά σου ένα ώσάν άλεποϋ καί
άριστερά σου ώσάν άνθρωπος ... Σύ δέ ωσάν ποίησης ταΰτα ... γίνωσκε ότι ή
άστρονομική είναι μεγάλη, καί όντας άρχινάς, διάβαζον πάντα πρώτα τήν I
εύχήν τοΰ πλανήτου μέ τούς μεγάλους όρκισμούς είς τούς άγγέλους διά νά δε-
σμεύουν τούς δαιμόνους καί νά τούς διορίζουν καθώς διαλαμβάνει ή τέχνη, μέ
τά θυμιάματά τους203. Καί ώσάν πάρη τέλος τό ρώτημά σου, δώσε τήν άπόλυ-
σιν ταύτην ...

"Εύχαριστώ σε, Κύριε Ίησοΰ Χριστέ, υιέ τοΰ Θεοΰ τοΰ ζώντος, ότι έπλήρω-
σας ήμάς τήν θεία όρασιν ταύτην, άπόστρεψον καί τά ζφδια τά πέμποντα άπό-
στησον άπ' έμοΰ τοΰ άμαρτωλοΰ, φύλαξόν με, Κύριε, ώς κόρην όφθαλμοΰ έν
σκέπη τών πτερύγων σου, σκέπασόν με καί I άνάστησόν με έν παντί καιρώ καί
τόπω, ινα αίνέσω τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές όνομά σου, τοΰ Πατρός καί
τοΰ Υιού καί τού άγιου Πνεύματος, νΰν καί άεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων,

3 r η r 3 r ??9 Οά

αμήν, αμήν, αμήν .

Καί νά ρίξης έμπρός είς τά ζφδια λιβάνι, κόλιανδρόν, μαστίχι, χωρίς κάρ-
βουνα. Γράψε ταύτες τές χαρακτήρες είς άγέννητον χαρτί καί βάστα τες έπάνω
σου νά μήν πάθης κακόν. Ιδού:

*m*

'3 ψ

1 μέγαν ένθαυβον cod.
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Ή αστρονομία τοΰ πλανήτου Έρμή καί τοΰ Ζεύς οπως έχει νά γενή. Ιδού ή
ερμηνεία περί τών δύο πλανητών. Πρέπει νά τό κάμης ήμέραν Τετάρτην, ήγουν
Τετράδη, τοΰ πλανήτου Έρμή. Όμοίως τού Ζεΰ ήμέρα Πέμπτην.

Σήκω καθαρός άπό πάσης I άμαρτίας καί άμε είς παράμερον μέρος καί κα- 183ν
τάλληλον δπου νά μήν είναι τό μέρος περαστικόν, άλλά άπόκρυφον, διά νά μήν 5
σέ έμποδίση κανένας άνθρωπος, είς τάς 6 έξ ώρας τής νυκτός μέ τά θυμιάματα
τών πλανητών, ώς καθώς διαλαμβάνει ή τέχνη. Πρώτον διάβασον τήν εύχήν
τών πλανητών205, έπειτα τήν εύχήν ταύτην: "Δόξα σοι, Κύριε, άφθαρτε, άκατα-
σκεύαστε, άμέτρητε, δεδοξασμένε, Κύριε, είσάκουσον καί μοΰ τής δεήσεώς μου
καί τάς παρακλήσεις μου τοΰ ταπεινοΰ I δούλου σου(..) δεομένου. Δεύτερον, σύ 184Γ
ό Θεός μου, ό σωτήρ μου, είς σέ ύπέμεινα όλην τήν ήμέραν καί δλην τήν νύκτα
άφιερωμένος πρός σέ. Παρακαλώ σε, δέσποτα, Κύριε καί Θεέ, ίνα μέ δείξης καί
νά μέ φανερώσης τάς άκτΐνας τοΰ Έρμή. Καί είς σέ ύπέμεινα πάλιν δλην τήν
ήμέραν καί δλην τήν νύχταν. Παρακαλώ σε, δέσποτα, ίνα δείξης καί φανερώσης
πάλιν τάς άκτΐνας τοΰ Έρμοΰ τοΰ άστέρος ή τοΰ Ζεΰ". Καί μετά τό τέλος τής 15
προσευχής γύρισον τό βλέμμα σου είς τόν Έρμή, είς τόν άγέραν σιρόκου. I Είδέ, 184ν
γύρισε τό βλέμμα σου πρός τόν Ζεύς καί ό Ζεύς είναι είς τόν άέραν τοΰ πονέ-
ντε ώς καί τάς άλλας, καί βλέπεις δύο ζφδια, τό ένα προστινόν καί τό άλλο έξ
εύωνύμων σου. Τό προστινόν ώσάν βόδι πισινόν, ώσάν κριός, καί τό βόδι θέλει
μουγκρίση φορές 2 δύο, τό δέ πρόβατον φορές επτά 7. Τοΰ βοδιού έχε μαΰρα 20
κουκκιά, τοΰ δέ κριοΰ ρΐξε άνιθον206 καί τότες έρωτας διά τήν ύπόθεσιν σου καί
εύθύς δίδεις τήν άπόλυσιν ταύτην:

"Εύχαριστώ σοι, Κύριε, μακρόθυμε καί πολυέλεε Θεέ, ότι I έπήκουσάς μου 185Γ
καί έκπλήρωσάς μου τήν θεία ταύτην δρασιν, ίνα καυχώμαι, δτι παρά σοΰ έλα-
βον τήν χάριν σου ταύτην. Φώτισόν με καί λύτρωσέ με, Χριστέ μου καί Θεέ μου, 25
ό βασιλεύς πάντων, ορατών καί άοράτων, Θεός καί Κύριος, λύτρωσέ με άπό τήν
θρησκείαν ταύτην τών ζωδίων τούτων".

Σύ δέ, άνθρωπε , δταν ποιής ταΰτα, προσκύνησον τόν θεόν τόν ζώντα είς
τούς αιώνας τών αιώνων, δτι αύτω πρέπει τιμή, δόξα καί προσκύνησιν πάντο-
τε, νΰν καί αεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων, άμήν. Γράψον είς άγέννητον I 185ν
χαρτί τις κάτωθεν χαραχτήρες207 καί βάστα τις έπάνω σου διά νά μήν φοβάσαι
νά σέ βλάψουν. 'Ιδού:

18-19 έξ ευωνύμων: έξαβονισμόν cod.
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Έάν ίδής φόβον καί φοβηθής, διαβάζεις τήν εύχήν ταύτην: "Ό άναρχος Θε-
ός, άκατάληπτος, ακατανόητος, άπερίγραπτος, άνεξιχνίαστος, άφραστος, αένα-
ος, αναλλοίωτος, άσύντυχος, άναρίθμητος, ό άγιος Εμμανουήλ, άκακος, I άλη-
θινός, άλάνθαστος, αύτεξούσιος, άοίδιμος, άναμάρτητος, άνερμήνευτος, βασι-
λεύς δημιουργός, δεσπότης δίκαιος, ελεήμων, εύσπλαγχνος, ζωοδότης, Θεός
ισχυρός, Ίησοΰς καρδιογνώστης, λυτρωτής, μακρόθυμος, μαργαρίτης, Τριάς
ομοούσιος, άνίκητος, παντάναξ, παντοκράτωρ, παντεπίσκοπος, νικητής, πολυέ-
λεος, πληρέστατος, σωτήρ ό σοφός, φοβερός κριτής, καρδιογνώστης, ταπεινός,
τροπαιούχος, ύπερούσιος, Χριστός, Χριστοΰ πατήρ, άρχων, Κύριος, Σαβαώθ, ό
κτίστης, εύεργέτης, άμωμος, εύλογητός, ό Λόγος μονογενής καί κυβερνήτης είς
τά πάντα, I τήν άμαρτίαν ταύτην, δτι είπας έν τω σταυρώ: "Κύριε, άφες τήν
άμαρτίαν ταύτην, δτι ούκ οίδασιν τί ποιοΰσιν". Καί τοΰ ληστοΰ είπας: "Σήμερον
σύ μετ' έμοΰ έν τω Παραδείσψ. Έλογί, ήλί, ήλί, ήλί, λαμά σαβαχθανί", τουτέστι:
Θεέ μου, Θεέ μου, είς χείρας σου παρατίθημι τό πνεΰμα μου208", καί λες δλο τό
Πάτερ ήμών. Καί τελειώνει ή εύχή καί περνά ό φόβος, δπου θέλεις ίδής.

^ Έτερον ρώτημα τοΰ πλανήτου τής 'Αφροδίτης, ήμέρα Παρασκευή, τήν
ύστερινήν τής σελήνης, ήγουν τοΰ φεγγαριού209, Παρασκευή είς τάς έξ I (6)
ώρας τής νυκτός, ήμέρας Παρασκευή, σήκω καθαρός άπό κάθε άμαρτίαν καί
διάβασον πρώτα τήν εύχήν τοΰ πλανήτου Αφροδίτης μέ τά θυμιάματα, ώς
καθώς διαλαμβάνει ή τέχνη. "Εβγα έξω είς μέρος άπόκρυφον, παράμερον, κοί-
ταξε κατά τόν Λεβάντε ή κατά τό νησί τής Κύπρος καί άρχίνα καί λέγε τήν
εύχήν ταύτην:

"Δόξα σοι, Κύριε, άφθαρτε, άχραντε, άμίαντε, άκατάληπτε, άνυπέρβλητε,
δεδοξασμένε, Κύριε, παρακαλώ τό μεγάλο σου όνομα καί έλεος, είσάκουσόν
μου είς ταύτην μου I τήν δέησιν καί τής δεήσεώς μου τοΰ ταπεινοΰ καί άμαρτω-
λοΰ δούλου σου (...) δεομένου σου δλην τήν ήμέραν καί δλην τήν νύκτα, άφιε-
ρωμένος καί άφοσιωμένος είς τήν χάριν σου, ίνα μέ δείξης καί νά φανερώσης είς
έμέ τάς άκτινας τοΰ πλανήτου τής Αφροδίτης, ώς χρείαν έχω νά έρωτήσω ...".

Καί θέλεις ίδής τόν ούρανόν άνεωγμένον210 καί τόν άστέραν ένθαμπον καί
λαμπρόν καί οί άκτϊνες του νά φλογίζουν τόν ούρανόν. Καί άν είναι μαύρος,
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φύγε ογλήγορα, ότι έχεις νά λάβης κακόν, είδέ καί I είναι φωτερόν, στάσου, στά- 188Γ
σου καί ρώτα, καί θέλουν έλθουν ζώδια 3 τρία, τό ένα έμπροστά, τό άλλο δεξιά
σου καί τό άλλο άριστερά σου, καί σέ άποκρίνονται, καί μήν φοβηθής. Καί σάν
πάρης τήν άπόκρισιν, δώσε άπόλυσιν ούτως:

"Εύχαριστώ σε, Κύριε, καρδιογνώστα, φεΐσαι τών ψυχών ήμών ένεκεν τοϋ 5
ονόματος σου, λύτρωσέ με έκ τούτων τών ζφδίων, ινα αίνέσω τό μεγάλο όνομά
σου πάντοτε, νΰν καί αεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων, άμήν". Λιβάνι211 ρίξε
εικοσιπέντε δράμια εμπρός τών ζωδίων καί ρίξε μαΰρο I λιβάνι έμπροσθεν στό 188ν
ζώδιον άριστερά καί ρίξε καί μαστίχι είς τό ζερβόν, καί χάνονται τής ώρας έκεί-
νης άπό έμπροσθέν σου. 10
Τάς χαρακτήρας γράψον είς άγέννητον χαρτί καί δέν φοβάσαι. Ιδού:

Τοΰ πλανήτου Κρόνου ή άστρονομική είναι τοιουτοτρόπως: Ημέρα Σάββα-
τον, είς τάς ύστερες τής I Σελήνης, σηκώσου καθαρός άπό πάσης άμαρτίας καί 189Γ
άμε παράμερα είς άπόκρυφον μέρος καί τόπον άδιάβατον καί διάβασεν τήν 15
εύχήν τοϋ πλανήτου, καθώς σας έρμηνεύει ή τέχνη. Έπειτα γύρισον τό βλέμμα
σου κατά τήν Δύσιν212 καί άρχίνα, λέγε τήν εύχήν ταύτην.

"Δόξα σοι, Κύριε, άφθαρτε, άχραντε, άκατασκεύαστε, άνυπέρβλητε, άμέ-
τρητε, άνεξιχνίαστε, δεδοξασμένε, Κύριε, παρακαλώ τό μέγα σου όνομα, είσά-
κουσον κάμοϋ τής δεήσεώς μου καί τής παρακλήσεώς μου δεομένου I σου. <Σύ> 189¥
εί ό Θεός ήμών καί σέ ύπέμεινα όλην τήν ήμέραν καί όλην τήν νύκταν άφιερω-
μένος. Παρακαλώ σε, δέσποτα, ινα δείξης καί νά φανερώσης τοΰ μεγάλου σου
άστέρος, τοΰ Κρόνου, είς έμέ ών χρείαν έχω έρωτήσω αύτόν".

Καί τότες κοιτάζεις κατά τό μέρος τής Δύσεως, όπου δένει ό ήλιος καί θεω-
ρείς τόν άστέραν μαϋρον καί φοβερόν, καί οί άκτΐνες του νά φλογίζουν όλον 25
τόν ούρανόν, καί έκ τοϋ άστέρος πέφτει ώσάν άστραπήν έμπροσθέν σου καί
άνοίγειν ή γής μέ έκείνην τήν I άστραπήν213 καί έβγαίνουν τά ζφδια, δύο, καί 190Γ
έρωτας ειτι θέλεις, καί αύτά σέ άποκρίνονται. Καί έσύ ώσάν ίδής τέτοιον
πράγμα, μήν φοβηθής, ότι αύτές είναι οί άστρονομικές οί μεγάλες, καί χρειάζε-
ται ό άνθρωπος νά μήν φοβάται τίποτες, εί δέ καί φοβάται, δέν δύνεται νά κα- 30

5 φησέ cod. 23 ών: öv cod.

Τοϋ πλανήτου Κρόνου
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τορθώση τίποτας. Καί ώσάν τελειώση καί πάρη τέλος είς ο,τι θέλεις, δός δόξαν
τω Θεώ είς τους αιώνας, τό ζητεί καί λέγε έτούτην την εύχήν:

"Εύχαριστώ σοι, Κύριε, μακρόθυμε, πολυέλεε, πολυεύσπλαγχνε Θεέ, δτι
190ν έπλήρωσάς μοι ήμάς τού I δούλου σου (...) τήν θεία δρασιν ταύτην, ίνα καυχή-
5 σωμαι δτι παρά σού έλαβον τήν χάριν, Χριστέ, ô Θεός ήμών, λύτρωσόν με έκ
τών ζφδίων τούτων, καί άνάστησόν με έν παντί καιρώ καί τόπον, φύλαξόν με,
Κύριε, ώς κόρην οφθαλμού, έν σκέπη τών πτερύγων σου".

Καί εύθύς χάνονται τά ζώδια. Μόνον ρίξε είς τά ζφδια λιβάνι καί στύρακα
καί ούτως τελειώνει ή άστρονομική, τέλεια καί σωστοτάτη. Αύτές οί άστρονο-
19Γ μίες είναι τής καμψακίδος τοΰ σοφωτάτου Σολομώντος βασιλέως I καί Λέοντος
σοφού. Καί γράψον τις κάτωθεν χαραχτήρες είς άγέννητον χαρτίν καί βάστα τις
έπάνω σου νά μήν πάθης κακόν. Ιδού:

Τέλος τής άστρονομικής έπιστήμης. I

19Γ Έπειδής καί έγνώρισες δλα, τά πάντα, τής άστρονομικής, γίνωσκε καλά τά
15 καλέσματα τών πλανητών214, διά νά φέρνης άποτέλεσμα είς τάς έργασίας σου,
πρώτα ή δύναμις τοΰ Θεού τοΰ ύψιστου. Ιδού, ή άρχή τοΰ καλέσματος τοΰ
Ήλιου είναι αύτό:

Εύρον παιδίον παστρικόν, γαλανομμάτικον215, σαρίτικον, ήγουν ξανθόν,
ποίησον τόν κύκλον είς τήν γήν μέ τό μαχαίρι τής τέχνης, φόρεσον τοΰ παιδιού
192Γ στεφάνι μετά χρυσοΰ άπό βαράκιν είς τήν κεφαλήν του, βάλον I νερόν άπό φρέ-
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ατος είς τάσιν κίτρινον216, βάλον καινούργιον πανί, σκέπασον τό παίδι μέ μαν-
τήλι κίτρινον217 καί βάλον τά καπνίσματα, ήγουν τά θυμιάματα, τοϋ πλανήτου
Ήλιου. Γράψον τάς χαρακτήρας όπισθεν άπό τό τάσι, δώσε τοϋ παιδιού νά βα-
στά τήν πλάκα τοϋ Ηλίου, ήγουν τόν έσμάν τοϋ βευκίου, όπου είναι όπισθεν,
καί έσύ άρχίνα καί λέγε πρώτα τήν εύχήν τοϋ Ήλιου, έπειτα λέγε τά ονόματα 5
ταΰτα φορές έξήντα δύο, άριθμός 62, καί τό παιδί άς βλέπη μέσα218, καί ώσάν
ίδή καί άρχινοϋν καί έρχονται οί τσαουσάδες, νά είπή είς αύτούς I νά κάμουν 192ν
τόπον διά τόν βασιλέα τους, ό όποιος θέλει είναι ολόχρυσος, όλα μαλαματένια,
όλος μάλαμα. Όμοίως καί οί ύπηρέτες του, ολόχρυσα ένδυμένοι, καί ό βασιλεύς
τους φορεί κορώνα καί είς τήν κορώνα έπάνω είναι ό ήλιος γεγραμμένος καί έχει 10
γράμμα καί λέγουν: "Βασιλεύς τών βασιλευόντων καί Κύριος τών κυριευόντων
καί άρχοντας πάσης τής κτίσεως". Καί ρώτα κατά τήν τέχνην μέ τούς όρκισμούς
τοϋ πρώτου καλέσματος καί διάβασον τήν εύχήν ταύτην όπου γράφει: I

'"μπεθελή, ίσούς, παρμούς, πάνπηριούς, παρμόν, μπεμαόν, πεπηριοόχαι, ρο- 193Γ
άμ, Γιαλάχ, Γιαζής, γιακατούς γιακατούς, γιάκερίμ,... ". 15

'Ακόμα ή άριθμητική τοΰ Ήλιου είναι τριάντα έξ καί είναι όλη ή σούμα 666,
έξακόσια έξήντα έξ. Ότι ή πλάκα αύτή είναι τό μέγα βουλλωτήριον, όπου ειχε
ό σοφός Σολομών διά τάς ύποθέσεις του219, όπου είναι είς τήν έξουσίαν τοΰ
πλανήτου Ήλιου καί μετ' αύτό έσφράγιζε τάς ύποθέσεις του καί άποφάσιζε καί
έσφράγιζε τά πάντα ... καί όρα καλώς νά μάθης τά μέτρα I τής τέχνης. Νά γνω- 193ν
ρίζης ότι έχει μέτρος ή πλάκα αύτή τής Κυριακής.
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Τέλος.

Κάλεσμα του πλανήτου της Σελήνης, τής Δευτέρας
Τό λοιπόν εύρον παιδίον κορίτσι, άλαφρόστοιχον, ξανθό, γαλανομμάτικον,
I χρόνων 10 δέκα, έτών δηλαδή, παρθένον220. Κάμε στεφάνι άπό κλήμα221, δέσε 194Γ

6 έξταδύο cod.
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τό στεφάνι μέ χαρτί άσπρον, ήγουν τύλιξε τό στεφάνι μέ βαράκι άσπρον, τύλιξε
τό στεφάνι, βάλτο είς τήν κεφαλήν τοΰ κοριτσιού, διάβασον τήν εύχήν τής Σε-
λήνης, καθώς διαλαμβάνει ή τέχνη, έπαρον τό τάσι, νά είναι άσημένιον έάν δέν
είναι τάσι, άς είναι τσανάκι άσπρον άφόριον, βάλε νερόν καθαρόν, τρεχάμενον
5 άπό βρύση δυσική, άμίλητο, γράψον τάς χαρακτήρας τής Σελήνης καί δώσε το
194ν νά τό βαστάη I τό κορίτσι, καί άρχινάς νά διαβάζης τά ονόματα τούτα φορές
όγδοήντα μία, άριθμός 81, καί τό κορίτσι νά κοιτάζη μέσα είς τό νερόν, άλλά νά
έχης τό κορίτσι σκεπασμένον μέ ένα μαντήλι άσπρον222, καινούργιον, καθαρόν,
ομοίως καί τό τσανάκι, ή κιασές, ή πιάτο καινούργιον, καθαρόν. Καί ώσάν ίδή
10 τό κορίτσι καί έρχονται οί κορασίδες μέ άσπρα φορέματα, ήγουν λευκά, καί
χρυσά ένδυμένες, άς τούς είπή τό κορίτσι όπου νά έτοιμάσουν θρονί χρυσόν διά
195Γ τήν βασίλισσαν καί άς καθήση I κάθε μίαν μέ τήν τάξιν της. Καί ώσάν καθή-
σουν, νά τούς είπή τό κορίτσι καλώς ώρίσατε καί καλώς ήλθετε, εσύ, Κερά τών
'Ορέων223. Τότες βλέπεις τήν βασίλισσαν καί λέγει τοϋ κοριτσιού, "είπές τοΰ δι-
15 δασκάλου σου τί μάς θέλει". Καί σάν σέ είπή τό κορίτσι, ορκίζεις έσύ κατά τούς
όρκισμούς καί τάς ύποθέσεις, όπου έγράφθησαν είς τό πρώτον κάλεσμα. Ή δέ
βασίλισσα θέλει έχη κορώνα είς τήν κεφαλήν της καί έπάνω είς τήν κορώνα έχει
φεγγάρι λαμπρόν καί καθαρόν καί γράμματα νά γράφουν: "Βασίλισσα, κυρία
195ν καί δέσποινα, I πορφύρα τών 'Ορέων". Καί σάν έρωτήσης καί πάρη τέλος τό
20 ρώτημά σου, δώσε τήν άπόλυσιν κατά τοΰ πρώτου καλέσματος είναι αύτή ή
άπόλυσις ή ιδία. 'Ιδού καί ό βεΰκος, ötl ή πλάκα τής Σελήνης, ήγουν τό βουλ-
λωτήριον τής Σελήνης, όπου τό είχε ό προφήτης Σολομών καί μετ' αύτό έβούλ-
λωνε τάς ύποθέσεις καί τάς ένεργείας τής Σελήνης οπού γράφομεν. Καί κάμε νά
τις μάθης ολίγον, νά μάθης τό μέτρον της νά τό μετράς, ότι άρχινάει άπό ένα καί
25 παγαίνει έως τά 9 καί έως τά 70 ή καί 81, είς κάθε σπιτόπουλον όπου θεωρείς
196Γ καί I βλέπεις. Ούτως έχει 3276 ό λογαριασμός. Ιδού καί ή πλάκα. Αύτά είναι τά
λόγια όπου θά λες:

"Γιάκεοίμ. Γιακατήρ. Γιαοατζίκ". στά 73 βάνεις τό παραπάνω καί τά λές ...

14 όραίων cod.
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Τέλος. I

Έτερον κάλεσμα τοϋ πλανήτου 'Άρη Π* 196ν

Τό λοιπόν είς αύτό τό κάλεσμα τοϋ πλανήτου 'Άρη εύρον παιδίον άρσενι-
κόν, ξανθόν, γαλανομμάτικον, εϋμορφον, καθαρόν, νά μήν είναι σακάτικον, κά-
με στεφάνι άπό δάφνη224 καί τύλιξον αύτό <είς> χαρτί καθαρόν, βάλε σαματα- 5
τέλι καί φόρεσον αύτό τοΰ παιδιού στό κεφάλι καί διάβασον τήν εύχήν τοΰ
'Άρη, ώς καθώς διαλαμβάνει ή τέχνη. Έπαρον νερόν άσύντυχον, άπό βρύσιν
άνατολικήν, βάλε σιδερένιον τάσι, γράψον τάς χαρακτήρας I τοΰ 'Άρη όπισθεν 197Γ
άπό τό τάσι, σκέπασον τό παιδί μέ έναν μαντήλι, σιντζαπίγ νά είναι τό σκέπα-
σμα, νά κοιτάζη μέσα, γράψον καί τό βεύκι τοϋ πλανήτου καί δώσε τήν πλάκα 10
τοΰ παιδιού νά τήν βαστάη καί κάπνισον τά θυμιάματα τοΰ 'Άρη τοϋ πλανήτου.
Πρώτα είπέ τοϋ παιδιού τοΰτα τά ονόματα φορές έπτά 7.

"Έσγιμώ ταογεμή. πασυχή Ίλίμ. άργεμή, Βουλκά. Βουτά, σόχερ. Ναβουτά.
Όρκίζω σας ότι νά καθαρίσετε τοΰ παιδιού τά ομμάτια νά ίδή τά πνεύματα είς
τό νερόν μέσα". Πάλιν διάβασε I τά ονόματα αύτά φορές 25, εικοσιπέντε. Ρώ- 197ν
τησον τότε τό παιδίον καί θέλει ίδή νά έλθουν τσαουσάδες, ξεγυμνωμένα τά
σπαθιά, μέ φοβέρες μεγάλες225. Καί άς τούς είπή τό παιδί: "βάλτε σκαμνίον σι-
δερένιον, καθαρόν, νά καθήση ό βασιλέας". Καί ώσάν έλθη νά καθήση ό βασι-
λεύς, άς είπή τό παιδί "καλώς ώρίσατε". Καί ώσάν τοΰ ποΰν τοϋ παιδιού
"καλώς σάς ηύραμε", τότες τό παιδί άς κοιτάξη άν ό βασιλέας φορή κορώνα είς 20
τόν θρόνον έπάνω καί είναι ώς χάρος226 καί ώς θάνατος καί γοά 32: ούτος ό θά-

21 alt. ώς: ο cod.
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198Γ νατος I καί ό χάρος, κανέναν δέν φοβούμαι. Θανατώνω, σκοτώνω, δλους τούς
άνΟρώπους τρώγω. Καί έσύ τότες ρώτησε τό ρώτημά σου κατά τήν τέχνην τού
πρώτου καλέσματος μέ τούς όρκισμούς. Καί ώσάν πάρη τέλος τό ρώτημά σου,
θέλεις δώση τήν άπόλυσιν καί γράψον τον βεύκον. Ιδού καί ό βεύκος μέ τά όνό-
5 ματα δπου θά διαβάσης φορές 25:

"Όρκίζω σας -Καουνόφ, μεχάζ. μενού. Σαλικ. τζουκκανά. ραφιγιά. γλωσ-
σαέ. οιππηδόν. όοιστεοον. μαλαβλιμον. λιπειποτε. θαοκοη. άογινας. σαρκη. για-
198ν βλιδηδον. μόνζετην. 1 μαλασικόν. άβλατερά. κατελια:

Νά φέρετε τά γράμματά σας, δπου καί άν είστε, δπου έχω χρείαν νά σας
10 έρωτήσω". Ό άριθμός τοΰ πλα(νήτου) 'Άρη είναι 25, άλλά ώσάν πλησιαστοΰν
δλοι, γίνονται 325. Αύτήν τήν πλάκα τήν είχεν ό σοφός Σολομών καί μετ' αύτήν
έκαμε δλα του τά έρωτήματα καί τά προστάγματά του. Λοιπόν έσύ δέ<ς> καλά
νά τής μάθης δ,τι είναι χρειαζόμενη είς κάθε έναντιότητα τοΰ 'Άρη.
Ή σκάρα είναι άντικρυν γεγραμμένη. I

199Γ
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15 Όταν θέλη διά νά τρελαθή ό άνθρωπος, προστάζει καί ! ! !

Έτερον κάλεσμα τοΰ πλανήτου Έρμή
Ευρον παιδίον γαλανομμάτικον, γραμματισμένον, ξανθόν, εύμορφον, κάμε
στεφάνι άπό έλαίαν227, τύλιξον <είς> χαρτί, βάλον τέλι χαλκωματένιον καί φό-
ρεσε τού παιδιού είς τό κεφάλι. Έπαρον λεγένι χαλκωματένιον228, καινούργιον,
199ν I κόκκινον, δπου νά μήν έδουλεύθην, καινούργιον, άλλο τίποτις μέσα νά μήν
έβαλεν, γράψον τάς χαρακτήρας τοΰ Έρμοΰ έπάνωθεν είς τήν λεγένην διάβα-
σον τήν εύχήν τού πλανήτου, βάλον τά θυμιάματα τοΰ Έρμή νά καπνίζουν,
σκέπασον τό παιδί μέ ένα σκέπασμα, καφολήν, γράψον τάς κάτωθεν χαρα-
κτήρας είς χαρτί καί βάλον μέσα στήν λεγένην καί άρχίνα, διάβασον τά όνό-
25 ματα αύτά φορές έξήντα τέσσαρας, άριθμός 64, καί τό παιδί άς κοιτάζη μέσα-

Υ
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καί ώσάν ίδή καί έλθουν δεσποτάδες καί τσαουσάδες, νά τούς είπή τό παιδί νά
βάλουν I θρονί χαλκωματένιον νά καθήση ό βασιλέας σας- καί ώσάν έλθη ό βα-
σιλέας μέ τ' ασκέρι του, άς τούς είπή τό παιδί: " καλώς ώρίσατε, σοφώτατοι
άρχοντες". Καί αύτοί θέλουν τοϋ ειπούν τοΰ παιδιού: "καλώς σάς ηύραμε". Τό-
τες άς κοιτάζη τό παιδί έάν φορή κορώνα ό βασιλέας καί έπάνω είς τήν κορώ-
να του έχει βιβλίον άνεωγμένον καί ένα πουλί κουκουβάγια γραμμένη δεξιά καί
λέγει σοφίαν οίκονόμησεν οίκών καί έπηρέτησεν στύλους 7, έπτά, καί έγώ είμαι
τής σοφίας ό δοτήρ πάντων, καί δ,τι θέλεις νά έρωτήσης, τότε ρώτα κατά τούς
I όρκισμούς τοΰ πρώτου καλέσματος. Καί σάν πάρη τέλος ή έρώτησίς σου, δώσε
τήν άπόλυσιν κατά πώς σέ ερμηνεύει τό πρώτον κάλεσμα τής τέχνης. Γράψον
τόν βεϋκον μέ τις χαρακτήρες καί τόν βεΰχον δώσε τοϋ παιδιού νά τόν βαστάη.
Τά ονόματα είναι αύτά όπου θά διαβάσης φορές 64. Ιδού: "Γιούς, λάν, λιανέ,
έσιγεου, γαμπη, σαφφεσα, Σεφρουφερ, εισμαγιατιμ, Σουλμαϊσον, λούχιμα,
άσπεισιγαμα,...". Ιδού καί οί χαρακτήρες όπου θά γράψης άνωθεν I θά γένη
έτσι:
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201Γ
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Είναι ώφέλιμος καί διά τόν σεληνιασμένον229 μεγάλη θεραπεία. Καί οί άριθ-
μοί τοΰ πλανήτου Έρμή είναι: 18. 346 καί ενωμένοι όλοι ή σούμα κάνουν χιλιά-
δες οκτώ (8.000). Αύτή ή πλάκα I τήν είχεν ό σοφός Σολομών καί έσφράγιζε
όλες τές άποφάσεις του τοΰ πλανήτου Έρμή μέ ταύτην καί κάμε νά τήν
ήξεύρης τό μέτρος της, νά τήν γνωρίζης, σοΰ είναι χρειαζόμενη είς κάθε σου
έργασίαν καί άκόμη, άν είναι κανένας σεληνιασμένος καί άφρίζη τό στόμα του,
διάβασον τούτους τούς λόγους φορές επτά (7) είς τό άφτί του καί εύθέως τόν
άφήνει. Καί πότισον αύτόν καί νερόν τοΰ καλεσμάτου καί εύθέως υγιαίνει.
Αύτά είναι τά λόγια όπου θά λέγης:

"άςσφαρπιρύ, άσμαπηρί, I γιαλαμπυρή, γετεπηρί, άρτάπηρι, έοςταπυρί, ζάν-

201ν

20

202Γ
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πυρί, φαττιπηρύ, άρμένπυρι, έτμεπυρι, άνάςπυρι, τολαμπηρι, γιατμαπηρΰ, Σού-
ρεκπυρι, ουτρικτοπηρί, άναρπηρι, γιαδαρπηρι,... ".

Πότισέ τον καί νερόν ώς καθώς σάς είπα άπό τό κάλεσμα καί, πρώτα ή δύ-
ναμις τοΰ Θεοΰ, υγιαίνει.

5 (ή πλάκα είναι είς τό όπισθεν μέρος, διότι δέν τήν έπαιρνεν έδώ καί γράφε

αύτήν καλά, χωρίς λάθη). I
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Τέλος του Ερμού τής σκάρας, τής όπισθεν ...

Έτερον κάλεσμα τοΰ πλανήτου Ζεύς
Λοιπόν, εύρον παιδίον άρσενικόν, καθαρόν, γαλανομμάτικον, χρονών 12.
203Γ Κάμε στεφάνι άπό καρυδιάς κλώνους, I δίπλωσον χαρτί λεπτινόν, |πού τό κα-
λαγένιον, τύλιξόν το στεφάνι καί φόρεσον είς τήν κεφαλήν τοΰ παιδιού. Έπα-
ρον στάγκινον τάσι, ήγουν άπό στάϊ, άφόριον, δπου νά μήν έχη βάλει μέσα τί-
ποτα. Γράψον τάς χαρακτήρας τοΰ Ζεύς οπίσω τοΰ τασίου, κάπνισον τά θυμιά-
ματα τοΰ πλανήτου Ζεΰ· διάβασον τήν εύχήν του, βάλε νερόν άπό βρύσιν δπου
15 νά κοιτάζη τήν τραμουντάνα, άμίλητον. Σκέπασον τό παιδί μέ μαντήλι τρεμου-
ντάνικον, ήγουν γερανιών χρώμα- διάβασον τά ονόματα ταΰτα φορές (16) δέκα
έξ, γράψον τόν βεΰχον τοΰ πλανήτου είς τήν πλάκα καί δός τού παιδιού νά βα-
203ν στά καί νά κοιτάζη· καί άς είπή ωσάν I έλθουν νά δώσουν τοΰ βασιλέως τό σκα-
μνί230- καί ώσάν καθήση, στέκουνται καί οί άλλοι είς τήν τάξιν τους ό καθένας.
20 Τότες άς είπή τό παιδί "καλώς ώρίσετε", καί θά τοΰ ειπούν "καλώς σάς ηύρα-
με". Ρώτα κατά τήν τάξιν τού πρώτου καλέσματος τούς όρκισμούς κατά τό
πρώτον καί, δταν τελειώσης τό κάλεσμα, δώσε τήν άπόλυσιν καθώς γράφει ή τέ-
χνη. Γράφε καί τόν βεΰχον. Ό άριθμός τοΰ πλανήτου Ζεΰ είναι 16 καί ένωμένα
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όλα πολλαπλασιάζονται, δλη ή σούμα 96, ενενήντα εξ, τήν οποίαν πλάκα τήν
είχε ό σοφός Σολομών καί μετ' αύτήν εκαμεν τήν άπόφασιν τοϋ πλανήτου, τήν
οποίαν κάμε I νά τήν ήξεύρης. Ιδού καί τά ονόματα όπου θέλεις νά είπής φορές 204Γ
16, καί άκόμα μέσ5 στό τάσι νά βάλης ένα άσπρον, όταν διαβάζης231. Ιδού: άγια-
ζάμ, τοΰμάλεκ, γεμαλαμ τζινη, άλιτζι, ούςβαβεσι, άλιθέν, Σαλιθέν, εύτουνουμ 5
πεκχακ, μανμόχριχα, χιζζουτζαχ, καλουγίς, ... Καί ό βασιλεύς δέντρον έχει είς
τά χέρια καί είς τό κεφάλι κορώνα. Νά γράφη ή κορώνα άπάνω "βασιλεύς",
ρωμέικα, τούρκικα.

£ \\ 14- I λ 11 ιέ \
13 7. ί id 2- ν 12.
3 16 6 (,ο 9 y
!ΰ s is· 10 0 ε I ο

Τέλος αύτή ς. I

- φ

Έτερον κάλεσμα τοϋ πλανήτου τής 'Αφροδίτης À. 204ν

Εύρον κορίτσι καθαρόν, εύμορφον, γαλανομμάτικον, ξανθόν κάμε στεφάνι
άπό βασιλικόν232, όλα μυριστικά- τύλιξον χαρτί άσπρον, είς τό χαρτί τύλιξον βα-
ράκι καί φόρεσον τοϋ κοριτσιού είς τήν κεφαλήν. Έπαρον τσανάκι πράσινον,
νά είναι άφόριον, βάλε μέσα άγιασμόν τών Θεοφανείων233, σκέπασον τό κορί-
τσι μέ ένα σκέπασμα άσπρον, βάλε τά θυμιάματα τοϋ πλανήτου νά καπνίζουν, 15
διάβασον τήν εύχήν τοϋ πλανήτου φορές (3) τρεις, γράψον τάς χαρακτήρας τοϋ
πλανήτου πίσω άπό τό τσανάκι, γράψε καί τήν I πλάκα τής 'Αφροδίτης καί δώσε 205Γ
νά τήν βαστάγη τό κορίτσι. Διάβασον τά ονόματα ταΰτα φορές (49), τεσσαρά-
κοντα έννέα. Άς κοιτάζη τό κορίτσι μέσα καί ώσάν έλθουν περιστέρια234, άς
τούς είπή νά έτοιμάσουν τόν θρόνον νά καθήση ή βασίλισσα. Καί ώσάν έλθη ή 20
βασίλισσα, θέλει βαστάγη είς τό χέρι της ένα μήλον καί είς τήν άγκάλη της τήν
άριστεράν παιδίον θέλει λέγη: "έγώ είμαι ό έρωτας καί ή άγάπη. Σαϊτεύω, το-
ξεύω όλες τές καρδιές, τόν νοΰν καίγω". Είδέ καί είς τήν κορώνα τής βασίλισ-
σας θέλει είναι γραμμένα ταΰτα: "Βασίλισσα τής I έμορφίας καί τής άγάπης". 205ν
Τότες έσύ έρώτα κατά τήν τάξιν τοΰ πρώτου καλέσματος μέ τούς όρκισμούς. 25
Καί ώσάν έρωτήσης, δώσε τήν άπόλυσιν καί διάβασε τά ονόματα ταϋτα φορές
49: "άγγελος, 'πιαγαγώ, άγγελος, σ'αντοτοηλ, ίπερλιτα, Βέργονι, τιδαταδα, όεό-
πελαβοστρα, νέπένδικτοι, όκινβολάς". Οί άριθμοί τοΰ πλανήτου τής Αφροδίτης
είναι 49 καί ένωμένοι γίνονται δλη ή σούμα 1225, τούς όποιους άριθμούς είχε ό
σοφός Σολομών βούλλα καί έσφράγιζε όλες τις υποθέσεις τής Αφροδίτης. Τό 30
λοιπόν, νά τις ήξεύρης καί είναι I χρειαζόμενες πάντοτες. 'Ιδού ή πλάκα: 206Γ

('Επειδής ή πλάκα έλειπεν, δέν έγράφη. Έχω δέ κενόν τό μέρος· άν ήθελα
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χήν εύρω είς άλλο βιβλίον νά χήν έγράψω)235.1

206ν Έτερον κάλεσμα τοϋ Κρόνου ^

Τό λοιπόν, εύρον παιδίον άρσενικόν, έμορφον, καθαρόν, γαλανομμάχικον
καί κάμε σχεφάνι άπό κλήμα236. Βάλον χαρτί μαϋρον, τύλιξον μέ τό χαρτί, φό-
5 ρεσον τοΰ παιδιού, σκέπασον αύτό μέ μανδήλιν μαϋρον, καινούργιον, γέμωσον
ένα τσανάκι άπό μολύβι, βάλον μέσα μελάνι ή καφέ καί έσύ διάβασε τά παρό-
ντα ονόματα φορές 15. Ξύσον τά όνύχια τοΰ παιδιού, γράψον αύτά ταϋτα σέ
κάθε νύχι, γράψον τές χαρακτήρες τές κάτωθεν, τήν άνωθεν άντικρινήν βάλε
207Γ είς I τό πρόσωπον τοΰ παιδιού, διάβασον τήν εύχήν τοΰ πλανήτου μέ τούς άγγέ-
10 λους καί δαίμονας, κάπνισον τά θυμιάματα τοϋ πλανήτου, γράψον τάς χαρα-
κτήρας όπισθεν τοΰ τασίου καί άς κοιτάζη τό παιδί είς τά ε'ίδη μέσα καί όταν
ίδή καί έρχονται οί τσαουσάδες, άς είπή τό παιδί νά βάλουν σκαμνί μολυβένιον
νά καθήση ό βασιλέας καί τό άσκέρι του είς τήν τάξιν τους· καί ό βασιλέας έχει
κορώνα καί έπάνω είς τήν κορώνα είναι γραμμένος ό 'Άδης καί ό τάφος καί ή
15 κόλασις τοΰ θανάτου. Καί έσύ ρώτα κατά τήν τάξιν τοΰ πρώτου καλέσματος
207ν καί μέ τούς I πρώτους όρκισμούς. Καί ώσάν πάρη τέλος τό έρώτημά σου, δώσε
τήν άπόλυσιν. Γράφε αύτάς τάς χαρακτήρας είς τά όνύχια τοΰ παιδιού237. 'Ιδού:

liegen

'Ιδού καί τά ονόματα όπου θά διαβάσης: "Βαστούν, γιγαμη, διηγιμα, βεζάμ,
άϋξο, άνιείσριτον παρμητον, αχροσσας, σαδωάν αζαχ, παζατ, ένεΐς,..." φορές
20 15. Οί άριθμοί είναι έννέα (9) καί όρα καλώς νά μάθης ότι ό σοφός Σολομών I
208Γ ήταν μετ' αύτούς τούς άριθμούς, έσφράγιζε τάς άποφάσεις τοΰ πλανήτου Κρό-
νου. Ιδού ή πλάκα του.

£ % Η
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Τέλος τών καλεσμάτων τής άστρονομικής ταύτης. Έδώ γράφονται τά θυμιάμα-
τα τών καλεσμάτων τοΰ κάθε πλανήτου χώρια238.
25 'Ιδού, τά θυμιάματα τοϋ Ήλιου είναι αύτά: κάσσια, φίστουλα καί άνθη τρια-

ντάφυλλου, τά κουκκιά, τούρικα ή στύρακα. Τά δέ σημεία είναι αύτά:
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Τής Σελήνης τά θυμιάματα είναι αυτά: άσπρον κερί τής μέλισσας, δάφνης 208ν
φύλλα, τοΰ λιναριού ή κορυφή, τού βάτου ρίζα καί στύρακα καί χαλβάνη, τά δέ
σημεία είναι αύτά:

Κ©

ιοί ο) /Ö

Αύτό είναι τό βουλλωτήριον. Οί κόγχες είναι 20.

Τοΰ 'Άρη τά θυμιάματα είναι αύτά: αιμα άνθρώπου καί αίμα μαύρης γάτας, 5
μυαλόν τοΰ κοράκου, τά δέ σημεία νά γράφης είναι αύτά:

Τό βουλλωτήριον είναι έτοΰτο έδώ. I

Τοΰ Έρμοΰ τά θυμιάματα είναι αύτά: λάδανον, καλαμηθρός, στύρακας, τήν 209Γ
ρίζα τής καλαμητάς, φτερά, τά δέ σημεία ταΰτα.

Τό βουλλωτήριον είναι αύτό.

Τού Ζεύς τά θυμιάματα είναι αύτά: λάδανον, καλαμητός, άσιλπέντι, σάντα-
λον, κανέλλα, άφιόνι, κάμφορα, τά κουκκιά τής περιστεριώνης, τοΰ χορταριοΰ
της τόν σπόρον ... Τά δέ σημεία είναι αύτά:

10

Τής 'Αφροδίτης τά θυμιάματα είναι ταΰτα: μόσχον, ξυλαλόη, ήγουν άσιλπέν- 209ν
τι, άμπάρι ή άμπέρι, τά δέ σημεία είναι ταΰτα: 15
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Τό βουλλωτήριον είναι αύτό εδώ.

Τού Κρόνου τά θυμιάματα είναι αύτά: όνύχια μαύρου γαϊδάρου, πιπέρι,
άλόη, κεφαλή φιδιού καί μέλι, τά δέ σημεία είναι αύτά:

Τό βουλλωτήριον είναι αύτό.

Ιδού καί οί χαραχτήρες δπου σοΰ χρειάζονται είς κάθε σου ύπόθεσιν.

Τές χαρακτήρες τοΰ πλανήτου I Ήλιου γράψον αύτές μετά χρυσίου, μετά
άρσενικοΰ και μέ ύδατος είς χαρτίν καί κυττάριον γυναικός, καί κάπνισον μο-
σχοκάρυδον καί έχεις τιμήν μεγάλην καί διάφορον, νά τό βαστά οσο ζή ό
άνθρωπος.

Αύτές είναι οί χαρακτήρες:

Τάς χαρακτήρας τής Σελήνης γράψον μέ κρόκον άβγοΰ, μέ μόσχον, ροδό-
σταμον, μέ τό αίμα τοΰ άνθρώπου είς χαρτίν λαγοΰ ήμερου, ήγουν κουνέλι, καί
κάπνισέ το αύτό στύρακα καί χαλβάνη καί βάστα το άπάνω σου καί έχεις τιμήν
καί διάφορον πολύ I είς ταξίδι καί είς έμπόριον καί είς κάθεν καζάντησιν. 'Ιδού
οί χαρακτήρες:

JL
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Τάς χαρακτήρας τοϋ 'Άρη γράψον μέ κόκκινη κινναβάρεος, καθαράς, καί
μέ ροδόσταμον είς πετσί φώκιας, κάπνισον αύτάς μέ αίμα άνθρώπου φονεμέ-
νου239 καί βάστα τας έπάνω σου καί δέν σέ πιάνει τουφέκι, οϋτε σπαθί. 'Ιδού οί
χαρακτήρες: I

'Ιδού οί χαρακτήρες τοΰ Έρμοΰ: Γράψον μέ τό αίμα τοΰ βοδιοϋ ή προβάτου,
μετά διάργυρον καί μέ ύδατος, είς χαρτί παρθένον καί κάπνισον αύτό <μέ> λα-
γοΰ άλειμμα καί λιβάνι καί βάστα έπάνω σου, καί είς όποιον όμιλήσης, περνάει
ό λόγος σου καί φαίνεσαι γνωστικός. 'Ιδού οί χαρακτήρες:

Οί χαρακτήρες τοΰ Ζεύς γράφονται μετά σκουριάν καί ροδόσταμον είς χαρ- 211ν
τίν βοός άγεννήτου καί κάπνισον αύτό, καί όντας τό βαστάς έπάνω σου, έχεις

Οί χαρακτήρες τής 'Αφροδίτης: Γράψον μέ τό αίμα τής νυκτερίδας ή μετά
λαζουρίου είς χαρτί παρθένον έλαφίου άγέννητου καί κάπνισέ το μέ μαστίχη

2 φώκας ed.
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212Γ καί λάδανον καί βαστάς I επάνω σου καί είσαι άπό δλους ήγαπημένος. Ιδού οί

χ—ς: ν β v&m '

Οί χαρακτήρες τοΰ Κρόνου: Γράψον μέ σκουριάν τοΰ μολυβίου καί μετά
όξος είς χαρτί τράγινον, κάπνισον τειάφιν καί δταν τό βαστάς έπάνω σου, δποι-
5 ος βουληθή νά σοΰ κάμη κακόν, δέν ήμποροΰν, μήτε μέ τουφέκι δέν σέ πιάνει
καί πάντας τούς έχθρούς σου νικάς. Ιδού οί χαρακτήρες:

yw

Τέλος των χαρακτήρων. I

212ν Τά μελάνια τών πλανητών240 τών έπτά, άριθμός 7, δπου θέλομεν γράψη. Ή
άρχή τοΰ Ήλιου: Τό μελάνι του κατασκευάζεται ούτως: έπαρον μάλαμα άδολον
10 καί διάργυρον τρίψας επιμελώς καί βάλον είς τό πΰρ καί ένωσον τοΰ ήλιοσκό-
που -δύσκολον αύτό-, έπαρον βαράκι άληθινόν μέ τοΰ ήλιοσκόπου τό ζουμί,
τρΐψον καί γράφε δ,τι θέλεις.

Τής Σελήνης: αίμα άνθρώπου καί κιννάβαριν, καί βερτζίν κόκκινον, κομμί-
213Γ διν έλαίας, δλα τρΐψον καλώς, ένωσον αύτά, κάμε μελάνι καί γράφε I είς τήν
15 ώρα δπου κυριεύει ή Σελήνη μέ τό κονδύλι της καί γίνεται ή δουλειά σου άλη-
θεστάτη.

Τοΰ Ερμού κατασκευάζεται ούτως: κερίν καθαρόν, σουλμάν καί αίμα αλέ-
κτορος καί ζουμί τής πιγωνίας καί τοΰ πεντοδακτύλου, τρίψε καί γίνεται μελά-
νι καί γράφεις είς τήν ώραν τοΰ πλανήτου Έρμή.

20 Τοΰ πλανήτου Ζεΰ κατασκευάζεται ούτως: λαζούριον, χολήν τοΰ ιχθύος

ψαριού καί ζωμόν, άριστολόγι, ονομάζεται χόρτον δπου πλέκεται είς τάς τρώ-
213ν γλας καί είς δένδρη, καί τοΰ χρυσαγκάθου I καί κομμίδι δαμασκηνιάς, τρΐψον
καλώς καί γίνεται τό μελάνι καί γράφε είς τήν ώραν δπου κυριεύει, καί τελειώ-
νει ή δουλειά σου.

25 Τής 'Αφροδίτης τό μελάνι κατασκευάζεται ούτως: αίμα περιστεράς καί κρό-

21 στρόγλας cod. 22 τρίψας.
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κον και ροδόσταμον καί μόσχον καί ολίγον βοτανόζουμον τής μανδραγούρας
καί τοΰ σαντουρίου, καί γίνεται μελάνι, καί γράψε δ,τι σέ χρειάζεται μέ τό κον-
δύλι της.

Τοΰ Κρόνου τό μελάνι κατασκευάζεται ούτως: κειδά, δειάφιν, σκονδρόχι
καί σκυλίτζιν καί κομμίδι άμυγδαλιάς I τρΐψον καί γίνεται τό μελάνι τοΰ Κρό- 214Γ
νου καί γράφε είς τήν ώραν του δπου κυριεύει μέ τό κονδύλι του.

Τό μελάνι τοΰ 'Άρη κατασκευάζεται ούτως: αίμα άνθρώπου, κιννάβαριν, βερ-
τζίν κόκκινον, κομμίδι έλαίας, τρΐψον καί γίνεται καί γράφεις είς τήν ώραν του.

Είς δόξαν Χριστού, Κρόνος . Ό Κρόνος είναι κύριος τών δλων χρονών, 10
πλανητών καί ή χάρις του είναι έως τόν βαθμόν τοΰ Ήλιου, βάνοντας τόν πλα-
νήτην όπρός καί έτσι άνατέλλει τό φώς του. Καί έχε αύτόν, έάν θέλης νά I εύρης 214ν
τήν ήμέραν τήν Δευτέραν. Καί έχει στιγμάς 11 καί είναι πυρρός. Καί θέλεις νά
εϋρης τήν τρίτην ώραν τής Δευτέρας. Γράψε μέ τό κονδύλι τό έδικόν του καί μέ
τό μελάνι του καί μέ τό σημάδι του fy, δπου βλέπεις είς τρία (3) χαρτιά άγέν- 15

νητα καί βάλε τα είς τόν ήλιον241 μέ ένα τάσι νερόν άμίλητον καί τότε βλέπεις
τήν χάριν του.

Τό μελάνι του κάμε το δταν βασιλεύη ό ήλιος τήν Δευτέραν, καί γίνεται
ούτως: βάλε όξος παστρικόν καί βάλε λουλάκι καί σύγαβο καί μόσχον καί κά-
με τήν μελάνην καί'τό κονδύλι, κάμε το <μέ> πτερόν τοΰ άετού ήμέραν Δευτέ- 20
ραν, ώραν τρίτην, βάλε καί I τήν νούλα έπάνω, καί τότες γράψε ε'ίτι θέλεις. Είναι 215Γ
άρμόδιον είς κάθε έπιστήμην.

'Άς άναφέρωμεν τό δίστομον τοΰ πλανήτου Ζεΰ καί άς έρευνήσωμεν τάς
θαυμαστάς χάριτας. Αύτός βαστάει τρία (3) ζητήματα έπάνω του, δπου είναι τό 25
χάρισμά του, τήν ήμέραν τήν λοχευτήν τοΰ βαθμοΰ καί ένα κράτημον τής ήμε-
ρος, καί αύτό εάν τό πετύχης είναι τρόπος άξιος. Έρεύνησον τούς έξ (6) μεγά-
λους στοιχείους τού ούρανοΰ καί κάλεσε τήν πρώτην ώραν τής Τρίτης τήν ήμέ-
ραν. Καί θέλεις νηστεύσης ήμέρας πολλάς δπου I νά είναι ό νοΰς σου προσηλω- 215ν
μένος είς τό μέρος τής φρικτής φλειάς καί τότες έπαρον τό ξυλογίδιον καί κάμε 30
τό κοντύλι καί βάλε καί τήν βούλλα έπάνω. "Επαρε καί τσουκνί άπό σκύλο
μαΰρο, κάψε το καί βάλε καί γαΐδα καί κάμε τα μελάνη. Καί τότες ώσάν εύρης

Τέλος τών πλανητών.

Τέλος τοΰ πλανήτου Κρόνου

5 τρίψας cod.
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τήν ώραν σωστήν, γράψε σέ τσουκάλι άφόριον, πύλινον, μέσα τάς χαρακτήρας,
όπου έχει ή εύχή του. Βάλε καί αίμα άχελώνας καί οίνον, ξύδι δριμύν. Λάβε καί
στύψην καθαρήν καί βράσε το καί τότες θέλεις θαυμάσης. Νά είναι δλον κα-
θαρόν καί βάλε το είς τό άγιάζιν τήν νύκτα είς τά άστρα242, ήμέρας τρεις (3), I
216Γ καί τότες γίνεται παστρικόν μάλαμα καί γράψε μέ αύτό τά θελήματά σου καί τό
βρίσκεις άληθινόν.

Οφ

Άρχή τοΰ Άρη / .

Αύτός ό Άρης ονομάζεται σάτυρος, ήγουν στΰλος τοΰ ήλιου, καί άκολουθεΐ
τής ήλίας, ήγουν καλλώπισμα τής ήμέρος καί γλυκύς, διατί έχει ένα ϊππον καί
10 κατεβαίνει άνατολών ώσπερ τόν ήλιον. Καί άν θέλης νά ίδής τήν χάριν του πριν
νά έβγη ό ήλιος, άνέβα είς όρος ύψηλόν καί βάλε έναν τέντζερη, νά είναι γανω-
μένον, και νερόν άμίλητον, καί γράψε είς τόν τέντζερη τά τρία (3) σημάδια όπου
216ν I έχει ή εύχή του καί τότες θεωρείς τόν ήλιον καί έβγαίνει. Ύστερον δι' αύτόν
φαίνεσαι είς τόν τέντζερέ μέσα243 καί νά σαστίση ό νοΰς σου. Έπαρον τό
15 πτερόν τοΰ κοράκου, κάμε το κονδύλι, βάλε καί τήν βούλλαν του μέσα καί έπα-
ρον τήν τρίτην ώραν (3) τής ήμερος του, ήγουν τήν Τετράδην, βάλε κιννάβαριν
καί σμύρναν καί ξύδι, βράσε το καί γίνεται μελάνι244 παστρικόν καί γράφε τά
καλέσματα τά θεωριστικά τών συντύχων καί δαιμόνων, διότι δέν ώφελει σε [τό]
ούδέν τών συντύχων ονομάτων. Έν πρώτοις έπαρον ξύλον τοΰ σκοίνου, ημέρα
217Γ Παρασκευή, ώρα τρίτη (3) τής αύτής I ήμέρας καί ξύσας τό κονδύλι καί έπαρε
μόσχον καθαρόν καί λεμονιάς φύλλα, κάψε τα, κάμε τα στάχτην, βάλε καί κα-
ραμπογιά καί ξύδι, βράσε τα καλά καί γίνεται μελάνη παστρική. Καί τότες γρά-
ψε τα τά καλέσματα τά μεγάλα. Τέλος τοΰ Άρη Qj) .

γ

Άρχή τοΰ πλανήτου Έρμή J. .
25 Ό Ερμής έστίν μέθοδος διά μεγάλον βαθμόν καί άφανισμόν. Θεωρείς ε'ίτι

θέλεις νά γράφης μέ τό μελάνι τοΰ Έρμή. Τοΰτο τό μελάνι του βάστα το έξωτε-
ρικόν, ήγουν σκοτεινόν. Καί θέλει πάντα νύκτα νά τό κάμης, διότι έχει ένεργεί-
217ν ας I πολλάς. Διά τό κοντύλι του θέλεις νά πάρης μαύρου πετεινοΰ245 πτερό ή τοΰ
ποδαριοΰ τό κόκκαλο καί νά τό κόψης μέ τό μαχαίρι τής τέχνης, τό καλό, τά με-
30 σάνυκτα καί νά βάλης καί τήν βούλλαν του καί νά τό βάλης είς τόν δρόμον του
όσον νά ξημερώση. Καί τότες έπαρέ το, έπαρε καί πίσσα μαύρη καί ξύδι
μαϋρον, βάλε καί ολίγον κάρβουνον τριμμένον, βάλε καί μελάνη τής σουπιάς
καί βράσε τα καλά, καί γίνεται μελάνη καί γράφε τά νυκτικά καλέσματα καί τής
άφανότητος ... Τέλος τοΰ Έρμοΰ

Τ

20 ξύσας: στήσας cod.
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Άρχή τής Σελήνης

Νά δικαιώσης τά πάντα, τάς διαλύσεις τών άβάθμων, ήγουν καί αύτόν τόν 218Γ
Έρμήν καί τό τέλος τής έβδομάδος καί φέρε το τό πουρνόν, τήν Κυριακήν, πριν
νά έβγη ό ήλιος, βάλε τό μαντήλι σου είς τό άγιάζι, όταν είναι τό ϊσον τής Σελή-
νης όλον. Καί τό πρωΐ όπου είναι άκόμα σώτηρον, ήγουν βασίλευμα, καί κρα-
τείς τό μαντήλι σου πρός αύτοΰ καί βλέπεις τήν Σελήνην ξεσχισμένην όλην, διό- 5
τι είναι άριθμός ένάντιος, καί αύτό θέλει τήν ήμέραν της. Καί αύτό έχει έννοιαν
καί διάλυσιν καί εύρης τό κονδύλι της <νά> είναι ορθόν, άγλυκυν, καθάρισε το-
τό κόκκαλον τής μαύρης όρνιθας, τό δεξιόν ποδάρι νά τό φτειάσης I κοντύλι καί
νά βάλης καί τήν βούλλαν της είς τήν μέσην, τήν Κυριακήν, είς τήν τρίτην (3) 2i8v
ώραν τής ήμέρας μέ τό μελάνι του- νά είναι άπό ζαφορά καί ροδόσταμον καί 1°
κιννάβαριν καί γράφε τά χρειαζόμενα. Τής ούρανίας τέλος τής Σελήνης.

Εύχή τών άγιων άγγέλων

Ό Θεός ό ούράνιος ον ούκ ίδείν ούδείς δύναται, ό τήν πυρίμορφον στρατιάν
τών άγγέλων καί σωτήρ ήμών, δός ήμΐν χάριν, ύπόταξε τόν "Ηλιον. Όρκίζω σε,
πλανήτα "Ηλιε, είς τήν λάμψιν σου καί είς τό στέμμα, όπερ έφόρεσέ σου ό Θεός 15
τοΰ διαλάμπειν I πάσαν τήν οίκουμένην, καί είς τούς άγγέλους, τούς έπικρα- 219Γ
τοΰντάς σε Καταήλ, Μαδαήλ καί είς τούς άγαθούς άγγέλους Μιχαήλ, Γαβριήλ,
καί είς όλην τήν πυρίμορφον στρατιάν τών άγγέλων.

Άμήν, άμήν

Εύλογητός ό Θεός καί εύλογημένον τό όνομά σου είς τούς αιώνας τών
αιώνων, άμήν. Τό σόν γάρ όνομα ύπακούουν όλα τά κτίσματα. Ικετεύω σε, Θεέ 20
μου, ινα μοΰ δώσης χάριν καί δύναμιν καί έξουσίαν δ, τι ποιήσω!!! νά είναι είς
άκραν εύόδωσιν, όπως δοξάσω τό όνομά σου τό άγιον, ικετεύοντας καί λέγο-
ντας, άγιος, I άγιος, άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ό ούρανός καί ή γή τής δό- 219ν
ξης σου, ώσαννά ό έν τοις ύψίστοις.

Καί μέ τήν εύχήν τών άγγέλων τής ώρας, έπειτα τοΰ πλανήτου τήν εύχήν. 25

Όρκισμός τών άγγέλων τών 7 έπτά πλανητών.

"Όρκίζω σας, άγιοι άγγελοι (ο) καί (ο), όπου είστε συνεργοί μου καί όμό-
γνωμοι μέ τόν παρόντα πλανήτην, όπου είστε βαλμένοι πρός έπίγνωσιν καί έπί-
βλεψιν καί ύπουργίαν τοΰ άνθρωπίνου γένους, οί πάντοτε πρόθυμοι, δυνατοί,
οξείς καί άνδρειωμένοι. Όρκίζω σας είς τόν Θεόν τόν ζώντα, τόν I διορίσαντά 220Γ
σας συνεργούς πλανήτας, νά είστε συνεργοί μου είς τήν παρόντα μου πράξιν.

f

2 διαλύσας cod.

13 Ιδεΐν: ϊδεν cod. 13 et 18 περίμορφον cod.

16 έπικρατοΰσι cod.
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Νά υποτάξετε τους υποτακτικούς σας δαίμονας (ο)246 είς τήν έμήν δούλευσιν,
νά ποιήσω καλώς, δόκιμον καί άληθινόν. Αμήν".

Ή μεγάλη τού 71 Σαβαώθ:
"Εύλογητός ό Θεός καί εύλογημένον τό ονομά του είς τούς αιώνας τών
5 αιώνων, άμήν". Τό λέγεις αύτό τρεις φορές.

"Καί γάρ τό σόν ονομά σου δπου φρίττει ή περινηστεία τόσων άγιων άγγέ-
220ν λων καί δι' αύτού ή θάλασσα είδε καί έστράφη είς τά οπίσω247 I καί ό κόσμος
έλόγισε καί πάσαν κτίσιν ήμών σέ δοξάζειν καί έγώ ό δούλος σου (δείνα), ό υιός
τής παιδίσκης σου έν "[ύπενταφή καί σκώληξ, είσικετεύω, Θεέ μου. Παρακαλώ
10 καί κράζω τό ύπεραρχαΐον ονομά σου, δός ήμΐν, τοΰ δούλου σου (δείνα), χάριν
καί δύναμιν καί έξουσίαν νά τελειώσω τήν παρούσαν μου ύπόθεσιν. ΤΩ, τό ονο-
μά σου τό άγιον, τό τρισάγιον. 'Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ό
ούρανός καί ή γή τής δόξης σου, ώσαννά ό έν τοις ύψίστοις, άγγέλων Άθοήλ, I
221Γ Ήαδιήλ, ζιάλ, Παδέλ, Άγγελοι, Ζιαθιήλ, Μανιάν καί άζιάν, βριστούρ, Έτερλάν,
15 χαάτ, μούμ, βεριάχ, χεινάρ, μηζιάρ, μαχτάν, κατήλ, Μακατήλ, Μαφαήλ, Άσιάζ,
Άναχ, Μάλαχ, Άρχασού, Άδωναήλ, Άναζούμ, Άζεήλ, Άσαββαΐ, Νοαρταδέλ,
Σενφιλή, Μαζιά, φοκκά, τοΰ Άμεριχούμ, Σουδωάμ, Άλιέγ, χρειάν, Άχιάν,
Άκλουΐδ, Γιακόλ, Βασσιδεδή, ούναζήμ, τελού, θεύχηκομάν, χεικολή, Άδους,
Ίαήλ, ζέκσαάτ, θωδοΰ, άζιναδέν, Ηύλτδεάν, Άχαντί, Άσσάμ, φαμμλής, τελού".
20 Τέλος. I

22Γ 'Ιδού εύρίσκεις άρχή άστρονομίας τού προφήτου Κυπριανού248. Πρώτον
διαβάζεις τό άπόδειπνόν σου, δεύτερον διαβάζεις τόν ψαλμόν, άριθμός 118
"Μακάριοι οί άμωμοι έν όδώ". Διαβάζεις αύτόν φορές έπτά, άριθμός 7, νύκτα
τόν διαβάζεις καί έπειτα κάμνεις μετάνοιες 40249. "Υστερον πάλιν διαβάζεις τά
25 κάτωθεν ονόματα φορές έπτά (7): "Βουταλέ, βουταλέ, βουταλά, βουταλέ, βου-
ταλά, Ίζραήλ, Ίζδραήλ, Ίσδραήλ, άμπαρά, άμπαρά, θερμαήλ, θερμαήλ, λουφα-
222Γ ρά, λαφαρά, λουφαρά, I λαφάρες, λουφάρες, λουφάρες. 'Ορκίζω σας είς τήν
άγίαν παρθένον παναγίαν Δέσποινα Θεοτόκον, Άδωναήλ, άσπουχούττέμ κα-
τάγιωνά, ίνα μοΰ φανερωθήτε καί νά μοΰ είπήτε άκολούθως τό ζήτημά μου
30 ταύτην τήν έσπέραν. 'Ορκίζω σε καί έσένα, Μαμωνά, είς τόν Θεόν τοΰ ούρανοΰ
καί τής γής, ίνα μοΰ δείξετε καί νά μοΰ φανερωθήτε καί νά μοΰ είπήτε τό ζήτη-
μά μου ταύτην τήν έσπέραν, νά είναι βέβαιον καί άληθινόν".
222ν 'Ιδού ό προφήτης Δαυίδ είς τήν I άστρονομικήν διατάζει, δταν θέλης νά
εύρης κλέπτην, νά διαβάζης τόν ψαλμόν, κεφάλαιον 49: "Θεός, Θεών Κύριος,
35 έλάλησε καί έκάλεσε τήν γήν δλην", καί νά έχης τρία (3) ψαλτήρια. Τά δύο θά
δέσης μαζί καί είς τό μέσον αύτών θά βάλης είς τό μέσον αύτών έν κλειδίον

21 αστυνομίας cod. 35 ολον cod. ψαλτήρια cod.
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άρσενικόν νά είναι δεμένον άνάμεσον είς τά δύο καί μέ τό άλλο θά διαβάζης
τόν ψαλμόν καί νά μελετάς τά ονόματα οπού άφορα σε καί όποιος είναι ό κλέ-
πτης γυρίζει καί πέφτει250. Θά τό I βαστούν δύο άνθρωποι μέ τό μεσαϊον τους 223Γ
δάκτυλον, καί είς δποιον πέση, έκεινος είναι ό κλέπτης.

Ιδού ό τρόπος. ^—5

Στό μέσον τό κλειδί 'ίσια.

'Ιδού μία μεγάλη θεραπεία. Έάν θέλης νά τό κάμης: πυρά ταμπήρ, άτιμτάν,
σόβουσοΰν, τις κάτωθεν χαρακτήρες, γιά ζασίν. Θέλεις πρώτον νά έξορκίζης
τόν άγγελον Έκτενοήλ, φορές (3) τρεις. Έάν πάλιν ύπάρχουν άπό αύτάς τάς
μαγείας, θέλεις νά τό κάμης τις 'ίδιες I χαρακτήρες, πρώτα ό Θεός, χαλούνται. 223ν
'Ιδού οί χαρακτήρες:

919

JiMM^L Sr ff

r-ViMfl 7K"

mm-t-3 IM

m mi ι V)

Τέλος καλόν. I

Περί άρμάτων πονηρών, νά μήν σέ πιάνουν. Γράψον μέ κιννάβαριν, ήμέραν 224Γ
καί ώραν τοΰ 'Άρεως τρίτην ή τού Κρόνου ή τοΰ Ήλιου, γράψον καί τόν ψαλ-
μόν 26 "Κύριος φωτισμός μου καί σωτήρ μου" καί τές κάτωθεν χαρακτήρες καί
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Τέλος. I

Περί των μελανιών τών έπτά (7) πλανητών, οπου θά γράφης τά σημεία αυτά
τών μελανιών:

Τό μελάνι τοΰ Κρόνου £ : έπαρε κηκίδι, καλαγκάθι καί ολίγον σκυλίτζι καί
κομμίδι καί τρίψε τα εις τήν πρώτην ώραν τοΰ Κρόνου καί γράφε δ,τι βούλεσαι.

Τοΰ Ζεΰ ^ : λαζούριον καί όλίγην άριστολόχην καί χολήν ίχθύου. Ταΰτα

πάντ<α> ένωσε καί τρΐψον έν τή ώρα τοΰ Ζεΰ καί ολίγον κομμίδι, καί γράφε.

Τοΰ 'Άρη gl : στήν ώρα πού κυριεύει τρίψε κιννάβαριν καί βερζί καί κοκ-
κινόβλητα καί κομμίδι έλαίας.

Τοΰ Ήλιου : έπαρε βαράκι καί ολίγον ύδράργυρον καί τρίψε έπιμελώς ·
έως νά φύγη ό ύδράργυρος, έν <σ>πυρί καί ζωμί ήλιοσκοπίου καί ολίγον κομ-
μίδι καί γράφε είς τήν I ώραν του.

Τής Αφροδίτης ί : λάβε αίμα περιστεράς, ζαφοράν, ροδόσταμον, όλίγην
μανδραγόρα καί μόσχον άκρατον, σμεΐξον αύ<τά> τή ώρα της καί γράφε.

Τοΰ Έρμή ^ : Λάβε κηρίον καθαρόν καί άξιφον καί πιωνίαν όλίγην καί
αίμα άλέκτορος· ταΰτα δλα ένωσε στήν ώραν του καί γράφε.

Τής Σελήνης £ : κατασκευάζεται είς τήν ιδίαν ώραν της. Τοΰ σελίνου τήν
ρίζαν καί τά κλωνάρια στούμπισε, βγάλε τόν ζωμόν καί ολίγον ρεοπάρπαρον
καί κάμφορα καί αίμα λαγού, τρίψε τα καί κάμε μελάνι καί γράφε έν τή ώρα
αύτής.

5 τρίψας cod.
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Περί τών θυμιαμάτων τών έπτά (7) πλανητών, δπου θά θυμιάσης είς τήν
ώραν αύτών καί I τά βουλλωτήρια. 229Γ

Τοΰ Κρόνου Χ : πάρε θυμίαμα, όνύχια μαύρου όνου, κεφαλήν όφεως, πι-
πέρι καί άλόη, σμεΐξον αύτά όλα καί θύμιαζε στήν ώραν του καί έπειτα κάμε
ο,τι βούλεσαι. Τά σημεία είναι ταύτα: 5

'Ιδού ^Π βουλλωτήριον .

τοΰ Ζεΰ: πάρε ξυλοβάλσαμον, κανέλλα, σελιν /y ία τής πε-

ριστεριώνας καί θύμιαζε. Τά σημεία είναι ταϋτα:

Τό βουλλωτήριον

Τοϋ 'Άρη: πάρε αίμα γάτας μαύρης, όμυαλόν γούψου, αίμα φλεβοτομίας,
μυαλόν κοράκου, ένωσε και θύμιαζε. Τά σημεία είναι ταΰτα: 10

Βουλλωτήριον I

Τοΰ Ήλιου: σπαρκασία, φίστουλα, άνθη τριανταφύλλων καί κουκκία τοΰ 229ν
στύρακα σμεΐξον καί θυμίαζε στήν ώραν του. Τά σημεία του είσίν ταϋτα:

Βουλλωτήριον ( χ ^ Υ 15

Τής 'Αφροδίτης: μόσχον, ξυλαλόη, κυλερμενέ, ροδόσταμον, ένωσον άπαντα
καί θυμίαζε. Νά είσαι δμως πλυμένος καί παστρικός. Τά σημεία είναι ταΰτα:

grçr.Ti

Τό βουλλωτήριον

Τής Σελήνης: κηρί τής μέλισσας, κρόκον καί δάφνης ρίζα, τής λυγ<αρ>ιάς ή 20
κορυφή καί τοΰ βάτου ή ρίζα. Θυμίαζε στήν ώραν της. Τά σημεία είναι ταϋτα:

0θ®-

Βουλλωτήριον ιδού:
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Τέλος. I

Περί τών μελανιών τών έπτά (7) πλανητών, όπου θά γράφης τά σημεία αύτά
τών μελανιών:

Τό μελάνι τοϋ Κρόνου Χ : έπαρε κηκίδι, καλαγκάθι καί ολίγον σκυλίτζι καί
κομμίδι καί τρίψε τα είς τήν πρώτην ώραν τοϋ Κρόνου καί γράφε δ,τι βούλεσαι.

Τοϋ Ζεϋ λαζούριον καί όλίγην άριστολόχην καί χολήν ίχθύου. Ταΰτα

πάντ<α> ένωσε καί τρΐψον έν τή ώρα τοΰ Ζεΰ καί ολίγον κομμίδι, καί γράφε.

Τοΰ 'Άρη $ : στήν ώρα πού κυριεύει τρίψε κιννάβαριν καί βερζί καί κοκ-
κινόβλητα καί κομμίδι έλαίας.

Τοΰ Ήλιου : έπαρε βαράκι καί ολίγον ύδράργυρον καί τρίψε έπιμελώς
έως νά φύγη ό ύδράργυρος, έν <σ>πυρί καί ζωμί ήλιοσκοπίου καί ολίγον κομ-
μίδι καί γράφε είς τήν I ώραν του.

Τής 'Αφροδίτης ^ : λάβε αίμα περιστεράς, ζαφοράν, ροδόσταμον, όλίγην
μανδραγόρα καί αόσχον άκρατον, σμεΐξον αύ<τά> τή ώρα της καί γράφε.

Τοΰ Έρμή ^ : Λάβε κηρίον καθαρόν καί άξιφον καί πιωνίαν όλίγην καί
αίμα άλέκτορος- ταϋτα δλα ένωσε στήν ώραν του καί γράφε.

Τής Σελήνης (C: κατασκευάζεται είς τήν ιδίαν ώραν της. Τοΰ σελίνου τήν
ρίζαν καί τά κλωνάρια στούμπισε, βγάλε τόν ζωμόν καί ολίγον ρεοπάρπαρον
καί κάμφορα καί αίμα λαγού, τρίψε τα καί κάμε μελάνι καί γράφε έν τή ώρα
αύτής.

5 τρίψας cod.
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Περί τών θυμιαμάτων τών επτά (7) πλανητών, δπου θά θυμιάσης είς τήν
ώραν αύτών καί I τά βουλλωτήρια. 229Γ

Τοΰ Κρόνου Ή : πάρε θυμίαμα, όνύχια μαύρου δνου, κεφαλήν δφεως, πι-
πέρι καί άλόη, ομειξον αύτά δλα καί θύμιαζε στήν ώραν του καί έπειτα κάμε
δ,τι βούλεσαι. Τά σημεία είναι ταύτα: 5

Ιδού ι ^ ^ I βουλλωτήριον .

τού Ζεΰ: πάρε ξυλοβάλσαμον, κανέλλα, σελιν /j r ^ ία τής πε-

ριστεριώνας καί θύμιαζε. Τά σημεία είναι ταΰτα:
Τό βουλλωτήριον

Τοΰ 'Άρη: πάρε αίμα γάτας μαύρης, όμυαλόν γούψου, αίμα φλεβοτομίας,
μυαλόν κοράκου, ένωσε καί θύμιαζε. Τά σημεία είναι ταΰτα: 10

Βουλλωτήριον

At€

Τοΰ Ήλιου: σπαρκασία, φίστουλα, άνθη τριανταφύλλων καί κουκκία τοΰ 229ν
στύρακα σμέϊξον καί θύμιαζε στήν ώραν του. Τά σημεία του είσίν ταΰτα:

Βουλλωτήριον ( * ^ 15

Τής Αφροδίτης: μόσχον, ξυλαλόη, κυλερμενέ, ροδόσταμον, ένωσον άπαντα
καί θύμιαζε. Νά είσαι δμως πλυμένος καί παστρικός. Τά σημεία είναι ταΰτα:

HrÇ. Τέ

Τό βουλλωτήριον

Τής Σελήνης: κηρί τής μέλισσας, κρόκον καί δάφνης ρίζα, τής λυγ<αρ>ιάς ή 20
κορυφή καί τοΰ βάτου ή ρίζα. Θύμιαζε στήν ώραν της. Τά σημεία είναι ταύτα:

00®-

Βουλλωτήριον ιδού:
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230Γ Του Έρμή: ελατός καθαρός, κηρί σφήγγας, λάδανο ρίζας καλαμίου. Τά ση-

"Χ Ά

μεια είσί ταΰτα: ^ ^ (/So Βουλλωτήριον

Τέλος.

<Πώς> νά κάμης μελάνι τής τέχνης254.
5 Πάρε μουτζούρα δαδιοΰ, δράμια 5, μελοσταφίδαν 50 δρ(άμια), ζαφοράν

δρ(άμια) 2, ροδόσταμον 20, καί ένός ταζέτικου άβγοΰ κρόκον καί έν τζιρέκι μό-
σχον καί άνακάτωσέ τα δλα μαζί. Έπειτα πάρε έν τσουκάλι άφόριον, βάλτα μέ-
σα, έπαρε καί τρεις δαυλούς (3), ένα κένδρινο, ένα κυπαρίσσι καί έναν πεΰκον,
10 καί είς τάς τρεις (3) ώρα τής νυκτός άναψε φωτιάν καί βάλε τό τσουκάλι έπά-
νω καί διάβαζε τήν προσευχήν έπάνω στό τσουκάλι φορές 3 τρεις: "εύλογητός
Κύριος ό Θεός τών πατέρων ήμών, ό περιύμνητος". Προσευχή τών άγιων τριών
230ν παίδων. Καί ας ψηθοΰν καλά I καί γίνεται μελάνι, καί όταν τό ψήνης θά γένη
σεισμός είς δλον τόν κόσμον καί μήν φοβηθής, μόνον διάβαζε τόν ψαλμόν 6
15 δλον καί γράφε μέ αύτό δ,τι θέλεις τό μελάνι.

Περί τοΰ κονδυλίου τής τέχνης255.

Πάρε μίαν χήνα, πιάσε τήν δεξιάν της φτερούγα καί βγάλε μίαν πέννα.
Έπειτα διάβασε έπάνω αύτής τόν ψαλμόν 132 φορές τρεις (3) καί κόψε την μέ
τό μαχαίρι τής τέχνης. Καί δταν τήν φθειάσης, διάβασε ταΰτα τά άγια ονόματα
20 Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ούρουήλ καί Ραφαήλ, καί πάσαι τών ούρανών αί δυνάμεις,
θρόνοι, κυριότητες, δυνάμεις, τά πολυόμματα Χερουβείμ καί τά έξαπτέρυγα
23Γ Σεραφείμ, περικαλώ τήν χάριν σας νά είναι σύνεργη είς τήν παροΰσαν I πέννα,
πάντοτες νά είναι ένεργητική καί άληθινή είς δ,τι μέλλω γράψω μετ' αύτήν,
άμήν. Καί σάν τήν τελειώσης, έπαρε άγιασμόν τών Φωτών καί βάπτισέ την καί
25 γράφε ε'ίτι χρείαν έχεις ταύτης καί τάς χαρακτήρας ταύτας μέ αίμα προβάτου
καί βοδιοΰ είς άγέννητον χαρτί καί τυλίγεις τήν πέννα μέσα καί πρόσεχε νά μήν
έγγίξη χάμου, δηλαδή χάμου στήν γήν ή σέ πάτωμα, διατί δέν ένεργεΐ256. Ιδού
οί χαρακτήρες:

ΕΕΒ

1 ήλατος cod. 12 περΰμνητος cod. 21 κυριότητος cod.
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Περί τοΰ μαχαιριού τής τέχνης257
Χωρίς αύτό δέν κατορθώνεις τίποτε. Εύρε μαχαίρι ή σπαθί δπου νά έκαμε
φόνον, κλέψον αύτό, δώσε το τοΰ μαχαιρά νά τό I κάμη ήμέρα Τρίτη, ώρα πρώ- 23Γ
τη, καί μανίκωσον αύτό μέ τραγοκέρατον μελανόν είς τάς ώρας οκτώ (8) τής
αύτής ήμέρας. Καί μετά ταΰτα νά γράψης ταΰτα τά γράμματα: "ραχώρ, ραδια- 5
μινά, άρονί, κεονφινέ" καί φύλαξέ τον έπιμελώς, καί δταν θέλης νά κάμης τό
κονδύλι τής τέχνης, πάρε τό μαχαίρι καί σΰρε είς καλαμιώνα άνυδρον καί λέγε:
"Ώ άγγελε τής ώρας (όδεΐνα) ό πλανήτης, Σαβαώθ, Άδωναΐ, έλωΐ τετρα-
γραμμάτον, νά είσαι είς τήν βοήθειάν μου". Καί κόψε μέ μίαν μαχαιριά μόνον
επτά (7) κόμπους, ήγουν κονδύλια κάθε πλανήτη, καί τό κονδύλι του, καί γρά- 10
φε δ,τι θέλεις.

Πώς νά κάμης χαρτί άγέννητον258
Όταν είναι ζώον έγγαστρωμένον καί τό σφάξουν, λάβε τό άγέννητον ζώον
άπό τήν I κοιλίαν τής μάννας του καί πρόσεχε νά μήν πέση κάτω, καί τόν καιρόν 232Γ
δπου τό γδέρνεις, λέγε τά έξής ονόματα: "Συνηχέν, έλί, άολσέ, ρός, αίσωθεν, 15
Εμμανουήλ" καί άφοΰ τό γδάρης, ύπαγε είς νερόν τρεχάμενον καί πλυνόξυσον
καλά καί λέγε ταΰτα: "ρογιενήλ, ραφαήλ, μορώθ, άγιοι άγγελοι, καθαρίσατε τό
παρόν άγέννητον δέρμα τοΰ είναι έτοιμον καί καθαρόν είς δ,τι μέλλω γράφη έν
αύτω νά είναι εύτυχον καί άληθινόν".

Έπειτα βάλε το έτζίριλο καί άσβέστην καθαρόν καί λέγε ούτως: "έρλοαχοΰ, 20
βορχανοΰ, έλί, έλί, έλωϊών, τό άτίμητον καί μέγα ονόματα τοΰ μεγάλου βασιλέ-
ως, άγον τό παρόν άγέννητον δέρμα νά είναι έτοιμον είς πάν πράγμα, δ μέλλω
γράφη είς αύτό, καί άφοΰ στεγνώξη, γράψε άπάνω τάς χαρακτήρας ταύτας τάς
όπισθεν γεγραμμένας: I

Ερμηνεία περί τοΰ καθαροΰ χάρτου.....παρθένου 25

Τό ζώον δπου θά σφάξης πρέπει νά είναι άρσενικόν ή άρνίον ή έρίφιον
δπου νά βυζάνη καί σφάξε το μέ τό μαχαίρι τής τέχνης καί λέγε τά έξής ονόμα-
τα: "Άλαΐ, άλβαΐ, άνερνετόν, Ίωτζαθεΐ, σεμποριφά, Ίαοΰ, Ίαναροΰ, Ίά, Ίά, τε-
τραγραμμάτον καί σοφάς, άγιον ονόματα καί δυνατόν καί φοβερόν. Καθάρισον
αύτόν άπό πάσης άμαρτίας καί καθάρισον αύτό άπό άκαθαρσίας τοΰ ζφου 30
τούτου τό δέρμα, νά είναι άληθές καί καλόν ε'ίτι καί άν γράψω είς αύτόν, νά
είναι στρεκτόν καί στερεόν καί καλόν, άμήν". I

31 ε'ίτι: ε'ίτε cod.
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233Γ Καί σάν τό γδάρης, πάστρεψέ το καί πλΰνε το έπτά 7 νερά, λέγε καί τά άνω-
θεν ονόματα: άλα'ι, κεβαΐ, κεταχεπά.

Ερμηνεία

Όταν θέλης νά γράψης τίποτα είς αύτό μέ αίμα βόου ή προβάτου ή πετει-
5 νού καί κάθε άλλου, πάρε τό μαχαίρι κατά τού ζφου δπου θά σφάξης καί λέγε
τά έξής ονόματα: "έλκατέλ, λαμέτ, σανταΐ, Θεόφιλος, άλφάσαλβαΐ, παντοκρά-
τωρ, τής μεγάλης βουλής άγγελε, ίνα είστε βοήθειά μου καί είς τήν βοήθειάν μου
καί νά καταυοδώσης δ,τι μέλλω νά γράψω μέ τό αίμα τοΰ ζφου τούτου, άμήν,

3t 5 r 9SQ

αμήν, αμήν .

10 Ετέρα έρμηνεία τής τέχνης τού δακτυλιδίου260

233Τ Δέν ήμπορεΐς νά κάμης τίποτας άνευ αύτοΰ. Όταν έλθοΰν οί I δέκα ήμέρας
τής Σελήνης, νά είσαι νήστης πρό τρεις ήμέρας πριν καί παστρικός άπό πάσης
άμαρτίας καί νά είναι ήμέρα Τετράδη ή Πέμπτην, χύσε ένα δακτυλίδιον μέ άσή-
μι καθαρόν ή μέ μάλαμα καί σκάλισε τά παρόντα γράμματα μέσα. Έπειτα, ένώ
15 τελειώση, έπαρε θυμιάματα άπό αύτά: δν ταγατζή, άπερκαμποΰ, λατέν, βεμύ-
σκει, καί παίρνεις καί τρεις βέργες άπό ροδιά καί είς τήν μέσην κρέμασε τό δα-
κτυλίδι καί βάνε τά θυμιάματα νά καπνίζεται μίαν νύκταν όλόκληρην. Ύστερα
τό παίρνεις καί τό τυλίγεις είς ένα πανί κίτρινον, καινούργιον, παστρικόν, καί
δταν θά διαβάζης τίποτας, τό βάζεις είς τό δάκτυλόν σου καί τελειώνει ή δου-
234Γ λειά I σου καλά. Ιδού:

ίο [Λ- ίϊ<*£

πάπ

ήνκιλάπ, Ίτζοΰν, μέσσελά τζάρσαπά Βέ πέρσεμπέ, βετζουμά, κιούν λερι-
ντέν, σαήμ, όλουπ περχήζ, όλασίν, τζουμά έρτεσισέμ, όλούπ σαφί σιαχουζουμ,
γιεσήν, γιαχοΰ, ήτζήρ γει. Χαγβάν, γιμέε πήρ τενχαγερέ, ότουρά, χάλ βέτ, όλα-
25 βεπήρ, ταγάς βεπήρ, ποστανά, ούζερινέ άτάμ κέλμεγέ, έμα μουκατέμ, ήλκιοΰν
29. σαχτιάν κίρμηζίς άλτήν, πογιουνά, πίρτανετά άλ τήν, κογιούπ ότούς όλοοΰν.
Σέ μίαν κόκκινην261 σακκούλα μεταξωτή, νά είναι άτλάζι, τά βάζεις τά τριάντα
234ν καί τά δένεις, βε πήρ τα τλί, ήνάρ, τζίπουνά, I τής γλυκείας ροδιάς βέργα. Κεσίπ,
γερέ τικέ βετεπεσινέ, κεσεΐ, άσαρσίν, βεατληνά, όταατζ τουτζοΰ βερίρσιν σαπ-
30 γλα, τζιπουοΰ τίκερσιν βεκεσιή, άζαρσίν βετουζήτζου, βερίρσιν βέ πασλαρσίν
όκου μαγιά. Σάββατον κιουνοΰ, σαπάχ, όγλέν ήκηντίαζάμ: γατζήν: γιατζήν βα-
κτιντά, όκουτουνάν, άτζαρσίν: κέσσεΐ τζουμλεσί όκοτουοΰν άτλήν παλλέ που-

t-1/tl Q* Δ I
<ΙΑ 0< ον •Κ
ΙΗ- £|Λ  f- ν
\· μά 1 4.Μ<
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λοΰρσουν ήκοΐ, άλαμέτ ήτζαπ έτέρ, έβελκύ, άλαμέτ, χούρμα, άγατζή: σανιγέν
σιρπηρύ, κεχήρ, σελάμβερίρ, άλεκύμ, σελάμ έλ κιρουετέ, γιαβάς, γιαβάς, πήρ
ήσαρέτ, έτερσίν, ήλκιππήρ περμελέ όκουρσοΰν σονά ήςστεμάς, βέ βάρλαάμ..
πής λιτέπ, σατίλην, λιτέπ, σατίλην, I κελγιούσιν, κελγιούσιν, σελκούσιν, ήνζίλ 235Γ
γιαχαρής άλλά σάν άτι: χαζέλ άτεμη σιραπή, τζεπραήλ, βεμηκειάήλ, βεησθρα- 5
φήλ, βεασραήλ, βεμουσσαβεησσά, βεμουχαμέτ, σαλαβατουλλαχή, άλεϊχήμ, βέ-
σελαμουχοϋ, γιάκμοΰσην, καρτούσιν, πετλήν γιάτερσίν: τέργιούσιν, σιλμέκεχήν,
κεντουσίν τουλή, μεντούσιν ήπνίλαχμέρι, βεϊπνή, μεγίμουν, ύπνήλ, έπιγιάτ, βε'ί-
πνή, ζουπηά σαχιπήρ, ρουουγσήλ, έρσεάτι άτζίλου, βέεσρεοϋ, πιτεπτιλή, λίχαζι-
χήλ, άττεμετί ήλά ζεχαιπήλ, ήχλάς βεπετίλου χουμμήν γαΐρη ήλέτι, βελερτίγετή 10
μέσκυουκή πιχάτι, έμρίνα έτζίπου, γιά μασιρέλ, έρβαχεΐ, χαζηχήλ, έσμάη έλβα-
χάν, έλβαχάν, έλβαχάν, έλατζηλοϋ, έλατζηλοϋ, έλατζιλοϋ, έσσαάτου I εσαάτου 235ν
έσαάτου. Θά διαβάζης άπό μίαν φοράν (1) καί φυσάς τήν σακκούλα χωρίς νά
τήν άνοιξης.

Μ

Μόνον τό Σάββατον θέλεις σφαλιστής, χωρίς νά μιλήσης άνθρώπου262. Τήν 15
Τετράδην, τήν Πέμπτην, τήν Παρασκευήν θά νηστεύης· ομοίως καί τό Σάββατον.

Τήν Τετράδην τά κόφτεις καί τά βάζεις είς τήν σακκούλα. Άπό κάθε φορά
άπό μία (1) θά διαβάζης <καί> θά λέγης καί άπό έναν πεσμελέ.

Τρίτη: τζαρσαμπά, περπεσέ, τζουμά17*, 3 ήμέρας νηστεία.

Τήν Παρασκευή τό πρωί, πρώτον διαβάζεις έννέα χανέ ένα βεύκι καί είς τήν 20
μέσην τό γεμώζεις τόν λογαριασμόν τού ήχλασ I σεριφιοϋ είς τόν κουτουπ χα- 236Γ
ναι18*, βάζεις μόνον μαγιταταροΰν καί στόν γϋρον του γράφτεις τό ήχλασσε-
ριφή χουρουφή, μουκατά ... Τό κάνεις τό βεύκι ολίγον μεγάλο καί κόβεις 8 χαρ-
τιά ώσάν τήν μονέδα όπου θέλεις καί τά τυλίγεις μέσα είς τό βεύκι. Βάζεις καί
τό φλουρί μέσα ο,τι είναι καί έπειτα διαβάζεις άπό έπτά (7) φορές τήν πρώτην 25
ήμέραν βάζοντα μέσα, τό τυλίγεις καί τό διαβάζεις φορές έπτά, τές άλλες ημέ-
ρες άπό τρεις (3) φορές τήν ήμέραν. Στές άλλες 4 ήμέρας, οπού θά τελειώσης, τό
διαβάζεις έκατόν δέκα τέσσαρες φορές καί τελειώνεις τό βεύκι I μέ πιζεητήλ, 236ν
άχμέρ. Είναι πάλσαμος καί τά ραντίζεις έπειτα.

άζέματου άλεϊκηοϋμ, γιασαβάπην γιαάρπαπην, γιάτζεράπην, άλεήκε πι- 30
τέφη, βελκαπτά, πιχάκη, τζερτζαπήν σαραπήν σαπήν, τζερτζαρήν κυσπετούλ
άρραπήν, ήτζμέα βέ άχρίζνα, γιά τζέρτζερα, πιχάκη, μικειαήλ, βεαζραήλ, βεκέ-
ρεμγιαήλ, βελμελαήκετι κηραμ ήφάλου, ματουμερούν, χουζουχοϋ, γιάμεγίτατα-
ρούν, πυχάκη, μήν έμριχη, ήζαεραται σεγιέν, ένγεκούλε, λεχούκιούν, φεγεκιούν.

Τέλος. I 35
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237Γ Προσευχή τής Κυριακής, ήτοι τοΰ Ήλιου

Διά βοτανικήν κάμνεις σύναξιν τών πνευμάτων, διά τήν λαμπηδόνα τό δμοι-
ον, δταν θέλης τό νά έβγάλης αύτήν άπό τήν γήν τήν Κυριακήν, πρώτην ώρα 1,
5, 8 καί 15, είς τάς τρεις 3 τής νυκτός:
5 "Ό φοβερός καί ένδοξος θεός τών άνθρώπων καί τών άγγέλων ού διά σέ ή

διά τό άπερίγραπτον καί άναλλοίωτον κατά τοΰ έλέους σου, τόν μόνον άλη-
θινόν θεόν, φ προσπίπτω καί ικετεύω, ό δοΰλος σου (..), ό τών άστέρων άρχής
καί φωστήρα, τόν μέγαν ήλιον ό ποιήσας, αύτοΰ δέομαι καί παρακαλώ νά τόν I
237ν ύποκλίνης είς τήν έμή ένέργειαν καί είς τήν βοτανικήν, άγίαν λαμπηδόνα, νά
10 είναι ένεργητική.

Όρκίζω σε, Ήλιε, είς τόν ύψιστο ν τοΰ ούρανοΰ καί τής γής καί είς τά βάθη
τής θαλάσσης, νά μέ ύπακούσης. Όρκίζω σε, Ήλιε, είς τήν λάμψιν σου δ φορείς
έν τή καρδίαν σου, ίνα μοΰ ύποκλίνης τήν χάριν σου καί τήν ένέργειάν σου είς
τήν βοτανικήν, τήν άγίαν λαμπηδόνα. Όρκίζω σε, Ήλιε, ήμερόδρομε, άλλοτρό-
15 πιε παμφ<α>έστατε, ό φωσφόρος φάίνφηθί ό φώς τό φώς έξω δριμύ, ό άνιμίλιε,
μεθρέβολες, κατόνεται. Όρκίζω σε, Ήλιε, είς τήν λάμψιν σου δν έχεις είς τούς
238Γ άπεράντους I καί άδιαφάτους δρόμους έν φ περιοδεύεις. Όρκίζω σας, άγιοι
άγγελοι, νά είσαστε ήμεροι έν ή ώρα, Μιχαήλ, Άριήλ, φιλοήλ, Σαβριήλ, Άδωναήλ,
καί συνεργοί μου είς τήν βοτανικήν, έν <ή> μέλλω νά έβγάλω τόν λαμπηδόνον.
20 Όρκίζω σας, δαίμονες χλοήλ, όρουήλ, σπιθοήλ, νά δώσετε τήν ένέργειαν είς τήν
βοτανικήν, τήν λαμπηδόνα. Όρκίζω σε, "Ηλιε, ίνα μοΰ ύποκλίνης καί νά είσαι συ-
νεργός μου, μετά τή δύναμή σου είς αύτήν μου τήν πράξιν, έν φ έπιχειρίζομαι είς
238ν τήν βοτανικήν, δπου πηγάζω, νά γένη ένεργητική, άμήν264". I Τήν Δευτέραν κυ-
ριεύει ή Σελήνη, ώρα πρώτη 1,8,15. Πρώτον νά διαβάσης τήν εύχήν τήν όπισθεν
25 τοΰ 71, Σαβαώθ, έπειτα τής Σελήνης, ώς καθώς σέ διατάττει ή έπιστήμη.

Περί βοτανικής

Ή βοτανική τής Σελήνης ονομάζεται Αοναρία265. "Εβγαλον αύτήν έν τή
ήμέρα τής Σελήνης Δευτέρα μετά προσευχής καί μέ τόν άγγελον έν τόπψ ύψηλω
τής άκρωρείας. Έχει τά φύλλα αύτής πρός αύξησιν τής Σελήνης, καθ' ήμέραν
30 έν φύλλον τό βγάζεις καί αύτή έν τή ιδία ήμέρα έν τώ ίδίφ οίκω τοΰ ΙκήρΟεις
239Γ είς δέρμα σκύλου νά τεθή I είς έν έργαστήριον. Παύουν πλέον οί πολλοί άνθρω-
ποι νά ζητοΰν τά δέοντα τοΰ μαγαζιού διά άγοράν, tσειάvηρoς είς ώραν τής Σε-
λήνης· έάν λειώσης τρία φύλλα, δώσε είς τόν σεληνιασμένον νά φάη ήμέρας δέ-
κα πέντε (15). Όταν αύξάνη ή Σελήνη, ό άσθενής νά τρώγη τά φύλλα αύτής, θε-
35 ραπεύεται "ε. π. ζ. καί πθ. χειλόν. παα. ερ. βγ. έξ. ειγο. κει. λυεπ. ζλεξω. λύπ. Έυ-
λύ. έχοθη ζαξε. καί θόλναξ φυΓΓ έν λεχώ κλπ. Ή Σελήνη, ζεγλετέρο. λυ. πλαναι.
239ν π γ β , ώ καί λψαν. βυπεζ, εύεω. έψεν. λλειυςι λυψ πθα θσε 1 υψενε. νε χολζ. υζε
νογ. λθυχιχ είς υλειαπ, αθχξθω ψλν.

Ή ρίζα αύτοΰ άπομένει ήμέρας τρεις (3). Οίνον λευκόν είτα νά πίνη ό σε-
40 ληνιασμένος, θεραπεύεται.
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Προσευχή τής Δευτέρας
Ή Σελήνη κυριεύει πρώτην ώραν (1) καί 8 καί 15 καί 22.
"Πολυέλεε καί πολυεύσπλαγχνε Θεέ, Κύριε μακρόθυμε, άνεξίκακε, Θεέ πα-
ντοκράτωρ, πολλάς σου ήμέρας, ήμέρας φιλανθρωπίας, είς τόν κόσμον, πάντων
διά σοΰ καί συντήρει τήν παντοδύναμον πρόνοιαν. Σύ γάρ, Κύριε, ύπάρχεις ή 5
ζωή I ήμάς καί σοι τήν δόξαν άναπέμπομεν σύμπαντα είδώς τόν νοΰν καί τήν 240Γ
καρδίαν ήμών καί τόν παναφόρητον φωστήρα τής νυκτός, τήν Σελήνην, ινα
ύποτάξης είς πάν έργον καλόν ή κακόν τών θελημάτων μου.

Όρκίζω σε, Σελήνη, είς τόν όφθαλμόν τοΰ Θεοΰ τόν άκοίμητον, είς τά γράμ-
ματα τά έν τή καρδία τοΰ Ήλιου, Ινα μή μέ παρακούσης. Όρκίζω σε, Σελήνη, 10
είς τό όνομα τών άγιων άγγέλων. Όρκίζω σας, άγιοι άγγελοι, είς τό όνομα τού
Θεοΰ καί είς τόν θρόνον τοΰ Θεοΰ, Γαβριήλ, Σαριήλ, Χαζιέλ, έμφολοήλ, σπιλη-
δέμ, νά είστε συνεργάται μου είς τήν πράξιν όπου θά κάμω.

Όρκίζω σε, I Σελήνη, είς ταΰτα σου τά ονόματα όπερ, δημεδιάς, ριγγκά, κέ- 240ν
ηλί, ότελές, πώς έσταρτη, όρκίζω σε, όρκίζω σε είς τήν κοινήν Άνάστασιν τοΰ 15
Λαζάρου, ινα μέ ύποκλίνης τήν χάριν σου καί τήν ένέργειάν σου μέ τόν έπακό-
λουθον τρόπον είς τήν αύτήν μου τήν πράξιν, ίνα ποιήσας νά πληρώσης τήν δύ-
ναμίν σου. Άμήν, άμήν".

Τρίτη

Τήν Τρίτην ήμέραν κυριεύει ό Άρης266, πρώτη 1 ώρα, 8 καί 15. "Εχει τήν Βο- 20
τανικήν λεγομένην άκίνητον, ήγουν πλατομαντίλα, I ή πεντάπτες. Ταύτην τήν 241Γ
βοτανικήν βγαίνεις είς τήν ώραν τοΰ Άρεως, ήμέραν Τρίτην, μέ τήν προσευχήν
τους καί μέ τόν άγγελον ον κυριεύουν αύτήν τήν βοτανικήν. Όλόκληρη βαστα-
ζομένην άπό άλεποΰς δέρμα, εύρισκομένη είς καιρόν πολέμου, κερδαίνει τούς
πάντας. Νά βάλης ένα κουκκί άπό αύτό τό βοτάνι 3,9 καί 5, βάλε στό ξίφος καί 25
παγίδα ή είς τό κοντάρι ένα σημάδι τοΰ Ζεΰ, ώς άνωφελής κρίσις, καί αύτήν τήν
βοτανικήν τύλιξέ την είς δέρμα λέοντος ή είς λύκου καί βάσταζον αύτήν. Βα-
στάζουν αύτήν καί βασιλείς, άρχηγοί καί λοιποί άξιωματικοί είς καιρόν I πολέ- 24Γ
μου. Έβγαλον τόν ζουμόν αύτής τής βοτάνης, ένωσον μέ ζουμόν ρόδου, έλαί-
ου, ροδοελαίου καί γράψον είς χαρτί, είς χάριν καί τιμής άγάπην έχουν τά φύλ- 30
λα αύτής.

Προσευχή τής Τρίτης
Ό κυριεύων Άρης διά βοτανικήν πλατομαντίλα, όπως βούλεσαι νά τήν
έβγάλης είς τήν ώραν πρώτη, 1, 8 καί 15. *K)jf Άρης.

4 πολύς cod. 5 διά σοΰ: δειησοϋ cod.
21 Ταύτην: αύτη cod. 23 ολόκληρα cod.
ζων cod.

6 σοι: είς cod. 7 φωστήρ cod. 17 πληρόσε cod.
25 κοκύ cod. 26 κρίσιν cod. 27 Βαστάζουν: βαστά-
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"Κύριε, ό Θεός ήμών, ό φοβερός καί ένδοξος καί ανεκδιήγητος, δν ούκ είδεν
άνθρωπος ούδέ ίδή δύναται, έν ω ή άβυσσος είδεν καί έτρόμαξεν καί οί ζώντες
242Γ άπενεκρώθησαν I καί προσκυνησάτωσαν πάντες. Ή τών άγγέλων χορεία, χαρί-
τωσέ μου τήν δείνα, ινα δυνηθώ ύποτάξη τόν Άρην, τόν πλανήτην, ήτοι, κα-
5 θορώντες είς τό όνομά σου τό άγιον, πάσαν πράξιν έπιχειρίζωμαι. Όρκίζω σε,
'Άρη πολεμικέ, είς τήν καρδίαν τοΰ λέοντος τοΰ δυνατού καί άνδρειωμένου καί
είς τήν καΰσιν τοΰ πυρός τήν κατακαιομένην, ινα μέ ύπακούσης. Όρκίζω σε,
'Άρη αίματώδη καί άπότολμε είς τόν ούρανόν καί είς τήν γήν, ίνα μή μέ παρα-
κούσης. Όρκίζω σε, 'Άρη, ό χειμερινός έπί τήν άπώλειαν τών άνθρώπων, έπί
242ν τοΰ εύτεχνήος λυπούμενος. I Όρκίζω σε, 'Άρη, ον τρέμει πάσαν ίδέαν καί φύσιν
τών άνθρώπων καί τών πλανητών. Όρκίζω σε είς τόν άγγελόν σου ούρουήλ,
Σαββάν, Χιήλ267. Όρκίζω σας, δαίμονες, βιτζρουήλ. Όρκίζω σε, 'Άρη, είς ταΰτα
σου τά ονόματα: "ρανό, ματάτω, πάριν, άγλαοποών, πικρηνώθ, άλεβαναήλ,
είδορμήσου άλίφ, καλονή, άχμαάτ, ούτάπ, χουετζιά, νιήτ, τενί, άκειδών, χιλή, άμ
15 πραναά σιάτ, διάήτ", είς ταΰτα σου τά ονόματα σέ όρκίζω ινα μέ ύπακούσης,
ινα μέ δώσης τήν χάριν σου καί όλην τήν ένέργειάν σου είς αύτήν μου τήν
πράξιν καί έργασίαν μου. Άμήν".

Τέλος. I

243Γ Τήν Τετάρτην

20 Κυριεύει ό Ερμής, ώρα πρώτη 1 καί 8 καί 15 καί 22.

Περί Βοτανικής

Ή βοτανική δέ ταύτη ονομάζεται Δάκτυλο ή ύπεραγίς268. Τό έβγάζει τις έν
τή ώρα Έρμή καί Διδύμου. Ό δέ βαστάζων αύτήν τήν ρίζα πρέπει νά είναι παρ-
θένος, νά τήν έχη τυλιγμένην μέ τό f μέγυλον άνδρών καί βαστάζων έχει γενικώς
25 χαρίσματα καί ένέργειαν παρ' αύτοΰ λαμβάνει καί ού μόνον άπό μεγάλους άν,
άλλά καί άπό αγ καί άπό κατωτέραν τάξιν. Τά άνθη αύτά άλειφόμενος είς τό I
243ν πρόσωπον, ο,τι δουλειάν έπιχειριστή καταυοδοΰται. Τόν σπόρον αύτής βάλον
30 κόκκους νά μοσκέψουν ήμέρας δώδεκα, ύποληψίαν καί μαγείαν χαλάς.
Λαβών τήν ρίζαν αύτής ένωσον μέ κρασί καί πίνε. Πλΰνε καί τούς οφθαλμούς
30 σου, τήν καρδίαν καί τόν νοΰν οξύνει. Έάν λάβη τις αύτής τήν ρίζαν δράμια 19,
σεληνόσπορον δράμια 36, γλυκάνισον δράμια 85, φύλλον... δράμια 79 καί κάμε
τα καλά σκόνην, πρόσθεσον μέλι ξαφρισμένον όσον άρκεΐ νά γίνη ματζούνι,
244Γ δώσον είς τόν σεληνιασμένον νά τρώγη ήμέρας I 40 σαράντα καί θεραπεύεται.

Βάλον τόν σπόρον είς λινόν πανί καί βάστα έπάνω σου ε'ίτε είς τό χέρι σου,
35 νικάς είς κάθε παιγνίδιον. Άν ό καρπός αύτής δεθή είς δέρμα λύκου, άν ύπάγης
είς δικαστήριον, δυναστεύει. Πρό πάντων νά δεθή είς τόν δεξών βραχίονα, νικά
καί είς πόλεμον άπό ξίφος δέν φοβάσαι. Νά τήν έβγάνης είς τήν ώραν τοΰ Έρμή

4 καθαρόντες cod. 10 ιδίαν cod. 24 γενικών cod.
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καί νά τήν τύλιξης είς μαύρου γάτου δέρμα καί πιπέρι, είς 857 κουκκία, καί βά-
οτα την είς τόν βραχίονά σου. 'Άν σέ βλάπτουν οί γείτονες ή άν κατατρέχεσαι
άπό μεγάλους άνθρώπους, άθωώνεσαι. Όταν πολεμάς, δέν φοβάσαι. I Παντα- 244ν
χοϋ έχει f άλαχά ή χάρις του καί έρμηνεία αύτοΰ, ή βοτανική.

Ή προσευχή τής Τετάρτης τοΰ πλανήτου Έρμή 5

Διά βοτανική, ή πεντοδάκτυλα καί τής ύπεραγίας τό χέρι ονομάζεται. Τήν
Τετάρτην πρωΐ, ώρα πρώτη 1, 8 καί 15, τοΰ πλανήτου Έρμή ή βοτάνη.

"Κύριε ό Θεός τών δυνάμεων, ό καθήμενος έπί τά Χερουβείμ καί έξαπτέ-
ρυγα Σεραφείμ καί έπί πάντων τών |έπειμάτων άνθρώπων, έν τή Εδέμ κατά
άνατολάς, σέ φρίττει πάν κτίσις, σέ τρέμουσιν οί άγγελοι, άρχάγγελοι, I τά Χε- 245Γ
ρουβείμ καί Σεραφείμ καί πάσαν τών έν ούρανών δύναμις, τόν σόν 1"αύτηρόν
καί κτισθόν ονομάτων νΰν έπικαλοΰμαι νά ύποτάξης είς ένέργειάν μου τόν πλα-
νήτην Έρμήν καί τήν βοτανικήν του, ή διά πνευμάτων τήν ύπό τήν γήν τά πέ-
ντε (5) δάκτυλα, νά είναι ένεργητική είς δ,τι καί άν κάμω.

Όρκίζω σε, Έρμή, είς τήν σοφίαν τοΰ Θεού, τόν πάντα νοΰν ύπερέχουσα. 15
Όρκίζω σε, Έρμή, είς τόν άγγελον μαντουήλ, σπιτηκοήλ, άπόδοκιοηλ. Όρκίζω
σας καί έσάς, δαίμονες, χαλιόν, ήλικηήλ. Όρκίζω σε, Έρμή, είς τά ονόματα
αύτά: έξερμό, χρισαρράπιέ, καλινιά, άρχήφ, ραωτόν, σοκαββά, πολεΰ, I έμπολή, 245ν
είέν, πολύν, άναυ ριοτό.

Όρκίζω σε, Έρμή, νά είσαι συνεργός μου μέ δλην σου τήν προθυμίαν καί μέ 20
τών συνεπακόλουθών σου πνευμάτων άγαθών άμα τε πάσης τής σοφίας σου,
είς τήν ένέργειαν ταύτην δπου μεταχειρίζομαι, άμήν, άμήν269

Τήν Πέμπτην κυριεύει ό Ζεύ #
Ή βοτανική του ονομάζεται χρυσάκανθός270. Έβγαίνει καί αύτός τήν Πέμ-
πτην πρωΐ ώρα πρώτη 1, 8 καί 15. Είτα διάβασον τήν προσευχήν της μέ τόν 25
άγγελον είς τήν ώραν αύτή. I

Είτα λάβε τήν ρίζαν αύτής, τύλιξον είς δέρμα λύκου καί ταύρου μετά τής πι- 246Γ
γώνας καί δέσε την είς τόν δεξιόν σου βραχίονα. Έάν τήν αύτήν ρίζαν βάλης είς
πλοΐον μέσα, παρευθύς στέκει, ώς νά τό καρφώσης. Άν δμως τήν βγάλης, εύθύς
άρμενίζει. Αάβε πάλιν τά άνθη του καί τύλιξον είς δέρμα άετού καί δέσον είς τό 30
κατάρτι καί φεύγει παρευθύς.

Λάβε τά άνθη τής βοτάνης ή κάλλιον τήν ρίζαν καί τάς κορυφάς, τύλιξον είς
δέρμα αίγοκέρου, δέσε το εις τό δεξιόν σου μέρος καί δ,τι μεταχειρίζεσαι ή μετα-
χειριστής, κατευοδώνεσαι ογλήγορα. "Επαρον I τήν ρίζαν καί σμεΐξον μέ τήν χαλ- 246ν
δώνην καί τρΐψον μέ άβγόν καί, άν άπαντήσης τυφλόν άπό άερικό, τότε άλειψον 35
τούς οφθαλμούς του καί θεραπεύεται. Έάν λάβης φύλλα αύτής, ξήρανον <αύτά

10 φρίττει: φιτέ cod. 21 άμα τε: αμματά cod.
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καί> είναι βοηθητικόν είς πολλά μέσα, δηλ. πόνον κοιλίας νά πίη μέ άσπρον κρα-
σί, ό σπόρος είναι ωφέλιμος είς νεΰρα καί σπέρμα, άν έχη άντεροξύσματα καί άνε-
μοκοιλίασμα, ποτιζόμενος μετά ούριων καί άριστολοχίας, θεραπεύεται. Λάβε πά-
λιν τήν ράβδο αύτής καί δέσε είς τόν πόδα σου καί δέν κουράζεσαι ποτέ. I
5247Γ Προσευχή τής Πέμπτης τού πλανήτου Ζεϋ, ήγουν Διός. Κυριεύει τήν Πέμ-
πτην πρωί ώρα 1, 5,15. Έτότε βγάζεις αύτό τό βοτάνι, τήν χρυσάκανθον. "Δι-
καιοσύνην, ήλιε πάντων, τήν ένέργειάν σου, παντοδύναμε καί παντοκράτωρ, ό
τήν άπασαν κτίσιν άναρχεύοντα, ύπερούσιε Κύριε, δός ήμΐν χάριν Πνεύματος
άγιου νά μέ ύποτάξης τόν πλανήτην τόν Ζεύ, τόν παρόντα πλανήτην, είς τό
10 έμόν θέλημα, τόν Ζεΰ. Όρκίζω σε είς τόν άναλλοίωτον Θεόν καί έκ τρίτον εις
247ν τάς χάριτας τοΰ ούρανοΰ καί τής γής, ινα μέ ύπακούσης I καλώς. Όρκίζω σε,
Ζεΰ, όρκίζω σας, άγγελοι άγιοι, περπέφεήλ καί ραφαήλ, όρκίζω σας, δαίμονες
ποντικολάτωρ καί όρνιήλ, όρκίζω σε, Ζεΰ, είς αύτά τά ονόματα: περιεκτίσεον,
τόν ένετεράδον ότερ πιμηνορά, στερώ, πιγερά, τής στρατήδος, έστέρκε, ότιραν-
15 στή, άφεδί, έφερι τραοφιλί, ήλιε, χονί y α, έγι, χιωβεγίη, βερδό, λανκτιριώ, όκα-
λιέ, κυριήν, έμενοδρά άλαφιέ, άλιθεριέ, μεμώ, κτιογώ, γγελαντέ, ένισύσοι, κομη-
248Γ σιέ, έρκτιέ, ότισέηνέ κνεφαλέ, γελετώ γικτιριέ, ένναμιέ, έλικειντέ, I όριο άντές,
πελιέ ένιευσοΰ. Όρκίζω σε, Ζεΰ, διά χάριτος αύτοΰ καί διά τήν έξουσίαν σου,
νά μέ ύποκλίνης τήν χάριν σου καί τήν ένέργειάν σου είς τήν βοτανικήν δπου
20 βγάζω νά γένη ένεργητικήν είς πάσαν μου πράξιν καί ένέργειαν, άμήν, άμήν271".

Τέλος.

Παρασκευή

Ή βοτανική τής Παρασκευής ονομάζεται πενταύριον ή άγοροβότανον272
καί νικοβότανον καί μαντραγόρα273. Ό κυριεύων αύτήν είναι ή 'Αφροδίτη, πρωΐ
25 ώρα 1, 8 καί 15 μέ τόν άγγελόν της ύπηρετών καί μέ τήν προσευχήν της. Αύτη
248ν είναι I δύο ειδών, μία χλωρή καί μίαν ξηρή. Καί τήν μέν χλωρή έβγάζεις είς τήν
ώραν τής 'Αφροδίτης, όταν ό ήλιος κτε ώρας καί ή Σελήνη, f άγον πΐ ύπερβολήν,
ποίησον είς άντρόγυνον καί πότισον αύτούς. Τήν ξηράν ρίζαν όμως ονομάζεται
όταν ό Ήλιος καί ή Σελήνη είς τό ζφδιον όπου κυριεύουσι καί είς τήν ώραν τής
30 'Αφροδίτης πότισον αύτούς μυστικω τω τρόπω.

Σπόρον δράμια 12

μαδίρ σπόρον 8

τήν f έξειάν του 4

249Γ Στούπισον καί ποίησον σκόνην λεπτήν καί τρΐψον καί άλειψον είς τά I μεργιά
35 τής γυναικός. Άν είναι στείρα, παρευθύς νά έγγαστρωθή. Έάν βγάλης τήν μαν-
δραγόρα μέ τήν εύχήν τής Αφροδίτης καί μέ τών άγγέλων καί έχει ένέργειας
όλως διόλου είς έρωτα, είς εύτυχίαν. Όταν θά τήν έβγάλης, ό τρόπος είναι
αύτός274. Άν είς άγάπην, νά είναι πανσέληνος. Εί δέ καί θέλης νά μεταχειριστής
ώς ίατρικόν, νά είναι χάση τής Σελήνης. Όταν δέ θά τήν έβγάλης είς κάθε σου

23 άγοροβέτανον cod.
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έργον καλοΰ ή κακοΰ, ευρισκόμενος είς τήν τραμουντάνα καί νά γυρίζης τήν
δεξιάν σου πλάτην κατά τόν άστέραν καί νά κλίνης ολίγον κατά αύτόν καί μέ
τήν εύχήν τής 'Αφροδίτης, I δεόμενος τοΰ παναγάθου Θεού, λαμβάνεις τήν χά- 249ν
ριν. Βαστάς είς τήν χείραν σου άρτον καί κρασί, σιτάρι καί κριθάρι, μέλι καί ζά-
χαριν, τρώγε ένστόμιον ψωμί καί άλλη μίαν τρΐψον έπάνω της καί πές: "έφαγα 5
έγώ μίαν, φάγε καί σύ έλεοΰσα άλλη μίαν καί λάβε τήν χάριν άπό τόν θεόν, τόν
πατέρα σου, καί άπό τήν γήν, τήν μητέρα σου, καί έλα μαζί μου καί θέλω σέ
στείλη είς τόν Παράδεισον νά συνάξης νά μοΰ φέρνης δλα τά καλά τοΰ κό-
σμου". "Επειτα πίε μίαν κούπαν κρασί καί ρίψε καί άλλη μίαν άπάνω της I καί 250Γ
πές έπειτα: " ήπια έγώ μίαν κούπα κρασί καί πίε καί σύ άλλη μίαν καί λάβε τήν 10
χάριν άπό τόν Ίησοΰν Χριστόν, τόν πατέρα σου, καί έλα μαζί μου καί θέλω σέ
στείλη είς τόν Παράδεισον καί νά συνάξης νά μοΰ φέρης δλα τά άγαθά τοΰ κό-
σμου". Όμοίως ριχτής έπάνω τό σιτάρι καί κριθάρι, μέλι καί ζάχαρι καί λέγεις:
"ή χάρις τοΰ παναγίου Θεού, ή εύχή, ή εύλογία νά είναι μέ τήν άγίαν βοτάνην
έτούτην δλη ή ειρήνη καί ή άγάπη τοΰ Ά. Χ. καί τοΰ άγιου Πνεύματος". Σηκώ- 15
νεις τά δύο χέρια καί εύλογάς άπαντά τε τήν γήν καί I λέγεις: "τόν έπινίκιον 250ν
ϋμνον αδων, βοώντας καί κράζοντας καί λέγοντες, άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος,
Σαβαώθ, πλήρης ό ούρανός καί ή γή τής δόξης σου, ώσαννά έν τοις ύψίστοις
εύλογημένος ό έρχόμενος έν ονόματι Κυρίου, ώσαννά έν τοις ύψίστοις. Τά σά
έκ τών σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα καί διά πάντα, ό έκ μή όντων πάντα 20
παραγαγών καί δτι σοΰ έστίν τής τελειότητος τό πνεΰμα, παντοκράτωρ, Κύριε,
έν τή άγάπη τή σή στερέωσόν μοι νά έβγάλω τήν άγίαν βοτάνην ταύτην έν ονό-
ματι τοΰ Πατρός καί τοΰ Υιού καί τοΰ άγιου Πνεύματος, I νΰν καί άεί καί είς 25Γ
τούς αιώνας τών αιώνων άμήν".

"Επειτα γυρίζεις είς τήν βοτάνην καί κοίταξέ την, καί δταν τήν κοιτάξης, τήν 25
φυσάς καί λέγεις: "λάβε παρά πατρός καί τοΰ πνεύματος άγιον, κράτητε καί
κράτιστε έν ονόματι τοΰ πολυποθήτου μου Θεοΰ, άμήν, άμήν".

Τέλος καί τω Θεώ δόξα.

Ή προσευχή τής Παρασκευής, τοΰ πλανήτου τής Αφροδίτης
Ή βοτάνη αύτής είναι σερνικοβότανο, μανδραγόρα. Κυριεύει πρωΐ - πρωΐ, 30
ωρα πρώτη 1,8,15. / I 'Αφροδίτη. 251ν

"Κύριε ό Θεός τών δυνάμεων καί παντός κτίσεως δημιουργέ, ό τών
ούρανών [...] καί ύπερτεχνίτης της ό μακάριος, καί άς είναι ή δύναμις έν εύλο-
γία τής ύπεραπείρου καί φιλανθρώπου [καί] βασιλείας σου. Σύ γάρ ή άρχή καί
τό τέλος, σέ ικετεύω, σέ έπάνω, ίνα πασών, έκ πασών τού δυναμένου ορατών τε 35
καί άοράτων καί ύπουργός πάσης κτίσεως, περί κτίσεως, δώσης ήμών χάριν καί

21 οτι σοΰ έστίν: ιοτισεον cod. 33 εύλογο ν cod. 34 τής ύπεράπειρον καί φιλάνθρωπον
καί βασιλέα σου cod.
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252Γ ύποκλίνης τόν πλανήτην, τήν Άφροδίτην, I έμοί, είς τήν έμήν πράξιν, νά μέ έπα-
κολουθήση έμοί είς τήν βοτάνην δπου έβγάζω, τό σαντόριον, ή τήν έλεοΰσαν,
δπως τά του Ιείρεξεως με άνθημάχ, άναφανώσιν έν τω παρόντι. Όρκίζω σε,
Άφροδίτη έκλαμπρη καί ώραιοτάτη, είς τό όνομα τοΰ θεοΰ. Όρκίζω σας, άγι-
5 öl άγγελοι άνοήλ, άγαθοήλ, πελακτοήλ. Όρκίζω σας, δαίμονες, βαββέ, βακτάρ,
προτέ, έξικατώρ. Όρκίζω σε, Άφροδίτη έκλαμπρη καί ώραιοτάτη f έκλοσιά είς
αύτά σου τά ονόματα καί πρός έμέ, σιμεναδά, καλασά άφροδισών, ήμελιόν,
252ν ήμελήω χεμετοπή, εί έλεστίω, I μηχλουσιόν ένκα ώραβόδοθη, λιμόμετρόω, πο-
γοστωστίοβι σαρέ δω κατοριώ. Όρκίζω σε, Άφροδίτη |τί μάτει τής δυνάμεώς
10 σου, νά συνεργήσης είς τήν βοτάνην είς δ,τι θελήσω ταύτην έβγάζω, νά είναι
ένεργητική είς πάσαν μου πράξιν, άμήν275".

Σάββατον

Τω Σαββάτω κυριεύει ό Κρόνος. Ή βοτανική τού Κρόνου ονομάζεται πιω-
νία276. Τήν έβγάζεις μέ τήν προσευχή της καί μέ τόν άγγελον έν τή ιδία ώρα τοΰ
253Γ Κρόνου, πρώτη ώρα 1, 8,15. Τόν Μάϊον μήνα έπαρον άπό αύτό I τό βοτάνι ένα
βλαστάρι καί κράτησον είς τήν δεξιάν σου χείρα καί δέν φοβείσαι άπό ήγεμό-
νας, ούτε άπό βασιλείς, ούτε κλέπτας δέν φοβείσαι. "Επαρον έναν κόκκον, δέ-
σον είς μεταξωτό πανί άσπρον καί μέτρα (α) ή πιωνία είναι 1"όρτόγλον (γφρ)
συχνά καί κρέμασον είς τόν λαιμόν τοΰ άλέκτορος λευκοΰ, νά μήν έχη μελανά-
20 δα ποσώς, καί πήγαινε εκεί δπου νομίζεις δτι έχει θησαυρόν καί άπόλυσέ τον,
καί αύτός πηγαίνει, πήγαινε καί έσύ όπισθέν του. Καί δταν ύπάγη είς τόν τόπον
δπου έχει καί σταθή καί λαλήση καί σκαλίζει μέ τά όνύχιά του καί τινάζεται, I
253ν έκεΐ δεικνύει δτι έχει θησαυρόν.

Είς τόν σεληνιασμένον. Έπαρε έπτά (7) κόκκους σπόρον καί ένα (1) κόκ-
25 κον μόσχον, τρΐψον καλώς καί δώσε είς τόν σεληνιασμένον. Αύτό νά τό κάμης
έπτά (7) φορές, καί δστις τόν πονεΐ τό κεφάλι του, στούπισον τά φύλλα μέ ροδό-
σταμον καί θέσον είς τόν πόνον καί εύθύς παύει ό πόνος αύτοΰ277.

Είς δυσεντερίαν. Έπαρε τρεις (3) κόκκους σπόρον αύτής, ένωσον μέ μέρ-
τζάνι, δός του νά τρώγη καί παρευθύς θεραπεύεται. Όστις έχει δαιμόνιον φυ-
254Γ σικόν, πότισον τόν σπόρον I μέ κρασί δεκατρείς φορές (13) καί νά βαστάη έπά-
νω του τετυλιγμένη είς όνου δέρμα καί νά τήν κρεμάση είς τόν λαιμόν του καί
θεραπεύεται. "Εχει καί άλλας πολλάς ένεργείας.

Προσευχή τοΰ Σαββάτου τοΰ πλανήτου Κρόνου διά τήν 6.2, άγίαν πιγωνία
τής Ιδίας ώρας, πρωΐ ώρα 1, 8, 15. "Βασιλεΰ τών βασιλευόντων καί Κύριε τών
35 κυριευόντων, άγιε καί ύπεράγαθε δέσποτα, ό ποιήσας τό στερέωμα τοΰ ούρα-
νοΰ κατά τάξιν τών άγγέλων καί περί τή έν τή ιδία ώρα ή τάξις σου καί μέ τόν
254ν Κρόνον, στήσας I έν ύψηλότητι, κινητέ καί περιβατέ, είς τήν ίδίαν ώραν προ-

1 έμοι είς τήν έμήν: έν τήν έμου τήν cod. 6 έκλαμπι cod. 32 εχων cod. 34 τοΰ βασιλεύοντος cod.
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σεύχομαι καί ικετεύω νά μέ δώσης χάριν νά ύποκλίνης τόν παρόντα πλανήτην
Κρόνον ^ είς τό έμοί θέλημα.

Όρκίζω σε, Κρόνε, είς τήν δύναμιν τοΰ Θεοΰ, τοΰ στήσαντός σε
έπί τήν παροΰσαν ώραν, νά είσαι συνεργός μου είς τήν πράξιν ταύτην τής βο-
τανικής (καί είς 170 1"όλι) τή πιγωνία, νά είναι ύγιεστάτη καί ένεργητική είς 5
πάσαν μου πράξιν, είς ö/cl νά ίατρέψω. Όρκίζω σε, Κρόνε, βαβεμόν κατά τούς
άκολουθοΰντας σε άγγέλους Βακκατιήλ, άκτινοήλ, νά είσαστε I ήμεροι είς τήν 255Γ
ώραν ταύτην καί συνεργοί μου είς τήν βοτανικήν, ήν μέλλω νά έβγάλω, τήν πι-
γωνίαν ταύτην τήν ώραν. Όρκίζω σας, δαίμονας αλίδατωρ καί άλιδατόρ. Όρκί-
ζω σε, Κρόνε, διά ταΰτα σου τά ονόματα, νά είσαι συνεργός μου φιφήν, έκβα- 10
λόν, διά φιγόν, δελφίνε, κορνέ, όμελει όνου μισής, ποθητέ, καταβολεΐ, κερου-
κλοΐ, οίκιδές, κελίνιά. Όρκίζω σε, Κρόνε, Κρόνε μετά τών έπακόλουθων χαρι-
σμάτων, οπού γένουν οί σύνεργοί μου Ιτίκοσμά είς τήν διάθεσιν, αύτός βούλο-
μαι άπηγονιτέ παπήν μήν μέ παρακούσης διαθέμενοι είς τόν φόβον I τόν τάζο- 255ν
ντά σε καί στήσαντά σε έν στερεώματι Κρόνου, άμήν, άμήν278". 15

Τέλος αύτό.

Έρμηνεία Σολομώντος
Είπεν πρός τόν υίόν του, τόν Ροβοάμ: υίέ μου Ροβοάμ, ο,τι είς τήν κάτωθεν
γεγραμμένην τών έπτά (7) πλανητών, εί μέν σέ άγάπην ή κακόν, ε'ίτε είς καλόν
ποίησον καί τούτους τούς χαρακτήρας: είς καλόν κακόν Q ^ 20

πάσης κακότητος δύο, £ : <2—ο Κρόνος, ό 'Άρης, ήτοι κανδής, δέν λέγονται μέ

τά όνόματά τους μετά τό I άγαθόν, όταν πάγης είς κακόν, εύρίσκεις τούς δώδε- 256Γ
κα μήνας μέ τά ζώδιά τους.

'Αστρονομία μετά τών επτά (7) πλανητών καί τών δώδεκα (12) ζωδίων
παρά τοΰ σοφού Σολομώντος καί παρά άλλων σοφών. 25

Ό άνθρωπος είναι ομοίωμα ζώνης, δηλ. σφαίρας δέκα 10, καί άπέχουν μίαν
άπό τήν άλλην στάδια τέσσαρα (4). Είς τήν πρώτην σφαΐραν είναι οί Άγγελοι,
είς τήν άνωτέραν σφαΐραν είναι τά δώδεκα (12) ζφδια μεμορφωμένα διά I άστέ- 256ν
ρων ότελέγον Μίκες, ίδέ τήν σφαΐραν χωρίς πλήθος άστρων παρά μόνον έν είς
τάς 8, είς τά 38 άστρα τών πλανητών. Είς τάς έπτά (7) είναι ό Κρόνος £ καί 30
γυρίζει τήν σφαΐραν είς 30 χρόνους καί τότε γίνεται νέος. Είς τάς 6 είναι ό Ζεΰ,
ό άρχων τών άστέρων, καί περιέρχεται είς χρόνους δώδεκα 12 καί γίνεται νέος.
Είς τήν πέμπτην σφαΐραν είναι ό Ήλιος @ Περιέρχεται καί αύτός είς ήμέρας

365, τριακόσιες έξήντα πέντε. Είς τάς τρεις σφαίρας (3) είναι ή 'Αφροδίτη ^

8 ών μέλλω cod.



148 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

257Γ καί είς σχίσμα I έτερον 8, οκτώ. Γυρίζει τό στάδιόν της είς μήνας οκτώ (8). Είς δέ
τήν δευτέραν σφαΐραν ουρανών είναι ό πλανήτης Ερμής , 2 χίμος ^ . Πε-

ριέρχεται καί αύτός τήν σφαΐραν είς έξ μήνας είς τήν 1 β 2 (L τρό περιέρχεται
είς ήμέρας 29, είκοσιεννέα καί τότες γίνεται νέα Σελήνη. Ό δέ Κρόνος γυρίζει

5 τό ήμερονύκτιον.

'Ονόματα τών Πλανητών.

'Αραβικά ο

Ζωλάχ χΐβ. Μουστερί άρ ^ αχμαρέχ ρέχ σέμ Θ 2 οχρέ *£* ουτάρ

γαμέρ (£ . I

257ν Περί τών δώδεκα ζωδίων είς πάσαν ύπόθεσιν279

Πρώτον (1)

Μάρτιος. Κριός: είναι ώφέλιμος τό νά γράψης τήν άναφοράν είς τήν έξου-
σίαν καί ωφελείσαι άν ύπάγης είς τήν θάλασσαν ώφελεΐσαι.

Δεύτερον (2)

15 'Απρίλιος. Ταύρος: είναι ώφέλιμος νά γράφης γράμματα δηλ. έπιστολάς άν

έχης καμίαν ύπόθεσιν είς τήν ώραν τής 'Αφροδίτης καί άν θέλης νά άνταμώσης
τόν φίλον σου είς τήν ώραν τής Σελήνης ή τοϋ Άρεως.

Τρίτον (3) I

258Γ Μάιος. Δίδυμος: ώφέλιμος είς παιδίον διά νά μάθη γράμματα καί διά προ-

20 ξενιάς διά ύπανδρίας είς τήν ώραν τοϋ Άρεως καί τοΰ Έρμή.

(4)

'Ιούνιος. Καρκίνος: είναι ώφέλιμος διά νά κάμης φυλακτήριον είς δαιμονι-
σμένον είς τήν ώραν τοϋ Έρμή, άν θέλης νά άφανίσης μαγείαν είς τήν ώραν τοΰ
Ζεΰ καί διά κρίσιν.
25 _ _ (5)

'Ιούλιος. Λέων: είναι ώφέλιμος άν θέλης νά μπαρκάρης τούς έχθρούς σου.
Γράψον καί βάστα είς τόν λαιμόν σου, πηγαίνει εύθύς ...

(6) I

258ν Αύγουστος. Παρθένος: είναι ώφέλιμος νά έρωτήσης πνεύματα είς τό πιάτον

30 κοιτάζοντας παιδίον διά θησαυρόν καί είς τήν ώραν τοϋ Κρόνου καί κάμεις νά
ομιλήσουν τά πνεύματα μέ αύτό καί άλλα όμοια.

(?) 5

Σεπτέμβριος. Ζυγός: είναι ώφέλιμος είς φοβερισμόν. Κάμνεις είς τήν ώραν
τοϋ Λέοντος, άν θέλης νά είρηνεύσης άνδρόγυνα, άν είναι μαλωμένοι, είς τήν

35 ώραν τοΰ Έρμή.

(8)

259Γ Όκτώμβριος. Σκορπιός: είναι ώφέλιμος νά έκδικηθής τόν έχθρόν σου I είς
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πραγματείας καί νά λύσης άνδρόγυνον. Νά γράψης καί νά τό κρέμασης. Δέν
φοβάσαι τόν έχθρόν σου.

(9) ^

Νοέμβριος. Τοξότης: είναι ωφέλιμος είς τό νά σπείρης, καί άν πάρης φλορί
είς τό χέρι σου, θέλει αύξηση ... 5

, (10)

Δεκέμβριος. Αιγόκερως: είναι ώφέλιμος νά έξολοθρεύσης έχθρόν σου είς
τήν ώραν τοΰ Αρεως. Αν θέλης νά κάμης γάμον μυστικόν, κάμε είς τήν ώραν
τού Κρόνου.

(11) 5 10
Ιανουάριος. Ύδροχόος: είναι ώφέλιμος. I Γράψον είς τήν ώραν τοΰ νά μήν 259ν
φοβήσαι θάλασσαν. Καί άν θέλης νά δέσης δέμα διά άγάπην, γίνεται δυνατόν.

- (12)

Φεβρουάριος. Ιχθύος: είναι ώφέλιμος. Νά γράψης καί νά τό βαστάς. Κερ-
δαίνεις είς κάθε πράγμα καί στοίχημα. 15

Τέλος.

Γίνωσκε, άναγνώστα, μέ άκρίβειαν έτοΰτον τόν δρκον: άν θέλης νά κάμης
καλόν, ορκίζεις πρώτα τόν άγγελον, εί δέ κακόν, όρκιζε πρώτα τόν δαίμονα καί
έπειτα τόν άγγελον. Πρόσεχε δέ διά τήν ψυχήν σου. I

Ή μελάνη έκάστου πλανήτου, δηλαδή τών 7 καί 71280 260Γ

Μελάνη τοΰ Κρόνου
Κηκίδια, άκανθα καί όλίγην άτσάλην, άγρια κρομμύδια, γόμα άραβικήν, κα-
στόρι, καί τρΐψον αύτά είς τήν ώραν τού πλανήτου καί κάνε δ,τι θέλεις.

Μελάνη τοΰ Ζεΰ 2

Μελατούριον καί άριστολόχιον καί όψαρίου χολήν. Πρόσθεσον καί κομμίδι 25
άραβικόν καί γράψον δ,τι θέλεις είς τήν ώραν τοΰ πλανήτου.

Ή μελάνη τοΰ Αρεως 3
Κιννάβαρι, βαρτζίκο, fwjvov. Τρΐψον καλώς καί ένωσον κατά τήν τέχνην I
καί γράψον δ,τι θέλεις είς τήν ώραν του. 260ν

Ή μελάνη τοΰ Ήλιου 4 30

Βοράκιον, ύδράργυρος. Τρΐψον καλώς, βάλον είτα είς τό πΰρ έως νά φύγη ό
ύδράργυρος, είτα ρΐψον ολίγον βάμμα άπό άλόη καί κομμίδι, ποίησον μελάνη
καί γράψε δ,τι θέλεις είς τήν ώραν του.

Ή μελάνη τής Αφροδίτης 5
Αίμα περιστερών, κρόκον, μαντραγόρα καί μόσκον καθαρόν καλόν καί 35
ροδόσταμον, δσον φθάνει διά νά γίνη ή μελάνη, καί γράψον δ,τι θέλεις είς τήν
ώραν του.

Ή μελάνη τού Έρμή 6 I
Κηρίον καθαρόν, ίουπλημάτο, πιγωνία, άλεκτορίδος αίμα καί δάφνης κομ- 26Γ
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μύδι. Ποίησον μελάνη είς τήν ώραν τοΰ πλανήτου και γράψον είς τήν ώραν του
δ,τι θέλεις.

Ή μελάνη τής Σελήνης 7
Σελίνου σπόρον ή ρίζαν ραβέντι. Έβγαλον τό ζουμί του, είτα πρόσθεσον
5 κάμφορα καί κομμίδι άραβικόν καί κάμε μελάνην κατά τήν τέχνην καί γράψον
είς τήν ώραν του δ,τι θέλεις.

Γίνωσκε δέ, ώ άναγνώστα καί διδάσκαλε τής έπιστήμης αύτής, δτι δλα τά
μελάνια κατασκευάζονται είς τοΰ κάθε πλανήτου τήν ώραν δπου κυριεύει
αύτός, όχι είς άλλον. I

26Γ Θυμιάματα τών έπτά (7) πλανητών καί ή σφραγίς αύτών281

Όταν τις θά άρχίση νά κάμη χρήσιν, πρέπει νά θυμιάζη εκάστου πλανήτου
μέ τά θυμιάματά του.

1. Θυμίαμα τοΰ Κρόνου πρώτον
Όνυχας μαύρου όνου, κεφαλήν όφεως, πιπέρι καί άλόην. Τρΐψον αύτά δλα
15 καί ένωσον καί θύμιαζε είς τήν ώραν τοΰ Κρόνου. Κάμε καί αύτάς τάς χαρα-
κτήρας: η

2. Θυμίαμα τοΰ Έρμή
262Γ Λάβε άλάδανον καί τρίψας καλάμιον I ένωσον καλώς καί θύμιαζε είς τήν
ώραν του. Ποίησον καί αύτούς τούς χαρακτήρας:

20 3. Θυμιάματα τής Σελήνης

Λάβε κερί καθαρόν, ζαφορά, ρίζα δάφνης, βάτου κορυφές γειγίας, ένωσον
καί τάς χαρακτήρας γράψον

14 άλωήν cod. 18 ρίψας cod.
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4. Θυμιάματα τοΰ Ζεΰ
Λάβε ξυλοβάλσαμον, κανέλλα, σεληνόσπορον, κάμφορα, φλοιόν καστάνου,
τής περιστεράς τά όνύχια, ένωσον I καλώς καί θυμίαζε είς τήν ώραν του. Κάμε 262ν
καί αύτούς τούς χαρακτήρας:

-f

5. Θυμίαμα τοΰ 'Άρεως
Λάβε τό αίμα τής μαύρης κόττας ή γάτου μέ μυαλόν κοράκου καί θυμίαζε
στήν ώραν αύτοΰ. Οί χαρακτήρες:

L

6. Θυμίαμα τοΰ Ήλιου
Λάβε κρασί καί καρυόφυλλα καί τοΰ άστακοΰ τήν φλούδα. Ένωσον κατά I
τήν τέχνην καί θυμίαζε είς τήν ώραν τοΰ Ήλιου. Καί τάς χαρακτήρας: 263Γ

MX

βουλλωτήριον

7. Θυμίαμα τοΰ πλανήτου τής Αφροδίτης
Λάβε κελέρμενί καί ρόδα καί θυμίαζε είς τήν ώραν της. Καί οί χαρακτήρες:

Τέλος.

Εύχή τοΰ 71 Σαβαώθ
"Εύλογητός ό θεός καί εύλογημένον τό όνομά σου είς τούς αιώνας τών
αιώνων I άμήν". Τό λέγεις αύτό φορές τρεις (3). "Καί γάρ τό σόν όνομά σου όπου
φρίττει ή περινηστεία τών σών άγιων άγγέλων καί διά αύτοΰ ή θάλασσα είδε

15
263ν
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καί άποστράφη καί ό κόσμος έλύγισε καί πάσαν κτίσιν ήμών σέ δοξάζει σε καί
έγώ ό δούλος σου (..) ό υίός τής παιδίσκης σου έν Ιύπενταφή καί σκώληξ είσικε-
τεύω, Θεέ μου, παρακαλώ καί κράζω τό ύπεραρχαΐον όνομά σου, δός ήμΐν, τοϋ
δούλου σου (..) χάριν καί δύναμιν καί έξουσίαν νά τελειώσω τήν παροϋσαν μου
264Γ ύπόθεσιν. I ~Ω τό όνομά σου τό άγιον, τό τρισάγιον. 'Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος,
Σαβαώθ, πλήρης ό ούρανός καί ή γή τής δόξης σου, ώσαννά ό έν τοις ύψίστοις,
άγγέλων ... Άθοήλ, ήαδιήλ, ζιάλ, Παδέλ, άγγελοι Ζιαθιήλ, Μανιάν καί άζιάν, Βρι-
στούρ, έτερλάν, χαάτ, μούμ, βεριάχ, χινάρ, μειζιάρ, μαχτάν. Κατήλ, Μακατήλ, Μα-
φαήλ, Άσιάζ, 'Άναχ. Μάχαλ, Άρχασοΰ, Άδωναήλ, Άναζούμ, Άζεήλ, Άσσαβέ,
10 Νοαρταδέλ, Σενφιλή, Μαζιά, Φοκκά, τοϋ Άμεριχούμ, σουδωάμ, Άλιέγ, χρειάν,
Άχιάν, άκλουήδ, Γιακόλ Βασιδεδή, ούναζήμ, τελοϋ, θευχηκομάν, χεικολή, Άδους,
264ν Ήαήλ, I Ζεκσαάτ, θοδοϋ, άζιναδέν, Ήϊλτδεάν, Άχαντί, Άσάμ, Φαμλής τελοϋ282".

"Ετερον άσθενειών
Είς σεληνιασμένον. Γράψε έπτά βεύκια νά πίνη κάθε ήμέραν άπό ένα (1) καί
15 αύτές τές ήμέρας νά κάμη νηστεία καί άφού τελειώση τά βεύκια νά λουστή μέ
τό άλλον τό βεύκι, νά βρέξη τό σώμα του όλον όπου νά μήν μείνη άβροχον που-
θενά κανένα μέρος, ούτε ώτα, ούτε μάτια, ούτε στόμα, ούτε άμασχάλας, ούτε
265Γ κρυπτά τοΰ σώματος, ούτε κεφαλής μαλλιά πουθενά. Νά λουστή είσέ I μία γω-
νία τής οικίας καί νά βάλη μιά πέτρα νά πατή έπάνω283, νά μήν πατή χάμω, ούτε
20 σέ σανίδια, ούτε σέ ξύλον, καί νά έχη ροϋχα καθαρά, καί έάν είναι δυνατόν νά
είναι καινούργια, άφορα. Νά βάλη είς ένα καζάνι νερόν νά ζεσταθή καί νά ξε-
πλύνη τό βεύκι μέσα νά λειώσουν τά γράμματα καλώς καί νά τοϋ χύνη άλλος τό
νερό νά λούζεται, άλλά ό άνθρωπος αύτός νά είναι καθαρός άπό παντός μολυ-
σμοϋ, καί άν είναι θήλυ νά είναι παρθένος, ό όποιος θά γέρνη τό νερόν. Καί
265ν άφοϋ λουστή, νά βάλη τό φέσι του, ή άν είναι γυναίκα τό τζεμπέρι της. I Νά είναι
τό φυλακτάριον ραμμένο μέσ' στό φέσι, ή άν είναι μικρόν παιδί, νά τοΰ τό κρε-
μάσης είς τόν τράχηλον. Καί ένα χρόνον νά φυλαχθή άπό άπεθαμένον καί άπό
λεχώνα284 καί άπό βιολιά καί γάμους καί άπό κρέας γίδινον, λαγόν, γουρούνι,
χέλι, έναν χρόνον νά μήν φάγη. Έτοΰτο θά γράψη νά βαστάη ή είς τό φέσι του
30 ή έπάνω του στόν τράχηλόν του285. Καί θά τό τύλιξης είς επτά κάτια μουσαμά,
καί πλέον μέ τήν δύναμιν τοϋ θεοΰ δέν έχει φόβον. Κοίταξε όπισθεν τοϋ βιβλί-
266Γ ου τούτου καί θέλεις ίδής I καί άλλας σφραγίδας τοΰ σοφοϋ Σολομών καί Λέων
Σοφοΰ καί γράφεις μέσα είς τό φυλακτάριον. Πρώτα ό Θεός, γίνεται καλά ό
άσθενής καί τοΰ διαβάζει ό παπάς τρεις λειτουργίες καί τρία διαβάσματα τοΰ
35 μεγάλου Βασιλείου καί Γρηγορίου καί Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου286. Ιδού τό
φυλακτάρι: "μπισμήλαχη, έραχμάν έραχήμ, ηνε ράππενα κουμούλα ούλεξη, χα-
λεκασσεμαβάτι, βελέρτ' ταφισίτετι έγάμην σουμμέστ, στήβα άλέλ άρσι βελέκλη
ήξά γαγσαβενε χάρι ήζα τετζέλλα βελεκλή, γιααλά, γιααλά γιααλά, βεσεμάη, I

1 έλόγησε cod. 2 ΰπεν ταφή cod.
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βεττάρικκη, γιααλά γιααλά, γιαττά ημου γιακάημου γκχππάκη γιαχάγιου γιά-
καγιοΰμου, βελησέν λαάβελε βελακοΰβετε ήλλα πηλαχήλ άληγιούρ άζήμ".

266ν

Έτοϋτα είναι τά 12 ονόματα τών μεγάλων ίτζινλήδων εις έναν οπου τόν πιά-
νει σάρα ή άλλον κακόν, ο,τι καί άν είναι· τά γράψεις κάτω άπό τά άλλα καί τά
βαστά έπάνω του: "χουτπανούς άνούς έμρούς μίρασσουπούς σους ούρούς
ούρουνούς σελακούς, πιτουλούς φαρισούς μελουμαγιούς πίσμηλαχη Φεήν τι-
βελέβ φεηνέ μαχούμ I ψισυκάκην φισεγιέκη φικεχουμοΰλα χουβεχουβές σε-
μιοΰλ άλήμ".

"Ετερον

"Ο,τι μιλέτι νά τόν πειράζη, τόν άφήνει. Τό βαστάει είς τό κεφάλι του σέ έπτά
(7) κάτια μουσαμά: "μπησμίλαχή έλ ραχμάν έλ ραχήμ, Κουλεούζου ππηραππήλ
φελέκη μήν περιμεχάλεκα βεμην σέρην γασικήν ήζάβεμην σέριν νεφασάτι φη-
λουκάτι βεμηνσέρι χάσιτην ήζαχασέτ ππησμήλλαχη έλ ραχμάν έλ

ραχήμ κουλεούζου ππηραππηνάσι μεληκηνάσι, ήλλαχηνάσι, μηνουέριλ βεσβάσι,
έλιοχηνάσι, έλέζη, γιουβέσφισου ττουρινάσι I μήν έλτζηνετι βενάσι. â
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Είς τό απέναντι φύλλον είναι έκεΐνα πού θά καπνιστή καί θά λουστή καί θά
πίνη ήμέρας έπτά. I

Ιδού τό βεύκι όπου θά λουστή. Εκείνα πού θά καπνιστή κερίμ: άλίμ: ιαζίμ·
χαλίμ.
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Νά πίνη κάθε μέρα άπό ένα έως ήμέρας 7.

Έτερον περί σεληνιασμένου
Τού κλεΐς τό ζερβί μάτι καί τού διαβάζεις τρεις (3) φορές καί φυσάς τόν κου-
λαούζον: "Πιραπενάσιν, Μελίκεινάσιν, Ήλλαχηνάση, Μϊν σερρήλ, Βέτ, βα-
σούλ". Άν κατά δυστυχίαν πάλιν τόν πειράξη, διαβάζεις τά ϊδια ονόματα καί
αύτά μαζί: "χαννάς, ήλλέζη, Γιουβαΐς, Βησοϋ". Άλλον όμοιον νά τό βαστά έπά-
νω του. "Ωρα Ήλιου γράφεται ^^Sfe

ΒΡί
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269Γ

Τέλος.

'Από ωρα δαιμονισμένων νά βαστά αυτό.

Έτερα να καπνισθη. Ίδοΰ:

269ν
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Έτερον διά τόν σεληνιασμένον

Όταν πέφττ| ό άνθρωπος κάτω, πες του εις τό ώτίον τό δεξιόν 3 φορές: I
"Μελχεών, Βαντασάφ, Γασπαρήν", και μπήγεις ενα μαχαίρι στό δεξιόν μέρος
του ασθενή και παύει. 'Άν δεν έχτ]ς μαχαίρι, βάλε ενα καρφί288 και έπειτα του
λέγεις εις τό δεξιόν ώτίον: "Δαφνάν, μεγατά Παλιπούλ". Πρώτον vçt τό γράψτ|ς
εις τήν γήν289 και έπειτα του τό λέγεις. Αυτά τά κάτωθεν τά γράφεις και τά βα-

"Σαπέρ, ρακασσί, ρακασσί, χαικεής, δύσχεκεής, παμλαχής, παμλαχής χελε-
κάς, χελεκάς, παχά, παχά, Σουπέρ".
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Και αυτά φορές έπτά (7) και εις κάθε φοράν νά τον φυσάς. "Άβριάνθου,
Βριανή, Έβριάνσου, μιά, Σαβαώθ, άσσαν μειαθάν μιαθάν", πρώτα ό Θεός, υγι-
αίνει.

Τέλος.

270ν

"Ετερον 5

Τό 'ίδιον του κλεις τό ζερβί μάτι και του διαβάζεις τρεις (3) φορές και φυσάς
τον κουλαούζην 1 φορά: "Πτραπινάσι, μελακεινάσι, Ήλλαχηνάσι, μΐν Σερρίλ:
Βισβασσούλ", και εάν εξακολούθηση, πάλιν λέγεις ταύτα: "Κουλιοΰζον, πιρα-
μπινάσι, Μελλικεινάσι, ήλλαχηνάσι I μΐν, Σερρήλ, βέσβασούλ, χαιννάς, ήλεζή, Γι- 27Γ
ουβαΐς, Βυσσόν". 10

Τέλος.

Ένα ξύλον υπάρχει εις τά βουνά, εις τά υψηλά όρη, τό όποιον ονομάζεται
μελκάνη και τό φοβούνται τά δαιμόνια και πιάνονται εις αυτό κατά πολλά όταν
κακόν... "Εχει μεγάλας θεραπείας αυτό εις οποίον γνωρίζει αυτό.

'Εδώ γράφονται τά εννέα ονόματα τών μεγάλων 'Αρχαγγέλων, οπου τους
εχει ό Θεός νά είναι στύλοι του κόσμου και είναι όλα τά I άγγελικά τάγματα και
πλανήται και ζφδια ύποκάτωθεν αυτών, και ήμπορεΐ ό άνθρωπος νά κάμη κά-
θε πράγμα, καλόν και κακόν, και είναι τό μεγάλον κρυπτόν του κόσμου και τών
φιλοσόφων. Τά ονόματα είσίν αυτά:

"Λελτετιελ - Ο - Μεχλετιελ και έχτιπελ - Ο - φεχτιτιελ Νεχεχ όπετιελ - Ο -
και έξαχεχ - τετιελ - Ο - χεχτζεχτετιέλ - G - λαμηφεναζέλ - Ο - μυκσμιλέλ κα-
ραι"- Ο -. Ή άνωθεν άντικρινή βούλλα είναι του Σολομώντος, φυλακτήριον
άξιώτατον και ώφέλιμον εις πάσαν κακήν I άσθένειαν. Νά γράφεται μέ κιννά-
βαριν, μόσχον καθαρόν και ροδόσταμον και κρόκον καθαρόν κάθε Κυριακήν
πρώτη ώρα και ώρα του Ήλιου, 8 και 15. 'Ιδού, κάτωθεν.

15
27 Γ

20

272Γ

25
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272v Έτσι θά γράφεται. I Ήμέραν Κυριακήν εις τήν πρώτην (1) ώραν πριν έβγη ό
ήλιος, άρχινάς και γράφεις τήν όπισθεν σφραγίδα μέ τούς άγγέλους τούς έννέα
καί τόν ψαλμόν δέκατον ένατον (19): "έπακοϋσαί σου Κύριος έν ημέρα θλίψεως"
καί βάστα τον έπάνω σου καί δέν φοβάσαι δαιμόνια, ούτε κριτήρια άδικα, ούτε
5 μαγείας, ούτε άλλον κακόν, πρώτα ή δύναμις τοΰ Θεοΰ, μέ τήν όπισθεν σφραγίδα.

Τέλος καλόν.

£)/ημν.ζω &S-

dcPeix

^Wûfço^Q^ g CL. q>a>· J

V £ (U· Ο

Τό άνωθεν είναι τό δακτυλίδιον τοΰ σοφού Σολομώντος290. Γίνεται ούτως: !
273Γ Εις τήν ώραν τοΰ Κρόνου, τό Σάββατον τό πρωΐ, ώρα πρώτη, καί νά τό φθει-
άσης άπό καθαρόν άσήμι, σύρμα κιουλμουσοϋ καί νά είναι δράμια 5 πέντε, τε-
10 λειωμένο σωστόν, καί άν δέν τελειώση είς μίαν ώραν, νά τό άφήσης τό άλλον
Σάββατον πρωΐ. Καί όταν θέλης νά γράφης τίποτε, ή καλόν ή κακόν, νά φορής
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τό δακτυλίδι, και τότες ενεργάει- και εάν γράψης εις κακόν, νά κάθεσαι άνάπο-
δα, ή πλάτη σου νά είναι κατά τον ήλιον και τό φάρδος του νά είναι τόσον δσον
είναι εδώ γεγραμμένον, 4 πόντους παρά ένα χιλιοστόν και ϊσια μέ αυτό όπου I
βλέπεις και τά γράμματά του όμοια νά είναι, όχι μεγαλύτερα ούτε μικρότερα, 273ν
άλλά ομοίως ή πέτρα, διότι τόσον ήτον και τοΰ σοφού Σολομών, όπου έσφράγι- 5
ζε τάς ύποθέσεις του.

Ιατρεία μεγάλη

Έπαρε από ένα κορίτσι άνήλικον, όπου νά μην έχη ίδή άκόμη τήν τάξιν
του291, έπαρε τά όνύχιά της ποδών και χειρών τών είκοσι 20 και κάμε τα σκόνην
ψιλήν ως άχνην. "Επαρε και άπό έναν άγόρι, παιδί έλεύθερον, ένα άσπρον, νά 10
βάνης τήν σκόνην μέσα έκεΐ όπου χρειάζεται στ μ τ μ σκαί θεραπεύεται. I

Έτερα ερμηνεία περί σεληνιασμένους 274Γ

Ποίησον ούτως: καλάμι τής ελιάς τού πάσχοντος και κάψε το μονόφλογα,
και άβγό μαύρης όρνιθας και χώσε τό άβγό και τό καλάμι εις τόπον όπου τόν
έπρωτοηύρε ή άσθένεια: "πύρομαι, σκούζω, άαντόμ, ένέγκατζέ, και άπό σό- 15
γκυ, μολτεφεταί, μουροΰν. Φεύγε τό κρανίον τό f μήκραν ήμισυ τού κρανίου άπό
τόν δούλον τοΰ Θεοΰ (δείνα). "Επαρε ένα μαύρον πετεινόν, σφάξε τον και έπα-
ρον τήν καρδίαν του, και άπό ένα τυφλοποντικόν ομοίως I τήν καρδίαν του, 274ν
άφοΰ πρώτον τόν σφάξης, και νά έχης έλαφίου δέρμα292 νά τύλιξης τις δυό
καρδιές μέσα, τοΰ κοκόρου και τυφλοποντικοΰ. Νά τό κάμης χαμαϊλί και νά τό 20
φορή εις τήν κεφαλήν του πάντοτες έως όπου νά ζή, ποτέ νά μήν τό έβγάζη, στ
μκλστμμτφβθ τοΰ, άμήν. Ό σταυρός ετούτος θά έμβαίνη μέσα στό φυλα-
κτάρι.
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275Γ "Ετερον δια σεληνιασμένον ό(που) πέφτει εις τούς δρόμους

Έάν σέ λάχη κανένας, ευθύς σκάψε εις τό κεφάλι του ύποκάτω έως μίαν πι-
θαμήν και θέλεις εύρης τρία 3 κάρβουνα και πάρε τα έπειτα μέ τό μαυρομάνι-
κον μαχαίρι, βγάλε του ολίγον αίμα από τό όνύχι και κοπάνισε τά κάρβουνα και
5 χώνευσέ τα εις ένα φλυτζάνι μαζί μέ τό αιμα και ευθύς δώσε του το νά τό πιη
και μέ την δύναμιν τού Θεού ίάται.

Έτερον

Και αν λάχης εις δρόμον, εις σοκάκι ή τσαρσί λεγόμενον, εϊτε αλλόφυλος
275ν είναι, έπαρε μίαν βέργαν I εως τρεις (3) πιθαμάς τό μάκρος, όχι μεγαλύτερη, και
10 κτυπάς τον εις τά ποδάρια φορές τρεις 3 και νά τόν φυσάς καλώς293, τρεις, εις
κάθε βεργιά και μία φυσηματιά, και ξεζαλίζεται άμέσως.

Διά νά γνωρίσης τόν δαιμονισμένον, ίάται η όχι, έ'παρε τόν τρελόν και πή-
γαινέ τον εις την πηγήν και χύσε του δέκα 10 ποτήρια νερόν επάνω εις τήν κε-
φαλήν του και δώσ5 του μίαν κλειδαριά, νά είναι κλειδωμένη, και αν τήν άνοιξη
276Γ μέ τό κλειδί της, ήξευρε ότι θά ίατρευθη μέ τήν δύναμιν του Θεού. I Όμως γνώ-
ριζε και αύτό, ότι ό τρελός είναι χώρια, ήγουν άλλος είν' ό ένας και ό άλλος έχει
άλλην τρέλαν. Όλες οί τρέλες δεν είναι όμοιες, ή μία άπό τήν άλλην έχει άλλην
όνομασίαν. Ό δαιμονισμένος είν' χώρια και ό παρμένος χώρια, διότι αυτά τά πά-
θη είναι τριών ειδών. Και άν θέλης νά καταλάβης, πρέπει νά κάμης ένα καλόν
20 κάλεσμα, όπου έχουν τήν ένέργειαν περί άσθενών, και έτότες παίρνεις άπόκρι-
σιν βεβαιοτάτην, διότι χωρίς αύτό δέν ημπορείς εσύ νά τό γνωρίσης, διότι ούδείς
καρδιογνώστης, εί μή μόνον ό Θεός, και τότε βλέπεις άν θεραπεύεται ή όχι.

Τέλος. I

276ν Αί ούράνιαι σφραγΐδαι: Κάδδως, Κάδδως, Κάδδως, έλεώμ Σαβαώθ, ίά, ωά,
25 έλισούν, μενιοϋν, Βίουών, Ίών, Γαμιών, Ω άγιώ Γιωεΐ, άλαέν, σεχών, κάδδως,
κάδδως, κάδδως, Ίαών, Σαβαώθ, Βια Βήμ, Σουγεάθ, Αγιώθ, Αρφαγές, άφενι-
μόν, κριβός, φιρεφέρ, τω άγιάθ, αα ώά, ίά. Κάδδως, κάδδως, κάδδως, έλέωμ,
άββαβιάν, γιωνών, ούούγιών, Ού ού κρών, Νιμών, θελαβών, κεχαρίν, θενιών,
όνωί, Βιανώθ, άμήν. ^-^LÎL^ À
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Πρώτον μέρος τών σφραγίδων τών πνευμάτων.

Τέλος.

y Α.-, C j>2 ^J-m/jl S?.·, es / 2h- C-2^

dHI- 12S MlLAÏh^hi Α~ηΛ-£ΐν.2,

Νά έρθουν οί σφραγίς <οί> άνωθεν γεγραμμένες είς τήν χειραν της στόν
άγκωνα άπό πάνω

Jz/ΛLÜ-2L (] <Ω traA/zC

[κερόν] γύρισε όπισθεν, είναι οί σφραγίς γεγραμμένες.

2ΊΤ

Τέλος.

5
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Τέλος.

Όταν θέλη ή γυναίκα νά μην κάνη παιδί, γράψε τις κάτωθεν χαρακτήρες εις
άγέννητον χαρτί και ας τό βαστάη ή γυναίκα, νά μην τό ήξεύρη ό άνδρας της, I
όταν σμίγη μέ αυτήν, νά τό έχη πάντοτες επάνω της και ποτέ δέν γαστρώνεται.
Και άν θέλης νά τό δοκιμάσης, κρέμασε το εις δένδρον εϋκαρπον και πλέον δέν
καρπίζει294.
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Τέλος.

"Ετερον περί μίσος άνδρογύνου
Γράψε εις χαρτίν καινοΰργιον τις κάτωθεν χαρακτήρας και βάλε τις είς τήν
φωτιάν και κάψε τις και λέγε οΰτως: ως καίεται έτοΰτο τό χαρτί μέ τάς
σφραγίδας, έτσι νά καίεται και ή καρδία τής όδεΐνα ή τοΰ όδεΐνα (όποιος άπό
τους δύο έχει τήν γρίνιαν)295, και καθώς άγαπάει ό Χριστός τήν έκκλησίαν, έτσι
νά άγαπάη και ή όδεΐνα τόν όδεΐνα και ή όδεΐνα τόν όδεΐνα τόν άνδρα της και
αυτός I τήν γυναίκα του τήν όδεΐνα, και τήν στάχτην τοΰ χαρτιού νά τήν ποτίσης
ή νά τόν ποτίσης, και νά θαυμάσης.

279ν
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Δια νά μην κάμνη ή γυναίκα παιδί, γράψον στοιχεία και ας τά βαστάη επά-
νω της ή γυναίκα χωρίς νά τό ήξεύρη ό άνδρας της296 και άν θέλης δοκίμασέ το
εις ευκαρπον δένδρον και νά θαυμάσης. 'Ιδού: δ. φ. γ. ρ. σχη.

5 Τέλος. I

280Γ Διά γυναίκα όπου δέν κάμνει παιδί, γράψε τές κάτωθεν χαρακτήρες και νά
τις βαστάη επάνω της χωρίς νά τό ήξεύρη κανείς, και άν θέλης, δοκίμασέ το εις

10 "Ετερον διά νά κάμη ή άτεκνη παιδί. Εις του ελαφιού τήν καρδίαν ευρίσκε-

ται εν κόκκαλον. "Επαρε αύτό και ξύσε το εις ένα ποτήρι κρασί μαϋρον, γλυκόν,
280ν και άς τό πιη ô άνδρας I και ή γυναίκα, όταν καθαρισθη άπό τά έμμηνά της, εις
τήν αύξησιν της Σελήνης, όταν θά συνευρεθοΰν. 'Ετότες νά τό πίουσιν και οί δύο
και νά συνευρεθούν, και μένει έγκυος παρευθύς, πρώτα ή δύναμις του Θεού.
15 Τέλος.

Διά νά έγνωρίσης τήν γυναίκα τήν έγγαστρωμένην τί παιδί βαστάει, άρσεν ή
θηλυ, είναι ή μέθοδος ή τελική. Γράψον τά ονόματα του πατέρα της και της μη-
τρός της και τόν μήνα όπου έμεινε έγκυος όρθογραφικώς, λογάριασε τόν άριθμόν
281Γ και, όσος γίνη, μοίρασέ τον μέ τά έννέα (9) και έκεΐνα όπου I θά μείνουν βγάζο-
ντας όλα τά έννέα, και έάν μείνουν μονά, είναι άρσεν, εάν δε ζυγά, είναι θήλυ297.

Τέλος.
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Έτερον

Βάλε ολίγον άλας στης γυναικός της έγγαστρωμένης είς τήν κεφαλήν καί
είπέ μυστικά τρεις (3) φορές: άν είναι άγόρι, νά πιάση τήν μύτη της, εί δέ κορί-
τσι, νά ξύση τό άφτί της, χωρίς νά σέ καταλάβη ή έγκυος298.

Τέλος.

Έτερον

Έάν θέλης οποίαν γυναίκα περνάει άπό τόν δρόμον νά βλέπη μέσα είς τό
μαγαζί σου, έπαρε ένα κεφάλι σκύλου καί παράχωσέ το είς τήν πόρτα τού μα-
γαζιού σου καί τά μάτια του νά βλέπουν μέσα.

Τέλος. I

10

"Ετερον διά άγάπην γυναικών 281ν

Έπαρε έναν καθρέπτην άπιαστον καί μύρνισε μίαν σκύλαν όταν είναι κολ-
λημένη μέ τόν σκύλον, έάν είναι διά γυναίκας τήν σκύλα, εί δέ είναι διά άνδρα
τόν σκύλον μύρνευσε, όχι καί τούς δύο άλλά τόν έναν, καί νά θαυμάσης καί νά
ίδής. 15

Τέλος.

Έτερον περί άγάπης
Βάλε τα καί αύτά τά κάτωθεν, νά τά διασκελίση299, καί νά θαυμάσης. Ιδού:

R0

Τέλος

282Γ

Έτερον διά άγάπην
Γράψε μέ τό αίμα σου είς τήν δεξιάν σου παλάμην είς εκείνον όπου θέλεις
καί άκούμπισέ το έπάνω του καί νά θαυμάσης.

20
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Τέλος.

Έτερον περί άγάπην γυναικών
Γράψε εις ένα φΰλλον δάφνης ταύτες τις I χαρακτήρες και κάψε τες και τήν
στάχτην νά τήν ποτίσης ώραν πρώτην της Αφροδίτης, Παρασκευή.

Τέλος.

"Ετερον διά άγάπην
Γράψε τό όνομά της και της μητρός της και τό έδικόν σου και τής μητρός
σου και τάς κάτωθεν χαρακτήρας και τόν άγγελον τής ώρας, και βάλε τα νά τά
διασκελίση, και νά θαυμάσης. 'Ιδού.

iX^j? 0 Je J%vt}\J) Y)<ßöJMÖ^OLCr^

QOSef^ovuyoV

Τέλος. 5
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Περί πως νά κάμης τήν γυναίκα νά σηκώση τά ροΰχα της και νά σέ δείξη
όλα τά κρυφά της μέλη. Γράψε τις κάτωθεν εις πετσί τοΰ σκύλου άγέννητον και
βάλτα νά τά διασκελίση, και νά θαυμάσης.

Τέλος. I

Έτερον διά αγάπη ν γυναικών 283ν

Γράψε τις κάτωθεν χαρακτήρες εις παστρικόν πανί ήμέραν Κυριακήν εις
τήν πρώτην ώραν, και κάμε το στάχτην και πότισον αύτήν. 'Ιδού.

ζ&φ

Τέλος.

"Ετερον περί γυναικών
Γράψον τις κάτωθεν χαρακτήρας μέ αίμα της περιστεράς εις τήν άπαλάμην
σου και άγγιξε το και νά θαυμάσης.

10

Τέλος. I

Έτερον περί άγάπην γυναικών 284Γ

Έπαρε νυκτερίδα300 και σφάξε την μέ καλάμι και μέ τό αίμα της γράψε
ταύτα τά σημεία και τό όνομά της και της μητρός της και βάλε τα νά τά δια- 15
σκελίση και νά θαυμάσης.
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Τέλος.

Διά άγάπην γυναικός
Γράψε μέ τό αίμα σου τις κάτωθεν χαρακτήρες είς τήν δεξιάν σου παλάμην
καί άκοΰμπισέ το έπάνω της, καί νά θαυμάσης.

ôûiyy°6

Τέλος. I

284ν

10

Ίδιαίτερον κάλεσμα περί άγάπην γυναικών
Διάβαζε τά κάτωθεν ονόματα έπτά χίλιες έπτακόσιες έβδομήντα έπτά
(7777) ψορές τό ήμερονύκτιον καί νά καπνίζης θυμίαμα άσπρο καί κασνί καί
καράγκιουλούκ. 'Ιδού: Γιασερουσχήν, φιλλάν, μπηχάκ, ούζέχ, "Ιλλα έσμα, ήχου-
ζου, κάλπη βεκηφελάν.

Τέλος.

Διά τήν πανούκλαν
Γράψε αύτές τις έξάλφες είς άγέννητον χαρτί καί βάστα τις έπάνω σου είς
καιρόν όπου άκούεται καί 1"λατένην μαζί άνωθεν είναι γεγραμμένες301. I

285Γ

-jQ_

_

//MW»

Τέλος

Αύτό είναι βέβαιον νά τό κάμης είς τάς 29 τής Σελήνης, τήν Δευτέραν, πρώ-
τη ώρα, σέ άγέννητον χαρτί μέ αίμα άνθρώπου καί εύρέ τών μερμήγγων τά
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άβγά302 νά τά πάρης, νά τά βάλης μαζί μέ τήν σφραγίδα, νά τά κουκλώσης εις
τήν μέσην τσϋ μαγαζιού σου και νά κάνης εμπόρων πολύ και καλόν. Όπισθεν
είναι ή σφραγίς. I

Τέλος

Ώς καθώς τό άνωθεν είναι και αυτό: νά τό βάνης εις τό μαγαζί σου και κά- 5
μνεις πολύ έμπόριον και, άν είσαι ψαράς, τές κάτωθεν χαρακτήρες γράψε τες μέ
τό μαχαίρι της τέχνης εις τού δικτύου σου τά I μολύβια ή καθητής τό βολίμι νά 286Γ
τό κάμης ώς βεύκι και πιάνεις πολλά όψάρια. Ιδού.

S

Τέλος.

Φυλακτήριον νά μήν φοβάσαι, πρώτα ή δύναμις τού Θεού, ούτε σπαθίν, 10
ούτε κοντάρι, ούτε σαΐταν, ούτε νά σέ περνάη μολύβιν. Γράψον τά ονόματα ταύ-
τα γεγραμμένα μέ τις κάτωθεν χαρακτήρες I μαζί, φόρειέ τις και νά τά γράψης 286ν
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Κυριακήν, ώρα Ηλίου μέ τά όπισθεν μελάνια. Ιδού: Άτροέλ, Γαδιέλ, Σεαβέλ,

Έρμηνεία καί ιατρεία τών χελωνίων303 θαυμάσιος
287Γ Είς τάς 15 τής Σελήνης I νά είσαι πρώτον καθαρός είς τά πάντα καί νηστι-
κός. Νά γράψης τό όνομα τοϋ πάσχοντος καί τής μητρός αύτοΰ καί κάμε τό δέ-
σιμον ώς καθώς είναι γεγραμμένον κάτωθεν καί είπέ της 3: δένω τοΰ δείνα τά
χελώνια τής όδεΐνα τοΰ υίοΰ καί άν ιδώ έγώ τό δέσιμον αύτό, νά ί'δη καί αύτός
τά χελώνια, καί καθώς χάνεται τό φεγγάρι, έτσι νά χαθοΰν καί τοΰ δείνα τής
10 όδεΐνα τοϋ υίοϋ τά χελώνια καί χωρίζεις τά ιατρικά του κατά τήν τάξιν καί τά
φυλάγεις έως τοϋ άλλονοϋ φεγγαριού τις (15) δέκα πέντε καί μετά τις δώδεκα
287ν τό βράδυ νά έβγη ό πάσχων είς άνοικτόν μέρος, νά I μήν είναι άπό πάνω σκε-
πασμένον, καί νά φάγη τήν μίαν δόσιν είς ραχάτ λουκούμια μέσα καί τήν δευ-
τέραν δόσιν είς τάς 29, είκοσι έννέα, τής Σελήνης. Τήν δέ τρίτην δόσιν είς τοϋ
15 άλλονοϋ φεγγαριού τάς 15. Έάν είναι παιδί μικρόν καί δέν ίατρευθή ολωσδιό-
λου, ε'ίτε άν τοΰ έπιστρέψη οπίσω αύτό τό πάθος, δώσε του άκόμα ένα καθώς
καί τό πρώτον καί είς τάς 29 τής Σελήνης δώσε του ολίγον νά τό κρατή έπάνω
του φυλακτόν. Γίνωσκε ότι πλέον δέν δύνεται νά έβγάλη, άλλά καί πάντα τό φυ-
288Γ λακτό I άφηνε το οπίσω διά κάθε ένδεχόμενον. Τό δέσιμον είναι αύτό, άφοΰ τό

Τέλος. 5
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Περί ασθενούς όπου δέν κοιμάται τήν νΰκταν και διά νά κοιμηθή γράψον
τά κάτωθεν εις άγέννητον χαρτί (και εις μικρά παιδία οπου δέν κοιμούνται),
βάλε το ύποκάτω στό μαξελάρι του και I θέλει κοιμηθη. Ιδού: 288ν

fClJ-JX-frfcf'Â

γ·ο· " " Λ Λ "

Τέλος.

Περί τό δέρμα του όψεως τι ένέργειαν έχει
'Ιδού: Τόν Μάρτιον μήνα εύρε τό δέρμα του όψεως304, πλήν βλέπε όταν είναι
ή Σελήνη 2, ή 5, ή 7, ή 9, ή 11, ή 15, ότι αύται είναι ένάντιες και βλέπε καλώς νά
μήν κάμης εις αύτές τίποτα. "Επαρε έν άγγεΐον άφόριον, τό οποίον βάνε εις τήν
φωτίαν νά πυρώση, είτα βάλε αύτό τό φιδόδερμα μέσα, I άφη</ το νά καη έως
νά γένη κάρβουνο και τότες φύλαξον αύτό, διότι έχει εις κάθε βλάβην εύδιαν.
Αύτή ή σκόνη εις τρεις (3) ή είς τέσσαρας (4) ημέρας ύγιαίνει. Ε'ίτε άν φάγη
πράγμα πικρόν, βάλε είς τό στόμα σου άπό αύτήν τήν σκόνην και γίνεται γλυ-
κύ. Βάλε είς νερόν γλυκόν ολίγον και άνακάτωσέ την και νίψε τό πρόσωπον σου
και μήν σκουπίζεσαι και μήν νίβγεσαι πλέον, και όσοι σέ ίδοΰν, σέ άγαπούν. Ει
δέ πηγαίνεις είς κρίσιν, βάστα έξ αύτής και έχεις μεγάλην νίκην, εί δέ και κρα-
τείς είς τό στόμα σου, όταν όμιλής, σέ άκούουν και είσαι ήγαπημένος. Εί δέ και
θέλεις νά μάθης I κρυπτόν έκ τής γυναικός σου ή άλλης βάνε είς τά μαλλιά της
και σέ λέγει τά μυστικά της, ε'ίτε έκ τίνος άνδρός, όταν κοιμάται, βάλε έξ αύτής
ολίγον είς τό στήθος του και τόν έρωτας και σού λέγει ο,τι έχει είς τήν καρδίαν
του. Είς αύτό τυλίγεις τήν σκόνην.

r^V

289Γ

10

15

289ν

20

Τέλος.

5 τί ένέργειαν: τήν ένέργειαν cod.
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Περί έχθρων

Βάστα τά σημεία ταϋτα και δέν φοβάσαι άπό κακόν άνθρωπον νά σέ βλάψη.

(χ^^ίΟγρψΘ

Περί αύθεντάδων

Νά σέ άγαπούν και νά σέ κάνουν τιμήν I μικρήν και μεγάλην, γράψε τά κά-
τωθεν σημεία έπάνω σου και νά θαυμάσης. 'Ιδού:

QyUôjQ/h^OÔJV
ηftïïS^ ο i^GtM-oJcf^f._

-e-m

Τέλος.

Διά νά σέ άγαπούν οί εχθροί σου
Γράψε τόν ψαλμόν 74 και 19 μέ τές κάτωθεν χαρακτήρες και I βάστα τις έπά-
νω σου και νά θαυμάσης. 'Ιδού:

Τέλος. 5
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Έάν θέλης μέ τόν έχθρόν σου νά άγαπήσης, γράψε είς ένα κάρβουνον τό
όνομά του καί ο,τι επιθυμείς καί τό καίεις καί τήν στάχτην τήν έγγίζεις έπάνω
του καί άγαπίζεις305. Τέλος.

Έτερον

Όταν θέλης νά είρηνεύσης μέ τόν έχθρόν σου, γράψε τές κάτωθεν χαρα- 5
κτήρες, καί I όταν θά ομιλήσετε μέ αυτόν, βάστα τες στό δεξιόν σου χέρι. Ίδοΰ: 291Γ

Τέλος.

"Ετερον διά νά βαστάς έπάνω σου

Ôf ûLfrtôsyh.

Γράψον τά άνωθεν είς καθαρόν χαρτί καί κόβε τα καί κάμε τα σκόνη καί
αύτήν τήν σκόνην νά τοΰ τήν δώσης είς άσπρον κρασί ή είς άσπρον τριάρι, νά 10
τήν φάγη καί είς άλλο είδος, καί τόν κάνετε καί σας άγαπα. Μασίζοντας I τήν 29Γ
άνωθεν σκόνην νά λέγης ούτως: "έξ άστραπής τοΰ ούρανοΰ ό στοχασμός σου
τρέχει είς τό νά μέ κατατρέξης καί τοΰ ζημιώσης. Έτσι καί έσύ, νά μήν έχης
ήσυχίαν νύκταν καί ήμέραν έως νά έλθης είς όλα τά θελήματά μου", καί μέ αύτό
θέλεις τόν φέρης βέβαια είς τά θελήματά σου. 15

Τέλος.

Περί κρίσεως καί αύθεντάδων νά νικάς
Διάβαζε πρώτον τήν προσευχήν σου είς τόν Θεόν καί ύστερα διάβαζε τόν
ψαλμόν έβδομήντα τέσσαρα 74, φορές έπτά (7) I καί γράψε τον καί βάστα τον 292Γ
έπάνω σου καί τά κάτωθεν μαζί. Μέ τό αίμα τής νυκτερίδος γράψε τα ήμέραν 20
Πέμπτην, ώρα ογδόη (8), καί βάστα τα είς τήν κεφαλήν σου. Ιδού:

άουλά, δενμενκαΐρ· δωτωλοάχ. άπερπιρου ου / /\ ουουλασατον στ.
Πελιόθ. ήδανήλ. σπορ τανταλη. Άγλά, δωτολοάχ.

Τέλος.



174

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

/7a ΊΡΪΑ Λ klip's 1SZ+J- /-r ^î» —
ï-fol,

"Επαρον είς τήν ήμέραν και ώραν τοΰ Κρόνου

Χ ένα φλυτζάνι καί βάλε

292ν μέσα ύδράργυρον306, δμως χωρίς νά όμιλήσης κανενός άνθρώπου καί I κάθησον

μόνος σου καί διάβασον /[-ÇI-hM V Λ ·*Γ7λ A.'77-CL- λ Π/^Ί

έπάνω είς τόν διάργυρον καί τήν κάθε φοράν άνακάτευον τόν ύδράργυρον μέ
5 τό άριστερόν σου δάκτυλον.

». Δ » D- /z^.î λ 7ΛΔ L^/Hkw

j

Έπειτα χωρίς νά σέ ίδή κανείς, χωρίς νά όμιλήσης τινός, χύσε το έκει στήν

και βλέπεις έντός ολίγου

Έάν έξακολουθής τόν ψαλμόν καί τόν διάργυρον, νά είναι άζύ-

γιαστος.

10 Τέλος.

ΊVSAA/Û^I-7 SI S'ΖΑΛ-^,Δ SÂ

293Γ 'Εάν θέλης, τήν αύτήν πράξιν I τήν μεταχειρίζεσαι καί διά συμφωνίαν: "Επα-
ρον 41 κουκκία μαΰρα307 ρεβύθια καί κάθησον τήν ήμέραν καί ώραν τοΰ

'Άρεως ή τοΰ Κρόνου καί κάθησον είς τό μέρος σου κρατών είς τούς αρι-
στερούς σου δύο δάκτυλους δείκτας άπό έν ρεβύθι καί λέγεις άπό 41 φορές: Για-
15 μουτζήπ, Γιάγαρήπ, καί τελειώνοντας έπαρε έναν άγγεΐον πήλινον άφόριον καί
βάλε τα μέσα τά ρεβύθια καί βάλον αύτό είς ττ^ν χόβολην.

-TÜJ.~D;.ä λ7 IPS/ rûy^zjs-Ί ^Π-*· Καί διάβασον

y '/

Λ:Π Ί^ΙΡΙ.Δ ILCS] λ =

Ί4

και Ι-ιετ" τ(χϋτα θάψον
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τό I άγγεΐον είς εν σκοτεινόν μέρος. Έάν θέλης I^SI^iidi^A , μήν τά καίγης 293ν
πολύ και καθώς φουσκώνουν από τήν ύγρασίαν

.· ΡΓ7 τ*ν, LC ι?7J-

ίψ

Τέλος.

rviS*.\ 5X5- ?Â$- OSJ-'

Τά κάτωθεν ονόματα διάβασε φορές τριακόσιες τριάντα τρεις 333, όμως νά
είναι μεσάνυκτα, και λέγε ούτως: "φου, καλεχην, Γιουλεχην, μελχιουχην, ταλχι- 5
ουχην, χεμεραχεν τζενουχήν, χελχήν", διαβάζοντας κάθε έκατόν φορές (100)
νά λέγης τό έδικόν μου σουρέτι νά φαίνεται εις τόν όδεΐνα ένας I μεγαλώτατος 294Γ
όφις308, ώς νά μήν τόν άφήνη νά κοιμηθή, ούτε νά έχη ποτέ του άνάπαυσιν, ούτε
ήσυχίαν, έως ότου νά έλθη νά μέ προσκυνήση έμένα τόν δείνα.

Τέλος. 10

Διά νά άρρωστήσης τόν έχθρόν σου, διάβασε τόν κάτωθεν έσμάν φορές
1141 και κάπνιζε καράνγκιουλούκ και λέγε ούτως: "γιακαχάρ, γιατζεπάρ", και
όταν θέλης νά τόν ίατρέψης άπό αυτήν τήν άρρωστίαν, λέγε ούτως: "χελάς γιά,
άλάχ", φορές 2.430.

Τέλος. 15

A IPS Δ*' C— Λ SzUÛ^L- —

-ΰη

Έπαρε καλαμόφυλλα και γράψε I αύτές τές χαρακτήρες και τό όνομά του 294ν
και χώσε το σέ μνήμα όπου δέν ξεύρεις τίνος είναι, ώς εκλείπει καπνός.

ο q ι
ÔOufa

Τέλος. 5

ttrutfef

Τ > η

ΜίΰΤΛί (\
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Δια νά κάμης έχθρόν νά φύγη όπου θέλεις
Γράψον τις κάτωθεν χαρακτήρες εις παλαιόν κεραμίδιν και βάλ' το εις τήν
φωτιάν και λέγε οΰτως: "ώς καίγεται τούτο τό κεραμίδι, έτσι νά καίγεται τοΰ
δείνα ή καρδία ή της όδεΐνα ή καρδίτσα, νά μήν ήμπορή I νά σταθη εδώ στήν
χώραν ή εις τό χωρίον, ούτε νά φάγη, ούτε νά πιή, μόνον νά είναι ό νοϋς του και
ό λογισμός του έκεΐ στόν τόπον τόν όδεΐνα, όπου έκεΐ θέλεις, έκεΐ νά φύγη χωρίς
ύπομονήν". Ιδού οί χαρακτήρες:

Διά νά γλυτώσης άνθρωπον άπό τήν φυλακήν
Γράψον τις κάτωθεν χαρακτήρες I και δός του νά τις βαστάη έπάνω του.

Τέλος.

"Ετερον

Διά νά στείλης τοΰ μεϊμοΰν τό άσκέρι νά πετροβολήσουν τού έχθρού σου τό
όσπίτιον όσον καιρόν θέλεις, ποίησον ούτως: Γράψε τις κάτωθεν χαρακτήρες εις
πετσί λεονταρίου ή ζαρκαδίου εις τήν ώραν τού Κρόνου και βάλτα εις τόν
τοΐχον εϊτε εις τά κεραμίδια της οικίας του και νά θαυμάσης309.
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Τέλος.

Ή όπισθεν βούλλα είναι τοϋ Σατώρ γινομένη είς πλάκα ασήμι. Είναι I φοβε-
ρωτάτη κατά των δαιμόνων. Έπειδής και περιέχει τά ονόματα τοϋ Θεοϋ παν-
τοκράτορος, πρέπει νά γραφθή είς τήν ωραν τής Σελήνης, ε'ίτε δέ και μέ βούλλα
μπρούτζινη έν ήμερα Δευτέρα και ώρα τοϋ 'Άρεως ή τοϋ Κρόνου μέ τήν οποί-
αν νά βουλώνης χαρτί λεπτόν. Είς καιρόν τοϋ πολέμου νά τήν κουβανής μαζί
σου και κάθε πρωι πριν έβγη ό ήλιος νά καταπίνης άπό μίαν, νήστης, πριν έβγη
ό ήλιος, βόλι δέν σέ πιάνει μήτε άλλον όπλον, ούτε σπαθίν, ούτε μάχαιραν ώρες
24, ούτε παιδευτήρια δέν άκούεις. I
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297Γ Γράψε αύτήν, ώς καθώς είναι γεγραμμένη, νά μήν εξέχουν οί χαρακτήρες
άπό τήν πλάκα ύποκάτω, άλλά ίσια νά είναι. Ιδού:

297ν

5

Σ Λ τ Cû Ρ
Α Ρ Ε Π ω
Τ Ε Λ/ Ε τ
ω. π Ε Ρ Κ
Ρ ω Τ Α Σ

gm

10

298r

Τέλος.

Φυλακτήριον διά έχθρούς310 νά πέση I έπάνω τους φόβος καί τρόμος.

"Μεγεθυ<νθήτω ό> βραχίονάς σου, άπολιθωθήτωσαν οί έξουσίες, διά νά
είσαι ήγαπημένος μέ δλον τόν κόσμον. 'Άσμον, έγάρ, σαλτασάρ, μπάρ καί Κύ-
ριος, ό Θεός ήμών, ό σώσας τούς άγιους έπτά παΐδας καί τούς τρεις παΐδας έν
τή φλόγα τοΰ πυρός, ό άναγαγών τόν προφήτην Ίωνάν άπό τό βάθος τής θα-
λάσσης, αύτός Κύριε διαφύλαξον καί λύτρωσον τόν δούλον σου (δείνα) άπό
παντός πειρασμοΰ καί άπό παντός πονηροΰ καί κακών άνθρώπων, άνδρών τε
καί γυναικών, καί άπό παντός κρισίματος καί άπό I καταλαλίαν καί πλακώμα-
τος διαφύλαξον καί έλευθέρωσον τόν δούλον σου (δείνα), άμήν, άμήν, άμήν στ
μ κλ στ μμ τ φ β Θεού άμήν".
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Τέλος, ι
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Όταν πηγαίνης νά έβγάλης θησαυρόν, γράψον
τις αυτές χαρακτήρας είς τέσσαρα χαρτιά και ρίξε
τα είς τέσσαρες μεριές όταν θά σκάπτης και δέν
έχουν τήν έξουσίαν τά δαιμόνια νά σέ πειράξουν,
και νά τά γράψης μέ μόσχον, κρόκον ή και αίμα,
και αυτά μαζί: "λαζεκέλ, λεχλέχ, χεαλέλα, χελοΰ·
χήν χελω Βαλχεληλέλ Ταχηλαχέλ I αχηρά, νυταχε-
λιά, χιλαχέχουλ, σχαςλαοΰχμλη, ούτουάχη, άλχη-
σκα λουχασάλ, χαλχαλή τάς οθώ έθλωτέρ, χούρ,
ρουχιράχ, ήαρεθλές, χαλσοναχά, ήπουαγιχοϋ,
χαυταέλ/σουμμαέλμα... Όρκίζω σας έπάνω είς τό
ειδωλον έτοΰτο τζίνειον ίσκιασμένον, φεύγετε
άπό τούτην τήν θέσιν και θησαυρόν, σύν τούτο τό
ορκίζοντας μηδέν σύ σιγήσας των δυνατών, τό δυ-
νατόν όνομα τοϋ Θεοΰ τοϋ υψίστου, άμήν311". I

300Γ "Ετερον κάλεσμα

Κάλεσμα διά νά διώξης εχθρούς, νά διώξης στοιχεία άπό οίκον. Όταν θε-
λήσης, ποίησον ούτως: τό βράδυ είς τό πρώτον άστρον ή είς τήν πρώτην ώραν
τής Κυριακής, εϊτε είς τήν όγδόην 8 τής νυκτός, όταν ό ούρανός είναι έξαστεριά,
20 ήγουν χωρίς νέφαλα, άστροφεγγιά όπου λέγουν, και θέλεις θεωρής τόν ούρανόν
και θέλεις ίδής το^έπτά (7) άστρα των επτά (7) πλανητών εν τώ παρόντι σχή-

ματι ^ ^ *φ τά όποια κάμνουν τήν κίνησίν τους άπό τήν άνατολήν είς

τήν τραμουντάνα ' * ♦ #καί θεωρώντας αύτά τά άστρα άρχινάς

• ·

τήν δουλειάν σου είς τοϋτον τόν τρόπον. Όρκίζεις πρώτον όλα τά έναντία.
300ν "Επειτα I βάνεις τά θυμιάματα νά καίουν μέ τόν όρκισμόν τους312 και εύθύς
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άμέσως λέγεις τοΰ πλανήτου της ήμέρας τήν εύχήν φορές τρεις (3) μέ τούς όρκι-
σμούς τών άγγέλων, και άρχιζε ένταΰθα τόν έσμά: "Άζέμπτου, άλεκιούμ, για-
σεΐτ έμεήλταταροΰμ, Βεαμελέ, γγελ μουσχιέπ",... και λέγεις τό όνομά του φορές
100 και άφοΰ τραβήξης τάς 100 φοράς, άνεβαίνεις και μελετάς τήν δουλειάν
σου και έπειτα λέγεις: "Άζεμτοΰ, άλεκιούμ, βεαμελέ, γκέλ άμουρίν, όπου είναι 5
της φωτιάς ό άμουρήν νά γένη έπιστάτης έπάνω εις τόν μουσχιέπ, νά πηγαίνε-
τε νά τελειώσετε τήν δουλειάν", και πάλιν άρχινάς τόν I μουσχιέπ πάλιν φορές 301Γ
100 και πάλιν ομοίως τόν άμουρήν διά έπιστάτην και ούτως άκολουθάς νά τό
κάμης 10 φορές άπό εκ 100 γίνονται 1000 φορές.

Και πάλιν άρχινάς τήν άλλην βραδιάν ομοίως βάνοντας τό όνομα τοΰ χου- 10
νταμίου της ήμέρας χωρίς νά λείπη ό άμουρήν, ήμέρας επτά (7) τελειοΰται. Και
εί μέν θέλεις νά τό κάμης πλέον σφοδρόν αύτής, νά τραβάς τόν έσμάν διά έναν
χουντάμην τήν βραδιάν, τραβάς και τούς επτά (7) εις τόν άκόλουθον τρόπον:
Κάθε βράδυ και κατόπιν τόν άμουρήν 7 βραδιές άπό χίλιες γίνονται 7.000 χι-
λιάδες και τελειώνει κάθε ύπόθεσιν άναμφιβόλως. Όμως θέλεις νηστείαν και 15
προσευχήν και καθαριότην313. I Ημπορείς νά τρώγης καθαρόν ψωμί, παξιμά- 30Γ
δια, σΰκα, σταφίδες, χουρμάδες και νερόν μέ τά παξιμάδια. Ά ν κατά τύχην και
δέν εύρίσκης τά άστρα, πιάσον τό πρώτον άστρον όπου ίδης και έπάνω εις αύτό
κάμε τήν έργασίαν σου. Γίνωσκε δέ είς κάθε δουλειάν καλήν όπου θά κάμνης,
βάλε τόν άσμουδιά έπιστάτην και άλλα μειώδε βάναι διά νά ζήριν τών έμέ ταΐ 20
μεταροΰν. Ιδού τά ονόματα τών έπτά (7) χουνταμήδων όλης τής εβδομάδος:
Μουσχέπ, έμπιάζ, άχμαρ, περικάν, συμχορούς, ζουμπιά, γιάμεκμοΰν, 77 φορές
ό έσμάς I ό μεγάλος τών 7 χουντάμηδων, διάβασον. 'Ιδού: Άζέμπτου, άλεκιούμ, 302Γ
γιασεήτ, μπεϊταταρούμ, Βεαμελεκέλ, μουσχέπ, βεαμελεκέλ, έμπιάζ, Βεαμελεκέλ,
άχμαρ, βεαμελεκέλ, περκάν, βεαμελεκέλ, σιμχορούς, Βεαμελεκέλ, ζουμπιά, Βεα- 25
μελεκέλ, γιάμεημοΰν, Βέαμελεκέλ, γιάμουρήν, πού καβεταΐ, κελέσινές, έλατζέλ,
3, έλσαατήλ 3, έλβαχάν 3, έλγιασέχ, μεήταταρούμ 4.720 φορές. Ίδέ παρ 29, είκο-
σιεννέα άγραφον.

Τέλος.

Αύτούς τούς έσμάδες όταν τούς τραβούν οί Τοΰρκοι ή Άραβες314 με- 30
τρώντας τά ονόματα τοΰ Θεού πόσον ψήφον, I ήγουν άριθμόν, έχει τοΰ άγγέλου 302ν
και τοΰ γράμματος, έτόσες φορές τραβοΰν τόν έσμάν καίγοντας θυμιάματα κα-
λά, τά όποια κάμνουν οί δαίμονες χάζι, ήγουν γοΰστον, μέ αύτά είς τά τέσσαρα
στοιχεία όπου ένεργοΰν είναι αύτοί οί δαίμονές τους ... τής φωτιάς χαράκ 1001
φορές θά τόν τραβήξης ομοίως και τοΰ 'Άρεως, έμλεε 1001 φορές και αύτόν όλα 35
τά τέσσερα ομοίως τραβώνται τοΰ Νερού, ζωρήν, 1001 φορές τής γης, ήτφεν
1001 φορές.

Τέλος.

Κάλεσμα τής Παρασκευής: Διάβασε πρώτον τό άγέτ τούλ κιουρσοΰν φορές
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303Γ 3, Αζέμτού άλεχιοΰμ, γιάζουμπιά, πεηχάκζεεσίν, τασίν, I ταχμουσίν, άτταρήν,
άττουτήν, Σερουσήν, έτζήπ, ίαζουμπιά, πεαζλή, άμήρ, χαζέλ, μεκιανή, φιλάν,
350. Αζέμπτου, άλεκιούμ, Ίασεήτ, άμεήλ, ταταροΰμ, βεαμελεκέλ γιά μεημοΰν,
γιά άμουρήν.
5 Τέλος.

"Έτερον κάλεσμα των χιντλήδων
Είς αύτό τό κάλεσμα είναι μαύροι χήνσου, χαππέρ, ζατεή, σετζέλ, παησέχ,
ίνέτ φουνή, Σουλεημάν πεγαμπερήν, τεβλερί, Σαλέτιχού τεννεύμη, βελία, γιά χα-
τζά, έλλατζελέ, 3, έλσαχάτ, 3, έλβαχάν 3. Έννάρ. 100 φορές θέλει διάβασμα, τό
10 κάπνισμα μαύρη μυρωδιά, σουσάμι μαϋρο.

Τέλος. I

303ν "Ετερον νταβέτιν μανταλήν

Σ' αύτό έρχονταν καί ό παπά Πέτρος315: "Μπισμήλαχή, ραχμάν ήραχήμ, Για-
αλάχ, γιά ραχμάν, γιά ραχήμ, για βετούτ, γιά άλημ για αζής γιά σαμσερ, για σαχ-
15 ζωρ σαλμαν όγλού μιραπ".

Τέλος.

"Ετερον κάλεσμα

Πρώτον διαβάζεις τό άγέλκιουρσοϋ: "Τατουμήν, τατουμΐν, κελουμήν κε-
λουμΐν, άχουμίν, άχουμίν, γαμούν, γαμούν, καϊμοϋν καϊμούν καλεησινούν, κα-
20 λεησινοΰν, εζιπ σιρε πουμπαρέκ ελάχφικούμ". Τό κάπνισμά του είναι θυμίαμα.
304r I Αύτός είναι καί όρκισμός τους. Διάβασέ τον καί μετά τό κάλεσμα διά τήν άπό-
λυσιν καί φύσα καί τριγύρω σου: "Μπισμήλαχή, ραχμάν ήραχήμ. Κουλούχειε,
Ήλέγιε έννέχους, τεμάα, Νεφερούν, μηνέλ τζήννη φεκαλιού, ίνα σεμήνα, κου-
ράνην, άτζεπε γέγτι, ήλέρ ρουστη, φεάμενα, πιχειβελέν, νούσρικε, πύρ άπινα,
25 έχατέν βέ ενεχούν τα άλια, τζέτου, ραπινα μετέχαζε, σαχείπετέν βελλιά, βελέτεν,
βέ ένεχου κοίανε, γεκούλου, σεφήχειου νά, άλ άλαχή, σάτατα, βεεννεά, ζανεν-
νεά ένλεντεκούλελ, ίνσου, βελτζήννου, άλάληχή, κεζηπέν, βεέννεχού, κειάνε
304ν ριτζάλιουν, μινέλ, I "Ινσι, 'γιαουζούνέ, πιριτζάλουν, μηνέλ, τζίννη, φεζάτουχοϋ,
ρέχάκαν, Βέ εννεχοϋμ, Ζάννουου καςμά ζανάντουμ ένλεν γέπ άσε άλαχού έλα-
30 τέν βέεννεα λεμέσ ναΐς σεμάε φαΐ, βέτζε τιαχά μουλιέτ, χαρισέν σιετήτεν, βε-
σιοί3χοϋπεν βέ έννεα κιούν νεα νεκουτιοϋ, μΐν χαμε καϊτε λισέμ ήφεμεν γέμσι
ίλαννε γετζήτ λεχού σιχάπεν ράσσατα"*.

Τέλος.

Κάλεσμα άραβικόν

35 Θά διαβάσης πρώτον τό άγέτι τουλκιουρσοϋν, φορές τρεις, άριθμός 3: "Μής

305Γ σμίλαχή, ραχμάν ήραχήμ, άλάχοϋλε ήλλια χουβέ έλχαΐου I έλκάγιουμ, λιατέ χού-
ζουχοΰ, σίννετούν, βελιά νευμιούν, λεχοΰ μάφη, Σέμμαβάτην βέ μάφηλ έρτι μεν-
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ζέλλεζή, γεσφήεου, ήν τεχού ήλλιά πηιζνηχή, γιά άλεμοΰ, μά πέηνε έήτ τυχήμ,
βεμάχαλ βεχούν, βελιά γιου χεηττοϋνε πίσεην μϊν Ήλμιχή, ήλλιά, μπίμασιάε, βε-
σιάελ, κοιουρσί, γιχοΰς, σεμμαβάτην, βελέρτι, γιάουτ ουχοϋ χίφζη χουμά, βέχι-
ουβέλ άλιγιούλ άζίμ".

Τέλος. 5

Κάλεσμα εύκολώτατον, δταν δέν ήξεύρης νά κάμης μεγάλον κάλεσμα. 'Ιδού
ό τρόπος: Αύτό τό κάλεσμα είναι ένας και ένας ό τσαούσης των τελωνίων και
αύτός I δέν πειράζει, και μανθάνεις άπό αύτόν πολλά πράγματα, δταν θέλης νά 305ν
τό ψέρης, κάθησε μόνος σου μίαν βραδιάν άπό τήν μίαν ώραν έως τις οκτώ (8),
τραβάς τό όνομά του μέ χιλιάρικον κομπολόγι316. Ούτος είναι σουμπεκέ τό κά- 10
πνισμά του, κόλιανδρος, και καθώς έλθη, νά μήν φοβηθής καθόλου, και άν σέ
καβαλλικεύση, πλάγιασε δεξιά και σέ ερμηνεύει ό,τι θέλεις.

Τέλος.

Κάλεσμα όπου έρχονται κατσιβέλες317, είναι πολλά κοργιόζικον. Νά δια-
βάσης αύτά τά λόγια γασής γαμουσσα, γαλλαχά λέγοντας αύτά τά λόγια και 15
τραβώντας I κομβολόγια ώρες οκτώ (8). 306Γ

Τέλος.

"Ετι κατά τήν ώραν νά κάμης μουραφέτι τής τέχνης: "Επαρε μιάν γάταν μαύ-
ρη και δέσε την μέ τό σιντζίμι άπό τόν λαιμόν και πήγαινε είς τά μνήματα (ό,τι
είδος τύχη) τήν νύκταν, μόνος σου νά είσαι, και έπαρε τρεις βέργες κυδωνιάς άπό 20
τρεις πιθαμές τό μάκρος και τράβα έναν κύκλον τής τέχνης, πάρε τήν γάταν μέ-
σα και κάρφωσε ένα παλούκι μέά στήν μέσην τού κύκλου, άπό κυδωνιά νά είναι
και ό μπάλος αύτός, και δέσε τήν γάτα έκεΐ318 και έπαρε τήν μίαν βέργαν και κτύ-
πα τήν γάτα, έως νά φωνάζη, και θά έλθουν άτλίδες μουσδρακλήδες I και θά σέ 306ν
είποϋν 'διατί τήν δέρνεις τήν γάταν', μήν τύχη και μιλήσης έως τρεις φορές. "Επει- 25
τα άποκρίσου. Ό,τι ζητήσεις σέ τό κάμνουν, ό,τι λογής τό θέλεις.

Τέλος.

Περί χουττάμ έάν θέλης νά κάμης κοπέλλαν ζάπτι, ιδού ό τρόπος: "Επαρε
κριθάριν, άλεσέ το χωρίς νά τό κοσκινίσης, κάμε το παξιμάδια έπτά, δίχως
άλας319 νά τό ζυμώσης, και έπειτα έπαρε μέλι καινούργιον και γάλα άγελαδι- 30
νόν, όπου νά είναι πρωτογενή, ομοίως και άπό τό πρόβατον, και άνακάτωσέ τα
καλά όλα είς ένα πράσινον πινάκι και έπειτα νά πηγαίνης είς τόπον έρημον ή σέ
σπίτι έρημον άκατοίκητον I και νά καθήσης χωρίς νά σέ ήξεύρη κανένας και κά- 307Γ
θησον μέσα και κάμε τόν κύκλον καλά και έμβα μέσα και έχε μαζί σου λαμπά-
δες τρεις (3) και κόρωσε τήν μίαν και κάρφωσέ την στήν γήν και, όντας δια- 35
βάζης, νά κοιτάζης στής λαμπάδας τόν ϊσκιον320 και νά διαβάζης αύτό τό μά-
θημα: «Τί τήν κάνετε τήν μοίρα μου μέ φλουρί, μέ φλουρί και μέ άσήμι, χωρί-
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σατε και φέρετε και μένα». Και καθά τό διαβάσης ήμέρας έπτά (7), και θά
τρώγης τήν ήμέραν τό μεσημέριν άπό ένα παξιμάδι και θά πίνης ένα φλυτζάνι
307ν νερόν τήν ήμέραν. Πριν νά κάνης τόν κύκλον, θά I άνακατώσης τό γάλα όπου
έχεις στό πινάκι, νά βάνης τό χέρι σου και άπό τρεις φορές στήν κάθε κόγχην νά
5 κτυπήσης τό χέρι σου, βουτώντας στό γάλα μέσα και νά λέγης: "Σέ μυρώνω, άν
έβγής γέροντας, είσαι πατέρας μου, και άν έβγης γερόντισσα, είσαι μητέρα μου,
και άν έβγης παιδί, είσαι άδελφός μου, και άν έβγης κορίτσι, είσαι άδελφή
μου"321. Λέγεις αυτά άπό τρεις (3) φορές στήν κάθε κόγχην και υστέρα κάνεις
τόν κύκλον σου μέ τό μαυρομάνικον μαχαίρι, και ή πόρτα νά κοιτάζη κατά τόν
ήλιον, ήγουν τοΰ κύκλου, και τότες έμβαίνεις μέσα. Νά έχης και μίαν βέργαν άπό
308r κυδωνιάς μαζί σου I και άρχινάς και διαβάζεις, και όταν έλθουν νά σέ δώσουν
τό δακτυλίδι, θά σέ ειπούν: '"Άπλωσε τό χέρι σου νά πάρης τό δακτυλίδιον", εσύ
όμως πρόσεξε νά μήν τό άπλώσης τό χέρι σου έξω τοΰ κύκλου, διότι σού τό κό-
βουν. Μόνον νά άπλώσης τήν βέργα άπό πάνω τοΰ μαχαιριού είς τό μέσον τών
μανικιών τής κόγχης τών κοκκάλων και έτσι νά τό πάρης και νά τό χαιρετήσης
τρεις φορές (3) και έπειτα βάλτο είς τόν κόρφον σου και, άν δέν τελειώσουν οί
έπτά (7) ημέρες, νά μήν τύχη και έβγης άπό τόν κύκλον, δηλαδή άπό τόν τόπον
308ν έκεϊνον έξω. Και σάν τελειώσουν, τότες έβγα και πάγαινε είς τόν τόπον 1 σου και
έρχεται και έκεΐνος μαζί σου, όπου και άν πάς και ο,τι θέλεις νά έρωτήσης, παίρ-
νεις άπόκρισιν καλήν, έπειδής τά ξεύρει. Και άν θέλης νά σέ φέρη και θησαυρόν,
σέ φέρνει όσον θέλεις. Όμως θά τήν έχης ώσάν γυναίκα σου, κοντά σου πάντο-
τες θά είναι, και άν δέν ρίξης τό δακτυλίδιον, δέν σέ άφήνει νά πανδρευθής322.
20 Τέλος.

Κάλεσμα εύκολώτατον όταν θέλης νά κάμης, χτύπησε τό μεσαιον σου δά-
χτυλον είς τήν γήν φορές τρεις (3) και λέγεις αύτούς τούς λόγους. 'Ιδού: "Έλσα-
309Γ χάτ, έλσαχάτ, έλσαχάτ, I Μουχκταρί, Μουχκταρί, Μουχκταρί", και τραβάς τό
κάθε όνομα άπό πεντακόσιες (500) φορές και γίνονται χίλια, και άν δέν τελειώ-
25 σουν τά χίλια, νά μήν δώσης άπόκρισιν. Και τελειώνοντας τούς λέγεις: "Καλώς
ώρίσατε, Έλσαχάτ, Μουχκταρί, κοπιάσατε, καθήσετε", και προστάζεις και τούς
κάμουν τζιριμόνια, τσιμπούκι, καφέ και σερμπέτι και όταν ... βάλε ένα παιδί νά
βλέπη, όμως μέτρα άπό λόγου σου τρεις (3) πιθαμές μακράν άπό λόγου σου νά
καθήση τό παιδί. Βάλε και σκαμνί και ένα φλυτζάνι μέ νερόν, και ας έρωτήση
309ν τό παιδί. Ό,τι θέλεις I νά κάμης, έχε τό παιδί δραγομάνον323. Λέγεις: "Σηκώσε-
τε και τόν μπερτέ άπό τά μάτια μου νά σας βλέπω, άνοίξατε και τά άφτία μου
νά σάς άκούω, ή έδική σας φωνή νά έλθη είς έμένα και ή εδική μου νά έλθη είς
έσάς". Και ρώτησε τότες ο,τι θέλεις, μάθε και τό βοτάνι λαβένι, χώριζε άπό ολί-
γον και βάνε στήν φωτιάν νά καπνίζη, έπειδή μέ αύτό τούς κάνεις ζάπτιν. Όταν
35 άργοΰσιν νά έλθωσιν, γράψε αύτό τό σημεΐον και κάψε το, και εύθύς έρχονται
χωρίς νά άργοπορήσουν.

Τέλος. 5
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Διά τήν γκιουλού19* νά έλθη, αύτό κάμε της διά νά φέρης γυναίκα όπου και
άν είσαι: "Επαρε άγιοκέρι παστρικόν τήν Παρασκευή τό πρωΐ, δταν έβγαίνη ό
ήλιος, νά τό πλάσης ώσάν τής γυναικός τό σχήμα ϊδιον ειδωλον καί νά γράψης
τό ονομά της είς τά άστήθη της324 καί νά καθήσης τήν Παρασκευή τό βράδυ καί
παίρνεις ενα τοΰβλο καινούργιο καί γράψεις τές κάτωθεν χαρακτήρες έπάνω
καί τό ονομά της μαζί, καί νά έχης άναμμένην φωτιάν καί νά καθήσης έως ώρας
επτά (7) καί νά βάνης τό τοΰβλο στήν φωτιάν καί νά λέγης: "ώς καίγεται έτού-
τη ή κεραμίδα, έτσι νά καίγεται καί τής I όδεΐνα ή καρδία διά έμένα τόν όδεΐνα,
ούτε νά φάγη, ούτε νά πιή, ούτε νά κοιμηθή, ήσυχίαν καί άνάπαυσιν νά μήν έχη,
έως νά έλθη νά μέ άνταμώση, ό νους της καί ό λογισμός της νά είναι είς έμένα
καί νά σηκωθή νά έλθη". Αύτά θά λέγης έπτά (7) ώρες, δταν θά βάνης τήν κε-
ραμίδα είς τήν φωτιάν. "Ρίχνεις καί ολίγον μαστίχι καί άπό ολίγον νά πυρώνης
καί τήν είκόναν δπου θά κάμης άπό τό κερί καί πυρώνοντας λέγε ούτως: "ώς
πυρώνεται τούτη ή κεραμίδα, έτσι νά πυρώνη καί τής όδείνας ή καρδία διά έμέ-
να τόν όδεΐνα". 'Ιδού οί χαρακτήρες άνωθεν είναι: I

~ i ntn/wf

310r

310Τ

10

15
311Γ

Τέλος.

Όρκισμός διά νά σέ φέρουν άνθρωπον άπό μακρινόν τόπον325
Όρκιζε ούτως: "Όρκίζω σας δαίμονες δπου είσθε τέλειοι, 'ισχυροί καί δυ-
νατοί καί ογλήγοροι, καί γυρίζετε τά πρόσωπά σας ώς θέλετε καί είσασθε βαλ-
μένοι I είς τήν άγάπην τοΰ έρωτος καί <τής> πορνείας. Όρκίζω σας κατά τής 31Γ
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δυνάμεως τοϋ παντοκράτορος Κυρίου, Σαβαώθ, Άδωναΐ, δς εστίν Θεός τοΰ
Αβραάμ, Θεός τοϋ Ισαάκ καί Θεός τοϋ Ιακώβ, δστις έξελέξατο παρά πάσας
τάς γενεάς καί παρά πάντα τά έθνη τοΰ Ισραήλ, ός παρέδωκεν οΰτω λαλεΐν τω
Μωϋσή έν τω όρει Σινά καί παραδόντας τά θεία καί άγια μυστήρια. Όρκίζω
5 υμάς είς τόν Θεόν τόν ζωντανόν οΰτως: "Βάθος τής σοφίας άμετρον καί ή λαμ-
πρότης αύτοΰ άνεξιχνίαστος, τόν μαστιγώσαντα ταΐς δέκα πληγαΐς είς τήν
Αϊγυπτον καί διαγαγόντα τόν λαόν αύτοΰ διά θαλάσσης. Όρκίζω ύμάς κατά
312Γ τής I δυνάμεως τοΰ Θεοΰ τής φοβέρας, ήν έλυτρώσατο Κύριος τών λαών αύτοΰ
έν χειρί κραταιά καί έν βραχίονι ύψηλω αύτού. Όρκίζω ύμάς, πνεύματα, είς τά
10 άγια τοις άγίοις μετά τής σκηνής τοΰ Θεοΰ καί είς τάς γεγραμμένας πλάκας
Θεοΰ δακτύλω. Όρκίζω ύμάς, δαίμονες, είς τήν τράπεζαν, τόν άρτον τοΰ άγιου
θυσιαστηρίου καί είς τήν στάμνα τήν έχουσα τό μάννα καί είς τά άγια τών άγιων
άγγέλων καί τών ιερέων τοΰ Θεοΰ. Όρκίζω ύμάς είς τήν πίστιν ήν κέκτητο πα-
τριάρχης Αβραάμ καί είς τήν λειτουργίαν τοΰ δικαίου Μελχισεδέκ καί είς τήν
15 τάξιν τοϋ Ααρών, ύμεΐς δαίμονες, οί κρούοντες τήν πορνείαν καί διανοούμενοι
312ν I τήν άγάπην καί φίλτρον άνδρών τε καί γυναικών. Όρκίζω σας καί σφίγγω σας
καί άποσφραγίζω σας κατά τόν ρηθέντα όρκισμόν τοΰ μή βραδύνετε, άλλά τα-
χέως πορευθήτε είς έκείνην όπου θέλω καί άγαπώ, τήν όδεΐνα τής όδεΐνα κόρη,
νά ύπατε νά μοΰ τήν φέρετε έδώ τούτην τήν ώραν, ώς καθώς είναι καί εύρίσκε-
20 ται, δίχως άργητος καί ύπομονής, καί νά μήν τήν ένοχλήσετε καθόλου, άλλ' ούτε
νά τήν ένοχλήσετε, ούτε νά τήν φοβήσετε, μόνον ώς μίαν ροπήν οφθαλμού νά
μέ τήν φέρετε δπου νά μήν τό έννοήση, ούτε νά τό έγνοιασθή, ή οποία νά είναι
313Γ μέ όλην της τήν στάσιν, I δίχως καμίαν φαντασίαν έδικήν σας, μόνον νά είναι ή
ίδια ή κόρη τής όδεΐνα (ή ό υιός τής όδεΐνα) τούτην τήν ώραν, τούτην τήν στιγ-
25 μήν, ύπάγετε, ώ φίλοι καλοί, όγλήγορις, ώ δαίμονες έρωτικοί τής άγάπης, ύπά-
γετε, φέρετε την έτούτην τήν ώραν καί στιγμήν, άμήν".

Τέλος.

Έρμηνεία τής τέχνης τοΰ δακτυλιδίου
Πώς παίρνεται άπό τά τρία κορίτσια άδεσμα, τό όποιον [είναι] γίνεται τοι-
30 ουτοτρόπως [ούτως]: ξηρή ήμέρα326 πήγαινε καί στάσου είς τήν έκκλησίαν όλην
τήν ήμέραν, καί νά προσεύχεσαι327 νηστικός άπό τό πρωΐ έως τό βράδυ, καί τό
313ν βράδυ I νά έτοιμάσης μίαν κάμεραν εύμορφην, παστρικήν, στρωμένην καλώς,
καί μίαν τράπεζαν είς τήν μέσην μέ τρία θρονιά καί ό ταβλάς νά είναι μέ άσπρον
σκέπασμα καινούργιον, παστρικόν, καί νά βάνης έπάνω είς τήν τράπεζαν μα-
35 χαίρια τρία (3) άσπρομάνικα καί τρία ποτήρια καινούργια και τρεις (3) γαστέ-
ρες καί άσημόσκατα καί ψωμιά κρίθινα, όμως νά είναι άσπρα, καί μίαν πέτρα
άπό τζεβαΐρι, άς είναι περουζές, καί εύμορφα γλυκά328. Γέμισε καί άπό κάτω είς

3 δς: ων cod.



187 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

τήν τράπεζαν θυμιάματα νά καπνίζουν, άσιλπέντι και όνταγατζή και άμπέρι.
Και έσύ στρώσε κρεββάτι εΰμορφον I και νά είσαι αλειμμένος μέ μόσχον μυρω- 314Γ
διές. Πρώτα νά είσαι δλος λουσμένος είς τό λουτρόν ε'ίτε είς τό σπίτι σου329,
έπειτα πέσε νά κοιμηθής, όμως νά καίωνται τρεις λαμπάδες, και άρχισε νά δια-
βάζης τόν έσμάν αυτόν κάμποσες φορές όσον πού νά έλθουν: "Ή χάρις τοϋ άγί- 5
ου Πνεύματος νά είναι μετ' έμάς, άπό τοϋ όποιου ή παρθένος τών παρθένων
ήταν έγγαστρωμένη και μετά άγιων άγγέλων χαιρετισμένη, και ό λόγος σάρξ
έγένετο". Τότε είπές τόν ψαλμό ν 69 έξήντα έννέα: «ό Θεός είς τήν βοήθειάν μου
πρόσχες, Κύριε, είς τό βοηθήσαι I μοι σπεΰσον ..." και "τοϋ Κυρίου ή γή και τό 314Τ
πλήρωμα αύτής", άριθμός 23, είκοσι τρία ... Μετά τό "Δόξα πατρί". Έπειτα 10
ποίησον σταυρόν είς τό πρόσωπον σου και είπές: "Φύγετε πάντα τά μερτικά, τά
δεινά και ένάντια. Όρκίζω σε ό λέων έκ τής γενναίας τοϋ 'Ιούδα τής ρίζης τοϋ
Δαυίδ, άλληλούϊα" και λέγε τήν εύχήν ταύτην:

"Κύριε Ίησοϋ Χριστέ, υιέ και λόγε τοϋ Θεού τοϋ ζώντος, παρακαλώ τήν χά-
ριν σου νά μοϋ άνοιξης τό πρόσωπον σου και τήν έλεημοσύνην σου είς εμένα 15
τόν δοϋλον (δείνα), ότι έλεήμων, και ή ελεημοσύνη I σου νά έλθη είς έμάς. Έσέ- 315Γ
να παρακαλώ, τήν χάριν σου, έσένα κράζω είς τήν παράκλησίν μου, είσάκουσόν
μου, Κύριε, καθώς ήξιώθη ό Μωϋσής τοϋ άγιου χαρίσματος σου, ούτως άξιω-
σόν με και έμέ τόν άνάξιον και άμαρτωλόν, τό άλφα και τό ωμέγα, ή άρχή και
τό τέλος, είς τό όνομα τοϋ Πατρός και τοϋ Υίοϋ και τοϋ άγιου Πνεύματος νϋν 20
και άεί και είς τούς αιώνας τών αιώνων, άμήν. Έρετόν ή τε ήρετόν, ή τε ήρετόν,
Έλεοϋς, ή τε ήλος, ήλιβώρ, ψάλατε, τό ψήφισμα τοϋ Θεοϋ παντοκράτορος νά
μεταστρέψετε. Μουσεάτ, ήταλμούς, ταρμουκρόν, I ντεμτέρ, λουπφεϊτέ λοϋβε ρή- 315ν
μιτός, κτεηματώρ, ήτελετώρ, καντοράν, ήτεν πάρετε, τζοβέτ, ήσεούκ, όν παργι-
τάς, γόκτης, κατά τούτον μήμυσθόν, άδναητω τριτζηπούσης όπουτοόρ, όρέμ, 25
καμητώλ, ήντενιτόμ, σασοϋν, τζουριά ζωσά. Ούρουήλ, ήτε ούρός, νά έλθετε είς
τοϋτο τό κράξιμον, άμήν". Τότε θέλεις ίδής νά έλθουν τρεις εύμορφες κορασί-
δες μέ άγγελικήν όψιν τριγύρου τής τραπέζης νά καθήσουν νά φάγουν άναμε-
ταξύ τους και θέ νά κάμουν όμιλίαν νά είποϋν: "Τί χάριν νά έχη τοϋτος όπού
μάς έκαμεν τό I κάλεσμα αύτό;" Λέγουν: "Ελάτε νά ρίξωμεν τόν λαχνόν" και 316Γ
ρίχνουν λαχνόν και πέφτει ό λαχνός είς τήν μεγαλυτέραν και τήν πλέον ώραιο-
τέραν, και σηκώνεται και έρχεται και πέφτει είς τό κρεββάτι σου και κοιμάται
σαρκικά330, και ώσάν σηκωθή σέ άφήνει τό δακτυλίδι της, και έχε το κρυμμένο
είς μοσχομυρισμένο κουτάκι. Και πάντοτες άπάνω σου νά τό βαστάς, και όταν
τήν χρειασθης, κάμε τά πρώτα τά διαβάσματα και τάβλα και θυμιάματα, και 35
διαβάζοντας έρχεται και σοϋ λέγει ό,τι και άν τήν έρωτήσης, τά ήξεύρει. Και έχε
το κρυφό και νά μήν τό είπής είς κανέναν, ούτε είς τόν πνευματικόν σου, I διό-
τι δέν έρχεται πλέον και χάνεις τό πάν. 316ν

Τέλος.

Ετέρα ερμηνεία τής άφανότητος άλλονοϋ τεχνίτου διά νά μήν φαίνεσαι. 40
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Έπαρε μίαν μαύρην γάταν και σφάξε την τό Σάββατον τό βράδυ και τήν Δευ-
τέραν πηγαίνεις είς ενα έρημον βουνόν, όπου έχουν τά μυρμήγκια φωλεάν και
παίρνεις κουκκιά τρία (3). Τά δύο τά βάνεις είς τής γάτας τήν μύτην και τό άλλο
νά τό βάνης είς τό στόμα της, στήν γλώσσαν της κοντά και τήν παραχώνεις είς
5 τήν μυρμηγκοφωλιάν μέσα- και ύστερον παίρνεις αίμα άπό τόν μπαρμπέρη I
317Γ άνθρώπινον και τό γεμίζεις είς ένα τσουκάλι καινοΰργιον και πηγαίνεις ήμέρας
σαράντα (40) κάθε πουρνόν, ήγουν πρωΐ, και τήν ποτίζεις331 και τήν θυμιάζεις.
Και όταν τελειώσουν οί σαράντα (40) ήμέρες, τραβάς τά κουκκία και τά βγά-
ζεις. Έπειτα παίρνεις έναν καθρέπτην καινοΰργιον και καθερνας τά κουκκία
10 και βάνεις τό ένα κουκκί είς τό στόμα σου και βλέπεις μέσα στόν καθρέπτην.
'Άν 'ίσως και φανή τό πρόσωπον σου, ρίξε το έκεΐνο και βάλε τό άλλο ώστε νά
εΰρης τό ποθούμενον. Ό καθρέπτης νά είναι άπιαστος, νά μήν έχη ίδή άλλος
άνθρωπος332, και όταν φεύγης δέν φαίνεσαι.

Τέλος. I

317ν Τέχνη νά μήν φαίνεσαι όσον καιρόν θέλεις νά τό έχης έπάνω σου, νά τό βα-
στάς, είσαι άφαντος. Ποίησον οΰτως: Είς τις είκοσι έννέα τής Σελήνης άριθμ. 29,
είς τήν ώραν τοΰ Έρμη, έπαρε μίαν κεφαλήν πεθαμένου άνθρώπου ή μαύρης
γάτας, νά μήν έχη άσπρην τρίχα καθόλου, έπειτα έπαρε ρεβύθια μαύρα επτά (7)
και βάλε στό στόμα της ένα και είς τά άφτιά της άπό ένα είς κάθε άφτί, είς τήν
20 μύτη της δύο, είς κάθε ρουθούνι άπό ένα και εις τά μάτια της δύο, και όταν τά
318Γ βάνης λέγε ούτως: "ΤΩ έσύ, Έρμή, πανιερώτατε τεχνίτα I τής άφανότητος. ΤΩ
έσύ, Έρμή Μερκούριε, Ναγοδιώμήδα θεόφιλον περσόν, δωνά, Νεομητά και
προκόρσου, ... Όρκίζω σας είς τόν Θεόν, όπου σάς έποίησε ινα ποιήσετε ταύ-
την τήν άφανότητα, όταν τήν βαστώ έπάνω μου νά είμαι άφαντος, νά μήν μέ
25 βλέπη κανένας άνθρωπος". Τότες βάλε είς μίαν γλάστραν και πρωτοπότιστον
φλεβοτομίας αίμα333 άνθρώπου και πρόσεχε καλά έως νά φέρουν καρπόν, και
ωσάν ξεραθοΰν, βλέπε νά μήν χάσης κανένα άπό αύτά. Πάρε καθρέπτην άπία-
στον και δοκίμασον βάζων είς τό στόμα σου άπό ένα, βλέπε είς τόν καθρέπτην,
318ν και άμα όπου δέν φανής I είς τόν καθρέπτην έκεΐνο, κράτει και μεταχειρίζου είς
30 καιρόν άνάγκης, όπου σέ χρειασθή νά μήν φαίνεσαι προπάντων.

*.:/:> 7·:^ ^.ϊΖ-Οέ^ν ÇSlsjf.^J-^

Τέλος.

Ερμηνεία τής κάρας διά νά βάλης πνεΰμα νά σέ λέγη ο,τι τό έρωτας αύτό.
Τέχνη νεκρομαντείας334 τοΰ τεχνίτου Κυνώψη335, τοΰ μάγου, δοκιμασμένον και
άληθινόν. Ποίησον ούτως: Έπαρον ένα κεφάλι άπεθαμένου άνθρώπου, άβά-
319Γ πτιστου, χριστιανικόν δέν γίνεται, και βάλε το είς νερόν γλυκόν νά κάμη I ήμέ-
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ρας τρεις (3). Τότες τύλιξέ το είς έναν πανί καθαρόν καί πρόσεχε νά μήν σέ ίδή
κανείς. Έπαρε το καί πήγαινε είς τρίστρατον336 καί γράψε είς τήν κάραν, έπά-
νω είς τό κοΰτελον, είς τήν ώραν τοΰ Έρμή αυτό τό σημεΐον:

μαλοτζεη. "Επειτα λέγε τά ονόματα ταΰτα: ρεήρ, φερμά, άκανάρ, Βλάκαν. Βά-
λετε ένα πνεΰμα μέσα είς τό κρανίον, νά έχη σοφίαν θησαυροΰ". Έπειτα χώσον 5
έκεΐ έως πιθαμές τρεις καί πήγαινε είς τήν δουλειάν σου, καί ώσάν περάσουν
τεσσαράκοντα ήμέρας (40), πήγαινε καί λέγε τά ονόματα ταΰτα. Καί ώσάν τό I
άνοιξης, θέλεις εΰρης έναν όψιν337 νά τήν έχη περικυκλωμένην. Καί έσύ μήν φο- 319Υ
βηθής, άλλά χαιρέτησον καί θυμίασον αύτόν καί είπές: «καλώς <ώρισες>, ποιος
είσαι;" καί εύθύς άναχωρεΐ καί φεύγει. Τότες έπαρον τήν κάραν χωρίς νά τό 10
ήξεύρη κανείς καί έχε την είς τόπον καθαρόν καί κρυφόν. Καί όταν θέλης νά
έρωτήσης δ,τιδήποτε, διάβασον τόν έσμάν μέ τοΰ Έρμή τόν όρκισμόν φορές 77,
έβδομήντα έπτά, καί άρωτάς τήν κάραν καί σέ λέγει είς τόν ύπνον σου. Όμως
έχε την είς τό προσκέφαλόν σου.

Τέλος. I 15

Μέθοδος καί έρμηνεία διά τό μαΰρον άλογον, άν θέλης νά πηγαίνης μα- 320Γ
κράν. Έάν άποφασίζης τήν ζωήν σου καί θέλεις νά καβαλλικεύσης τό μαΰρον
άλογον καί νά ύπάγης είς μακρινόν καί άλάργον κόσμον ή τόπον στερεάς καί
θαλάσσης, ποίησον ούτως: νά έχης αίμα άνθρώπινον άπό επτά (7) άποκεφα-
λισμένους άνθρώπους, νά ξηρανθή καί τρΐψον καί κάμε μελάνι μέ κομμίδι 20
άμυγδαλιάς. Τότες κάμε κονδύλι τοΰ 'Άρη , τοΰ πλανήτου. Πήγαινε είς
έρημον τόπον καί γράψε τά ονόματα ταΰτα είς δένδρον ή είς πέτραν, άλλά νά
είσαι I δμως γυμνός. Τά ονόματα είσίν ταύτα δπου θά γράψης: "ήπαγώ, 320ν
άγωγά, νάμου καί ή αφεές, εύκιάρ, όμοσα, παρδοπαά ...". Τότες γύρισον καί
πήγαινε τά όπισθεν σαράντα δρασκελιές, άριθμός 40, καί πάλιν γύρισον έκεΐ 25
δπου έγραψες τά ονόματα καί εύρίσκεις ένα άλογον μαΰρον, σελωμένο. Κα-
βαλλίκευσέ το αύτό καί είπές του: "Θέλω νά ύπάγω είς τόν δείνα τόπον νά
εύρεθώ έκεΐ", καί εύθύς σηκώνεται τό άλογον στόν άέραν, καί βάστα καλά,
μήν φοβηθής, διότι σέ πηγαίνει στόν ίδιον τόπον, δπου έσύ θέλεις, είς μίαν I
στιγμήν338. Μόνον πρόσεχε νά μήν έπικελεύης τοΰ Θεοΰ τό όνομα, ήγουν νά 321Γ
μήν έπικαλέσης ούτε Θεοΰ ούτε ύπεραγίας Θεοτόκου ούτε Τιμίου Σταυρού,
ούτε άγιου, ούτε άγγέλου <όνομα>, διότι εύθύς σέ άφήνει είς ο,τι τόπον εύρί-
σκεσθε, τήν αύτήν ώραν, είτε είς θάλασσαν, είτε είς βουνά, είτε είς λίμνας καί
βράχους, καί χάνεσαι ή σκοτώνεσαι ή πνίγεσαι είς τήν θάλασσαν. Αύτή είναι
ή τέχνη τοΰ Ηλιοδώρου, τοΰ μάγου τοΰ περίφημου339, καί είναι πολλά κορ- 35
γιόζικον.

Τέλος.
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Όρκισμός οπου θέλεις νά λέγης, όταν θά μεταχειρίζεσαι ό,τιδήποτε δου-
32F λειάν, ήγουν έργασίαν. I "Όρκίζω σας, πνεύματα και βασιλείς άνατολής, δύ-
σεως, άρκτου και μεσημβρίας, είς τήν θείαν και άνεξάντλητον μεγαλειότητα
τοϋ μεγάλου Θεοΰ, Κυρίου, Ίεχωβά, Σαβαώθ και είς τάς άμετρήτους και παν-
5 σόφους αύτοϋ δημιουργίας και είς τήν χάριν και δωρεάν τού άγιου Πνεύμα-
τος, νά συναχθήτε εδώ χωρίς τινός άργητος και βραδύτητος, νά ποιήσετε τό
βούλομαι και θέλω ταύτην τήν ώραν ... Λέων, λεών, χαβεών, λέων, χαβεών,
ρέξ, ρέξ, ρέξ340, άλπαρω, γαςσπαρώ, Βελζεβουήλ, δάκνον, δάκνον, δέ δάκνον,
322Γ τορνοχευς, Νόμφον, φόβυος, άλπιόν, κακέεφ, I ολεές, περιόν, βεδιγόρ, άρο-
10 φώφ, τριρέφ, σεπετιόν, γοργόρ, άσταρώθ. έσεΐς βασιλείς, όπου είσθε πάντα
δυνατοί και ογλήγοροι. Όρκίζω σας ότι νά έλθετε τό όγληγορώτερον εδώ".
Και ώσάν έλθουν, τότε πρόσταξον ό,τι θέλεις και άγαπάς, και αύτοί σου τό
κάμνουν. Και ώσάν τελειώση τό ζήτημά σου, δώσε τήν άπόλυσιν καθώς είς τό
πρώτον κάλεσμα.

15 "Ετερον κάλεσμα όμοιον τοϋ μεϊταταρουμ, ωσάν τό έμπροσθεν. EivaL καλόν

και άλλονοΰ διδασκάλου ποίημα: Τό Σάββατον τό βράδυ μετά τό γιατζί και
ύστερα νά γράψης μέσα είς τήν άπαλάμην σου ταΰτα τά ονόματα τά όπισθεν
322ν γεγραμμένα. I 'Ιδού: μπίμπεχσετήν, κουτουσιν, σάχσετην, λεγουσιν, σεχχημιν,
ασβεσιν, έτζηπ, βετεβεκελ, για, τάίφην, βεεντε, γιαμουρταν, βεεντε γιάτι, κλε-
20 γιαχήν, βεαντε, γιαχερ, λιεχην (βεάντε) μπιατζαπ (ή όδεΐνα τής όδείνας) βέ
ήνσαρεφοΰ, κουλεβαχιτεν, μινκουμ, φισεκλη, βεχιετί, πεντιβεησμή, Βεσουφεντί,
βεεγκέχου, φιτοΰμ, πιραχή, βεφαρτζιχη, άλαχοϋ, ήλλασαπαχ, έλβαχαν, έρβα-
χαν, έλβαχαν, έλσαατέ, έλσαατέ, έλσαατέ, έλναρέ, ελναρέ, έλναρέ, μικαλούπ,
323Γ γιασαλτούλ, χού, κηφαλοϋ, έματουμέρου, ήμιν κάπλουν, έγγιου, I σαλιτήν άνε-
25 ση, έλιαχού, χαλτζούν, μελαϊκετοϋν, σίττατουήρ, ίλαζουνσιτέ, λιασουνη, άλα-
χούμα, έμμερεχούν, βεγιες, βαδουνέ (βε εις βαλουνέ), ματαμαρούν, έσίτετήν,
ζελκούβετην,... Κάπνιζε μαύρο θυμίαμα, ήγουν μπουχούρι μέ τό λάδι του νά τό

διαβαζης, ^ 5Δ ώζ τ° δεύτερον νά τό

διαβάζης 21 φοράν.
30 Τέλος.

"Ετερον κάλεσμα ώραιότερον, συριανικόν341, βαλμένον είς τήν τάξιν του με-
ήνταταρούμ. Πλήν αύτό είναι πολύ κοργιόζικον, ότι έχει τούς τέσσαρους βασι-
323ν λεΐς τών τεσσάρων μερών τοϋ κόσμου: I τόν πρώτον ώσάν δράκοντα και ονο-
μάζεται μπιλαμόρ, ... ό δεύτερος ώσάν λέοντας ονομάζεται μπιλασεφάρ, ό τρί-
35 τος ώσάν τίγρις ονομάζεται μπιλακήλ, ό τέταρτος ώσάν ή άρκτος342 ονομάζεται
μπιλαζεράκη, και αύτοί έρχονται μέ πλήθος άναρίθμητον, έχουν και τόν τσα-
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οΰσην τους καί τό σημεΐον αύτό, —τ«-/' °που δουλεύει ούν τήν κάθε ήμέραν.

Βάλε τά θυμιάματα ταύτα: κολίανδρον καί λίβανον. 'Άν θέλης, βάλε έκλεκτά
θυμιάματα είς τέσσαρα θυμιατά, μπροστά στόν καθέναν χώρια. Δύνανται νά
κάμουν μεγάλην ύπόθεσιν, ώσάν ήξεύρης τόν έσμάν τους. Έκεΐθες καί έχεις καί
θυμιάματα I καλά, έρχονται είς καφέ, νά είναι βαλμένος είς φαρφουρήν κιασέ ή 324Γ
καί είς καθρέπτην παστρικόν, όπου νά μήν έχη γυναικός πρόσωπον κοιταγμέ-
νον ή καί είς νερόν βαλμένον είς τσανάκιν άπιαστον, καινούργιον, πηγαδίσιον,
άμίλητον. Σκέπασον τό παιδίον μέ σκέπασμα μεταξωτόν, πράσινον, νά είναι τό
παιδίον παρθένον, παστρικόν, χρόνων δέκα (10). Γράψε τό σημεΐον όπου είναι
όπισθεν τοϋ κόσμου τών τεσσάρων μερών, ήγουν ό κόσμος έλληνικά λέγεται 10
ώραΐος κόπος καί είναι μεγαλώτατον σημεΐον όπου τό ήξεύρεις. Ό έσμάς είναι
αύτός όπισθεν καί θέλει νά τόν I διαβάζης εβδομήντα έπτά φορές, άριθμός 77: 324ν
Μπιλαμόρ, μπιλασεφάρ μπιλακήλ, μπιλαζεράκη, μελτατούς, πεκχτατούς
καίτούς μάρματούς, γιενούς, σερκαρούς, καντερούς, φιαηνέ, ήμπνη, ήναλέφ, ρέ-
τζην, γόηπεννήνε, ρεφαρέτζε, τζατζαχώ, τζατζαχώ πιήμ, κιναληνά, άντεχοΰ, 15
μασσιαλάχ ... Νά στείλης τόν τσαούση τους νά φέρη καί τούς βασιλείς, καί ώσάν
έλθουν, τίμησον αύτούς, καθώς έρμηνεύθη είς τά άλλα καλέσματα. Βάλ' τους νά
φάγουν κατά τήν τάξιν καί μετά τόν καφέ ρώτησε ο,τι θέλεις, πλήν μίαν φοράν
μόνον, μίαν δουλειάν καί I όχι περισσότερον, διότι δέν σέ κάνουν τίποτε, καί 325Γ
ώσάν πάρη τέλος, δώσε τήν άπόλυσιν καί ούτως τελειοϋται τών τεσσάρων βα- 20
σιλέων τό νταβέτι καί είναι είσέ πολλούς, όμως δέν ήξεύρουν τήν ένέργειάν του,
τό έχουν ώς παιγνίδι, καί αύτό είναι πολύ καλόν.

Τέλος.

Έτερον κάλεσμα τοΰ μεηνταταρούμ343 τών έπτά (7) χουνταμήδων, ώραιό-
τατον, έκλεκτόν. Έπαρον ένα παιδίον παρθένον καί βάλε είς ένα τάσι ή καί είς 25
φαρφουρήν κιασέ καφέ ψημένον καί άς κρυώση. Τότες κάπνισον όνταγατζή,
άσιλπέντι, άμπέρι, καί διάβασον τό άγετουλκιουρσού τρεις (3) I φορές έπάνω 325ν
στό παιδί καί μέ σκέπασμα κόκκινον σκεπασμένον, καί κάθισέ το κοντά σου καί
διάβασον αύτόν τόν έσμάν έβδομήντα έπτά (77) φορές. 'Ιδού: "άζέμτού, βέα-
ζεμτού, έλεκιούμ, γιασεήτ, μεηταταρούμ, βέαμελέ, κελμουσχέτ, βέαμελέ, κέλ 30
έμπιάζ, βέαμελέ, κέλ λεεχμιάρ, βέ άμελεκέλ, πουρκάν, βέαμελεκέλ, σεμχορούς, βέ
άμελεκέλ, ζουμπιά, βέάμελεκέλ, μεημοϋν, βέαμελεκέλ, γιά άμουρίν, πουίουρούν,
πουταβετέ, κελήν, έλατζέλ, έλατζέλ, έλατζέλ, έλβαχάν, έλβαχάν, έλβαχάν, έλσα-
άτ, έλσαάτ, έλσαάτ, έζήπ μουμπαρέκ, γιάσεήτ, I μεηταταρούμ, άλλαχφικούμ" ... 326Γ
Καί έρχονται ώσάν δερβισάδες μέ μακριά κιουλάφχια καί λεκανίκια είς τάς 35
χείρας τους344 καί ö,tl τούς έρωτήσεις, όλα τά ήξεύρουν καί σέ δίδουν τήν άπό-
κρισιν, καί όταν θέλης νά φέρης έναν, τραβάς έναν. 'Ιδού: Φορές 23: "Όμουσχε-
τούλ, σέ λέγην, περί βασιλέων καί θησαυρών φορές 23: όεμπιάζ, σελέγι διά ταξί-
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δια καί μακρυνούς τόπους, φορές 21. Ό άχμουρίν είναι διά πόλεμον καί άντρα-
γαθίας. Ό περκάν διά σοφίες, τής κειμιάς καί άλλες υποθέσεις ... Ό σεμιχορούς
326ν διά ιατρείες καί περί I βότανα έρωτικά. Ό ζουμπιάς διά γυναίκας καί άγάπης
καμώματα. Ό μεημούν διά νά στείλης νά πειράξης κανέναν στόν ΰπνον του καί
5 νά άρρωστήση. Ό μουρίς διά δλα τά πράγματα, δτι αύτός είναι ό χουσμεκιάρης
καί επιστάτης τους, ήγουν ή φωτιά τους, καί έτσι δουλεύουν δλοι οί έσμάδες. Καί
άμα έλθουν, τίμησον ωσάν τούς άλλους καί έρώτησον δ,τι θέλεις καί σέ λέγουν
τήν άλήθειαν. Καί σάν πάρη τέλος τό έρώτημά σου, δώσε τήν άπόλυσιν, καί
ούτως γίνεται τό κάλεσμα τών έπτά (7) χουνταμήδων, ήγουν τό νταβέτιν δπου
327Γ έξουσιάζει τάς έπτά (7) ήμέρας τής I έβδομάδος καί είναι πλέον εύγενικόν.

Τέλος.

Έτερον κάλεσμα, β', τοΰ μεηταταρούμ. Γίνεται ούτως: "'Έπαρον ένα παιδί
παρθένον, γέμισε ένα τάσιν νερόν καθαρόν καί σκέπασον τό παιδί μέ έν λεπτόν
σκέπασμα νά κοιτάζη μέσα345. Βάλε τά θυμιάματα νά καπνίζουν άσιλπέντι,
15 μαΰρο θυμίαμα καί λάδι τού μαύρου θυμιάματος, λάδι λιβάνου, τρίψε τα καί
άνακάτωσέ τα. Κάμε τα χάπια, βάλε τό σημεΐον είς τοΰ παιδιού τό κεφάλι.
Έπειτα διάβασον τό άγεττούλ κιουρσού, ώσάν τό πρώτον κάλεσμα, τρεις
327ν φορές (3), έπειτα τόν έσμάν τόν όπισθεν φορές 21 είκοσι μίαν. I "Μήςσμίλαχη,
ραχμάν, ραχήμ, τεβακιλούμ, γιάσεητ, έλαζήμ, μεηταταρούμ, τεπήζ, γιάχουτάμ,
20 χαζεχήλ, έσμαΐσερήφ, έλατζελέ, έλατζελέ, έλατζελέ, έλσαχάτ, έλσαχάτ, έλσαχάτ,
έλσαχώτ, έλαχοΰ, φαηχετάρ, σουλεημαν, ήμπνι, νταούτ, άλεησελάμ, βέ μπηχα-
κή, πιντζήλ, βεμπιχακή, τεβράτ, βεμπιχακή, κουράν, βεμπιχακή, ζεπούρ, ήλια-
ζήμ, βεμπιχακή, 'Ισμαήλ, χώςνιάμ, άκιανέτ, ήλίασάχ, τίμεβεχή, χιτέντε, φέζουάμ,
τζέμγεουμ, λετενινά, γιάσέχγιτά, μεϊταταρούμ ...". Τότε έρχονται ώσάν ντερβι-
328Γ σάδες I καί έχουν χοτζακή. Έσεΐς λέτε τό "καλώς ώρίσετε" καί ώσάν τούς φι-
λέψης, τότε ερωτάς τό ζήτημά σου. Πρώτον όρκιζε ούτως: "Όρκίζω σας είς τό
όνομα τοΰ Θεοΰ τού ποιήσαντος τόν ούρανόν καί τήν γήν καί πάντα τά έν
αύτοΐς". Καί σάν πάρη τέλος, δώσε τήν άπόλυσιν.

Τέλος.

30 Κάλεσμα πρώτον, α', τεχνικόν, τοΰ μεϊταταρούμ, έκλεκτόν καί δόκιμον διά

άπόκρισιν βέβαιην καί άληθινήν. Αύτήν τήν τέχνην τήν μεταχειρίζονται οί μαγ-
γριμπλήδες, δμως τοΰ λόγου σου κοίταξε δποια σοΰ είναι σύμφωνη, έκείνη με-
328ν ταχειρίζου, δτι είς έκείνην I είναι τό άστρικόν σου καί ό πλανήτης σου συγκοι-
νωνεί σου καί ώρα καλή ... Έπαρον ένα παιδί άρσενικόν είτε θηλυκόν, δ,τι
35 τύχη. Όμως νά είναι παρθένον καί τό είδος του δέν πειράζει, ή όβριάκι, ή τουρ-
κάκι, ή άρμενάκι ή χριστιανάκι346. Γράψε είς χαρτί τάς χαρακτήρας, βάλε το είς
τό κούτελον τοΰ παιδιού, έπειτα διάβασον αύτόν τόν ντουβάν έπάνω είς τό παι-
δίον φορές τρεις (3)· "μις σμίλαχή, ραχμάν, ήραχήμ" έπειτα τό άγεττούλ κιουρ-
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σου, είναι ό ντουβάς όπου λέγει. Έπειτα διαβάζεις τόν έσμάν αυτόν φορές I
έβδομήντα έπτά (77). Ίδοΰ, ταϋτα τά ονόματα θέλεις είπής: "Τατουμήν, τατου-
μήν, κελουμήν, κελουμήν, χαϊμοΰν, χαϊμοΰν, χαϊμοΰν, χαϊμοΰν, καλγεσουνήν,
καλγεσουνήν, έζίπ, γιά μεΐταταρούμ, Βεσιάχπουμήν, μπιζίκηρ, τεταμαή, έλκου-
λόπ, γιάσεήτ, μανταταρούμ, έζίπ, έλατζέλ, έλατζέλ, έζίπ σιριά, μουμπαρέκ,
έλαχφικούμ ...". Και ωσάν τούς ίδή τό παιδί, νά τούς είπή: "χώς20* κελτινής,
σεφάς κελτινής, άνε πατυσάχεινής". Και ωσάν σέ τόν δείξουν τόν πρώτον τους,
πές του "σεφάκελτινης, νάγεμήν βέριρίμ τακριρήν, ίσμινέ I κημπανά, γιαλάν,
σοηλέμεσίν". Τότες πές τοΰ παιδιού νά είπή τόν τσαούση, νά βάλη ένα τσαντίρι
πράσινον και τόν θρόνον νά καθήση ό βασιλέας και πρόσταξον τό παιδί άπό τά
πλέον εκλεκτά, διαλεκτά φαγητά (τόν Βασιλέα) τού χιντίου, νά φέρουν όλα τά
χρειώδη και νά κάμουν τράπεζαν, και ώσάν γευθοϋν, τότες άς πιουν και τόν κα-
φέ τους και μετά τόν καφέ άς κάμουν ντιβάνι και ρώτησε ο,τι θέλεις και σού τό
λέγουν. Πλήν όταν θά έρωτήσης, πρώτον λέγεις "είς τό όνομα τοΰ μεγάλου
tôioû δυνατοΰ θεοΰ, σάς ορκίζω νά μοΰ είπήτε τήν άλήθειαν". I Τότες δώσε τήν
άπόλυσιν καθώς σέ έρμηνεύει ό συγγραφεύς. Ιδού οί χαρακτήρες όπου θά

Κάλεσμα μέγα και φοβερόν και όρκισμός διά νά σέ φέρουν και θησαυρόν,
όσον και άν θέλης, άλλά πρόσεχε καλώς διά νά μήν χαθής ολόκληρος, όμοΰ μέ
όλην σου τήν οίκογένειαν, διότι είναι πολύ αύστηροί347, ή και νά σέ δείξουν θη-
σαυρόν όπου νά είναι κεκρυμμένος... Όρκιζε ούτως: "Όρκίζω σας, I πνεύματα
και βασιλείς, έπί τοΰ θρόνου τοΰ Θεού, τοΰ άοράτου και φοβεροΰ, και είς τούς
άγιους άγγέλους και άρχαγγέλους, είς τούς πρωτοστάτορας Μιχαήλ, Γαβριήλ,
Ούρουήλ και Ραφαήλ, και είς τά θεια Χερουβείμ και Σεραφείμ. Όρκίζω ύμάς,
πνεύματα, είς τό όνομα τοΰ Θεοΰ, τετραγραμμάτον, όπερ εστίν ... ούτως ...
Άγλά, Άγλαόντα, άγλαΐ, άγλαόρ, Άδωναΐ. Όρκίζω σας, πνεύματα, και κατορ-
κίζω σας και σφίγγω σας είς τήν χρήσιν πάντων τών βασιλέων και είς τό χρίσμα
τοΰ άγιου Πνεύματος, όπου έχρίσθησαν οί προφήται και οί πατριάρχαι. Όρκί-
ζω ύμάς, πνεύματα, I είς τά μυστήρια τών άγιων έκκλησιών τοΰ Θεοΰ και είς τάς
οράσεις και άποκαλύψεις τών άγιων προφητών και είς τήν χάριν αύτών τών
άγιων παίδων Άνανία, Άζαρία και Μισαήλ και είς τήν άγίαν προσευχήν αύτών,
ήτις έσβησεν τήν φλόγαν τής καμίνου και είς δρόσον μετέβαλεν έπί τής βασι-
λείας τοΰ Ναβουχοδονόσωρ. Όρκίζω και κατορκίζω σας, δαίμονες, είς τήν προ-
σευχήν τοΰ προφήτου Ήλιοΰ και είς τόν ζήλον και πόθον όν είχεν είς τόν Θεόν,
ότι ύμεΐς είσθε πρώτοι δαίμονες τοΰ σκότους είς τήν στρατείαν σας όνομαζόμε-
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33F νοι διδάσκαλοι [δμον], Βεελζεβοΰλ, I Άσμοδαΐ, Άσταρώθ, Λουτζιφέρ, ευθύς τήν
ώραν ταύτην νά ύπάγετε νά μέ φέρετε θησαυρόν, δπου είναι κρυμμένος είς τήν
γήν, άπό παλαιόν καιρόν χωσμένος, ένθα έστίν χρυσίον καθαρόν καί άγνόν, λί-
θοι πολύτιμοι καί κημιά τοϋ μαλάματος, καθαρόν καί άδολον, νά τό φέρετε έδώ
5 είς έμένα τόν διδάσκαλόν, τούτην τήν ώραν, χωρίς άναξασμόν, καί έσεϊς, ώ του-
ταμήν, μή ποιήσετε τίποτε γέλως εϊτε φαντασίες, άλλά νά είναι άγνόν καί κα-
θαρόν καί άμόλυντο, άνευ φαντασίας καί νά τό βαστάη καί νά τό φέρη ό
332Γ πρώτος σας καί ό μεγαλύτερος σας I νά τόν βάλη έξω τοϋ κύκλου ... ". Καί ώσάν
τόν βάλουν έξω τοϋ κύκλου, τότες έσύ μέ τό μαχαίρι τής τέχνης έπαρέ τον μέσα
10 είς τόν κύκλον, καί ώσάν δώσης τήν άπόλυσιν καί τούς στείλης, τότες μετά χαι-
ρέτησον τόν μέν πρώτον, Ικατάρισον ... καί ύστερον κατούρισον348 ή καί βρέ-
ξε τον μέ μεγάλον άγιασμόν. Ιδού ό όρκισμός τους: Όρκισμός διά άσθενήν, γί-
νεται καλά ή όχι, λέγε ούτως: "Όρκίζω σας άπό τού ονόματος τοϋ σαρτέφου,
έμβέλ, ραατιέλ καί τό ήρσαπήλ νά μοϋ είπήτε τήν άλήθειαν διά τόν όδεΐνα
332ν άσθενή, σηκώνεται ή πεθαίνει; τό βέβαιον I καί άληθινόν νά μοϋ είπήτε χωρίς
φαντασίαν".

Όρκισμός καί έρώτησις διά κλέπτην, νά σέ τόν δείξουν. "Όρκίζω σας άπό
τοϋ ονόματος τοϋ όρτά ούφ γιηγλά, πολήμ, έλοχάς καί άπό τά ονόματα τών
άγιων άγγέλων Κανδιέν, Άβιέλ, Κισουδιέλ, νά μοϋ φέρετε τόν κλέπτην έδώ,
20 όπου έκλεψε τό δείνα πράγμα. Νά τόν ίδή ό μαθητής μου, νά τόν έγνωρίση είς
οποίον τόπον καί άν ευρίσκεται τούτην τήν στιγμήν, νά τόν φέρετε έδώ ταχέως
καί όγλήγορις".

333Γ Όρκισμός διά μυστικόν εις δ,τι καί άν βούλεσαι. "Όρκίζω σας I άπό τοΰ
ονόματος τοΰ ζωτιέλ, άβέσαβιέλ, άγραχιήλ καί μεκείσαμιέλ, νά μοΰ είπήτε τί
25 έχει κατά νοϋν νά μέ κάμη ό δείνας άνθρωπος, καλόν ή κακόν ...".

Όρκισμός νά έρωτήσης περί θησαυρόν, άν έχη είς έκεΐνον τόν τόπον ή όχι,
δπου άφορα σε: "Όρκίζω σας άπό τοΰ ονόματος τοϋ Κυρίου Μιρά, άλφιτόν καί
άπό τά ονόματα ταΰτα: Γεγεριόν, Γεγόν, καί άπό τά ονόματα τών άγιων άγγέ-
λων καί άρχαγγέλων Μελαξωήλ, βερηκοήλ, πελατοήλ, Σακιβοήλ, νά μοΰ είπήτε
30 έάν έχη θησαυρόν είς τόν όδεΐνα τόπον καί τί είδος είναι έκεΐνο, τό όποιον έχει,
333ν τήν άλήθειαν, I καί πόσος είναι καί τί στοιχειον έχει βέβαιον καί άληθινόν ταύ-
την τήν στιγμήν".

Όρκισμός διά κακιωμένον άνθρωπον ή ξενιτεμένον, όπου βρίσκεται στήν
ξενιτειάν, πότε έρχεται ή όχι ... : "Όρκίζω σας άπό τοϋ ονόματος Μανιχαήλ,
35 φαρνιμπαήλ, Σαμιωρτί καί είς τόν άμνιον, ινα μοΰ είπήτε διά τόν δείνα άνθρω-
πον ποΰ είναι στήν ξενητειάν, ζή ή άπέθανε καί τί κατάστασιν έχει καί πότε
έρχεται, νά μοϋ φανερώσετε ταύτην τήν στιγμήν".

Τέλος αύτοΰ.

334Γ Κάλεσμα καί όρκισμός διά κατάστασιν βασιλέως, πόσον θέλει I σταθή είς
40 τόν θρόνον του: "Όρκίζω σας άπό τοΰ ονόματος τοϋ κυρίου Σαμιλατόν, δ,τι
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κάμετε, σηκωθήτε άπό έδώ νά σας ερωτήσω νά μοΰ είπήτε τήν άλήθειαν και φέ-
ρετε τό βιβλίον τής Διαθήκης νά όμώσετε έπάνω εις αύτό, ότι νά μήν μέ γελά-
σετε. Όρκίζω σας έπάνω είς τά όνόματά τους βλατασάρ, παλτασάρ, Βεελζε-
βούλ". Σύ δέ θεωρών μήν δειλιάσης, άλλά όρκισον ούτως: "Όρκίζω ύμάς, πνεύ-
ματα, είς τούς όρκισμούς όπου σας ωρκισα και είς τά άγια των άγιων, ίνα έλθε- 5
τε έμπροσθέν μου ογλήγορα χωρίς φοβερισμούς, άλλά ήμεροι και πραεΐς νά
ποιήσετε τό θέλημά μου παραχρήμα I και άνευ βλάβης τής ψυχής και τοϋ σώ- 334y
ματός μου349". Και έάν άργήσουν νά έλθουν, βάλε τό χέρι σου τό δεξιόν έπάνω
είς τήν ούράνιον άνωθεν και μέ τήν άριστεράν σου δείχνε τόν τόπον, και άν
άκούσης ταραχήν τών πνευμάτων, λέγε τά ονόματα ταϋτα: 10

"Μπιαρακιούλ, Δαμαριέλ, περιφιέλ, Βεδαριέλ, ρεραφιμιήλ, άμπουναέλ,
ραανιέλ, σταφφαλαήν, άδουκήν, δουηνιέλ, μεγελήν, πτασαραλήμ, δοραλεή,
έλμεήλ, ήεά, δαριρήν, ρασσαήλ, ρασσαήμ, μηεβληλέμ, έλεροάμ, άλφαήλ, Ταρι-
νοήλ, έμαήλ, μπίκτο ραιλήν, άναήλ, ήσκαήλ, I ρασιέλ, σαλδιέλ, ραθανά, βλή, 335Γ
μπηρασάν, έλμαρακήμ, διά τόν μπινιέλ, κηραμπιέλ, άλαβλιέλ, περσιέλ, άλλανιέλ, 15
άμηνιέλ, μπηθεικήμ, μπιληνορά, μερακειά, άνεφραφαήλ, ραμαμαήλ, κιραδαχή,
μπιέλ, μεφιορήν, άμιέλ, καναήλ, κυρναβιέλ, ίεταήλ, κειραχιήλ, άχιάλ, άφιέλ, τα-
χήλ, κελιέλ, ματαή, ούχειαή, άναρέναρέ, ζήσιμέ, ζεαγουρδιέλ, άουλέ, άλεμπιάς,
κορανιέλ, ούέλ, δοτιέλ, έλμαηέλ, άουραήλ, ατταήλ, ήαφίλ, άναραήλ, ραμαήλ,
σταραήλ, άσφαήλ, σέλ, κύρμπαναλήν, μοταρεήλ, όβέλ, μουρμεήλ350, βασιλέας 20
τής 'Ανατολής, τών τεσσάρων βασιλέων ό πρώτος έξουσιαστής. Όρκίζω ύμάς,
πνεύματα, I είς τά ρηθέντα ονόματα, νά έλθετε τάχιστα έμπροσθέν μου διά τής 335ν
δυνάμεως τών ονομάτων όπου ήκούσατε, σύ ό πρώτος, Βεελζεβούλ, μέ τήν συ-
ντροφίαν σου και συνοδείαν σου. Όρκίζω σε έπάνω είς τήν δύναμιν τοϋ Θεοϋ
Ισραήλ, όρκίζω ύμάς οίτινες έπέσετε άπό τόν ούρανόν, σύ πρώτος, ό λεγόμενος 25
Βεελζεβούλ, μεδοήλ. Όρκίζω σας και σφίγγω σας είς τόν έρχόμενον κρΐναι
ζώντας και νεκρούς, ού φανέντος οι ούρανοί θέλουν τυλιχθοΰν ώς χαρτί και οι
άστέρες θέλουν πέση. Όρκίζω υμάς είς τήν σάλπιγγα ην μέλλει σαλπίση ό άγγε-
λος τής δευτέρας παρουσίας τοϋ Κυρίου. Όρκίζω σας, Βεελζεβουήλ, I Άσμό- 336Γ
δαή, Λουτζιφέρ, 'Ασταρώθ351, εσείς οι τέσσαρες οί πρώτιστοι βασιλείς όλων τών 30
πνευμάτων τών τεσσάρων μερών τοϋ κόσμου, όπου και άν εύρίσκεσθε, νά έλθε-
τε έμπροσθέν μου μετά πάσης ίλαρότητος, χωρίς φόβου και δειλιασμοϋ και
χωρίς βλάβης τής ψυχής μου και τοϋ σώματος μου, ένανθρώπινον μορφήν, ίνα
ποιήσετε τό θέλημά μου πρόθυμοι και άοκνοι, έκεΐνο όπου θέλω, ότι διά ταΰτα
ήλθα έδώ είς τόν κύκλον τούτον ..." Και όταν είπής ταΰτα, βλέπεις έρχομένους, 35
ώσπερ είσέ τάγμα είσίν, στρατεύματα μαζωμένοι. 'Εσύ δέ τότες κάθησον είς τόν
κύκλον σου και αύτοί εύθέως έρχονται I κοντά, άλλά δέν δύνονται νά εισέλθουν 336ν
μέσα, έσύ δέ κάθου θαρραλέως μετά γενναίου παραστήματος. Όρκιζον και
έρώτα μέ τούς όρκισμούς τοΰ καθενός...: "Όρκίζω σας, Μούχσισυνέ, μπιχά,
ήχαζούμ, ήζελεμ ...". Τότες ωσάν έλθουν, μπήξε τό μαχαίρι στά δεξιά τοΰ παι- 40
δίου και όρκισον και ρώτα μέ τόν όρκισμόν τοΰ πρώτου καλέσματος ό,τι θέλεις
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νά ερώτησης. Καί ώσάν πάρη τέλος τό έρώτημά σου, δώσε τήν άπόλυσιν κατά
τοΰ πρώτου καλέσματος καί οΰτως τελειοϋται τοΰ Κρόνου τό κάλεσμα, τό
όποιον είναι άραβικόν στά ονόματα. Καί νά ήξεύρης, όταν τούς καλής καί
337Γ έλθουν, τόν όρκισμόν I μήν τόν σώσης, μόνον λέγε τόν όρκισμόν καί έρώτα δ,τι
5 θέλεις, δμως μέ τόν όρκισμόν, ότι δέν σέ λέγουν τήν άλήθειαν. Άλλά μέ τούς
όρκισμούς νά σέ φοβούνται καί ογλήγορα καί διά μίαν ύπόθεσιν μόνον νά
έρωτας, όχι διά δύο, διά νά μήν άργής καί βαρεθούν καί σέ χαλνούν καί χάνεις
καί τήν ζωήν σου καί τήν ψυχήν σου.

Τέλος.

10 Κάλεσμα σφοδρότατον καί πρόσεχε καλώς νά μήν κάμης λάθος, διά νά μήν

πάθης. Όρκιζε ούτως: "Όρκίζω σας, πνεύματα, νά έλθετε ταύτην τήν ώραν νά
σωματωθήτε, νά πάρετε πρόσοψη άνθρωπίνην352 καί νά έλθετε έμπροσθέν I
337ν μου, νά κάμετε τό θέλημά μου παραχρήμα καί άνέβλαπτα τής ψυχής μου καί
τού σώματος μου. Έτι όρκίζω καί σφίγγω καί άναθέτω σας άπό τού ονόματος
15 τοΰ Θεοΰ τό έντιμον καί φοβερόν Ταττιναήμ καί άπό τάς μεγάλας ονομασίας
Κυρίου ταύτας: Κασσιά, έβωνιά, Βεανιά, γαλγαλιά, ρανουϊά, δηδεριά, άμμωνιά,
ραττιναγιά, πελαμιά, ήγαννιά, Ίχαριά, ρωαθιά, θελαμιά, άδηριόν, κειναριόν, ώ
έσείς, ώ έσεΐς δαίμονες, φανήτε έμπροσθέν μου καί μηδέν παρακούσητε διά τά
ονόματα ταύτα: "Άγλά, άγλαΐ, Σεβόν, έλός, λαμέχ, τετραγραμμάτων, ήσακάς,
338Γ βαλδίμαλά, σηλάί, άνες, ήλαβολαΐμ, λαδαλές, άλακήν, I ζεζιέ, άρον, Άδωναΐ,
άττά, άρναετά, πατάλ, σιαμούλ, μέλ, κατζάχ, ούσιμά, μαθεά, ραχέν, έμουνός,
Εμμανουήλ, Α καί Ω, άρχή καί τέλος, σφίγγω σας καί βιάζω σας καί δένω σας
είς τά ονόματα τών άγιων άγγέλων και άρχαγγέλων, Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ούρ-
ρουήλ καί Ραφαήλ, πεσεφουήλ, γαμιέλ, λαδαδωήλ". Καί μέ αύτόν τόν όρκισμόν
25 θέλεις ίδή νά έρχωνται δλοι μαζωμένοι, ώσάν φουσσάτα, άπέξω τού κύκλου.
Τότε έρώτησον ποιος είναι ό μεγαλύτερος τους, ώσάν στά πρώτα καλέσματα
ίδια, καί σάν σέ κάμουν τό θέλημά σου, δώσε τήν άπόλυσιν, ώς καθώς είναι γε-
338ν γραμμένη. I Πλήν ούτως θέλεις νά έρωτας: Πρώτον δρκισον τόν όρκισμόν τού
έρωτήματος, έπειτα ρώτα τους, κατά τρίτον καί οποίον είναι είς τήν ύποταγήν
30 σου, έκεΐνο κάμνε, δτι τά άλλα είναι άλλονών διδασκάλων τό πρώτον καί άλλο-
νοϋ τό δεύτερον καί άλλονού τό τρίτον.

Τέλος.

Ιδού ό όρκισμός τής άπολύσεως τών πνευμάτων. Μετά τοΰ καλέσματος λέ-
γε αύτό: "Όρκίζω σας, πνεύματα, είς τόν Θεόν, δπου έποίησε τόν ούρανόν καί
35 τήν γήν καί πάντα τά έν αύτοΐς, είς τόν Κύριον ήμών Σαβαώθ, δτι νά είσθε φί-
339Γ λοι μου καί I ήγαπημένοι μου, είς δλην μου τήν ζωήν. Σάς έρώτησα δ/cl ήθελα
καί εύχαριστώ σας. Τώρα θέλω νά σάς δώσω τήν άδειαν νά ύπάτε είς τάς ύμε-
τέρας όδούς σας καί νά μήν ποιήσετε κακόν, ούτε νά πειράξετε κανέν άνθρω-
πον είς τόν δρόμον δπου πηγαίνετε, ούτε έμένα, ούτε τόν μαθητήν μου, ούτε
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κτήμα, ούτε ζφον, άλλά νά υπάγετε ήσυχα κα'ι άτάραχτα είς τάς οδούς σας και
είς τήν κατοικίαν σας, έκεΐ όπου είστε προσταγμένοι άπό τόν Θεόν, και νά μήν
φανήτε έμπροσθεν μου, ούτε τού μαθητού μου, έάν δέν σας καλέσω, ούτε είς τόν
ύπνον μου, ούτε έξύπνουν μου. Όρκίζω σας, I είς τόν ούρανόν και είς τήν γήν 339ν
και είς τά πνεύματα τών άρχιστρατήγων και πρωτοστατόρων Μιχαήλ, Γαβριήλ, 5
Ούρρουήλ, Ταφαήλ, Πολδιήλ, Ένφενουήλ και Μιδήβασιήλ, Ένφανουήλ353 και
είς πάσαν τήν ούράνιον στρατιάν και τοΰ άρματος τοΰ πυρίνου και ύψηλοΰ
θρόνου, τοΰ φοβερού και φρικωδεστάτου, τής ά<πα>στράπτου θεότητος τό
άπαύγασμα. Υπάγετε, ώ φίλοι, καλώς είς τάς οδούς σας, ύπάγετε, ώ φίλοι,
καλώς, χωρίς νά πειράξετε κανέναν", και ούτως δίδεις τήν άδειαν τών πνευμά- 10
των άσφαλώς.

Τέλος.

Έτερον κάλεσμα τών πνευμάτων, I δεύτερον τοΰ ποιήσαι. "Επαρε τά έργα- 340Γ
λεία σου όλα τής τέχνης και πήγαινε είς [τόν] τόπον άπόκρυφον354 και καθαρόν,
φροκάλισον τήν γήν έκεΐ και χάραξον τόν κύκλον μέ τό μαχαίρι τής τέχνης τοΰ 15
πρώτου καλέσματος, νά μήν λείψη τίποτες, καθώς σέ έρμηνεύει ό ποιητής, και
τότες πάρε τόν μαθητήν σου και δός δόξαν είς τόν Θεόν. Διάβασον τόν όρκι-
σμόν τοΰ πλανήτου τής ήμέρας, βάλε τά θυμιάματα νά καπνίζουν, ώς καθώς
διαλαμβάνει τό πρώτον κάλεσμα. Έπειτα διάβασον τά ονόματα I ταΰτα τοΰ κα- 340ν
θενός τών τεσσάρων μερών τοΰ κόσμου βαστάζοντας και τό μαχαίρι τής τέχνης. 20
Και [είς τό] νά είναι ή σελήνη είς καλόν ζωδιον και είς τάς 15 τής Σελήνης και
νά είναι ξεστεργιά και νά μήν σέ ήξεύρη κανείς έξόν άπό τόν μαθητήν σου και
σέ έμποδίση, διότι αύτό είναι άλλονοΰ διδασκάλου, ήγουν άστρονόμου, ποίημα.
Όρκισμός τών πνευμάτων τής 'Ανατολής: "ΤΩ έσεΐς, βασιλείς και πνεύματα τής
Ανατολής, Λουτζιφέρ, Πέλτζαπώθ, Φατταΐ, γιασσοΰ, σαβώλ, κηλσίδ, Σολα- 25
σκήν, περιωράθ, όρε, κορνιέ, τής Ανατολής τόν βασιλέαν".

Τέλος. I

Τρίτον έπαρε ένα τσανάκιον χωματένιον, <καί> κατά τήν τάξιν ποίησον 341Γ
ούτως: Έπαρον τά έργαλεΐα σου τής τέχνης σου, ώς καθώς και τό πρώτον και
τό δεύτερον, τοιούτης λογής και είς τό τρίτον, μέ όλην τήν τάξιν, ώς καθώς δια- 30
λαμβάνει ή τέχνη. Ποίησον τόν κύκλον μέ τήν μάχαιραν τής τέχνης, καθώς τόν
θεωρείς έμπροσθεν. Έπειτα σέβα μέσα μετά τοΰ μαθητοΰ σου και λάβε τήν μά-
χαιραν είς τήν χεΐραν σου τήν άριστεράν και μέ τήν δεξιάν σου δείχνε τόν τό-
πον βαστάζοντα τήν ούράνιον, ομοίως και τά μάτια, τφονέοντα τά θυμιάματα νά
καπνίζουν <καί> τό κουδούνι ό μαθητής νά κρούη. Πρόσεχε, νά μήν πατήσης 35
τά γράμματα τοΰ κύκλου, όταν έμβαίνης και έβγαίνης, όρα τήν fxéviov σινζάπι.
Γράψε τάς χαρακτήρας τοΰ πλανήτου όπισθεν είς τό τσανάκιον, νά είναι I και- 34Γ
νούργιον, χωματένιον κατά τήν τάξιν. Γράφεις τις χαρακτήρες και τά σημεία και
τό βουλλωτήριον, γράψε στό χαρτί και βάλτο στό κεφάλι τοΰ παιδιού διά φυ-
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λακτόν. Τότες βάλε τά θυμιάματα τοΰ Ιδίου πλανήτου νά καπνίζουν φλούδα
καί τό παιδίον σκέπασον μέ ένα κόκκινον. "Επειτα βάλε νερόν άσύντυχον είς τό
τσανάκων καί ή βρύση νά κοιτάζη είς τήν τραμουντάνα. "Επειτα δρκισον τόν
όρκισμόν τοΰ άγγέλου καί τού πλανήτου. "Επειτα διάβασον τόν έσμάν αύτόν
5 Οζ φορές καί φόρεσον τοΰ παιδιού είς τό κεφάλι ένα στέφανον άπό δάφνην355,
καί νά είναι χρόνων ένδεκα (11), άρσενικόν καί κιτρινότριχον καί καθαρόν.
342Γ Διαβάζοντας I τόν έσμάν νά έχης τό χέρι σου τό ζερβί έπάνω είς τό κεφάλι τοΰ
παιδιού καί τό μαχαίρι στό δεξιόν σου. Καί καθώς έρθουν, ποίησε τό μαχαίρι
τής τέχνης έκ δεξιών τοΰ παιδιού. Ό έσμάς είναι αύτός: "Κανώ, ριπεδόν, κα-
10 νώφ, Γεώζ, Μάςνού, σαλήν, ήζοκανά, ραφιγιά, γιρσαά, ρηνιπεδόν, άριστεφόν,
Μεβαλημών, Λαπίποτε, παρακή, άγγός, Σαριγιά, βληδιδών, μαζετί, μηνασινών,
Ναβατερά καταλκά,... ".Ταύτα λέγοντες θεωρεί τό παιδί φουσσάτα μέσα είς τό
τσανάκι καί νά έχουν καί βασιλέα καί έσύ λέγε: "Όρκίζω σας είς τόν θρόνον
342ν τοΰ φοβερού Θεοΰ Σαβαώθ, I Άδωναΐ, έλί Σαβαώθ, ότι νά μέ είπήτε τήν άλή-
15 θείαν". Καί ρώτα τους μέ τούς όρκισμούς τοΰ πρώτου καλέσματος: "?Ω έσεΐς,
πνεύματα, πλέον δυνατοί ή πλέον ογλήγοροι, ύπάγετε, ποιήσατε τήν δείνα ύπό-
θεσιν, τελειώσατε τό ζήτημά μου όγλήγορις, άνευ δισταγμού καί προφάσεως".
Καί ώσάν πάρη τέλος τό έρώτημά σου, δώσε τήν άπόλυσιν όπου είναι είς τούς
όρκισμούς τών έρωτήσεων, [όρα είς τάς (00 κεφάλαιον) λάθος έγινε] τοΰ πρώ-
20 του καλέσματος καί ούτως τελειώνει τοΰ Άρη τό κάλεσμα, τό όποιον είναι άτζέ-
μικον κάλεσμα, φοβερόν καί δόκιμον.

Τέλος.

343Γ Έτερον, τό έκτον κάλεσμα, τής I Αφροδίτης ί*, τοΰ πλανήτου: "Επαρον πι-
νάκι πράσινον, καινούργιον, καί βάλε άγιασμόν μεγάλον τών άγιων Θεοφανεί-
25 ων, καί κάθησον. Τό παιδίον νά είναι κορίτσι παρθένον, καθαρόν, χρόνων 10.
Έπειτα γράψον τές χαρακτήρες τής Αφροδίτης οπίσω είς τό πινάκι καί τά ση-
μεία, καί τό βουλλωτήριον βάλτο στοΰ κοριτσιού τό κεφάλι καί σκέπασμα πρά-
σινον, έπειτα βάλε τά θυμιάματα νά καπνίζουν. Τότε διάβασον τόν όρκισμόν
τών άγγέλων καί τοΰ πλανήτου, είτα τόν έσμάν αύτόν νά τόν είπής φορές ( )
30 καί έρχονται κορίτσια πολλά μέ μίαν βασίλισσα356. Βάλε στοΰ κοριτσιού τό κε-
φάλι έναν στέφανον άπό τριαντάφυλλα. Ιδού: "Άγγελος μιανγώ, άγγελος σα-
343ν νταήλ, I Βεριγονή τιδάς, όπελατα, τάττιοε, οπρελαβάστρα, βεργονίτηδα, άνγε-
βολά, Νεμπιέδικτω, νταδαλκόζα, ...". Ταΰτα λέγοντες έρχεται φουσσάτο, όλο
κορίτσια, καί τότε ερωτάς μέ τούς όρκισμούς τοΰ πρώτου καλέσματος. Καί σάν
35 πάρη τέλος τό έρώτημά σου, δώσε τήν άπόλυσιν κατά τοΰ πρώτου καλέσματος
καί ούτως τελειώνει τής Αφροδίτης τό κάλεσμα, τό όποιον είναι λατινικόν, τοΰ
Φράγκου, τοΰ Πιέρρου τοΰ Μπάνου έφεύρεμα. Λέγει αύτός ό συγγραφεύς, γί-
νεται καί περί άγάπης καί ότι τό έκαμε πολλές φορές καί γίνεται βέβαιον καί
άληθινόν.

40 Τέλος. I
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"Ετερον κάλεσμα τοΰ πλανήτου Κρόνου ημέρα Σάββατον 344Γ

Εύρε ένα παιδίον παρθένον, μαυρομμάτικον, χρόνων έννέα (9) ή (10). Έπα-
ρε κιασέ μαΰρο, βάλε μέσα μελάνι και βάλε και λάδι έως νά σκεπάσης τό μελά-
νι. Γράψε στο τσανάκιον άπό πίσω τά σημεία και τό βουλλωτήριον δώσ' το είς
τό παιδί νά τό βαστάη. Είς τό κεφάλι τοΰ παιδιού βάλε ένα στεφάνι άπό κλω- 5
νάρια κυπαρισσίου καμωμένο357 είς τό κεφάλι τοΰ παιδιού. "Επειτα κάθισον τό
παιδί κοντά είς τό τσανάκι, σκέπασέ το μέ σκέπασμα ψιλό, μαΰρο, νά κοιτάζη
μέσα. Έπειτα βάλε τά θυμιάματα τοΰ πλανήτου κοντά τοΰ παιδιού νά καπνί-
ζουν και όρκισον τόν άγγελον τής ώρας νά προστάξη τόν ύποταχτικόν του δαί-
μονα νά I είναι έπιστάτης είς τήν έργασίαν μου ταύτην. Διάβασον τόν έσμάν 344ν
αύτόν φορές 101: "Λαχωμάς, πεσμέχ, γιά πεσμέχ, ντοΰ νάζάρου, κλονπός, Νατι-
καμής". Διάβασον πρώτον τοΰ πλανήτου τόν όρκισμόν τής ήμέρας, ομοίως και
τόν όρκισμόν τοΰ άγγέλου μέ τούς ψαλμούς. Τότε κάπνισον μέσα, γύρισον τό
πρόσωπον σου σέ έκεΐνο τό πινάκι, διάβασε και όρκισε τόν όρκισμόν τοΰ ονό-
ματος. 15

Όρκισμός τοΰ Νότου τών πνευμάτων: "~Ω έσεΐς, βασιλείς και πνεύματα τής
Νοτιάς, Άσμοδιά, πευγενειτάν, άνδροφαήλ, I Σεμιοήλ, Γετζαραήλ, Κυριακιός, 345Γ
Νεβίηρον, Νοημικαήλ, καησμουπέ, θήδεουκοφ, συσμιχέρ, γνόμος, ήσιγέλ, Λε-
γιέππη358, όρκίζω σας και έξορκίζω σας άνω είς τούς άρχηγούς τούς πυρίνους
και είς τόν Άρχεγόν και είς τόν μυσίγεράν και είς τόν Όρταούφ και είς τόν πα- 20
λαιότατον θρόνον πάντων τών δαιμόνων, ότι έσεΐς εύθύς μετά πάσης προθυ-
μίας, πραότητος και ήμερότητος και ήμεροσύνης νά πάρετε σχήμα άνθρώπινον,
νά έλθετε έμπροσθέν μου ταύτην τήν στιγμήν, ότι σας χρειάζομαι νά σας ερω-
τήσω ...". Και νά ερωτάς διά μίαν ύπόθεσιν μόνον πάντοτες, όχι διά δύο, και
πρόσεχε καλώς νά I μήν ύποφέρης κίνδυνον και χάσης τήν ζωήν σου και τήν 345ν
ψυχήν σου ζημιώσης.

Τέλος.

Έτερον κάλεσμα τοΰ πλανήτου Ήλιου και όρκισμός τής Δύσεως τών
πνευμάτων, μέγα ήν: "ΤΩ έσεΐς, βασιλείς τής Δύσεως τών πνευμάτων ... Άστα-
ρώθ, κονκουγόρ, Σεργικών, πελοήλ, ταμμαήλ, κυρτικάς, προκτί, άρεκχάρ, Δε- 30
στεκήλ, ταλποτέ, τουτιμάς, Μαραθώθ, Μαγολέρ, τολτεπόγ, καΐρ, μαρμάτι, όρκί-
ζω σας και έξορκίζω σας άνω είς τούς διωρισμένους τόπους ύμών και άνω τών
άλγιαγά και σταφέκ και είς τόν γοργονδέ και 1 είς τήν βασίλισσαν Σιμβύλλα359 3 46Γ
και είς τόν νΰν πρώτον θρόνον πάντων τών δαιμόνων, ότι εύθύς μετά πάσης
χαράς και προθυμίας, πραότητος και ήμεροσύνης νά πάρετε σχήμα άνθρώπι- 35
νον, νά έλθετε έμπροσθέν μου ταύτην τήν στιγμήν, ότι έχω χρείαν νά σας ερω-
τήσω ... ".

Όρκισμός τοΰ Βορέως τών πνευμάτων: "Όρκίζω σε, Βεελζεβούλ360, όσ-
ρούκ, τάπισμαχών, σκολιήλ, πληοσέλ, ίνα έλθετε ταχέως και όγλήγορις". Και άν
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σοΰ είπή όχι, διάβασον καί δρκισον ώς άνωθεν. Καί τότε θέλει έλθουν φουσ-
346ν σάτο περισσόν, νά έχουν καί βασιλέα μέ τήν όλότην I του καί είς τό κεφάλι κο-
ρώνα.

Καί μετά τούς όρκισμούς έρώτα τους δ,τι θέλεις, καί ώσάν πάρη τέλος τό
5 έρώτημά σου, δώσε τήν άπόλυσιν καθώς έρμηνεύθης είς τό μεγάλο κάλεσμα.
Αύτό γίνεται τήν Κυριακήν, διότι είναι τής Κυριακής τό κάλεσμα τοΰ πλανήτου
Ήλιου ^pj^·

Τέλος.

"Ετερον κάλεσμα τοΰ πλανήτου τής Σελήνης QL , τής Δευτέρας
10 Γίνεται μέ κορίτσιον παρθένον, μικρόν, έως έννέα (9) ή 10 έτών, παιδί κα-

θαρόν. Γίνεται είς καθρέπτην ή είς άσπρον πιάτο φαρφουρένιον μέ νερόν πη-
347Γ γαδίσον361,1 δπου νά μήν τό βλέπη ό ήλιος. Αν είναι είς καθρέπτην, δέν χρειά-
ζεται νερόν τά θυμιάματα τής Σελήνης καί δρκιζέ τους τούς όρκισμούς. Σκέ-
πασον τό παιδί μέ σκέπασμα άσπρον, γράψε τις χαρακτήρες τής Σελήνης έπά-
15 νω είς τόν καθρέπτην, είτε είς τόν κιασέ, άν είναι. Καί τά σημεία καί τό βουλ-
λωτήριον γράψε είς χαρτί καί βάλε το είς τοΰ παιδιού τό κεφάλι διά φυλακτό.
Βάλε τό χέρι σου τό άριστερόν είς τό κεφάλι τοΰ παιδιού καί φύσησον τό παι-
δίον είς τό πρόσωπον φορές τρεις (3). Έπειτα διάβασον τόν έσμάν αύτόν
347ν φορές είκοσι έννέα (29). I Πρώτον γράψε είς τά όνύχια τοΰ παιδιού στό δεξιόν
20 του αύτά,

Είτα λέγε: Γιγαμή, διηγιμά, μιτάλ, Βεμεγαρουτηώτι, ταάρ καί παιδί τάδιέ αύτάρ.
25 — Ούζαάρ, αύτό ήκλη, Βεζάμ, αύξώ. Έπειτα ρώτησον τό παιδίον τρεις φορές
(3): ριτόν, παρμητόν, έχροχάς, Σάδδοάν, άξαχ, πάξαχ. 'Εάν ίδής καί έλθη
φουσσάτον ώς βασιλέας, δρκισον ούτως:
348Γ "Όρκίζω σας είς τό όνομα ! Κυρίου, τοΰ Θεού τοΰ ζώντος καί βασιλέως
έπουρανίου, καί όνομα άκρυπτον καί όνομα άχθιον καί όνομα άστράζαμον καί
30 όνομα Αβραμ καί όνομα τζαμίγ, εύζιγαέλ, ίνα μοΰ είπήτε τήν άλήθειαν". Έτό-
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τες ερώτησε μέ τούς όρκισμούς ο,τι δουλειάν έχης θέλεις κατά τό πρώτον κάλε-
σμα. Και ώσάν πάρη τέλος τό έρώτημά σου, δώσε τήν άπόλυσιν κατά τήν συ-
νήθειαν τών καλεσμάτων. Αύτό είναι τής Σελήνης τό κάλεσμα, είναι έβραϊκόν".

Τέλος.

Ό κύκλος αύτών είναι όπισθεν γεγραμμένος, όπου θά κάμνης νά καθίζης 5
μέσα μέ τόν I μαθητήν σου. Πρόσεχε καλώς νά μήν λάβης κακόν θάνατον και τό 348ν
αίώνιον πύρ τής κολάσεως, νά μήν κάνης κακουργήματα και χαθής362.

Εύχή έπί οικίας περιεργαζομένης ύπό πνευμάτων άκαθάρτων: "... Τοΰ Κυ- 349Γ
ρίου δεηθώμεν ... Κύριε, ό Θεός [ήμών] τής σωτηρίας ήμών, ό υιός τοΰ Θεοΰ τοΰ
ζώντος, ό τοις Χερουβείμ έποχούμενος, ό ύπεράνω πάσης άρχής και έξουσίας 10
και δυνάμεως και κυριότητος, σύ εί μέγας και φοβερός έπί ποιοΰντας τούς περί
κύκλο σου. Σύ εί ό στήσας τόν ούρανόν και τά άστρη ώσεί καμάραν. Σύ ει ό ποι-
ήσας τήν γήν έν τή I ίσχύι σου και άνορθώσας τήν οίκουμένην εν τή σοφία σου, 349ν
ό σείων τήν ύπ' ούρανόν έκ θεμελίων, οί δέ στΰλοι αύτής άσάλευτοι, ό λέγων τώ
ήλίω και ούκ άνατέλλει, κατά δέ άστέρων κατασφραγίζει, απειλών τή θαλάσση 15

15 άπελών cod.
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καί ξηραίνων αύτήν, ού ό θυμός τήκει αρχάς καί εξουσίας καί πέτραι διετρίβη-
σαν άπό σοΰ, δ<ς> πύλας χαλκάς συνέτριψας καί μοχλούς σιδηροΰς συνέθλα-
σας, τόν ίσχυρόν εδησας καί τά σκεύη αύτοΰ διέδωκας, τόν τύραννον τοΰ σταυ-
350Γ ροΰ σου κατέβαλες καί τόν I δράκοντα363 τοις άγκίστροις τής άνθρωπίσεώς σου
5 εϊλκυσας καί δεσμοΐς αύτόν ζόφω ταρταρώσας συνέδησας. Αύτός ούν, Κύριε, ή
άσφάλεια τών εις σέ τήν έλπίδα τεθειμένων, τό όχυρόν τείχος τών έπί σέ έλπι-
ζόντων, άπόστησον, φυγάδευσον καί άπέλασον πάσαν διαβολικήν ένέργειαν
καί πάσαν σατανικήν έφοδον, πάσαν έπιβουλήν έναντίας καί άντικειμένης δυ-
νάμεως άπό τής στέγης ταύτης καί άπό τών περιεχομένων ύπ' αύτήν τών τήν
350ν σημείωσιν τοΰ φοβερού κατά δαιμόνων τροπαίου σταυροΰ I σου φορούντων
καί έπικεκλημένων τό όνομά σου τό άγαθόν. Ναι Κύριε, ό τόν λεγεώνα τών δαι-
μόνων άποδιώξας καί τω κωφω καί άλάλψ δαίμονι καί άκαθάρτω πνεύματι τήν
τοΰ κεκρατημένου ύπό τοΰ άνθρώπου έξοδον άνεπίστροφον έπιτάξας, ό πάσαν
φάλαγγα τών άοράτων εχθρών ήμών έξολοθρεύσας, τοις δέ πιστοϊς καί έπε-
15 γνωκόσι σε φήσας: "ιδού δίδωμι ύμΐν τήν έξουσίαν τοΰ πατεΐν έπάνω όφεων καί
35Γ σκορπιών364 καί έπί πάσαν τήν δύναμιν I τοΰ έχθροΰ, αύτός, δέσποτα, πάσης
βλάβης καί επήρειας άνωτέρας πάντας τούς έν τω οϊκω τούτω διαφύλαξον,
ρυόμενος αύτούς άπό φόβου νυκτερινοΰ, άπό βέλους πετομένου ήμέρας, άπό
πράγματος έν σκότει διαπορευομένου, άπό συμπτώματος καί δαιμονίου μεσημ-
20 βρινοϋ365, ινα είσίν δοΰλοι καί έσαεί δουλίδες καί τά νήπια άποβαλόντες βοη-
θείας, καί άγγελικω στρατοπέδψ φρουρούμενοι, ώς είς άπαντες έν όμονοία πί-
351ν στεως, ψάλλω σοι: Κύριος έμοί βοηθός I καί ού φοβηθήσομαι. Τί ποιήσει μοι
άνθρωπος; Καί πάλιν ού φοβηθήσομαι κακά, ότι σύ μετ' έμοΰ εί, ότι σύ εί ό Θεός
κραταίωμά μου, Θεός ισχυρός, έξουσιαστής, άρχων ειρήνης, πατήρ τοΰ μέλλον-
25 τος αιώνος, καί ή βασιλεία σου βασιλεία είς αιώνας αιώνων, καί σοΰ μόνου έστίν
ή βασιλεία καί ή δύναμις καί ή δόξα τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ άγιου
Πνεύματος, νΰν καί αεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων, άμήν".

Τέλος. I

3 τών σταυρών cod. 4 τών αγκίστρων cod.
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Έν άρχή ήν ό ό λόγος και ό λόγος ήν πρός τόν Θεόν, άμήν. ή Θάως ονκρη-
νου ονρρα ονφηκοδου I σιμρρος, φηζαηλ γιενηθη Το Τοδος μηχαηλ ον κησον φ ν 357ν
υδααποκλησον _ ____~

Φχττϋ^ , ,

Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεοΰ, άμήν, άμήν, άμήν.

Τό άνωθεν φυλακτήριον είναι διά δαιμονιζομένους366 και διά σεληνιασμέ- 5
νους. Νά τό βαστάη έπάνω του μέ καθαριότη μεγάλην, νά πηγαίνη είς τήν έκ-
κλησίαν νά λειτουργήται ό πάσχοντας I και νά κάμνη νηστείαν και προσευχήν 358Γ
ένα έτος και χάριν τοΰ Θεοΰ ίάται. Γράφεται μέ μόσχον, κρόκον και ροδόστα-
μον, και έκεΐνος ό διδάσκαλος όπου θά τό γράφη νά νηστεύη και αυτός και νά
είναι καθαρός. Τρεις ήμέρας πριν τό άρχίση, οΰτε λάδι δέν πρέπει νά τρώγη και 10
νά κοιτάζη νά τό γράφη είς τάς ώρας όπου χρειάζεται και όχι όπως θέλει αυτός,
άλλά ώς διατάττουν οί ώρες τών πλανητών.

Τέλος.

Ή όπισθεν πλάκα τοΰ σοφοΰ Σολομώντος367 ένέχει 11 ένέργειες μεγάλες, I οί 358ν
όποιες γράφονται έμπροσθεν τής πλακός. Έχει μεγάλες χάρες. Ιδού: 15
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Έδώ θέλομεν φανερώσωμεν τά θαύματα τής άνωθεν πλακός καί συμβου-
λευθώμεν. I

359γ Μέταλλον τής 'Αφροδίτης περί θαυμάτων καί ένεργείας τής άγάπης της:
Ποίησον μέταλλον χρυσόν ή άργυρόν, γράψον τις όπισθεν βοϋλλες, ήγουν πλά-
5 κα μέ μόσχον, μέ άμπέρι, μέ δνταγατζή, γράψον καί βάστα έπάνω σου νά είσαι
ήγαπημένος μέ τόν κόσμον.

Τής λογικής μέταλλον τής 'Αφροδίτης: θέλεις νά γράφης, νά είναι ήμέρα Πα-
ρασκευή, ύπερθαύμαστον είς τήν άγάπην, ποίησον μέταλλον χρυσοΰν ή άργυ-
ροΰν, ώρα Διδύμου.

10 'Ιδού έτερον θέλεις νά μεταχειρισθής τι άλλον: γράφεις τήν πλάκα μέ μό-

σχον, κρόκον, ροδόσταμον, κιννάβαριν, είς τήν πρώτη ώρα τής 'Αφροδίτης, Πα-
ρασκευή, θαυμαστόν έστίν.

'Ιδού έτερον: έχει άλλην ένέργειαν. Ένας άνθρωπος δέν ήμπορεΐ νά κοι-
μηθή, γράφεις αύτήν νά τήν βαστάγη έπάνω του, κάπνισεν αύτήν μέ μόσχον καί
359ν μέ άμπεριγέν ε'ίτε μέ I άπερκαμπουγού όνταγαζή, μέ τοϋτα καπνίζεις, γράφεις
μέ μόσχον καί τήν έβαστά έπάνω του καί κοιμάται.

'Ιδού άλλη ένέργεια: έάν τις είναι μαγευμένος καί κιντυνεύει, γράφεις αύτήν μέ
μόσχον, ώς τά άλλα, καί κάμνει έναν άγιασμόν ή τρεις είς τήν κεφαλήν του έπάνω
μέ ιερέα εύλαβήν καί νά τήν έβαστάη έπάνω του καί, πρώτα ό Θεός, γίνεται καλά.
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'Ιδού και έτερα ένέργεια: έάν ένας άνθρωπος πτωχός θέλει νά βαστάη ταύ-
την τήν τάβλα έπάνω του, είναι είς εύτυχίαν του, άλλά νά κάμη τρεις άγιασμούς
(3) είς τήν οίκίαν του.

'Ιδού μας κάνει και άλλην ένέργειαν διά τό κάθε άνδρόγυνον: Νά πάρης ολί-
γον άσπρον, καθαρόν πανί, καινούργιον, νά τήν I γράψης έπάνω, νά τήν βα- 360Γ
στάγη ό άνδρας ή <ή> γυνή και είναι ήγαπημένος.

'Ιδού έχει και άλλην ένέργειαν: έάν έχης ίδέαν δτι ύπάρχει είς έ<ν> μέρος θη-
σαυρός κεκρυμμένος, γράφεις μίαν μέ μόσχον, ροδόσταμον και κρόκον, νά τήν
χώσης έκει όπου έχεις ίδέαν, και άμέσως σού φανερώνεται.

'Ιδού έχει και άλλην ένέργειαν: νά τήν έβαστάγη έπάνω του, νά κάμη ένα 10
παρακλήσι, ήγουν νά λειτουργήση μίαν έξοχικήν έκκλησίαν368, και νά τήν έχη
έπάνω του, όπου θέλει νά ύπάγη· έχει κέρδος.

'Ιδού έχει και άλλην ένέργειαν: νά τήν γράφης είς ένα πιάτο, καινούργιον,
καθαρόν, μέσα νά τοΰ βάλης νερόν καθαρόν, όποιον πουλί νά έρθη νά πιή, δέν
ήμπορει πλέον νά φύγη είς τήν κατοικίαν του. I Όταν θέλης νά τήν μεταχειρι- 360ν
σθής, έάν δέν είναι πρώτη ώρα τής Παρασκευής ή διωρισμένη ώρα, νά μήν τήν
μεταχειρίζεσαι άλλην ήμέραν εί <μή> μόνον Παρασκευή, όπου πάντοτες έπι-
τυγχάνει αύτήν τήν ήμέραν.

Τέλος τής όπισθεν πλάκας.

Έτερη πλάκα όπου γράφεται έμπροσθεν έχει τάς εξής χάρες και ερμηνείες. 20
Κοίταζε και γράφε καλώς νά μήν κάνης λάθος. <Τήν ώραν> όπου θά γράφης
τήν αύτήν πλάκα, είτε διά βίος ε'ίτε διά άλλον τρόπον, πρέπει νά διαβάζης τά
κάτωθεν ονόματα. 'Ιδού: "γιαέτ, γιαέτ, γιάφεράτ, γιασίμάτ, γιακαγκατί, έλλάζε-
λέ, έλλάζελέ, γιαβετούτ, γιαβετούτ, έλραχμάν, γιαχαφίζ, γιαραχμάν, ήραχήμ,
γιαζελήλ, γιάτεγιάν, γιαφουζάν, γιαράπετούν, έλάτζελέ, I έλάτζελέ, έλάτζελέ, 36Γ
έλάτζελέ, έλαβαχού, έλαβαχή, έλαβαχή". Έάν διά άγάπην, νά τά διαβάζης τήν
ώραν τής 'Αφροδίτης. Πήγαινε και μόνος σου και μήν φοβάσαι, άλλά χωρίς τά-
βλα νά μήν έπιχειρίζεσαι τίποτας, διότι θά πάθης.

Έάν θέλης νά μεταχειρισθής διά βίος, πρέπει νά διαβάζης τά κάτωθεν γε-
γραμμένα ονόματα και έτσι νά μεταχειρίζεσαι διά βίος και τήν βούλλαν νά 30
χώσης και τά ονόματα νά διαβάσης. 'Ιδού: "πουλί, άβιτού, μορφού, πάππαζα-
ρίνα, Σολομών, καλής τό κλής, χοληδούκ, άσιλειδή εύπάς όρνιάς, σαμητέλ".
Αύτά είναι τά ονόματα.

Δεύτερον, θέλεις νά έξορκίζης διά ό,τι θέλεις ή διά αύτά ή διά άλλα, νά
έξορκίζης μέ αύτούς τούς έξορκισμούς όπισθεν: I "Βοανή, μά τό ύψος τοΰ 36Γ
ούρανοΰ, μά τό βάθος τής θαλάσσης369, μά τούς άκοιμήτους οφθαλμούς, μά τόν
άγιον Παραχριστόν, κρίσιν, όπου είναι τά ονόματα αύτά νά μήν έχης έξουσίαν
είς τόν δοΰλον τοΰ Θεοΰ (δείνα), άμήν".

'Ιδού και οί πλάκες:



208

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ésu ι π

(οι άντικρυνές γίνονται εδώ μαζί, ή θέσις τους είναι εδώ συγχρόνως).

-2Χ//Χ Ci

ttéxe-X

y

Tr Ήν-

ji
l/l

rnjjte nß /fe HL
WcMfick W/Ääwf/C/lW/

c+qttfy,
"jAyittx

uMXfi

Wf,

Αυτή ή πλάκα γίνεται και είς δαιμονιζομένους φυλακτήριον. Μέ νηστείαν
και προσευχήν και διαβάσματα, πρώτα ό Θεός, γίνεται καλά.

Τέλος και αύτής.

Ιδού και τρίτη πλάκα. Είναι πολύ ώφέλιμη. [Είς] Ποίησον μέταλλον, I Τρίτη,
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ώρα πρώτη, γράψον είς πανί καθαρόν, ώρα Έρμη, γράψεις τήν κάτωθεν βούλ-
λα Σολομώντος, είναι μεγάλη ώφέλεια.

Ιδού έτερον ή έμπροσθεν τάβλα. Ιδού ή μελάνη του: μέ μόσχον, κρόκον και
ροδόσταμον, κιννάβαριν και βάστα την έπάνω σου, είσαι καλορρίζικος και εύτυ-
χισμένος και παντού είσαι ήγαπημένος και μέ μεγάλους και μέ μικρούς και μέ 5
βασιλείς νά είσαι ήγαπημένος. Τήν ήμέραν οπου θά τά γράφης πρέπει νά είσαι
τρεις (3) ημέρας πριν καθαρός άπό παντός μολυσμοΰ. Νά κάμης τήν προσευχήν
σου είς τόν Θεόν έκ ψυχής και καρδίας, και έπειτα νά τήν μεταχειρισθής. Διότι
έάν δέν είσαι καθαρός I άπό παντός μολυσμοΰ, νά μήν τήν μεταχειρισθής, ôlôtl 363γ
δέν κάνεις τίποτα και νά σκεφθής καλώς. 'Ιδού γράφεις έτούτην τήν σφραγίδα, 10
ήγουν τήν πλάκα, έπάνω είς βαμβακερόν πανί370, καινούργιον, άβρεχον και
άπίαστον, άπό τόν έμπορα νά είναι κομμένο. Νά τήν έγράψης έπάνω και νά τήν
έβάλης είς τοΰ αύθεντός τό σκαμνί, ποτέ δέν θέλει πέση άπό τήν δόξαν του.

'Ιδού και άλλη ενέργεια μεγάλη είς δαιμονισμένον: Πρώτα ό Θεός, γίνεται
καλά. 'Από πίσω άπό τόν καθρέπτην νά τήν έβάλης, νά μήν τό ήξεύρη και νά 15
κοιτάζη τόν καθρέπτην ό άσθενής γίνεται καλά.

'Ιδού ετέρα ένέργεια: είς δέρμα λύκου νά τήν γράψης και λέγεις: "Θεέ μου,
Θεέ μου, Κύριε ημών Ίησοΰ Χριστέ, παντοδύναμε τοΰ I ούρανοΰ και τής γής, 363ν
και διά τήν χάριν και δύναμιν τής πλάκας ένέργησον, νά κοιτάζω είς τόν ύπνον
μου τό έργον τοΰ (δείνα) ό,τι πράττει και ό,τι [αί] έργα κάνει. 20

'Ιδού και άλλη ένέργεια τής αύτής πλάκας. Έάν κανένας, πονή ή κεφαλή
του, ε'ίτε ποδάρι, ή χέρι ή τό κορμί του, νά πάρης ένα καινούργιον πιάτο άπία-
στον. Γράψε τήν πλάκα μέσα και βάλε άγιασμόν είς τό πιάτο, νά λειώσουν τά
γράμματα και νά τό λουστή όπου πονεΐ και γίνεται καλά, πρώτα ό Θεός.

'Ιδού έχει και άλλην ένέργειαν: έάν κεράσης κανέν φίλον σου, ποτέ δέν δύ- 25
ναται νά σέ άποχωρίση371. Είδέ έάν έχη βίος πουθενά, νά τήν κάψης έπάνω, φα-
νερώνεται άμέσως, όπου και άν είναι.

'Ιδού έχει και άλλην ένέργειαν πάλιν. I 'Εάν έχης αύτήν έπάνω σου, είς τόν 364Γ
δρόμον όσοι λησταί και άν είναι, δέν σέ βλέπουν, όταν είσαι καθαρός- είναι
ώφέλιμος. Γράφει ό σοφός Σολομών όλην τήν ένέργειαν τής αύτής πλάκας. 30

Ιδού έχει και άλλην ένέργειαν. Θέλεις νά διαβάζης παρακάτω τά ονόματα
τά αύτά γεγραμμένα. 'Ιδού: "Γιααλλάχ, γιακαχήρ, γιαμεφλούκω, γιαμιμεούτ,
γιαλαχή,γιαβετούτ, ρωχανή, γιαφετάχη, γιααλαχήμ".

'Ιδού είς τήν πλάκα τί μέλλει νά γράφης: "έλραχού. βαχάνου, έρήχ, άσσαήν,
ραβής, έεμθή, άλλαχήμ,γιαφουζού, ήβάχ, άγιεβά, άγιανού σαμηνάταμ, μισανατήμ". 35

'Ιδού, ή πλάκα είναι όπισθεν γεγραμμένη και άκολούθως θέλεις νά τήν με-
ταχειρισθής όπως είναι γεγραμμένη, τό ίδιον όπως είναι νά τήν μεταχειρισθής
άκολούθως. I 'Ιδού ή πλάκα άκολούθως: "Ραφαήλ, μαντουήλ, πεντικοήλ, άπο- 364Τ

26 Είδέ: ίδέ cod.
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τοκιέλ, Μηχαήλ, Γαβριήλ, Ούραήλ, σακιέλ".

(Πρόσεχε νά γίνωνται κανονικά, νά γεμώνη ι'σια).
Τέλος. I

Ιδού περί Οησαυρόν θέλεις μεταχειρισθής: διά νά έβγάλης θησαυρόν στοι-
χειωμένον372, θέλεις νά κάνης είς χαρτί τις κάτωθεν χαρακτήρες φυλακτήριον
διά νά μήν φοβάσαι άπό δαίμονες ή στοιχεία. Ιδού οί χαρακτήρες:

^FJMPTülß

Η ^F^OJJ^Û
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Βοηθήσατε τόν δοΰλον τοΰ Θεοΰ (δείνα), άμήν. I

Ίδοΰ ή βούλλα τοΰ Σολομώντος, πρώτη βούλλα, ή οποία κόπτει τήν δύναμιν 366Γ
τών δαιμόνων. Όταν τινάς τήν δείχνη είς αύτούς, δέν δύνονται νά τόν πλησιά-
σουν, άλλά φεύγουν μακράν. 5
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366v 'Ιδού ή σφραγίδα Σολομώντος: Νά γράψης ήμερα Σάββατον ή Τρίτη ή Κυ-
ριακή, ώρα πρώτη, διά ώφέλειάν του είς δικαστήριον. (τά μέσα γράμματα νά
προσέχετε νά γίνονται σύμμετρα, διότι έγώ έβιαζόμουν και δέν τά έκανα κανο-
νικά)373.

Τέλος.
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Ή αντικρινή σφραγίδα νά τήν γράφης ήμέρα Τρίτη, ώρα πρώτη, μέ κιννά-
βαριν, νά τήν έβαστάς έπάνω σου διά ώφέλειάν σου. 'Ιδού άνωθεν είναι άντι-

κρυ: I

V n ν.

356r

Τέλος.

Διά νά μήν φοβάσαι ποτέ κακόν, βάσταζε έπάνω σου αύτήν τήν βούλλα καί 5
δέν φοβάσαι ποτέ τήν ένέργειαν τών δαιμόνων. Νά τήν βαστάς έπάνω σου, νά
είσαι καθαρός καί νά τήν γράφης πάλιν καθαρός. 'Ιδού ή βούλλα.

\γ\ ω

Τέλος.

'Ιδού οί βούλλες Σολομώντος. Αύτές οί σφραγίδες έχουν τήν αύτήν ένέργειαν. 367ν
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Νά τις γράψης ήμέραν Σάββατον μεσημβρίας, μέ κρόκον, ροδόσταμον καί μέ
μόσχον, έπάνω είσέ μολύβι, καί νά γράψης τόν ψαλμόν τοΰ Δαυίδ άριθμ. 60:
"Είσάκουσον ό Θεός τής δεήσεώς μου", νά είσαι ήγαπημένος μέ δλον τόν κό-

σμον

,374

368Γ

Τέλος τών δύο σφραγίδων.

Αύτή ή βούλλα είναι τοΰ άρχαγγέλου Σακιήλ. Έάν γυναίκα δέν ήμπορη νά
γεννήση, γράψε την, δός αύτής νά τήν βαστάη, καί γεννά παρευθύς, πρώτα ό
Θεός.
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Τέλος.

'Ιδού, γράψει ό Σολομών, ό σοφός Σολομών, διά τήν ύγείαν τών I προβάτων 368ν
οΰτως μεταχειρίζεσθαι: θέλει νά κάνης τρία (3) χαρτιά και ποτίζεις τήν κάθε
ήμέραν άπό ένα τήν ήμέραν. Έκεΐ όπου ποτίζεις, εάν δέν πίνουνε νερόν, κρύ-
βεις αύτά έκεΐ είς τήν στάνην, όπου κοιμούνται, ήγουν είς τήν κούρτα των, είς 5
τρεις θέσεις σκάβεις και τά κρύβεις375 καλώς και, πρώτα ό Θεός, γίνονται καλά.

'Ιδού:

ùm^0^1

τ cA ρ nr a.

Περί βοηθείας τών προβάτων.
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Διά τών αποστόλων τών κορυφαίων t δεαντούνους Πέτρον και Παΰλον νά
λείψετε άπό τά πρόβατα και ερίφια τοϋ δούλου τοΰ Θεοΰ (δείνα).

Χ λ Ο I fj\

Τ mi
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Τέλος.

Περί τοΰ βουλλωτηρίου τοΰ Σολομωντος, διά νά κρατής αύτό έπάνω σου διά
φυλακτήριον. Είναι καλόν διά τούς άντιδίκους σου, ορατούς καί άοράτους, καί
I διά νά μήν σέ πιάνουν μάγια, ούτε κακός οφθαλμός, ούτε κακόν συναπάντημα. 370Γ

Φυλακτήριον τοΰ Σολομωντος.

5
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370V Τό βουλλωτήριον τοΰ Σολομών
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Αύτό είναι ε'ις παοαν περίστασιν έπί δαιμόνων μέ τάς όπισθεν μαζί.

Τέλος. I
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Περί κέρδος καί διά τό ζάρι γράφε αύτά τά κάτωθεν καί βάστα τα έπάνω 37Γ
σου είς τήν γέμωσιν τής Σελήνης, ήμέρα Κυριακή, πρώτη ώρα πριν νά γεννηθή
ό ήλιος. Είς τό όνομα τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ άγιου Πνεύματος, είς τό
όνομα τοΰ Θεοΰ, όδεΐνα.

WUJtfiyvy

v-cl^i'itov ^

Έτερη παραγγελία. Νά κόψης μιάν βέργαν καί οποίον έγγίξης νά έχη άγά- 37Γ
πην376: Πήγαινε νά κόψης μίαν βέργαν μέ φλουρί ή μέ άσήμι καί λέγε δταν τήν
κόπτης: "Καθώς έχει τό # τιμήν καί τής Βενετίας τό όνομα καί τό άσήμι είς τήν
Τουρκίαν, έτσι νά έχω καί έγώ τιμήν είς κάθε άνθρωπον όπού νά τόν εγγίζω μέ 10
αύτήν τήν βέργαν". Καί όταν τήν κόπτης, κόψε τήν μισή μέ τό φλουρί καί τήν
μισήν μέ τό άσήμι. Καί άν λάχη ή βέργα είς τό νερόν, λέγε: "Καθώς τρέμει ή βέρ-
γα είς τό νερόν, έτσι νά μέ τιμοΰν καί νά μέ άγαποΰν οί άνθρωποι, καθώς άγα-
ποΰν τό χρυσίον καί τό άργύριον, άσλανία καί σιβίλιο, άμήν, μικροί τε καί με-
γάλοι, άμήν". I 15

Περί τοΰ πώς νά κάμης τό μαχαίρι τής τέχνης. 372Γ

Όταν μέλλης νά κάμης τό μαχαίρι τής τέχνης377, εύρε μαχαίρι ή σπαθί οπού
νά έκαμεν φόνον, κλέψον αύτό καί δώσε το τού μαστόρου νά σοΰ κάμη μαχαί-
ρι, ήμέρα Τρίτην, ώρα τοΰ 'Άρεως πρώτη, καί μανίκωσον αύτό άπό τράγου βαρ-
βάτου κέρατον, μελανόν, καί δταν θά νά τό μανικώσης, άς είναι είς τήν ώραν 20
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τοϋ 'Άρη. Καί όταν θά νά γράψης τά κάτωθεν γράμματα έπάνω είς τό μαχαίρι,
άς είναι πάλιν είς τήν πρώτην ώραν τοΰ Άρεως. Γράψον αύτά τά ονόματα:
"ραχώρ, ραδιά, μοηνά, άρονη, άφανης". Αύτό τό μαχαίρι φύλαξε το νά μήν
372ν κόψης άλλο τίποτες, μόνον κονδύλια τής τέχνης καί άλλα I παρόμοια τής τέχνης.

5 Περί κονδυλίων τής τέχνης.

"Επαρον τό όπισθεν μαχαίρι τής τέχνης καί ύπαγε είς καλαμιώνα άνυδρον
καί λέγε: "ΤΩ άγγελε Σαβαώθ, Άδωναΐ, έλοή, τετραγραμμάτον, νά είσαι έσω είς
τήν βοήθειάν μου", καί κόψον μέ μίαν μαχαιριάν έπτά κονδύλια, κάθε πλανή-
του καί τό κονδύλι του, καί κόπτε κάθε ώρα, είς τήν ώραν τοΰ κάθε πλανήτου.
10 Νά γράφης ε'ίτι χρειάζεσαι είς τόν κάθε πλανήτην.

Τέλος.

Περί τοΰ πώς κάμνουν τό φλουρί τής άχελώνας, τό ταχύ νά τό έξοδιάσης καί
τό έσπέρας νά έπιστρέφη. Εύρον μίαν άχελώναν378 άνυδρον τοΰ κάμπου, καί
373Γ πιάνοντάς την λέγε τό I "Πάτερ ήμών" (νά είναι νεροΰ άχελώνα), καί όταν θά
15 διαβάσης τό "Πάτερ ήμών", νά είναι είς τήν πρώτην ώραν τοΰ Ήλιου, ήμέρα
Κυριακή, καί βάλε είς τό στόμα της ένα φλουρί, καί τότε έχε μίαν βελόναν και-
νούργιαν έπάνω καί ράψε τό στόμα της καί τά μάτια της μέ μετάξι μαϋρον, κί-
τρινον καί γαλάζιον. Τότε έπαρέ την καί χώσε την είς τρίστρατον όδόν νά είναι,
όπου διαβαίνουν οί άνθρωποι, καί διάβασον τήν εύχήν τοΰ Ήλιου έπάνω της
20 καί χώσε την καί λέγε, όταν τήν χώνης, τόν ψαλμόν "τοΰ Κυρίου ή γή" καί λέ-
γε καί τό "Κύριος ποιμαίνει με". Κάθε ψαλμόν διάβασέ τον έπτά (7) φορές καί
συγχρόνως τοις άνωθεν κάπνιζε καί μέ τό κάπνισμα τοΰ Ήλιου379 καί χώνοντάς
373ν την είς τήν γήν άφες την ήμέρας τεσσαράκοντα (40). "Επειτα I ξέχωσέ την καί
λέγε πάλιν τούς άνωθεν ψαλμούς καί έπαρον τό φλουρί οπού θέλεις εύρεΐν
25 άλλέως καί πάρε το καί έχε το είς τόπον άκριβόν καί θυμίασέ το ξυλαλόην καί
άμπερι (πρώτα πλΰνε τό φλουρί καί ύστερα θυμίασέ το καί βάλε είς ένα πουγ-
γί άπό κατιφέν καί ξόδιασέ το, καί αύτό πάλιν τό εύρίσκεις καί ποτέ δέν έβγαί-
νει άπό τό χέρι σου. "Επαρον τά κόκκαλά της καί βάλε τα είς ένα πινάκι μέ
ροδόσταμον καί νερόν παστρικόν. Καί όσα πλέουσιν άπό πάνω, έπαρέ τα καί
30 τά έπίλοιπα ρίξε τα. Καί έγγιξε έκείνην οπού θέλεις διά νά τήν έχης είς τό θέ-
λημά σου. Καί οποίαν κλειδαριάν θέλεις νά άνοιξης, μέ τοΰτο άνοίγεις. Καθώς
τό έγγίξης έπάνω είς τήν κλειδαριάν, άνοίγει.

Τέλος. I

374Γ 'Εάν θέλης νά κάμης τούς άνθρώπους, όσοι εύρεθοΰν είς ένα τραπέζι, όλοι
35 νά κοιμηθούν, γράψε τές κάτωθεν χαρακτήρες είς άγέννητον χαρτί καί έκεΐ
όπου τρώγουν ψωμί βάλε το άπό κάτω είς τό πανί καί θεωρείς καί άρχινοΰν καί
άποκοιμοΰνται.
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Τέλος.

"Ετερον

'Έπαρον τά φύλλα τής καναγούργες380 και βράσε τα μέ τό μέλι και βάλε τα
είς ένα πινάκι νά σταθούν ήμέρας δέκα και πότισον έκεΐνον όπου θέλεις. Και
όταν θέλης νά τόν έξυπνήσης, βρέξε I τό κεφάλι του μέ νερόν κρύον, έπειδή 374ν
άλλέως δέν έξυπνα.

Τέλος.

Είς πόνον άλογου όπου δέν ημπορεί νά κατουρήση. Γράψον είς τά τέσσαρά
του όνύχια ταύτα: "γεών, φισών, Τίγρις και Εύφράτης" και κατουρεΐ και τοΰ
περνά και ό πόνος.

Κάμε ένα δακτυλίδιον χρυσούν και νά γράψης έπάνω είς τό βουλλωτήριον
τά κάτωθεν γράμματα, και άς τά φορή και δέν φοβάται ποτέ κακόν είς τόν κό-
σμον, ούτε άπό αύθεντίαν ούτε άπό μικρόν ούτε άπό μεγάλον, ούτε άπό δαιμό-
νια. (άνωθεν άντικρυ είναι γεγραμμένα). I

ν /\ί,Λ)ν traJ'et&ifr è
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και όπισθεν

10

375Γ

Είς φυλακτήριον γράψε τις κάτωθεν σφραγίδες: '"Άγιε προφήτα Δανιήλ, δέ-
σον και χαλίνωσον381 τούς έχθρούς μου και άντιδίκους μου, τάς γλώσσας και τά
στόματα, ώς έδεσας και έχαλίνωσας τά στόματα τών λεόντων έν τω λάκκω και
ό προφήτης Δανιήλ δέν έβλάβη. Αίμονάς δέσον και χαλίνωσον τούς έχθρούς
μου και άντιδίκους μου και τούς καταλαλούντας με ή λόγω ή έργω ή ένθυμήσε-
ως πονηρός άπό έμένα τόν δοϋλον τοΰ Θεοΰ (δείνα).

15

20
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Έτερον φυλακτήριον άξιώτατον.
Γράψον τήν αύτήν μέ κιννάβαριν καί γράψον καί τόν ψαλμόν "έπακούσει
σου Κύριος έν ήμέρα θλίψεως" καί βάστα το έπάνω σου καί δέν φοβάσαι κρι-
376Γ τήριον ούτε δαιμόνιον, καί I τό μελάνι νά είναι μέ κιννάβαριν, μόσχον, κρόκον
καί ροδόσταμον. Γράψε τήν ήμέραν Κυριακή, ώρα πρώτη τοϋ Ήλιου.
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Αύτη έστίν ή άνωθεν βούλλα τού Σολομωντος καί ώφελεΐ είς πάσαν καλόν
όποιος τήν έβαστά έπάνω του. I

"Ετερον.

Είς έχθρούς καί γλώσσες κακές καί διά φθόνον καί διά ζηλείαν, ούτε κακόν
άνθρωπον, ούτε πνεύμα πονηρόν, ούτε μαχαίρι, ούτε είς τόν πόλεμον δέν
φοβάσαι, ούτε αίφνίδιον θάνατον, οΰτε παραλάλημα382 δέν φοβάσαι. Γράψον
κατά τήν πρώτην ώραν τής Κυριακής:
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Έδώ σημειώνονται τά θυμιάματα τών πλανητών383 και τά σημεία αυτών.

'Αρχή τοΰ πλανήτου Κρόνου
Τό θυμίαμα φ μέλλει θυμιάσαι είς τήν ώραν αύτοΰ, όταν κάμνη χρείαν Κρό-
νος. Εύρον θυμίαμα (ολεβάκ) και όνΰχια μαύρου όνου και κεφαλήν όφεως και
πιπέρι και άλοή (αλαος) και θύμιασε είς τήν ώραν και έξουσίαν αύτοΰ και ό θέ-
λεις παρέχει ool ο Θεός. Τά σημεία είσί 22 ^LC-Yf ■ Τό δέ βουλλωτήριον εστί
τοΰτο: ^^

Τοΰ Διός τό θυμίαμά έστι τοΰτο
Λάβε ξυλαλόην (Tiyaifuoes), ήγουν ξυλοβάλσαμον (Babo: de meia), ruldetolu
nel penacu, κιννάμωμον (linumu), όπιον, κάμφοραν και τά κουκκία τής περιστε-
ριώνας. Τά σημεία είσί ταΰτα: cop^ _

Τό βουλλωτήριον τοΰτο

Τοΰ Αρεως τό κάπνισμα τής Τρίτης
<Λάβε> αίμα γάτας, ύέπου μυελός, φλεβοτομίας αίμα, κοράκου μυελός. Τά
δέ σημεία είσί ταΰτα ^ β°υ^λωτήριον
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Τοΰ Ηλίου τό θυμίαμα
Λάβε τό μοσχοκάρυδον, καπίαν, φίστουλαν καί τά άνθη τών τριαντάφυλ-
λων καί κουκκία τοΰ στΰρακος. Τά σημεία είσί ταΰτα:

Τό βου λλωτή ρ loν

Τό θυμίαμα της 'Αφροδίτης 5

Λάβε μόσχον, ξυλαλόην, βώλον άρμενικόν, άρωμαϊκόν έν τή ώρα αύτής μό-
νον. Νά είσαι καθαρός, παρθένος. Τά σημεία είσί ταΰτα: ^ α Ρ 9 Τό βουλ-
λωτήριον VZ-*

Τά θυμιάματα τοΰ Έρμή ^
Λάβε ύλαν τού καθαρού μοσχάτου κρασιού, κερίν σαρίγκος, λάδανον καί 10
τοΰ καλάμου I ή ρίζα. Τά σημεία 0 Τό βουλλωτήριον 378Γ

Τά θυμιάματα τής Σελήνης
Λάβε άσπρον κερί τής μέλισσας, κρόκον, δάφνης ρίζαν καί τής λουναρίας
κορυφήν ή βάτου ρίζαν. Τά σημεία 0 (ο) fj-ß-j)- <^J> Τό βουλλωτήριον

Τέλος τών θυμιαμάτων τών έπτά πλανητών καί άρχή των μελανιών καί των 15
χαρακτήρων τών έπτά πλανητών384.

Τό μελάνι τοΰ Κρόνου
Τό μελάνι τοΰ Κρόνου κατασκευάζεται μέ κηκίδια καί σαντρόχι καί θείου
άπύρου καί ολίγον χολίτζι καί κομμίδι ού πάνυ τριμμένον τής ίδιας ώρας τοΰ
Κρόνου έν ή κυριεύει καί γράφε ε'ί τι βούλεσαι. 20

Τό μελάνι τοΰ Διός
Τό μελάνι τοΰ Διός κατασκευάζεται μετά λαζουρίου καί μικρού έκ τής άρι-
στολοχίας I καί χολήν ίχθύου. Ταΰτα πάντα τρΐψον έν τή ιδία ώρα τοΰ Διός καί 378ν
κομμίδι δαμασκηνέας καί γράφε δ,τι θέλεις.

Τό μελάνι τοΰ Άρεως

/β

25

Έν τή ιδία ώρα <όπου> κυριεύει ό Άρης, τρΐψον κιννάβαριν καί κοκκινό-
γλωσσον καί κομμίδι έλαίας, καί ένωσον καί γράφε ο,τι θέλεις έν ώρα όπου κυ-
ριεύει ό Άρης.
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Τό μελάνι τοϋ Ηλίου

Έν τή ίδία ώρα όπου κυριεύει ό "Ηλιος διά χρυσογραμμίας λαβών τό
χρυσόν άκραν μετά ηλίου διαργυροϋ φυγήν καί σμεΐξον καί τρίψας επομένως
τιθείς έν πυρί, έως ού ό διάργυρος φύγη καί σμεΐξον καί τό ζουμί τοϋ ήλιοβο-
τάνου καί γράφε έν τη ώρα τοϋ Ήλιου, τήν πρώτην ώραν τής Κυριακής.

Τό μελάνι τής 'Αφροδίτης
379Γ <Λάβε> αίμα περιστεράς I καί κρόκον καί ροδόσταμον καί ολίγον βότανον
μανδραγόρας καί μόσχον άκρατον, σμεΐξον έν τή ιδία ώρα όπου κυριεύει ή
'Αφροδίτη καί γράφε ε'ίτι βούλεσαι.

10 Τό μελάνι τοϋ Έρμοϋ gf^

Κερί καθαρόν καί άρκετόν σουλουμά καί όλίγην παιωνίαν καί αίμα άλέκτο-
ρος, ταΰτα πάντα ένώσας είς τήν ιδίαν ώραν τοϋ Έρμή καί γράφε ε'ίτι βούλεσαι.

Τό μελάνι τής Σελήνης
Έπαρον τής σεληναίας τό ζουμί καί ρεβέντι καί κάμφοραν, τρίψας καί ένώ-
15 σας ποίησον μελάνιον καί γράφε τήν ώραν, όταν κυριεύη ή Σελήνη, πρώτη ώρα
τής Δευτέρας.

Τέλος καί αύτών.

Έτερα μελάνια καί χαρακτήρες τών έπτά πλανητών
379ν Γίνωσκε καί τοΰτο: όταν κάμνης τά μελάνια, όρκιζε πρώτον τόν άγγελον I καί
20 τόν δαίμονα καί διάβαζε καί τήν εύχήν τοΰ πλανήτου κατά τήν ήμέραν όπου
έργάζεσαι. Καί πάλιν όταν γράφης τάς χαρακτήρας, όρκιζε τόν άγγελον καί τόν
δαίμονα καί ποίησον τούς κάτωθεν χαρακτήρες τών πλανητών μετά τοΰ μελανι-
ού καί καπνισμάτων αύτών, τοΰ καθενός χωριστά, καί ό έχων έξουσίαν δώσει.

jfi Τοϋ Κρόνου

25 Τούς χαρακτήρας τοΰ Κρόνου ποίησον μετά τής σκουρέας τοϋ μολυβίου καί

μετά όξου καί κάπνισον αύτά δάφνην καί γράψον είς χαρτί τράγου ταΰτα:

Τοΰ Διός

380Γ Τάς χαρακτήρας τοΰ Διός ποίησον μετά I άργυρίου σκουργιάν καί μετά
ροδοστάματος, καί κάπνισον σμύρναν καί γράψον είς χαρτί βοδινόν άγέννητον.
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/β

Τοΰ 'Άρη

Τούς χαρακτήρας τοΰ πλανήτου Άρη γράψον μετά κινναβάρεως καθαρός
και ροδόσταμον και κάπνισον αύτά αίμα άνθρώπου άδικοφονευμένου ξη-
ρόν385, γράψον δέ είς φωκέας δέρμα ή ίππου.

Τοΰ Ήλιου

Τάς χαρακτήρας τοΰ Ήλιου γράψον μετά χρυσοΰ και μετά άρσενικοΰ, φι-
στόν και ύδατος και γράψον είς χαρτί κυτταρίου και κάπνισον μοσχοκάρυδον.

Τής Άφροδίτης

Γράψον μετά αίματος νυκτερίδος και μετά λαζουρίου άδολον και ροδοστά-
ματος είς δέρμα κυνός ή έλαφίου άγεννήτου και κάπνισον μαστίχη και λάδα-

νον.

Τού Έρμή ^

Γράψον μετά βοός αίματος ή ονου I ή αιμα προβάτου ή μετά ούρεος και
ύδατος είς χαρτί παρθένον και κάπνισον λαγοΰ δέρμα και λίβανον.
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Τής Σελήνης ^
Τάς χαρακτήρας τής Σελήνης γράψον
μετά κρόκου και μόσχου και ροδοστάματος και μετά αίματος άνθρώπου είς πε-
τσί κουνελίου ή βαμβακιού και κάπνισον ρακίν και λίβανον.

5 Τέλος τών χαρακτήρων και άρχή τής άλφαβήτου τών επτά πλανητών.

38Γ Έν πρώτοις I εστίν τής τυραννίδος τοΰ άγγέλου Μιχαήλ και τοΰ πλανήτου
Ήλιου386 πρός πάντα τά βοηθήματα. Πρώτον δέ ίδέτε τούς χαρακτήρας, τί στοι-
χεΐον έστίν. Αύτή γάρ ή άλφάβητος, σημαίνει γάρ βοηθείας. Μετά γάρ ταύτης
τής άλφαβήτου χρή γράφειν πάντα τά βοηθήματα. Έάν θέλης συνδρομήν και

10 βοήθειαν, γράφε τό όνομα τού πράγματος μετά τής άλφαβήτου ταύτης και
εύθύς γενήσεται πρός βοήθειαν εϊτε περί κριτηρίου εϊτε περί δανείων κ.τ.λ.

382Γ Ή άλφάβητος τοΰ Έρμή και τής τυραννίδος τοΰ άγγέλου Μαντουήλ, διότι
όμοιοι τυγχάνουσι τή θέσει και τώ τρόπω. Ό "Ηλιος και ό Ερμής έπίκοινοι είσίν
15 ού φύσει ούδέ φύσει καλοί, άλλά έπίκοινοι είσίν.

Ή άλφάβητος τοΰ 'Άρεως και τής τυραννίδος τοΰ άγγέλου Ούρρουήλ ζητεί
τής τοΰ Κρόνου, διότι όμοιοι τυγχάνουσιν ό 'Άρης και ό Κρόνος, κακοποιοί
άμφότεροι.

Ή άλφάβητος τής Σελήνης ζητεί και γράφε έν τή Αφροδίτη, ότι αύτή ή Σε-
20 λήνη όμοια τυγχάνει τής Αφροδίτης. Ένεκεν τούτου γράφομεν αύτάς ομοίως
άγαθοδεύειν άμφότεραι. Ή τυραννίς είς τήν Σελήνην έστί τοΰ άγγέλου Γαβριήλ.

Ή άλφάβητος τής τυραννίδος τοΰ άγγέλου Ταφαήλ και τοΰ πλανήτου Διός,
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I πέμπτη έστί άλφάβητος καί είναι ώφέλιμος πρός πάσαν άσθένειαν, πυρετούς, 382¥
πόνους καί έτερα. Γράψον τό όνομα τοϋ άσθενοϋς μετά πάσης τιμής τής άλφα-
βήτου καί χάριτι Θεού ίαθήσεται.

Αύτή ή άλφάβητος έστί τοϋ άγγέλου Αγαθοήλ καί τής τυραννίδος μετά τής
Αφροδίτης, έστί δέ ώφέλιμος είς όσα πρός χαράν καί άγάπην καί σοφίαν πρός 5
ένότητα. I Δει δέ γράφειν όνομα οιουδήποτε τινός πράγματος μετά τής άλφα- 383Γ
βήτου ταύτης. Έστίν δέ λίαν ώφέλιμον <είς> πάσαν πράξιν.

"Εβδομος άλφάβητος τής τυραννίδος τοΰ άγγέλου Κτηνοήλ καί τοϋ πλανή-
του Κρόνου. Έστίν ώφέλιμος πρός πάσαν βλάβην, είς τό βλάψαι τούς ύπεναν-
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383ν τίους και I πάντα τά υπάρχοντα αύτών και τάς βουλάς αύτων διασκεδάσαι. Γρά-
ψον τό όνομα ειτινος θέλεις μετά τής παρούσης άλφαβήτου και νά θαυμάσης.

Τέλος έτούτου τοΰ σοφού και άστρονόμου Πυθαγόρου387.

Έρχόμεθα είς άλλον σοφόν και σοφοϋ Σολομώντος, τών επτά πλανητών και

Ιδού τό άλφάβητον τοΰ άρχαγγέλου Έκτενοήλ. Έάν θέλης νά βλάψης
άνθρωπον, γράφεις μέ τοΰτον τό άλφάβητον:
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της αύτοΰ. Ότι πρός χαράν σύμφωνοι αύτοί οί δύο πλανήτες, τά ονόματα μαζί
γραφήσονται.

2 Ότι: ττ] cod.

3 γραφήσετο cod.
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Ιδού άλφάβητον της τυραννίδος άρχαγγέλου Ταφαήλ, τοΰ πλανήτου Διδύ-
μου. 'Ωφελεί είς τούς αρρώστους. Γράφον τήν πρώτην ώραν:

'Ιδού τό άλφάβητον τής τυραννίδος τοΰ άρχαγγέλου I Μαντουήλ και πλα-
νήτου Έρμή. Έάν θέλης νά έκδικηθής κανέναν έχθρόν, ίδού άλφάβητον νά
γράφης:
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Ιδού άλφάβητον τοΰ πλανήτου 'Άρη, τής τυραννίδος τοΰ αρχαγγέλου
Ούρουήλ.

Ζητεί Κρόνου ώρα. Ό,τιδήποτε θέλεις μεταχειρισθής γίνεται. 'Άνωθεν αντί-
κρυ ν I είναι. 'Ιδού.

Αύτό θά μεταχειρίζεσαι είς άσθενεΐς καί όχι άλλο τίποτας. Είναι άλφάβητον
τοΰ άρχαγγέλου Γαβριήλ, πλανήτου πρόρφιλας. Είναι ώφέλιμος είς ταξίδια καί
είς σεληνιασμένους, είναι σύμφωνος μέ τήν Άφροδίτην.
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Ίδού σέ συμβουλεύει ο,τι θέλεις μεταχειρίζεσαι καλώς.

"Ετερον άλφάβητον τοΰ σοφοϋ Σολομώντος, όπου προστάζει δ,τιδήποτε θέ-
λει νά κάμη, χωρίς τέχνη ένεργει, χωρίς άλλο προστάζει ό σοφός Σολομών μέ
δύναμιν Θεού.

Λ ο ö

1 , ..
^Pctj

Τέλος αύτών.

Περί μαγνητισμού, έάν θέλης νά μαγνητίζης τόν άσθενούντα. Ίδού ό μα-
γνητισμός του:

6 άσθενόντα cod.
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Τέλος.

WjWßW ggg

âwamke

NM W

Αύτό τό άνωθεν είναι διά σεληνιασμένον άνθρωπον, πρέπει νά μεταχειρι-
σθής ούτω πως τις άνωθεν χαρακτήρας: I Θέλεις νά πάρης ένα κατάμαυρον πε- 387ν
τεινόν ή όρνιθα κατάμαυρη, νά τήν σφάξης, νά πάρης τό αίμα της, νά γράψης
τές όπισθεν χαρακτήρες είς χαρτί καθαρόν μέ αύτό τό αίμα, νά τό βάλης είς έν 5
μέρος μέ νερόν καί νά λουστή ό πάσχων καί νά ρί|ης όσο αίμα σοΰ μείνει μέσα
είς τό νερόν όπου θά λουστή388.

Ιδού ή άντικρινή, μεγάλη σφραγίδα. Μεγάλον καλόν νά τήν έβαστάη ό
άνθρωπος έπάνω του. Νά άρχίση Κυριακή τό βράδυ, έως τήν Τρίτην τό βράδυ
τελειώνει. Ε'ίτε τήν Πέμπτην τό βράδυ, έως τό Σάββατον τό βράδυ πάλι τελειώ- 10
νει. Κάθε τρεις βραδιές τελειώνει. 'Αντίκρυ είναι γεγραμμένη. Οί άλλες έρμη-
νεΐες είναι έμπρός γεγραμμένες. I
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Ιδού ή όπισθεν τάβλα, ήγουν σφραγίδα, μέ τά μεγάλα ονόματα τοΰ Θεού
καί δπου θέλεις κρέμασέ τα. Μέ ψυχήν νά τά γράψης καί καθαριότην μεγάλην
καί μέ νηστείαν καί γνώσιν. Τριγύρου έχει 4 ονόματα τοΰ Θεοΰ, τών άγγέλων,
δπου ορκίζουν δλον τόν κόσμον. Έάν θέλης νά κάμης πράγμα, <έάν> θέλης νά
ίδής, σήκωσέ την αύτήν τήν τάβλα, δείξε την είς τόν ούρανόν γονατιστός, πα-
ρακάλεσε τόν Θεόν καί θύμιασε μέρη καί ζήτησε δ,τι θέλεις άπό τόν Θεόν καί
λέγε τά ονόματα έν τή καρδία σου κατά άνατολάς γονατιστός, έπειτα πρός με-
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σημβρίαν και πρός δυσμάς και βορράν καΐ ευθύς βάλε τήν τάβλα είς τό μαξι-
λάρι σου και κάμε τήν προσευχήν σου. I Πέσε όσα νά κοιμηθής και θέλεις νά 389¥
ίδής είς τόν ύπνον σου εκείνον όπου θέλεις έξύπνου389, βέβαιον αύτό.

Ίδού ψαλμός, είναι ωφέλιμος διά νά γράφης, χάριν νά είσαι καθαρός και
παστρικός άπό παντός μολυσμού, νά έχης εύκολίαν νά τόν διαβάζης νηστικά- 5
τα πρωι τρεις φορές τήν ήμέραν άπό τήν Κυριακή έως τό Σάββατον. Νά τόν
γράφης Κυριακή πρώτη ώρα μαζί μέ τούς χαρακτήρες. Ίδού και οί χαρακτήρες
και ό ψαλμός είναι άριθμ. 8, (οκτώ): "Κύριε, ό Κύριος ήμών, ώς θαυμαστόν τό
όνομά σου έν πάση τή γη". Οί χαρακτήρες είναι άπέναντι γεγραμμένες. I

<b ÏÏf<Cûfoéf^-y

Νά τά γράφης καθαρός, νά τά βαστάς έπάνω σου. 10

Ίδού έτερος μαγνητισμός διά άσθενοΰντας: Νά κάμης τρία (3) χαρτιά μικρά
τάς κάτωθεν χαρακτήρας όπως είναι γεγραμμέναι, νά καπνίζετε τρία (3) τήν
ήμέραν. Πρώτα νά βάνης ολίγον λιβάνι νά θυμιάζης τάς εικόνας και πάλιν ολί-
γον λιβάνι μαζί μέ τό χαρτίον, νά θυμιάζης τόν άσθενή τρις τήν ήμέραν390, ώς
γράφω άνωθεν. (Όπισθεν οί χαρακτήρες). I 15

se

Τέλος τοΰ όπισθενσ

Ίδού έτερος μαγνητισμός διά τούς πάσχοντας άσθενεΐς: Γράφεις τρία χαρ-
τιά μικρά, νά τοΰ καπνίζης τήν ήμέραν τρία, πρωΐ, μεσημέρι, βράδυ, μέ ολίγον
λιβάνι, ώς καθώς τά άλλα.

1 βόριον cod.
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Τέλος αύτοΰ.

Έτερος μαγνητισμός διά τόν άσθενήν. I Θέλεις γράψον τούς κάτωθεν χα-
ρακτήρας, όπως είναι οί χαρακτήρες, νά μήν κάνης λάθος. Γράφε τρία μικρά
χαρτία και κάπνιζε τόν άσθενήν τρία τήν ήμέραν, μέ ολίγον λιβάνι.
Πρώτον.

Δεύτερον. Διά μαγνητισμόν θά μεταχειρισθής τοιουτοτρόπως: Θά γράψης
τρία (3) μικρά χαρτία. Νά καπνίζης τόν πάσχοντα πρωΐ, μεσημέρι, βράδυ άπό
ένα χαρτί μέ ολίγον I λιβάνι και, πρώτα ό Θεός, γίνεται καλά.
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^^^ -fVTr/i;

Ιδού τρίτον μαγνητισμόν
Θέλεις μεταχειρίζεσαι ούτως: είς τόν πάσχοντα, όταν είναι καλύτερα, γρά-
φεις δύο χαρτία τήν ήμέραν άπό αύτά. Νά τόν καπνίζης πρωΐ και βράδυ άπό
ένα μέ ολίγον λιβάνι.

ΎΎ

392Γ

'Ιδού και τέταρτος μαγνητισμός
Διά μαγνητισμού πως πρέπει νά μεταχειρισθής τόν πάσχοντα.
Νά τόν μεταχειρίζεσαι μέ εύμορφον τρόπον. Γράφεις τρία χαρτία τήν ήμέ-
ραν, ένα πρωΐ, μεσημέρι και βράδυ. Μέ ολίγον λιβάνι νά τόν θυμιάζης. 'Ιδού:
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Μ***

Ιδού πέμπτος μαγνητισμός
Πέμπτον κεφάλαιον τοϋ μαγνητισμού. Θέλεις νά μεταχειρισθής τόν πάσχον-
392ν τα I οϋτως: Νά κάμης τρία μικρά χαρτία, νά καπνίζης τόν πάσχοντα πρωί, με-
σημέρι καί βράδυ, καθ' έκάστην ήμέραν.

Κεφάλαιον έκτον τοϋ μαγνητισμού
Θέλεις νά μεταχειρίζεσαι ούτοτρόπως: νά κάμης τρία (3) μικρά χαρτία, νά
δώσης είς τόν πάσχοντα νά καπνίζεται πρωΐ, μεσημέρι, βράδυ. 'Ιδού:

6 ούτος τρόπος cod.
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ο_9

Κεφάλαιον έβδομον τοϋ μαγνητισμοϋ
Μεταχειρίσου οϋτω πως: Γράψον τρία (3) χαρτία μικρά τις κάτωθεν χαρα-
κτήρες, νά καπνίζετε τρία, πρωΐ, μεσημέρι, βράδυ άπό ένα.

Ίδοϋ κεφάλαιον όγδοον τοϋ μαγνητισμοϋ
Πρέπει νά μεταχειρισθής ούτοτρόπως I τές κάτωθεν χαρακτήρες. Νά κάμης 393ν
τρία χαρτάκια μικρά νά καπνίζης τόν πάσχοντα τρις τήν ήμέραν, πρωΐ, μεσημέ-
ρι και βράδυ.

5 ούτοστρόπως cod.
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'Ιδού κεφάλαιον ένατον μαγνητισμού
Πρέπει νά μεταχειρισθής τοιουτοτρόπως: Νά γράφης τις κάτωθεν χαρα-
κτήρας ε'ις τρία (3) χαρτιά, νά τόν καπνίζης ένα πρωΐ καί μεσημέρι καί βράδυ

5 'Ιδού κεφάλαιον δέκατον τοΰ μαγνητισμού

Γράψε τρία (3) χαρτία μικρά νά καπνίζης τόν πάσχοντα: ένα τό πρωΐ, μεση-
μέρι καί βράδυ άπό ένα μέ λιβάνι. 'Ιδού:

καί όπισθεν
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356r

Ιδού κεφάλαιον ένδέκατον
Έάν θέλης νά μεταχειρισθής είς άνθρωπον, νά γράψης τρία (3) χαρτιά μι-
κρά, νά τόν καπνίζης ένα τό πρωΐ, ένα τό μεσημέρι καί ένα τό βράδυ μέ λιβάνι:

Τϊτ-χφί T^f/ö^f

Ιδού κεφάλαιον δωδέκατον (12) μαγνητισμού είς άνθρωπον
Πώς πρέπει νά μεταχειρισθης τόν πάσχοντα ούτως: I Πρέπει νά κάμης τρία 395Γ
(3) χαρτία τις κάτωθεν χαρακτήρας, ώς καθώς καί είς τά όπισθεν, νά τοΰ κα-
πνίζης ένα τό πρωΐ καί ένα τό μεσημέρι καί ένα τό βράδυ:

rfO ßfif·
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Τώρα πρέπει νά ίδής και όλην τήν ούσίαν περί τοΰ μαγνητισμού. Πρέπει νά
μάθης πως θέλεις νά μεταχειρίζεσαι. Διάβαζέ το καλά διά νά καταλάβης τήν
395ν ούσίαν του. Πρέπει νά κοιτάζης έναν άσθενήν I και τότες γράφεις τά χαρτία391.

Πρώτη ήμέραν νά γράψης ένα (1), τήν δεύτερη ήμέραν 2, μόνον νά τοΰ κα-
5 πνίσης, τήν τρίτην ήμέραν γράφεις τρία (3) τήν ήμέραν πρωΐ, μεσημέρι και βρά-
δυ πάλιν βλέποντας τόν πάσχοντα και έννοεΐς πώς πρέπει νά τόν μεταχειρι-
σθής. Μήν έπιθυμής νά μαγνητίζης νά άποκοιμηθή. Τοιουτοτρόπως κάνε μέ τά
χαρτία σέ ό,τιδήποτε βλέπεις πώς εύρίσκεται ό πάσχων. 'Άν βλέπης και είναι
βαρειά βαρειά, χρειάζονται τρία (3) τήν ήμέραν, εϊτε δύο (2), εϊτε ένα (1). Μό-
10 νος σου νά σκεπθής, χρειάζεται μεγάλην ύπομονήν. Κοίταζε τό βιβλίον καλώς
νά μήν κάνης λάθη, διότι είναι πολύ σπουδαΐον αύτό και, χάριν Θεοΰ, ίάται ό
άσθενής.

Τέλος αύτό. I

396Γ Έδώ γράφομεν έτερον περί σεληνιασμοΰ. Τά κάτωθεν διάβαζε καλώς, πώς
15 πρέπει νά μεταχειρισθής. 'Ερώτα πρώτον μέ ποίον μέρος έπεσεν ό άσθενής,
όταν πρώτη φοράν τοΰ ήλθεν ή άσθένεια αύτή, νά μάθης καλώς. Ύστερον
έρωτας είς ποίον μέρος ήτον ή κεφαλή του, άν ένθυμοΰνται και έάν ήν τό μέρος
κοντά. Και όταν μάθης, θέλεις νά τούς είπής νά τοΰ βαστοΰν καθαριότην μεγά-
λην. Ύστερον τοΰ δεξιού χεριού τά μανίκια νά κόψης, όσα ρούχα φορεί όλα τά
20 μανίκια τοΰ δεξιοΰ χεριού νά τά γέμισης τζεχρί κεχρί, ώς τό ήξεύρετε. Ύστερον
νά έχης τρία καρφιά (3) είς τόν γύπτον καμωμένα έτοιμα και νά ύπάγης είς
αύτό τό μέρος όπου τοΰ ήλθεν πρώτην φοράν ή αύτή άσθένεια. Νά κάμης ένα I
396ν λάκκον, όσον είναι ό άνθρωπος μάκρος, φάρδος και βάθος δυτικά, νά θάψης τό
μανίκι αύτό. Είς τό μέρος τοΰ νώμου τής κεφαλής θά καρφώσης τό ένα καρφί,
25 είς δέ τήν μέσην ομφαλού τό δεύτερον καρφί, τό τρίτον είς τούς πόδας, ήγουν
στήν άλλην άκρην. 'Ενθυμοΰ καλώς, πρώτον στήν κεφαλήν, δεύτερον στήν μέ-
σην, τρίτον κατά τούς πόδας, και νά τό θάψης καλά, ώστε νά μήν ήμπορή εύκο-
λα νά εύρεθή392. Ύστερον νά πάρης τόν ιερέα νά τοΰ διαβάση τούς εξορκι-
σμούς τοΰ Μεγάλου Βασιλείου, τών τριών Ιεραρχών και τών άγιων 'Αναργύ-
30 ρων και τρεις λειτουργίες τοΰ άγιου Σπυριδώνου, και κάθε ήμέραν όπου θά λει-
τουργά νά έχη έκεΐ τόν άσθενή και νά τοΰ διαβάζη και είς τήν οίκίαν αύτάς τάς
397Γ τρεις ήμέρας I χωριστά είς αύτάς τάς τρεις λειτουργίας και ό ιερεύς πρέπει νά
νηστεύη, πρώτα ό Θεός, γίνεται καλά ό άσθενής.

Τέλος αύτό.

7 ούτος ό τρόπος cod.
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Ή άνωθεν σφραγίδα είναι τοΰ σοφού I Σολομώντος διά μαγνητισμούς, ό,τι- 397ν
δήποτε μεταχειρισθής είς κρίσιν ή κλέπτην, [δι' ούτως] τήν βαστάζει έπάνω του
δέν εμποδίζεσαι, μαγνητίζεται οπωσδήποτε. Περί κλεπτών393 μαγνητισμού.
'Ιδού ο τρόπος δπου θά μεταχειρίζεται ό ίδιος ή ένας άνθρωπος, ή δσοι βρί-
σκονται έκείνην τήν ώραν ύποπτοι. Πάρε τά όνόματά τους, γράψε καί τές χα- 5
ρακτήρες αύτές, πότισον δλους, καί άμέσως μαρτυρούν, οποίος έκλεψεν. 'Ιδού
οί χαρακτήρες, καί ή σφραγίς είναι όπισθεν.

V^yr^ï f V"

Ή άνωθεν άντικρινή βούλλα, οποίος τήν έβαστάει καθαρός άπό παντός μο-
λυσμού, νά είναι γεγραμμένη I μέ κιννάβαριν, μόσχον, κρόκον καί ροδόσταμον, 398Γ
είς τάς 26 τής Σελήνης, δέν φοβάται κανένα κακόν. 'Ιδού ή σφραγίς: 10
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Τέλος.

Ή οπιοθεν σφραγίδα τοΰ Σολομώντος είναι χρήσιμη είς πολλάς περιστάσεις
καί είς δικαστήριον καί I είς μαγνητισμόν καί διά άγάπην άπό τούς έχθρούς, είς
πάσαν βοήθειαν είναι. Νά γράφεται μέ κιννάβαριν, μόσχον, κρόκον καί ροδό-
σταμον είς τήν ώραν Ήλιου ή 'Αφροδίτης.

1 ί fàrf-foft^n r

"./ν» * <
'Χ Χ

Τέλος.
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Διά νά μήν άγγίζη κακόν, οΰτε ζήλον οΰτε κρίσιν οΰτε άδικος θάνατος,
φουρτούνα θαλάσσης, νά είσαι καθαρός.
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Έάν δέν ήμπορή, ο,τι ζώον είναι, γράψον είς τούς όνυχάς του αύτά και
εύθύς κατουρεΐ.

Ίδού οί άνωθεν τρεις σφραγίδες, άρχή Σολομών, μέ τό κονδύλιν προ τού
400Γ έξορκισμού. I Εξορκίζει τούς δαίμονας και έξορκισμούς τών άγγέλων και χα-
ρακτήρας και βάστα έπάνω σου. Δέν άγγίζει έπάνω σου και δέν άγγίζει τίποτες,
μαγνητίζεται.

Ίδού σφραγίς έάν θέλης νά άνοιξης πόρτα φυλακωμένων. Γράψε μέ κρόκον,
ροδόσταμον, κιννάβαριν, ώρα Σελήνης είκοσι μία (21), ώρα καιρός.

Ίδού, έτούτη είναι ώφέλιμη, δέν φοβάσαι θάνατον ξαφνικόν, ούτε κακόν
άνθρωπον. Μέ κιννάβαριν, ώρα τού 'Άρεως, ημέρα Τρίτη, ώρας δύο (2).
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Ιδού ή βούλλα τής Αφροδίτης. Μεταχειρίζεται ειρήνη. Γράψον αύτήν μέ 400ν
κρόκον, μόσχον και ροδόσταμον. Νά γράψης είς τάς 27 τής Σελήνης.

'Ιδού <ή> βούλλα τοϋ Σολομωντος: οποίος τήν έβαστάζει έπάνω του δέν φοβά-
ται πολέμους. Γράψον αύτήν μέ κιννάβαριν, μόσχον, κρόκον και ροδόσταμον.

< <Γ
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Γράψον αυτήν ώρα Κρόνου, ήμέραν Σάββατον, ώρα πρώτην στήν 21 της Σε-
40Γ λήνης I μέ τήν εύχήν τοΰ άρχαγγέλου Μιχαήλ. Ίδού ή εύχή:

'eZA

(ôotyvtx)

Ίδού ή βούλλα είς δρόμον και πραγματείαν: Βάλε στήν μελάνην κρόκον,
ήμέραν Πέμπτην, ώρα Σελήνης, ώρα τοΰ Διδύμου, Μάγιον μήνα, ώρα πρώτη νά
μεταχειρίζεσαι.

401ν Αύτή ή βούλλα είναι είς άφεντάδες· δπου και άν πάς, είσαι ήγαπημένος394.
Τήν αύτήν γράψεις μέ κιννάβαριν, ήμέρα Σάββατον, ώρα πρώτη τοΰ Κρόνου,
ώρας δύο (2).

Ίδού ή βούλλα τοΰ Σολομώντος. Γράψον αύτήν είς τάς είκοσι εννέα (29) τής
10 Σελήνης. Έπαρον τήν καρδίαν τής άλεποΰς και τόν έμυαλόν τοΰ κοράκου και
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βάστα τα έπάνω σου ομού μέ τάς χαρακτήρας καί τινάς δέν σέ βλέπει ποτές.
Θέλεις νά I τήν έγράψης μέ τά γράμματα, νά είναι κιννάβαριν, ροδόσταμον, 402Γ
κρόκον καί μόσχον. Τά άπέξω νά είναι μαϋρα, ό κύκλος <άσπρος>.

Τό χαρτί νά είναι άγέννητον. Ποίημα τού Σολομώντος, ό,τιδήποτε θέλεις
ένεργεΐ. Γράφον καλώς. 5

Περί εύρέσεως θησαυρών 402ν

Έάν ήξεύρης καί είσαι βέβαιος ότι έχει θησαυρόν τό μέρος έκεΐνον, νά είσαι
δμως άσφαλισμένος. Ιδού κάτωθεν σφραγίς δύο. Τάς καπνίζεις μοσκολίβανον,
κιαφιρί καί καπνιά άπό δαδί. Καί βάνεις πρώτον είς τόν τόπον όπου είναι ό θη- 10
σαυρός τήν μίαν, καί τήν άλλην τήν φυλάττεις διά λόγου σου. Είτα ύπάγεις είς
τήν κάμεράν σου μοναχός σου καί βάνεις ένα σενδόνι καθαρόν καί βαστάεις
καί τήν σφραγίδα είς τά χέρια σου καί θυμιάζεις μοσκολίβανον, κιαφιρί καί δα-
δί. Είτα διαβάζεις αύτά τά ονόματα 1001 φοράν, δηλαδή: "Βοτακάκοι, χαρτι-
τζάνη, Όρτιτζάνη".

Οί σφραγίδες άνωθεν κάτωθεν.
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403Γ

403ν

404Γ

10

Διά νά άνοιξης πόρτα στοιχειωμένη395, διάβασον τά κάτωθεν ονόματα έννε-
ακόσιες ένενήκοντα έννέα (άριθμ. 999) φορές και έρχονται επτά (άριθμ. 7)
πνεύματα και τήν άνοίγουν. Πρόσεξε δμως νά μήν μιλήσης τελείως, διότι έχά-
θης, συγχρόνως δέ νά θυμιάζης μέ τού θησαυρού τό θυμίαμα.

Τά ονόματα είσί αύτά: "ήχειν, ήχειν, σικοτίρ, γιαλήν, πεκουτίρ, γιαλήν, τέρ-
γιαλήν, τζέλ, τζελμιχην, τζέλ τζελμιχίν, έτάτμιχιν, έτάτμιχίν, Βεχιμί, Βεχιμί, ζε-
κατωρ, ζεκατωρ, χεά Αμιχίν, θακί, ταγιαλίν, έλετζελούς, έλσαχοι I τζηλοϋ, έλβα-
χάνου, γιασεήτ μεταταρούμ".

Γράψον και τόν παρόντα βεΰκον είς μολυβδένιον δακτυλίδιον νά τό φορής
διά νά μήν πάθης κακόν. Χαλάει και στοιχεΐον. τζιάν κορί.
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£

Διά νά χαλάσης στοιχειον, καθώς λέγεις, διάβασον τά παρόντα ονόματα
1001 καί τά παρόντα 72 "τεβορτιά, ματοριά, σάλ σά πιά" τόν 7 ΤΙ λα Ζαχορ,
Τιαχορ, ήνά, Όρονιά, ραδιάμο, άφικής, άφυνές.
Όπισθεν είναι καί οί δύο σφαιραι, πρός χρήσιν.

ê ec 2-
Û
/ 4



254

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

405Γ
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Τέλος τών μεγάλων σφραγίδων τοΰ σοφωτάτου Σολομών, όπου έκ Θεοΰ έλα-
βε τήν σοφίαν και τά έγραψε πρός χρήσιν τοΰ άνθρωπίνου γένους, ώς καθώς καί
τοΰ Λέων σοφοΰ καί προφήτου Ίσδρά καί σοφοΰ Μέγα Πυθαγόρου. Οί κύκλοι
τών άνωθεν σφραγίδων νά είναι πάντοτες μέ δύο κύκλους396. Οί κύκλοι μαΰροι,
5 οί δέ μέσα μέ μόσχον, κρόκον, ροδόσταμον καί μόσχον καθαρόν νά γράφωνται
πάντοτες καί μέ καθαριότητα μεγάλην καί μέ νηστείαν, διά νά σας βοηθεΐ. Ή
407ν άνωθεν χάρις τοΰ Χριστοΰ καί Θεοΰ I δοθήσεται τοις σοφοΐς καί προφήταις, πρό
Χριστοΰ καί μετά Χριστού. Άλλά πρό Χριστοΰ έγιναν αί μεγάλαι άστρονομίαι
καί προφητεΐαι καί όχι μετά Χριστοΰ. Ή βίβλος ταύτη περιέχει μέσα μεγάλας
10 άστρονομικάς καί σοφικάς ερμηνείας καί προφητικάς, έρμηνείας δέ πολλάς καί
ώφελιμώτατες είς άσθενεΐς καί είς θησαυρούς καί άστρονομικάς έρμηνείας. I

408Γ Διά νά σέ έλθουν τρία εύμορφα κοράσια, ήγουν κορίτσια, τό μεσονύκτιον
κατά φαντασίαν397: Έάν θέλης νά πάρης δακτυλίδι διά νά κάμης δ,τι θέλεις καί
15 νά είσαι άφανής, πήγαινε ήμέραν Πέμπτην τό πουρνό είς μίαν έκκλησίαν καί
όλην τήν ήμέραν στάσου νηστικός καί παστρικός άπό κάθε άμαρτίαν καί, άφοΰ
νυκτώση, πήγαινε είς τό σπίτιόν σου καί έχε καινούργιον παστρικόν κρεββάτι
καί βάλε καί τράπεζαν έμπροσθεν είς τό κρεββάτι σου μέ άσπρον καινούργιον
μανδήλι. Βάλε καί τρία ποτήρια έπάνω καί τρεις γαράφες γεμάτες κρασί καί
20 τρία ψωμιά κρίθινα καί τρία μαχαίρια καινούργια, άσπρομάνικα, καί τότε κά-
408ν πνισε μέ εύμορφα θυμιάματα ύποκάτω τής τάβλας. Έπειτα σύρε είς τό I κρεβ-
βάτι νά κοιμηθής. Πριν δμως ύπάγης, είπέ τοΰτο: "Ή χάρις τοΰ άγιου Πνεύμα-
τος νά είναι μέ ήμάς, τοΰ οποίου ή παρθένος τών παρθένων ήτον έγγαστρωμέ-
νη καί μετά τοΰ άγιου άγγέλου χαιρετημένη καί ό λόγος σάρξ έγένετο". Έπει-
25 τα είπέ τόν ψαλμόν "ό Θεός είς τήν βοήθειάν μου, πρόσχες" καί είπέ καί "τοΰ
Κυρίου ή γή, τό δόξα Πατρί". Έπειτα κάμε τόν σταυρόν σου είς τό πρόσωπον
σου καί είπέ "φύγετε όλαι αί έναντίαι μερίδες καί πονηρά κόμματα, όρκίζω σας,
ό λέων έκ τής γενεάς τοΰ 'Ιούδα, τής ρίζης τοΰ Δαυίδ, άλληλούϊα". "Επειτα λέ-
γε ταύτην τήν εύχήν "Κύριε Ίησοΰ Χριστέ τοΰ ζώντος υίέ καί λόγε τοΰ Θεού,
409Γ παρακαλώ τήν χάριν σου νά μέ άνοιξης τό πρόσωπον σου καί τά I έλέη σου είς
έμέ. 'Εσέ παρακαλώ, έσέ κράζω μέ τάς ικεσίας μου. Είσάκουσόν με, Κύριε,
καθώς ήξιώθη ό Μωϋσής τοΰ άγιου Πνεύματος, ούτως άξίωσόν με ούρανοΰ,
άγιε άγιων, ίνα μένης μέ ήμάς, τό άλφα καί τό ώμέγα, ή άρχή καί τό τέλος, είς τό
όνομα τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ άγιου Πνεύματος, νΰν καί αεί καί είς
35 τούς αιώνας τών αιώνων, άμήν". Καί τότε άρχιζε νά κοιμηθής γυρίζοντας έδώθεν
καί έκεΐθεν τοΰ κρεββατίου σου ερετου ειτε κρειτον κτα κρειτον εχοντους ιτε ιθες
λιβορ ψάλατε τό φούμισμα τοΰ Θεοΰ παντοκράτορος νά μετατρέψη τιν μοσεα τιν
ταλμονος ταρμουκρον ιπεν μουρε ιτακριτιν ελόγους ιτε ιλιος λιβορ, ψάλατε τό
409ν φούμισμα τοΰ Θεοΰ παντοκράτορος νά μετατρέψετε I μοσεα τιν ταλμους ταρμου-
40 κρον ιτε μιρελουτρειτε λουβαρι μίτος ιτε ιμαρτορ ιτε λαντορ, κακτορκου ιτε ιπαρι-
τιτζο βετσεϊουνι σαρκιτας ισκετ τοΰτο τό φουμιστόν αδονα κιτου τριτζιμπουσις
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όπου τό οριορικα, καμιτολ ιντε μιτρισαουν τζουρια ζωσα ουρουήλ ιτεουρια..., νά
έλθητε είς τούτο τό κράξιμόν μου, άμήν. Και τότε θέλεις ίδή νά έλθουν τρεις εΰμορ-
φες κορασίδες μέ άγγελικήν όψιν γύρω τής τραπέζης νά φάγουν και νά πιουν.
"Επειτα νά λέγουν άνάμεσόν τους, τί χάριν νά έχη έκεΐνος, οπού μας έκαμε τούτο
τό καλόν. Τότε παίζουν τό ζάρι είς τήν μέσην τους και οποίαν πέση τό I ζάρι, εκεί- 410Γ
νην σέ δίδουν αί άλλαι δύο. Και έτσι, άφού παίξουν τό ζάρι, έρχεται είς τήν μι-
κρότερην τό ζάρι και σού τήν δίδουν και θέλεις τήν έχη έως τό μεσονύκτιον νά κοι-
μηθή μαζί σου και θέλει σέ δώση ένα δακτυλίδι άκριβό νά τό φορής και νά μήν
φαίνεσαι και φύλαξέ το πολλά άκριβά, και όταν θέλης, βάλε το και σΰρε είς τό 10
κρεββάτι σου μέ τήν κανδήλαν σου άναμμένην και μέ τήν λαμπάδα τών Φωτών
και άναψον αύτά έκεΐ είς τό κρεββάτι σου και πάντοτε έρχεται ή κόρη.

Παραγγελία γενική.
Όταν θέλης ώς μαΐστωρ νά κάμης τί πρέπει, νά είσαι καθαρός, νά πλυθής
μέ γλυκόν νερόν και ενώ πλύνεσαι νά λέγης: "'Επί πλεΐον I πλΰνον με, Κύριε, 410ν
άπό τές άνομίες μου και άπό τές άμαρτίες μου καθάρισόν με...". Νά ένδυθής
ιμάτια λευκά άπό λινόν, νά έγκρατευθής άπό πάσαν τρυφήν πρωτύτερα, τόσες
ημέρες, όσες άπαιτεΐ ή πράξις σου398. 'Ενώ ένδύνεσαι τό ίμάτιον, νά είπής τήν
άκόλουθον εύχήν: "άγκο, άγκόρ! άμακόρ, άμιδές, θεοδονίας! άνιτόρ. Διά τής
άξιότητος τών άγγέλων σου τών άγιων θέλω ένδυθή, Κύριε, τής σωτηρίας τό 20
ένδυμα, όπως, όπερ ζητώ, δυνηθώ έκτελέσαι διά τό ύπεράγιον όνομα τού Άδω-
ναΐ, τοΰ όποιου ή βασιλεία διαμένει είς αιώνας αιώνων, άμήν".

Άφού πλυθής και ένδυθής, έχε άφόριον πήλινον άγγεΐον, διά νά βάλης τό
κάπνισμα τοΰ κάθε πλανήτου και νά I διαβάζης τήν γενικήν ταύτην εύχήν τοΰ 41Γ
καπνίσματος: "Ό Θεός 'Αβραάμ, ό Θεός 'Ισαάκ, ό Θεός 'Ιακώβ, εύλόγησον τά 25
εί'δη τών πλασμάτων τούτων, διά νά άποκτήσουν δύναμιν και άρετήν αί εύωδί-
αι αύτών. Νά μή είσχωρέση ήθελεν είς αύτά ούτε ό ύπεναντίος, ούτε κανέν είδος
φαντάσματος διά τού Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού, τοΰ υιού σου, όστις ζής και
βασιλεύεις είς πάντας τούς αιώνας τών αιώνων, άμήν".

30

Έτερον είς κεφαλόπονον
Είς κεφαλόπονον γράψε είς χαρτί και βάστα τες είς τό κεφάλι σου. "Εις τό
όνομα τοΰ Πατρός και τού Υιού και τοΰ άγιου Πνεύματος, νΰν και άεί και είς
τούς αιώνας τών αιώνων, άμήν. I

) 411ν

### # # =

ι fa. fo- (fa,

# #

. fa ça. fa fa



260

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

.) j. Ό Κύριος ημών Ίησοΰς Χριστός καί ή πάναγνος αύτού μήτηρ,

m

(Γα 5C{, κεφαλή αύτοΰ ούκ έπόνεσεν ούδέ κατεβασία είσηλθεν είς αύτόν
εν ονόματι τοΰ Πατρός καί τοΰ Υιού καί τοΰ άγιου Πνεύματος, νΰν καί αεί καί
είς τούς αιώνας τών αιώνων άμήν στμκλοστμνμτφβ θεοΰ άμήν. Έξαιρέ-
τως τής Παναγίας άχράντου, ύπερευλογημένης, ένδοξου δεσποίνης ήμών Θεο-
τόκου καί άευταρθένου Μαρίας" καί τό όνομα τοΰ άνθρώπου ή γυναικός"399.

Διά σεληνιασμένον καί πνευμάτων I πονηρών φυλακτήριον καί τοΰ πολέμου.
Γράψον τήν σφραγίδα τοΰ Σολομώντος καί τοΰ 'Αριστοτέλους400 καί τάς χαρα-
κτήρας είς άγέννητον χαρτί καί βάστα έπάνω σου καί δέν φοβάσαι νά πάθης κα-
κόν. Γράψε ταΰτα μέ κιννάβαριν, ζαφοράν, μόσχον καί ροδόσταμον

Μ

ypcf

Ιΰΐκ

Is ifjêr ° Χριστός μεθ' ήμών εστίν στ, μ, ν κ λ στ μ ν μ τ φ β θ θοΰ μεθ' ήμών ό
' Θεός, γνώτε έθνη καί ήττάσθε ότι μεθ' ήμών ό Θεός. Κύριε, υιέ Τησοΰ

36 ηη

Χριστέ, βοήθησον τόν δοΰλον σου (δείνα). Αγιοι άγγελοι

βοηθήσετέ τον τόν δοΰλον τοΰ Θεοϋ (δείνα) άπό παντός κακού καί f-fijl
άπό πάσαν άσθένειαν καί πνευμάτων πονηρών.

Ψ

Vi

1 μήτε cod. 2 είσηλθεν: ώς ήλθεν cod.



ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

261

Νά κάμνης χαρτί 1"κυόνος καθώς στό άρι,στερόν σου ποδάρι καί βάστα το
καί πάσα χρονιά τών Φωτών ήμέρα νά λέγης: "βαπτίζω ool· πλάσμα καί κτήμα
τοΰ κΰονες τοΰ άγεννήτου είς τό όνομα τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ άγι-
ου Πνεύματος, νΰν καί άεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων άμήν...". I

Έτούτην τή βούλλα νά τήν βάλης είς τήν μέσην τοΰ I θησαυροΰ νά μείνη μιά 413¥
βραδινιά. "Υστερον νά στοχασθής καλά νά μήν τήν έβγάλης άπ' έκεΐ έως νά
βρεθή ό θησαυρός καί νά τές γράφης μέ ζαφορά καί μελάνη καί μόσχον καί μέ
ροδόσταμον καί νά προσέχης νά τις γράφης καθαρά, καλύτερα άπ' δ,τι είναι
όπισθεν έννοώ. Είς θάνατον, φορές 1000 Κελεούμ μεάζ, άΐ, άλήλ, καΐ καρί,
άππέν, βεφίλ κιάμετη σεφιάν, παράχ, έντικά Γαερχαμεράχ, έμην, έζήρνα μηνέ- 10
ναφ.

Τέλος. 5
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Αύτη είναι ή βούλλα τής εύχής οπου είναι όπισθεν, οπου θά τήν έβάζης I τήν
Παρασκευή τό βράδυ είς τήν μέσην τοΰ θησαυρού.

Ιδού ή εύχή τής Αφροδίτης
"Κύριε, Θεέ τών δυνάμεων καί πάσης κτίσεως δημιουργός, ό τών ούρανών
καί έπουρανίων τεχνίτης, ό μακάριος καί ό διαμένων, έν φ εύλογώ, προσκυνώ
τήν ύπεράγαθον βασιλείαν σου. Είς γάρ ύπάρχων ύγιαρχών καί τό τέλος καί σέ
ύπακούγει πάν κτίσμα όρατόν καί άόρατον καί ιδίως ή βασιλεία σου. Δός ήμΐν
χάριν καί ύπόκλινε τόν άγιον πλανήτην, τήν Αφροδίτην, έν ταύτη μου τή γραφή
καί σοι έπακολουθήσει, Ιήμιπος στά τών όρέξεών μου ένθυμήματα άναφάνισον
έν τω παρόντι αίώνι. Όρκίζω σε, Αφροδίτη, είς τόν άκοίμητον όφθαλμόν καί είς



263 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

τήν αύτοΰ σοφίαν, τήν άΐδιον μένουσαν, τοΰ παντουργοΰ Θεοΰ ήμών. Όρκίζω σέ,
Άφροδίτη, έκλαμπρη και ωραιότατη, είς ταΰτα σου τά ονόματα: Ίκολασιά, κνα-
ριοί, μιούναδά, σοβαδα, μαλασή, άφροδισόν, ήμελιώ, λιματοπη, έθελας τιώ, μα-
χλό, σανολασκά, προβατόθ, λιμαμέτριώ, πογόστολε, βασσαραδψ κηταριώ. Όρκί-
ζω σέ, Αφροδίτη, μετά τής δυνάμεώς σου, I ινα ένεργήσης τήν δουλειάν ταύτην, 415Γ
έν φ έπιχειριζόμεθα είς εύτυχίαν, άμήν, άμήν"401. Πρώτα νά διαβάζης τήν εύχήν,
ύστερον νά βάλης τήν βούλλαν είς τήν μέσην τοΰ θησαυρού, δεμένη μέ κόκκινο
μετάξι είς έν καλάμι402. Και νά τήν θέσης μιά Παρασκευή βράδυ, νά τήν γράψης
μέ κόκκινην μπογιά, ήγουν μέ κιννάβαριν, ώς καθώς έρμηνεύει είς όλα ή τέχνη.

Τέλος. 10

Γράψον αύτά τά γράμματα έπάνω είς τό μαχαίρι τής τέχνης403, τρίτη ώρα
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Αΰτάς τάς δύο βούλλας νά τάς γράψης είς τές πρώτες τής Σελήνης καί δ,τι
θέλεις ενεργούν καί διά όφελος καί διά θάλασσα. Νά τις γράφης Πέμπτην ήμέ-
ραν μέ κιννάβαριν καί αύτά τά στοιχεία έδώ καί άνωθεν:

^ffî-lf ι

Τέλος.

Αύτά είναι διά έχθρούς, διά μάτια κακά καί διά νά δέσης γλώσσες τών
5 κακών άνθρώπων. Νά τό βάλης είς τόπους δπου είναι οί έχθροί σου. Αν ίσως
καί έχης καί κανέναν έχθρόν, νά τό βάλης είς τήν πόρτα του. 'Ιδού:

416Γ

φ ^ - '
enPfrrw\ '

''ücmlßß

(γράφε τές δύο σφραγίς μαζί μέ τά σημεία).
Τέλος.

416ν Ετούτα τά γράμματα διά έμπόριον καί ταξίδια καί τό όνομα τό έδικόν σου
10 καί τής μητρός σου είς τάς δέκα τρεις τής Σελήνης άκριβώς.
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if fc II I ΤΤΤ
V)i)

Τέλος.

Είς σεληνιασμένον δίνεις τό άνωθεν και I τό βαστάζει είς τόν τράχηλόν του 417Γ
και, πρώτα ό Θεός, ίάται. Γράψον αύτό μέ κιννάβαριν, μόσχον, κρόκον και
ροδόσταμον, και είς άνδρόγυνον όπου είναι δεμένον και λύεται404. Γράφε
καλώς. 5
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Γραφτείς τρία (3) χαρτιά: τό ένα στό προσκέφαλον, τό άλλο στή μέση, τό
άλλο ύποκάτω μέ κόκκινον μελάνι, κιννάβαριν καί ζαφορά καί μόσχον <καί>
ροδόσταμον.

Ή άντικρυ είναι ή ούράνια σφαίρα (δικά της καί όπισθεν).

ΧΖ> Co
λ ώ

418Γ

Αύτήν τήν ούράνιον σφαίρα τού Σολομώντος. Νά είπής τό "μακάριος άνήρ" 418ν
δλον τρεις (3) φορές καί νά τήν βάλης δπου θέλεις, καί άν είναι καί πόρτα, κά-
με τρεις βούλλες καί βάλτες είς τήν πόρτα καί άνοίγει. Γράφε καλώς.
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(μέ τά γράμματα όπισθεν είναι ή βούλλα γεγραμμένη)

Αύτη ή αντίκρυ βούλλα είναι τοϋ Σολομώντος καί έχει επτά (7) ένέργειες
μεγάλες, καί οπου I θέλεις ένεργά καί νά τήν βαστάς καθαρός άπό πάσαν άμαρ-
τίαν καί μέ καθαριότητα άπάνω σου. Ενεργεί καί είς ποταμούς, άν βρεθής, καί
νερόν, γράψε την καί βούτησέ την μέσα καί χάνεται τό νερόν καί περνάς405.
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Τέλος τής άνωθεν σφαίρας.

Αυτές τές χαρακτήρες τις γράφεις και τις βάζεις είς τό μαξιλάρι σου ύπο- 419ν
κάτω και βλέπεις είς τόν ΰπνον σου ο,τι θέλεις. Νά είσαι καθαρός.
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420Γ

- LUDy-tfCc^ OL XtcVO.

r

Έάν θέ νά πάς είς κρίσιν, νά τις έπαίρνης έπάνω σου.

Τέλος. I

10

Αυτό είναι <τό> φυλακτήριον του σο-
φού Σολομώντος. Νά τό γράψης είς
τήν ωραν τοΰ Αρη και, άν έχη τό χαρ-
τί μέσα ευχή τοΰ Αρη, νά τήν δια-
βάσης άπάνω είς τό φυλακτήριον, και
νά γραφτή είς άγέννητο χαρτί μέ τήν
όπισθεν βούλλα. Γράφε καλώς μέ μό-
σχον, κιννάβαριν, ροδόσταμον.
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Τέλος. I

Διά ανθρωπον νά μήν τόν πιάνΐ] τό μάτι406, γράψον αύτά καί τό όνομά του
καί τής μητρός του.

't-
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Τέλος αύτοΰ.

Περί άνοίξεως τοΰ νοΰ τοΰ
άνθρώπου: Γράψον τά έμπρο-
σθεν ήμέρα Κυριακή μετά κιν-
ναβάρεως, νά μήν σέ ίδή τινάς,
κρυφίως, καί καΰσον καί πότι-
σον μετά οίνου καθαροΰ καί θέ-
λεις ίδή τί γνωστικόν θέλει νά
γένη.

Τέλος. I
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Εστίν διά παντός κακοΰ συναντήματος και διά αύθεντάδων και διά εχθρών 42Ρ
και γράψον αύτήν μετά κινναβάρεως και εσται πολλά ώφέλιμος είς πάν έργον,
βαστώντας την έπάνω σου.

Τέλος.
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Τέλος.

Ή αντικρινή σφραγίς ή άνωθεν: Άπό αυτές τές σφραγίς, ήγουν βοϋλλες, νά
γράψης τέσσαρας. Νά τις βάλης είς τέσσαρες μεριές καί σάν άγάς τήν βαστάς
έπάνω σου καί δέν φοβάσαι καί ένεργά είς τους εχθρούς σου καί νά τήν γράφης
είς πάσαν Τρίτη καί νά τήν βάλης νά τήν διασκελοΰν407 καί σέ άγαπούν. Τέλος.

Αυτά τά γράμματα είναι διά πανούκλα, διά λοιμική καί διά κάθεν άρρω-
στίαν καί άκόμης ένεργοϋν καί διά θερμασίαν. Νά τά γράφης, νά τά βαστάς
έπάνω σου καί δέν φοβάσαι διά τίποτες. Ιδού.
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Τέλος και αύτά.



276

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Ή όπισθεν βούλλα ενεργά και νά γράψης δύο βοΰλλες μέ κιννάβαρι, ζαφο-
423ν ρά, ροδόσταμο, I μόσχον. Νά κάνης τήν μελάνην, νά πάρης λιβάνι και μπουχού-
ρι, νά τές καπνίσης και έτσι ένεργούν. Και νά διαβάσης τόν ψαλμόν "δίκασον,
Κύριε, τούς άδικοΰντας με" λδ.
5 Τέλος.

Τέλος τής σφραγΐδος.

424r Διά νά κάμης κακόν άνθρώπου, γράψε τά κάτωθεν και βάνε τα είς τήν πόρ-
τα του και τό όνομά του και τής μητρός του.
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Τέλος καί αύτό.

Περί κορασίδα οπου δέν έχει τύχη ή ριζικόν, γράψε τό όνομά της καί της μη-
τέρας της I καί τόν άνθρωπον όπου θέλει νά πάρη εκείνη καί τής μητρός του μέ 424ν
τις χαρακτήρες έτούτες νά τάς βαστάγη είς τό δεξιόν της αγκώνα.

ΤΠΓ-Xxyfft

Τέλος.

5
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Είς φυλακωμένον άνθρωπον: γράψον αύτά τά ονόματα καί δώσε τοϋ φυ-
λακωμένου νά τά βαστά: "λελτι έλ τιέλ μέχτιχαέλ νέχελ τάς τιέλ, ουχτιτιέχ, φε-
χτιέλ, έξαχελ, τετιέλ, λελ ζεχτετιέλ" καί έβγαίνει άμέσως.

Περί πόνον γονάτου: νά γράψης τό I Σάββατον πρωΐ, ώρα πρώτη της ήμέ-
ρας, δταν έβγαίνη ό ήλιος, είς χαρτί καθαρόν καί τό δένει έπάνω είς τό γόνατο
του όπου πονεΐ καί θεραπεύεται. 'Ιδού οί χαρακτήρες:

"Ετερον, νά σέ φοβοϋνται: Λάβε άπό νυκτερίδας αίμα καί γράψε τά ονόμα-
τα καί βάστα τα έπάνω σου, είς τήν κεφαλήν σου, καί νά είσαι πολλά καθαρός:

Νά άποκοιμήσης άνθρώπους: Γράψε τά άκόλουθα καί βάλε νά τά διασκελί-
σουν καί μελέτησε όσες ώρες θέλεις νά κοιμηθοϋν, διάβασε δέ καί τόν ψαλμόν
I έκατόν είκοσι έξ (126), έπάνω εις τό χώμα νεκροΰ408 καί ράντισον είς τήν πόρ-
τα του, στό κατώφλιό του, καί γράψε τάς χαρακτήρας είς κερί νεκρού, οπού τόν
έξοδιάζουν είς τήν έκκλησίαν καί έπειτα κάμε το κοντόφτενον καί γράψε τάς
χαρακτήρας έπάνω. 'Ιδού:

Τέλος. 5
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Έτερον νά σέ φοβούνται μικροί τε και μεγάλοι: Γράψε είς άγέννητον χαρτί
τές άνωθεν χαρακτήρες καί βάστα τις I έπάνω σου. Ιδού:

Τέλος.

Νά μήν φοβάσαι ούτε σπαθί ούτε μαχαίρι ούτε κοντάρι: Γράψε τά ονόματα
μέ κιννάβαρι καί μόσχον, κρόκον, ροδόσταμον καί φόραγε τό φυλακτάρι έπά-
νω σου, νά είσαι καθαρός, είς τόν τράχηλόν σου. Ιδού τά ονόματα: "άθριήλ,
γαυδιήλ, σεαβιήλ καί γαβιέλ, σαδριέλ, κεσεβριέλ".

Φ ûi-jJÎ»

Τέλος.

Φυλακτήριον τοΰ προφήτου Δανιήλ: Γράψον είς μαβί21* χαρτί τις όπισθεν
χαρακτήρες καί έχεις μεγάλην ώφέλειαν. I
Ιδού οί χαρακτήρες:

Τέλος.

Είς άνθρωπον όπού θά φύγη ή κλέπτην, νά τόν γυρίσης οπίσω: "Επαρον τό
κεραμίδι καινούργιον καί γράψε τό όνομα τού άνθρώπου άνάποδα καί τις χα-
ραχτήρες έπάνω. Νά τό βάλης είς τήν πυροστιά έπάνω νά καίγεται, καί στρέφει
οπίσω.
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ieeee

Τέλος.

Όμοιον, όταν φύγη ό άνθρωπος, νά τόν στρέψης οπίσω. Έπαρε καινούρ-
γιον πέταλον καί γράψε τούς κάτωθεν χαραχτήρας καί τό όνομά του άνάποδα
427r I καί βάλε τό πέταλον είς τήν πυροστιάν νά καίγεται, καί γυρίζει οπίσω. Ιδού:

5 Τέλος.

Εις κεφαλόπονον νά γράψης τήν ύστερην Πέμπτην τής Σελήνης, νά τά βα-
στάς είς τό κεφάλι σου: στμκλστμμτφβθεουα να.

Φυλακτήρων τού Άγιου Γεωργίου πρός ζήλον καί φθόνον δν "ΓΙδαμέν
κρουκει δύναμιν είδέ μόνος ό Κύριος, ό Θεός, ό παντοκράτωρ καί κυβερνών
άγιος καί δεδοξασμένος ύπάρχει είς τούς αιώνας, άμήν. Γράψε τα είς άγέννητο
χαρτί καί βάστα τα είς τόν τράχηλόν σου μέ τις χαρακτήρες.

9 Α

Τέλος. I

42Τ Είς άνδρόγυνον όπου δέν κάνει παιδί. 'Άς βαστά τές κάτωθεν χαρακτή-
ρες409 νά μήν τό ήξεύρη κανείς, καί δοκίμασέ το είς δένδρον όπου δέν κάνει

15

καρπόν, νά θαυμάσης. Είς τήν ρίζαν τό βάνεις. Ιδού.

ff63 wΰυ

Τέλος.

ις. Ισου. Ω
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Εις τάς είκοσι εξ τής Σελήνης (26) έπαρε τής αλεπούς τήν καρδίαν καί τοϋ
κοράκου τόν μυαλόν, νά τά βαστάς έπάνω σου καί είσαι άφανής. Διαβάζεις καί
τόν ψαλμόν είκοσι δύο (22) "Κύριος ποιμαίνει με καί ούδέν με ύστερήσει".

Τέλος.

Φυλακτήριον Μωϋσέως καί 'Ααρών: ήλθεν είς τό όρος τοϋ Σινά, τόν λύκον 5
έδεσαν καί τόν λέων έχαλίνωσαν ούτως δέσον, σιδέρωσον τάς γλώσσας τών
έπιλαλούντων μου κακά, κατά τοϋ δούλου σου (δείνα), άγιοι πάντες άπό περά-
των έως περάτων τής οικουμένης, βοήθησε μοι, τόν δοϋλον σου (δείνα) τόν έχο-
ντα τό φυλακτήριον I τοϋτο καί φύλαξέ με τόν δοϋλον σου (δείνα) καί έάν είς 428Τ
πόλεμον εύρεθή, ού μή φοβηθή ούτε σπαθί, ούτε μαχαίρα ούτε κοντάρι ούτε 10
φωτιά, ούτε άλλο δπλον, άλλά νά βγαίνη μετά τιμής. 'Ιδού:

νά τό βαστά στόν τράχηλόν του.

Τέλος.

Παντί βούλλα είς κρίσιν παντής λογής καί νά ήξεύρης πώς τά μέσα τής
βούλλας νά τά γράφης μέ κιννάβαριν καί τόν κύκλον μέ μαύρο μελάνι. Καί θά 15
κόψης τό κονδύλι ήμέρα Δευτέρα μέ μαχαίρι μαυρομάνικον. Καί νά είναι σκε-
πασμένος ό ήλιος, ήγουν συγνεφιά, καί τήν ώραν δπου θά τό γράφης.

Ή δευτέρα είναι διά πόλεμον, νά τήν έγράψης ήμέραν Σάββατον, άνατείλα- 428ν
ντος τοϋ ηλίου, είς άγέννητο χαρτί καί μέ μόσχον καί κρόκον. Νά είσαι παστρι-
κός, καθαρός. Βλέπε καλά νά μήν κάνης λάθος τίποτις. 20
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Τέλος.

Ή τρίτη είναι διά μάλι, ήγουν διά θησαυρόν. Νά τήν γράψης ήμέραν Κυ-
ριακήν, είς τάς έξ (6) ώρας τής ήμέρας, είς αΰξησιν σελήνης, μέ αίμα τής όρνι-
θας. Νά τήν έσφάξης μέ καλάμι410 τήν αύτήν ώραν είς έκεινον δπου θέλεις νά
γράψης καί νά βάλης κάρβουνα τρία (3) καί άνθη καλάμου καί γράψε δ,τι θέ-
λεις <καί> γίνεται.

Τέλος. I

429Γ Ή τετάρτη είναι νά μήν φοβάσαι μαγείαν καί φαρμάκι άπό έχθρούς. Γράψε
τήν ήμέραν Δευτέρα, ώρα έβδόμην (7), μέ κιννάβαριν καί κρόκον καί γάλα γυ-
10 ναικός καί ού φοβάσαι. Ιδού:

Ή πέμπτη: έκεΐνος όπου τήν βαστάζει, άστραπήν δέν φοβάται. Γράψον μέ
ύδωρ καθαρόν καί κάρβουνα άπό συκαμινέα.

Ή έκτη: ό βαστάζων ού φοβάται ποταμούς. Γράψον είς μολύβι, νά τό κοπα-
νίσης είς τό άμόνι, ημέρα Κυριακή, καί νά τήν έγράψης μέ πέννα σιδερένιαν411
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καί γράφεις: "ώς άνοιξεν ό Μωϋσής τήν Έρυθράν θάλασσαν μέ τήν ράβδον
του, οΰτως νά άνοιξη καί αύτός ό ποταμός νά περάσω". Τριγύρω είς τήν βούλ-
λαν τά γράφτεις, τριγύρω στήν βούλλα δσα θά πής.

Ή έβδομη: Γράψον αύτήν είς τό σίδερον μέ πέννα σιδερένιαν καί ό βαστά- 429ν

Τέλος.

Ή ογδόη: Ό βαστάζων αύτήν δέν φοβείται πνεύμα πονηρόν. Γράψε αύτήν
εις χάλκωμα καί νά μήν φοβάσαι.

Ή ενάτη καί ή δεκάτη μίαν ένέργειαν έχουν καί οί δύο: τής φωτιάς. Νά τις 10
γράψης μέ αιμα προβάτου καί πουλιοϋ τής όρνιθας, ήμέρα Κυριακή, ώρα πρώ-
την, καί ού φοβάσαι φωτιάν.
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10

430ν

15

430Γ

Ή ένδεκάτη είναι διά τούς εχθρούς: Γράψε μέ κιννάβαριν καί άνθη καλα-
μιοϋ, μέ μόσχον, καί γράψον αύτήν είς τήν ώρα τοΰ 'Άρη. "Πρόφθασον Μιχαήλ,
άπόστρεψον αύτούς I Γαβριήλ και Ούρρουήλ, έμπόδισον Ραφαήλ, κράτησον.
Γεννηθήτω ή οδός αύτών σκότος καί μαΰρον νέφος καί ολίσθημα καί ό άγγελος
Κυρίου καταδιώκειν αύτούς, ποταμός άπέραστος, άς βάδιση άδιάλειφτος ό
Χριστός καί ή μητέρα του, μετά πάντων τών άγιων, ας είναι είς έμπόδιον αύτών
κτδ: σ χ σ . χ . π . ελ . ε. κ . ι. λ . ι. κλ. ψ. χ. χ.

Τέλος.

Περί ζήτημα. Έάν θέλης νά κάμης κανένα ζήτημα κανενός άρχόντου, γρά-
ψον είς άγέννητο χαρτί412 τις κάτωθεν χαραχτήρες καί δέσε τας είς τό δεξιόν
σου χέρι. Ιδού.

Τέλος.

Περί δρώμπικος. Είς δρωμπικιασμένον γράψον έπάνω είς καλάγι, τό κάνεις
ώσάν I ζωνάρι καί ζώνεις τόν άρρωστον καί είς έξ (6) ήμέρας γίνεται καλά. Καί
<άν> θέλης, κάμε δοκιμή: χαράκωσε τό καλάγι μέ τό μαχαίρι καί γράψε τές χα-
ραχτήρες καί ζώσε έναν δένδρον καί πάγαινε μετά έξ (6) ήμέρας καίτό βρίσκεις
ξερόν.
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Τέλος.

Διά νά κάμης άνθρωπον νά χάση τόν νουν του, νά γένη τρελός: "Επαρε
D λ7 ' ξέρανε τον καί, οπόταν θέλης νά ταΐσης ή νά ποτίσης

κανέναν, τρίψε τον, κάμε τον σκόνην καί πότισον αύτόν μέ νερόν ή I μέ κρασί 431Γ
καί χάνει τόν νουν του, βεβαιότατον καί άληθινόν, άλλά ή άμαρτία άς είναι είς 5
τόν λαιμόν του, εξόν νά σού είναι μέγας έχθρός σου.

Τέλος.

Περί τοϋ μαχαιριού της τέχνης. Νά εϋρης μαχαίριον όπου νά έχη θανατώσει
άνθρωπον. Κλέψον αύτό. Πήγαινε είς τόν μάστορα νά τό κάμης μαχαίρι. Είς
τήν πρώτην ώραν τής Τρίτης διαβάζεις τήν εύχήν τοΰ 'Άρη καί, όταν τό σβήσης, 10
νά γράψης μέ τής πλατομαντήλας τόν ζωμόν. "Επειτα γράψον τά κάτωθεν ονό-
ματα είς τό μαχαίρι μέ βελόνι καινούργιον: "ραχώρ, ραδιάμ, ώινά, άρωνί, ώφι-
νέ, άφιώς"413.

Τό άλλο μέρος: ουτα πνούντ. χώζή. Ίανιάκ . δαλιή . άμπρά . νολιέλ . σίαδ,
άδιχίλ. τζανικ . άλισήμ. 15

Περί κοντυλίου τής τέχνης.

"Επαρον τό άνωθεν μαχαίριον, πήγαινε είς άνυδρους I καλαμιώνας. Πρώτον 43Γ
διάβασε τάς εύχάς τοϋ κάθε πλανήτου καί πιάσον μέ τό άριστερόν σου χέρι τά
κονδύλια καί μέ τό δεξιόν τό μαχαίριον. Τραβώντας νά τό κόψης λέγε τά έξής:
"Άδωναΐ, έλωΐ, Σαβαώθ, τετραγραμμάτον, άγιοι άγγελοι τών έφτά (7) πλα- 20
νητών, χαριτώσετε τά κονδύλια ταϋτα, νά είναι εύτυχισμένα- είς ο,τι θέλω γρά-
ψω νά τελειώνη έν τω άμα". "Επειτα κόψε τα καί διόρθωσέ τα καί γράφε είς τήν
ώρα τοΰ κάθε πλανήτου.
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"Ετερον

Νά κάμης χαρτί άγέννητον. Πάρε τό μαχαιρών τής τέχνης καί εύρε ζώον
έγγαοτρωμένον, [οτι γενναίας είναι] τό καθ' έαυτοΰ τής τέχνης είναι πρόβατον,
'λάφι ή σκυλί άπ' ο,τι χρειάζεσαι, καί όταν τό σφάζης, λέγε τά έξής ονόματα:
432Γ "Σεηχέν, έλί, έλωΐ, ρωΐ, I έσωθεν, 'Εμμανουήλ"· καί όταν τό γδάρης, μήν τό
άφήσης κατά γής, ούτε νά άγγίξη καθόλου, έπαρε τό δέρμα του, πήγαινε είς
νερόν τρεχάμενον414 καί, δταν τό πλένης, λέγε τά έξής ονόματα: "ρογκήλ, δα-
κτοήλ, έλωήλ, όριαάήλ. περιφαήλ, σαλακιήλ, τζιανική, κολυπαηλ, καθαρίσετε τό
παρόν άγέννητον χαρτί νά είναι ένεργητικόν είς δ,τι γράψω". "Επειτα έπαρε
10 ένα τσουκάλι καινούργιον, άφόριον, καί βάλε τό τομάρι μέσα, βάλε καί άσβέ-
στην μέσα καί λέγε τά έξής: "έρλώ, άχών, βάρχανών, έλί, έλιών, τό άτίμητον καί
μέγα όνομα τοΰ μεγάλου βασιλέως, άγω τό παρόν άγέννητον, καθαρόν". 'Αφού
έργασθή, έπαρον καί πήγαινε πλύνε το καί στέγνωσον είς τόν ήλιον καί, άφοΰ
432Τ στέγνωση, I γράψε είς τήν ώραν τοΰ Έρμή τάς έξής χαραχτήρας τριγύρω είς τόν
15 λαιμόν τοΰ δέρματος καί είς αύτό γράφε ο,τι θέλεις.

Τέλος.

Περί αίματος πτηνών καί ζφων, πετεινών καί κάθε άλλου δπου χρησιμεύει
είς τήν τέχνην. Όταν τό σφάζης μέ τό μαχαίρι, λέγε τά έξής: "Άλακατζέλ, λιμέτ,
σάνταΐ, Θεόφιλος, άλφαΐ, σαλβαΐ, παντοκράτωρ τής μεγάλης βουλής, είς τήν
20 βοηθείαν μου νά είναι κατευοδωμένο είς ο,τι θέλω πράξω καί γράψω415. I

433Γ Νά κάμης δακτυλίδιον. Έπαρε κερί παρθένον, πλάσον δακτυλίδιον καί τύ-
λιξον μέ χαρτί παρθένον καί γράψε είς τό χαρτί τά 12 δώδεκα ονόματα τοΰ
Θεοΰ καί, άν θέλης, κάμε το άπό μάλαμα, καί μέσα είς τήν πέτραν, ήγουν άπο-
κάτω τής πέτρας, βάλε τό χαρτίον μέ τά δώδεκα ονόματα (12), καί έπάνω στήν
25 πέτραν τά έξής θά γράψης: "λέων, Σαβαώθ, βιωνιαΐ, έλωΐ, άωά, Ίαώ, Ίασοΰ,
σουί, ώά, άενίου, Ίοΰ, Ίρώ". Καί όταν κάμης κάλεσμα, βάλε το είς τό χέρι σου
καί ο,τι θέλεις κάμνεις. Νά τό βαστάς έπάνω σου καί, δπου ύπάγεις, εύρίσκεις
πρόσωπον και κανείς δέν σοΰ άντιστέκεται. Νά τό γράψης καί νά τό κάμης ήμέ-
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Ιδού γράφομεν τήν εικόνα τοΰ όφιομίμητου αστέρος. Τό ένα κέντρον τοϋ
ουρανοί, όπου άστέρες δέν έχει, μόνον ένα όφιομίμητον, καθώς τόν βλέπεις μέ-
σα είς τά ζφδια μέ τούς οκτώ άνέμους.
Ερμηνείες

m.

όφιομιμήτου άστέρος, τί ένέργειες έχει, δπερ λέγεται δράκος ίστορισμένος416. 5
Ούτος ό παρών άστήρ είναι είς τήν ένάτην σφαϊραν τοϋ ούρανοϋ καί είναι ό
όφίομίμητος καί έχει ενέργειες τέσσαρας (4). Πρώτον μέν άνοίγει τό στόμα του
καί χασμουριέται καί δεύτερον τήν γλώσσα του σαλεύει καί σπαράσσει, τρίτον
τήν ούράν του διασείει, τέταρτον τήν μέσην του έπισκιρτά. 'Ιδού όπου γίνονται
έν τω αύτώ τέσσαρας (4) κινήσεις: Όταν τό στόμα I του άνοιξη καί χασμωθη, 434Γ
θανατικόν δηλοΐ έν όλψ τω κόσμω καί ή γή καταπιεί τά σώματα τών άνθρώπων.
Όταν ή γλώσσα του σπαράσση, συρτό σπαθί καί αίμα δηλοΐ καί πολέμους έν
δλω τω κόσμω, διότι καί σπαθώδης είναι ή γλώσσα του. Όταν τήν ούράν του
σείη, τότε λοιμόν σημαίνει έπί πάσαν τήν γήν. Καί πώς πρέπει νά ήμπορέσωμεν
νά γνωρίσωμεν δτι τά δώδεκα ζφδια είναι όμόγνωμά του; Καρκίνος: ' 15

Λέ<ων> ^ Σκορπιός cf- ' Αιγόκερως Ç/^ .

Τό λοιπόν θεώρει καλώς είς τάς 13 τοϋ Μαρτίου είς οποίον ζφδιον είναι ή
Σελήνη τήν ήμέραν έκείνην. Καί εάν εύρεθή ή Σελήνη είς τόν Καρκίνον, γίνωσκε
ότι έχασμώθη καί δηλοΐ θανατικόν είς όλον τόν κόσμον. Καί έάν εύρεθή είς τόν
Σκορπιόν ^^, τότε τήν ούράν του στοιβάζει ώς όφις· I έσται λ<ο>ιμός ισχυρός 434ν

είς όλον τόν κόσμον. Καί έάν εύρεθή είς τόν Λέοντα \ ή Σελήνη, γίνωσκε ότι
έσεισε τήν γλώσσα του ό όφις καί σημαίνει σπαθί έν

όλψ τω κόσμψ. Καί έάν εύρεθή ή Σελήνη είς τόν Αιγόκερων yL , τότε τήν μέ-
σην του έσκίρτησε ό όφις καί δηλοΐ σεισμόν μέγαν417 καί άφανισμόν. Καί θεώ-
ρει όπισθεν τήν σχάραν. Έχει τά 12 ζφδια καί είς όποιον ζφδιον περιπατεί ό 25
Ήλιος καί ή Σελήνη τήν καθεκάστην ήμέραν, καί ήξευρε δτι ή Σελήνη έχει δύο
ήμισυ ήμέρας καί ό Ήλιος δύο ήμισυ καί ώραν μίαν. Καί είς αύτήν τήν σχάραν
εύρίσκονται, εύρίσκετε τήν Σελήνην καί είς τάς τόσας τοϋ μηνός εύρίσκεται είς
πάσαν ζφδιον. Καί θεώρει καλά είς I ποίον ζφδιον είναι ή Σελήνη τήν καθεκά- 435Γ
στην ήμέραν. 30

Εύρε πρώτον μέ τέχνην πόσων ήμερών είναι ή Σελήνη, καί δταν εύρεθή είς
τόν αριθμόν τών ήμερών, ί'δε νά τις εύρης είς τήν σχάραν έκείνας τάς ήμέρας τής

2 όφιότητον cod.

29 θεωρη cod.
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Σελήνης, και όπου άνταμώσης αύτό τό σπιτόπουλον, είς αύτό τό ζφδιον είναι ή
Σελήνη, τότε καταλαχοΰ έχει ήμέρας δύο. Έπειτα εύρίσκομε τόν Ήλιον άπό
πάνω, είς τήν άράδα του, και παίρνομε άπό πάνω άπό τό πλάγι του ήγουν τές
ήμέρες τής Σελήνης και άνταμώνομεν είς τόν Λέοντα, ότι είς τάς οκτώ (8) τοΰ
5 Ήλιου μηνός έχει ή Σελήνη δύο ήμέρας και είναι άπό πάνω είς τόν Λέοντα και
είναι τά ένδεχόμενα: Δίδυμος, Καρκίνος, Ύδροχόος, Ιχθύος. Πλέον δέ τούτου
Δίδυμος και ό χρόνος τής βασιλείας δορυφορικός. "Εχει και άλλες ένέργειες
αύτός ό όφιομίμητος άστέρας μέ τήν Σελήνην και μέ τούς άνέμους και θεώρει
435ν καλώς νά ίδής μυστήρια I Θεοΰ. Γίνωσκε ότι αύτό τό άστρον περιπατεί τόν
10 ούρανόν και τήν γήν και έν τοις καταχθονίοις κυριεύει τούς οκτώ άνέμους, ώς
καθώς είναι ζωγραφισμένος όπισθεν είς άλλον μέρος τοΰ βιβλίου, και άρχίζει
άπό τόν λεβάντε και τελειώνει είς τόν γραιγον, καθώς φαίνεται έν τή Σελήνη. Γί-
νωσκε τήν πρώτην ήμέραν είς τάς 11 και 21. Τό λοιπόν αύτάς τάς ήμέρας μηδέν
πορευθής κατά πρόσωπον του, έκει όπου εύρίσκεται, μηδέ νά στρατευθής, μηδέ
15 νά έπιχειρισθής κανέναν έργον, ότι είναι ένάντιες ήμέρες. Και θεώρει τήν Σελή-
νην έν ποίαν ήμέραν κυριεύει πάσαν άνεμον και έν ποίαν εύρίσκεται άναμέσον
ούρανοΰ και γής και έν ποίαν ήμέραν είς τά καταχθόνια και έν ποίαν ήμέραν έν
τούς οκτώ (8) άνέμους. Και άν έπισκεφθής αύτά, ευκόλως εύθύνεις και καλόν
τόν είρημένον τήν σύνθεσιν.
436Γ Είς τάς πρώτας 1,11, 21 τό αύτό άστρον εύρίσκεται είς τόν λεβάντε. I Στάς
2,12,22 εύρίσκεται είς τόν σορόκον. Στάς 3,13,23 εύρίσκεται είς τόν νότον. Στάς
4,14,24 εύρίσκεται είς τόν γαρμπήν. Στάς 5,15,25 εύρίσκεται είς τόν πουνέντε.
Στάς 6,16,26 εύρίσκεται στόν μαΐστρον. Στάς 7,17,27 εύρίσκεται στήν τραμουν-
τάνα. Στάς 8,18, 28 εύρίσκεται στόν γραιγον. Στάς 9,19, 29 άνάμεσον ούρανοΰ
25 και γής. Στάς 1θ, 20, 30 είς τά καταχθόνια.

Τέλος.

Έδώ σημειώνομεν, όποιος έχει νά κινήση διά ταξίδιον418, πρόχειρος έρμη-
νεία: 'Άς βαστάη λογαριασμόν τών δώδεκα ζωδίων όπου κυκλοφοροΰν όλον
436ν τόν μήνα, δηλαδή τόν σεληνιακόν κύκλον, είς ποιον ζφδιον I εύρίσκεται ή Σε-
30 λήνη τήν κάθε ήμέρα.

Όταν εύρίσκεται ή Σελήνη είς τό ζφδιον τοΰ Κριού, είναι καλόν διά νά κι-
νήσης είς ταξίδιον, ότι θέλεις έπιτυγχάνης δ,τι ζητάς και γυρίζεις όγλήγορας
χωρίς κίνδυνον, και όπου περιπατείς, θέλεις είσαι πάντα χαρούμενος.

Όταν εύρίσκεται ή Σελήνη είς τό ζφδιον τοΰ Ταύρου, ταξίδευσε όπου θέ-
35 λεις, άπολαμβάνεις ο,τι έπιθυμεΐς και μέ κέρδος επιστρέφεις.

Όταν εύρίσκεται είς τό ζφδιον τοΰ Διδύμου, τό ταξίδι σου είναι πολλά

12 et 24 γρέον cod. 27 πρόσχειρος cod.
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άργόν καί μέ πολλήν κακοπάθειαν θέλεις άπεράσης είς τά ξένα, δμως είς τό τέ-
λος θέλεις γυρίσης είς τό όσπίτιόν σου ευτυχισμένος.

Όταν ή Σελήνη εύρίσκεται είς τό ζφδιον τοΰ Καρκίνου, τό ταξίδιον είναι
χωρίς κίνδυνον, άλλά καί χωρίς διάφορον, ή χάρις του μόνον είς τήν γήν νά
σπείρης, νά φυτεύσης καί όχι άλλο. I 5

Όταν εύρίσκεται ή Σελήνη είς τό ζφδιον τού Λέοντος, τήν πρώτην ήμέραν 437Γ
ταξίδευσε όχι διά μακρύ, τήν δευτέραν, τήν τρίτην διά μακρινόν ταξίδι μήν μι-
σεύσης, διότι θέλεις πάθη κακά πολλά καί κανέν καλόν δέν θά άπολαύσης,
άλλά κινδύνους.

Όταν εύρίσκεται ή Σελήνη είς τό ζφδιον τής Παρθένου, τό ταξίδιον σου δέν 10
έχει κανέναν διάφορον, πλήν θά είσαι ήγαπημένος μέ τόν κόσμον όπου θά πε-
ριπατής καί θέλεις έπιστρέψης είς τόν οίκον σου.

Όταν εύρίσκεται ή Σελήνη είς τό ζφδιον τοΰ Ζυγοΰ, ταξίδευσε, πλήν τά
κέρδη σου είναι μεσαία καί αύτό τό ταξίδιον είναι διά πολύν καιρόν. Λοιπόν είς
τήν μέσην τοΰ καιρού θέλεις άπολαύσης πλοΰτον. 15

Όταν εύρίσκεται ή Σελήνη είς τό ζφδιον τοΰ Σκορπιού, ταξίδευσε διά ξένον
τόπον καί ή οδός σου είναι καλή, θέλεις εύτυχήσης καί θέλεις γυρίσης είς τό σπί-
τι σου καλώς.

Όταν ή Σελήνη εύρίσκεται είς τό ζφδιον I τοΰ Τοξότου, έάν ταξιδεύσης, δέν 437ν
άπολαμβάνεις τίποτα, οΰτε καλόν, ούτε κακόν, πλήν δπου γνωρίσεις θέ νά είσαι 20
χαρούμενος.

Όταν ή Σελήνη εύρίσκεται είς τό ζφδιον τοΰ Αίγόκερου, μήν ταξιδεύσης
πουθενά, διότι δπου καί άν ύπάγης, θέ νά γυρίσης εύκαιρος καί λυπημένος,
δμως άπό μερικούς ξένους θέλεις λάβης καί κάποιαν παρηγορίαν.

Όταν εύρίσκεται ή Σελήνη είς τό ζφδιον τοΰ Ύδροχόου, είναι καλόν ταξί- 25
διον διά πόλεμον καί θέλεις εύτυχήσης, άκόμα καί διά κυνήγιον είναι καλόν.

Όταν εύρίσκεται ή Σελήνη είς τό ζφδιον τοΰ Ιχθύος, ταξίδευσε δπου θέλεις,
δ,τι έπιθυμεΐς θέλεις τό άπολαύσης καί γυρίζεις ύγιής είς τόν οίκον σου.

Τέλος είς αύτό.

"Ετερον περί τής Σελήνης. 30

Τό περί τής Σελήνης είς ποιον ζφδιον I εύρίσκεται419. Ποίησον ούτως: Έπα- 438Γ
ρίθμησον τήν Σελήνην πόσων ήμερών είναι έως είς τήν ήμέραν δπου ζητάς καί
δίπλασον αύτάς. Έπειτα βάλε άκόμη 5. Έπειτα σμεΐξε τάς αύτάς ήμέρας δλας
μαζί άπό τό ζφδιον δπου είναι ό "Ηλιος καί δίδε είς κάθε ζφδιον άπό ήμέρας 5,
καί δπου άποπέσουν αί πέντε ήμέρες, έκεΐνο έστίν τό ζφδιον τής ήμέρας. Έάν 35
δέ[ν] περισσεύση μία ήμέρα ή δύο ή τρεις, άφησον καί αύτάς είς έκεΐνον τό
ζφδιον δπου άπέσωσαν αί πέντε ήμέρας.

17 ή όδός σου: είς όδόν σου cod. 31 περί: έπερί cod.
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Περί τούς βαθμούς τοΰ Ήλιου, δπου περιπατεί420
Διέρχεται δέ ό Ήλιος καθ' έκάστην ήμέραν σκάλαν μίαν, ήγουν ένα ήμερο-
νύκτιον. Έπειδή τό ζφδιον έχει τριάντα σκάλες, άνάγκη δέ είναι ότι είς 30 ήμέ-
ρας διέρχεται ό "Ηλιος είς ένα ζφδιον καί ώρας 10, πρόσεχε άκριβώς: Πρώτον I
438ν ζφδιον είναι ό Κριός καί έν αύτώ διέρχεται ό "Ηλιος κατά τάς 13 τοϋ Μαρτίου
μηνός καί κάμνει ήμέρας 30 καί ώρας 10. "Επειτα εισέρχεται είς τόν Ταΰρον,
'Απριλίου 12, ώρας 11 νυκτός καί κάμνει ήμέρας 30, ώρας 10. "Επειτα διέρχεται
είς τόν Δίδυμον, Μαΐου 12, ώρας 9 τής ήμέρας, καί κάμνει ήμέρας 30, ώρας 10.
"Επειτα διέρχεται είς τόν Καρκίνον, Ιουνίου 12, ώρας 9, καί κάμνει ήμέρας 30,
10 ώρας 10. Έπειτα διέρχεται είς τόν Λέοντα, 'Ιουλίου 12, ώρας 5, καί κάμνει ήμέ-
ρας 30, ώρας 10. Έπειτα εισέρχεται είς τήν Παρθένον, Αύγούστου 12, ώρας 3,
καί κάμνει ήμέρας 30, ώρας 10. Έπειτα εισέρχεται είς τόν Ζυγόν, Σεπτεμβρίου
12, ώρα 1, καί κάμνει ήμέρας 30, ώρας δέ 10. "Επειτα εισέρχεται είς τόν Σκορ-
πιόν, Όκτωμβρίου 11, ώρας 12, καί κάμνει ήμέρας 30, ώρας 10. "Επειτα είσέρ-
439Γ χεται I είς τόν Τοξότην, Νοεμβρίου 11, ώρας 9, καί κάμνει ήμέρας 30, ώρας 10.
Έπειτα εισέρχεται είς τόν Αίγόκερον, Δεκεμβρίου 11, ώρας 7, <καί> κάμνει
ήμέρας 30, ώρας 10. Έπειτα εισέρχεται είς τόν Ύδροχόον, Ιανουαρίου 11, ώρας
3, καί κάμνει ήμέρας 30, ώρας 10. "Επειτα εισέρχεται είς τόν Ίχθύα, Φεβρουα-
ρίου 11, ώρας 3 καί...

20 Έτερον διά κάθε ένα ζφδιον: δεκανούς421 3 καί ό κάθε ένας άπό τούς δέ-

κανούς σκάλας 10. Γίνουνται ούν έκάστου ζφδίου σκάλες 30, ώστε είναι τά 12
ζφδια μία σκάλα, δπου γίνονται 365. Έχουσιν ώρας 6 καί βαθμούς 60 καί τό
κάθε βαθμίδιον έχει παράθυρα 2 καί γίνονται 120 θυρίδια. Καί άν θέλης νά
439ν εϋρης τόν "Ηλιον, όποτε θέλης, κράτησον ήμέρας 167, έκατόν έξήντα έπτά. I Καί
25 λογάριασε άπό τήν πρώτην τοϋ Σεπτεμβρίου μέχρι τήν σήμερον πόσες ήμέρες
είναι καί κάμε τες όλες μιά σούμα. Έπειτα άρχισε άπό τόν Κριόν καί δίδε είς
κάθε ζφδιον άπό ήμέρας 30, τριάντα, καί όπου άποσώσουν αί ήμέραι, είς
έκεΐνον τό ζφδιον εύρίσκεται ό "Ηλιος.

Τέλος καί αύτό.

30 Περί τών έπτά πλανητών, όπου κυριεύουν τήν ήμέραν καί ώραν422

Αί ήμέραι τής έβδομάδος έχουν κάθε ήμέραν ώρας 24, δπου γίνονται 168,
όπου κυριεύει κάθε πλανήτης άπό ένα ήμερονύκτιον καί λέγεται πώλεον, καί
δπου αύθεντέβει, λέγεται δετόν. Οι έπτά πλανήται λοιπόν ό καθείς τόν οίκον
του κυριεύει, τό έν ζφδιον ώρας δύο (2) τό ήμερονύκτιον, καί άρχίζει άπό τόν
440Γ Άρην μέ τό ζφδιον αύτοϋ τόν Κριόν I καί τελειώνει είς τόν Ζεΰ καί ούτως δίδει
τέλος ό καθείς τήν ήμέραν του καί άρχινά άπό τήν ώραν, όπου άνατέλλει ό
"Ηλιος, καί τελειώνει τό ήμερονύκτιον. Καί ούτως άρχίζει τήν ώραν όπου εύρέ-

37 ευρέθη αύτό τό: αύτώ έβρεθέν cod.
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θη αύτό τό ζφδιον είς ώρας 2. Καί ούτως κρίνεις καί τάς λοιπάς είς ποίον
ζφδιον εύρέθηκαν, καλόν ή πονηρόν πλανήτην. Ιδού σημεκόνομεν τάς ήμέρας
τής εβδομάδος καί άρχίζουν άπό τήν Κυριακήν.

Ημέρα Κυριακή: κυριεύει ό Ήλιος ώραν 1, 8,15,22 καί έπί αύτάς ό "Ηλιος
πάντας καλόν άποβαίνουσιν τά έαυτώ έρχόμενα καί πλεύσας ιλαρός έπανελεύ- 5
σεται. 'Ακολουθεί τής Κυριακής, ώρας 2,9,16,23: χρήσιμαι είσίν έπί άρραβώνες
γυναικών, έπεί είς αύτάς ή 'Αφροδίτη <διέπει>. "Ωρας 3, 10, 17, 24: διέπει είς
αύτάς ό Ερμής καί δηλοΐ έπιβουλάς, ζημίαν. "Ωρας 5,12,19 διέπει αύτάς ό Κρό-
νος, I έπιβουλάς δέ αύτες. Καί άποδημήσας είς αύτάς άσθενής έπαναστραφή- 440ν
σεται. (Λάθος έγινεν στάς ώρας. Ό Κρόνος είναι ύστερα άπό τήν Σελήνην. Ή 10
Σελήνη είναι είς τάς 4 ώρας). "Ωρας 4,11,18: διέπει αυτές ή Σελήνη, σημεΐον έπι-
βουλής καί ζημίας. "Ωρας 6,13,20: ό Ζεύς κυριεύει έπί αύτάς. Είσίν άγαθαί καί
άποδημήσας ιλαρός έρχεται. "Ωρας 7,14,21, έπί αύτάς είναι ό Αρης. Είσίν βλα-
βεραί, έπιζήμιαι.

Ημέρα Δευτέρα, ώρα 1, 8,15, 22. ούκ ήν χρήσιμαι αύται. "Ωρας 2, 9,16, 23 : 15
ορίζει ό Κρόνος. Ούκ είσί χρήσιμαι είς καλόν, άλλά έπιζήμιαι είσίν. "Ωρας 3,10,
17,24: ορίζει είς αύτάς ό I Ζεύς, χρήσιμαι είσίν είς πάντα. "Ωρας 4,11,18: ορίζει 441Γ
ό Αρης, χαράς είσίν πρόξενοι. "Ωρας 5,12,19: ορίζει ό Ήλιος. Χρησιμεύουσιν
πρός τόν φίλον. "Ωρας 6, 13, 20: ορίζει ή Αφροδίτη, χρήσιμαι είσιν είς πάντα.
"Ωρας 7,14,20: ορίζει ό Έρμης. Ζημίαν δίδωσιν είς κάθε έπιχείρησιν. 20

Ημέρα Τρίτη: ορίζει ό Αρης. "Ωρας 1, 8, 15, 22: Ζημίαν καί λύπην δηλοΐ.
"Ωρας 2, 9,16, 23: Κυριεύει ό "Ηλιος καί είναι χρήσιμος πρός πυγμήν. "Ωρας 3,
10,17,24: ορίζει ή 'Αφροδίτη. <Δηλοΐ> άδικίαν. "Ωρας 4,11,18: ορίζει ό Ερμής.
Οί όδοιποροΰντες καί ύπομένουσιν. Λύπην δηλοΐ. I "Ωρας 5,12,19: ορίζει ή Σε- 44Γ
λήνη. Λύπην δηλοΐ. "Ωρας 6, 13, 20: ορίζει ό Κρόνος. Κακοποιός στά πάντα, 25
φεύγε μή τίποτας ... "Ωρας 7,14, 21: ορίζει ό Ζεύς: Νά νικάς τούς έχθρούς σου,
ίλαράν έπάνοδον δηλοΐ.

Ημέρα Τετράδη: ορίζει ό Ερμής. "Ωρας 1, 8, 15, 22. Είς αύτάς έπάνοδον
μετά κέρδους δηλοΐ. "Ωρας 2, 9,16,23: ορίζει ή Σελήνη. Καλήν μερίμνησα, έπά-
νοδον δηλοΐ. "Ωρας 3, 10, 17, 24: ορίζει ό Κρόνος. Ούδέν ποιήσεις χρήσιμον. 30
"Ωρας 4, 11, 18: ορίζει ό Ζεύς. <Δηλοΐ> καλόν. "Ωρας 5,12,19: ορίζει ό Αρης.
<Δηλοΐ> κόπον χωρίς κέρδος. I "Ωρας 6, 13, 20: ορίζει ό "Ηλιος. Κέρδος καί 442Γ
άξίαν δηλοΐ. "Ωρας 7,14,21: ορίζει ή 'Αφροδίτη. Έπάνοδον ίλαράν δηλοΐ.

Ημέρα Πέμπτη: ορίζει ό Ζεύς. "Ωρας 1, 8, 15, 22. Κέρδος καί άξίαν δηλοΐ.
"Ωρας 2,9,16,23: ορίζει ό Αρης. Χρήσιμαι έπί τόν φίλον <νά> έπανέλθη. "Ωρας 35
3,10,17, 24: ορίζει ό "Ηλιος. Έπάνοδον μέ κέρδος δηλοΐ. "Ωρας 4,11,18: ορίζει
ή Αφροδίτη, διέπει είς σύνεσιν έν πάσι. "Ωρας 5,12,19: ορίζει ό Ερμής, καί ούκ

5 πλευσαν ίλαραις cod. 12 έπιβουλάς καί ζημίαν cod. 13 Ιλαράς cod. 27 δηλοΐ: δοΰλον cod.
33 ίλαρόν cod. 37 διέπει: έπείπτη cod.
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είσί χρήσιμαι. "Ωρας 6,13,20: ορίζει ή Σελήνη. Έπίγνωσιν <δηλοΐ>. "Ωρας 7,14,
21: ορίζει ό Κρόνος. 'Ανωφελής έστιν έν πάσι. I
442Τ Ημέρα Παρασκευή: ορίζει ή Αφροδίτη. "Ωρας 1,8,15,22. Είσίν χρήσιμαι μέ
μεγάλας δαπάνας δμως. "Ωρας 2,9,16,23: ορίζει ό Έρμης. Έπάνοδον καλήν και
5 χρήσιμον <δηλοΐ>. "Ωρας 3,10,17,24: ορίζει ή Σελήνη. Ποιεί μετά κέρδος. "Ωρας
4,11,18: ορίζει ό Κρόνος. Έπάνοδον έπί φίλον ίλαράν <δηλοΐ>. "Ωρας 5,12,19:
ορίζει ό Ζευς. Έπιχείρησις κέρδος δηλοΐ. "Ωρας 6,13,20: ορίζει ό Άρης. Χρήσι-
μαι είσιν έπί φίλον. "Ωρας 7,14, 21: ορίζει ό Ήλιος. Κέρδος και άξίαν δηλοΐ.
443Γ Ημέρα Σάββατον: ορίζει ό Κρόνος. I "Ωρας 1, 8, 15, 22. Ζημίαν, έπάνοδον
10 δηλοΐ. "Ωρας 2,9,16,23: ορίζει ό Ζευς. Δυσχερήν τήν όδόν <δηλοΐ>. "Ωρας 3,10,
17,24: ορίζει ό Άρης. Χρήσιμαι είσιν έπί φίλου. "Ωρας 4,11,18: ορίζει ο "Ηλιος.
Χαράν, έπάνοδον δηλοΐ. "Ωρας 5, 12, 19: ορίζει ή Αφροδίτη. Ζημίαν δηλοΐ.
"Ωρας 6,13,20: ορίζει ό Ερμής. Έπάνοδον δηλοΐ χρήσιμον και καλήν. "Ωρας 7,
14,21: ορίζει ή Σελήνη. Έπάνοδον καλήν δηλοΐ.
15 Τέλος τών ώρών τής εβδομάδος423.

Γίνωσκε δέ δτι ό λογαριασμός τών άστρονόμων είναι ήμέραν και νύκτα με-
443ν γάλος πάντοτε. 12 ώρας τήν ήμέραν I και 12 τήν νύκταν βαστούν και διά τούτο
έλογαρίασαν, έμελέτησαν καλώς τά 12 ζώδια άπό ένα τήν κάθε ώραν είς ποίον
ζφδιον εύρίσκεται ό "Ηλιος έκείνου του μηνός. Και κάμνεις πρώτην ώραν τής
20 ήμέρας έως νά σωθούν ώρες 12 έως τό βράδυ βασιλεύοντος τοΰ Ήλιου. Όμοί-
ως και όλην τήν νύκταν, έως τό πρωΐ άνατέλλοντος τοΰ Ήλιου, πρώτην ώραν
τοΰ ζψδίου τής ήμέρας έκείνης όπου εύρίσκεται ό Ήλιος έκείνου τοΰ μηνός
ποιείς πρώτον και έφεξής τά 12 ζφδια.

Περί τών έννέα ούρανών και τών 12 ζωδίων μεταξύ εύρισκομένων424 είς τόν
25 ούρανόν, ποίημα τοΰ Πτολεμαίου φιλοσόφου και Κυρίλλου Χρυσάνθου. Έάν
444Γ τό λοιπόν ζών είς έξωτέρως μείζον τών άλλων έχων ένδον αύτοΰ I και όσον άπέ-
χει ούτος ό φαινόμενος ούρανός έκ τής γής, τόσον άπέχει <ό> ένας <άπό> τόν
άλλον. Λοιπόν έξω τών ούρανών έστι άναστρος, μή έχων άστέρας, σφαίρα δέ
λέγεται. Είς δέ τόν όγδοον ούρανόν έστίν ό ζωδιακός κύκλος, πρός δέ τούς έπτά
30 (7) ούρανούς είσίν έπτά (7) άστέρες και ή βασιλεία αύτών μεγάλη άπό τών
άλλων άστέρων, ών τά ονόματα είσίν ταύτα: Κρόνος, Ζεύς, Άρης, Ήλιος,
Αφροδίτη, Ερμής, Σελήνη.

Έστι δέ ό Κρόνος είς τόν έβδομον ούρανόν, είς δέ τόν έκτον ό Ζεύς, είς δέ
τόν πέμπτον ό Άρης και είς τόν τέταρτον ό "Ηλιος, είς τόν τρίτον ή Αφροδίτη,
35 είς δέ τόν δεύτερον ό Ερμής και είς τόν φαινόμενον ούρανόν ή Σελήνη. Τούτους

1 Έπίγνωσιν: έπίγνουσιν cod. 17 μεγάλης cod. 24 εύρισκομένας τις εις τών ούρανών cod.
25 Κύρλου cod. 26 είς έξωτέρως: είς έξοτέρος cod.
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δέ τούς αστέρας τούς έκαμεν ό άγιος Θεός άρχηγούς I τών άλλων άστέρων, και 444¥
διά τοΰτο έθηκε κάθε χιλιάδα ένα έκαστον πλανήτην τοΰ διοικεΐν τόν κόσμον
καί τάς κοσμικάς εργασίας, έπειδή καί είς έπτά (7) χιλιάδας 7.000 έταξε τόν κό-
σμον. Καί έθηκε ούν είς τήν α' χιλιάδα τόν Κρόνον, είς τήν (2) δευτέραν χιλιά-
δα τόν Ζεΰ, είς τήν τρίτην (3) χιλιάδα τόν 'Άρην, είς τήν τετάρτην (4) χιλιάδα 5
τόν "Ηλιον, είς τήν πέμπτην (5) χιλιάδα τήν Άφροδίτην, είς τήν έκτην (6) χιλιά-
δα τόν Έρμήν, είς τήν έβδόμην χιλιάδα τήν Σελήνην. Καί διά τής κινήσεως
αύτών πάσα εργασία γίνεται. Οί δέ αύτούς οί Έλληνες καί τούς ώνόμασαν θε-
ούς καί ούκ έγνωσαν ότι άπό Θεοΰ έτάχθησαν, άλλ' έννόησαν ότι άπό τών
άστρων είσίν αί δυνάμεις καί διά τοΰτο έτίμησαν αύτούς ώς θεούς, ήμεΐς δέ οί 10
χριστιανοί δέν τούς όνομάζομεν I θεούς, άλλά ποίημα τοΰ άγιου θεού τού πα- 445Γ
ντοκράτορος παρ' αύτοΰ ταχθέντας είς ύπουργίαν τής κοσμικής δυνάμεως. Έν
δέ τω όγδόψ (8) ούρανώ έστίν ό ζψδιακός κύκλος, τά δέ ζφδια είσίν ταΰτα:
Κριός, Ταΰρος, Δίδυμος, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Ζυγός, Σκορπιός, Τοξό-
της, Αιγόκερως, Ύδροχόος καί Ίχθύας425. Ούτοι δέ οί 12 άστέρες άπό τών 15
Αραβικών οίκοι ονομάζονται, άπό δέ τούς Έλληνας ζφδια ονομάζονται καί
λέγουσιν αύτούς άστροθέασιν καί βίβλους, ότι τά 12 ζφδια έκεϊνα έξ άστέρων
τήν κίνησιν έναντία έχοντα τω ήλίψ καί τής σελήνης καί τούς άλλους πλανήτας.

Κύριε ήμών Ίησοΰ Χριστέ, ώσπερ ξένοι χαίροντες ίδεΐν πατρίδα καί ήθελον
ταύταις εύρεΐν πατρίδος λιμένας, ούτω καί οί βίβλους γράφοντες λαβείν τό τέρ- 20
μα426. Άναγκαΐον έστίν καί ταΰτα γινώσκειν, ότι κάθε χρόνον έν ζφδιον βασι-
λεύει. Άρχεται δέ ή βασιλεία αύτών άπό τήν πρώτην τοΰ Όκτωμβρίου (βλέπε
έμπροσθεν). Σύ δέ ό βουλόμενος μαθεΐν ποίον ζφδων βασιλεύει, βλέπε, δταν
έλθη ή πρώτη τοΰ Όκτωμβρίου, ίδέ έμπροσθεν, είς τήν πρώτην καί 13 τοΰ Μαρ-
τίου είς ποίον ζφδιον εύρίσκεται ή Σελήνη, καί έκεΐνο έστίν τό ζφδιον τό βασι- 25
λεΰον <τόν> χρόνον έκεΐνον καί βλέπε τί γίνεται είς τόν χρόνον έκεΐνον.

Ιδού καί ή σφαίρα τοΰ ούρανοΰ- δπου σημειώνω όλα τά ζφδια καί τούς
πλανήτας καθώς είναι φανερωμένα. Ή σφαίρα είναι άντικρυ άνωθεν427:1

17 αύτοΐς... βίβλης cod. 20 οί βίβλους γράφοντες λαβείν: ή βίβλη γράφοντας λαβήν cod.
21 γινώσκειν: γίνωσκεν cod. 25 alt. τό: ών cod.
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446ν Ακόμα ευρίσκονται είς τόν ούρανόν τριάντα εξ (36) άστέρες. Ήξευρε δέ
καί είς τάς διαταγμένας ήμέρας τών μηνών είς τό φεγγάρι, ήγουν είς τήν Σελή-
νην, δέν γίνεται. Καί έάν ή Σελήνη γενή είς τόν μήνα Μάρτιο, δέν γίνεται. Είς τάς
έννέα κυριεύει ό άστήρ ονόματι παστέρ καί ταράττει ήμέρας 3 καί είς τάς εϊκο-
5 σι πέντε 25 έτερος ονόματι γαράρ καί ταράττει ήμέραν μία (1).

'Απρίλιος: είς τάς 5 κυριεύει ό άστήρ ονόματι Σημέρ καί ταράττει ήμέρας 5,
καί είς τάς 19 έτερος ονόματι Βακλεός καί ταράττει ήμέρας τρεις (3).
447Γ Μάίος: είς τήν πρώτην κυριεύει ό άστήρ ονόματι Γαρφάς καί I ταράττει ήμέ-
ρας έπτά (7). Είς τάς δώδεκα (12) έτερος ονόματι Πύλης καί ταράζει ήμέρας
10 τέσσαρας (4).
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Ιούνιος: εις τάς οκτώ (8) κυριεύει ό άστήρ ονόματι Άναλοοτάς καί ταράζει
ήμέρας τρεις. Είς τάς δέκα τρεις (13) έτερος ονόματι Γαμπάς καί ταράζει έξ (6)
ήμέρας.

'Ιούλιος: είς τάς έπτά (7) κυριεύει ό άστήρ ονόματι Γαρπλάς καί ταράττει
ήμέρα μία (1) καί είς τάς δέκα έννέα (19) έτερος ονόματι Πιατές καί ταράττει 5
ήμέραν μίαν (1).

Αύγουστος: είς τήν πρώτην (1) κυριεύει ό άστήρ ονόματι Ράφας καί ταράτ-
τει ήμέρας δύο (2) καί είς τάς 27 έτερος καί ταράττει ήμέρας τέσσαρας (4).

Σεπτέμβριος: είς τάς έννέα (9) κυριεύει ό άστήρ ονόματι Γαράβ I καί ταρά- 447ν
ζει ήμέρας έπτά (7) καί είς τάς 22 έτερος καί ταράζει ήμέρας 3. 10

Όκτώμβριος: είς τάς 5 κυριεύει ό άστήρ ονόματι Γαρέκ, ταράζει ήμέραν μίαν
(1), καί είς τάς έπτά (7) έτερος καί ταράζει ήμέρας 5 ...

Δεκέμβριος: είς τάς 9 κυριεύει ό άστήρ ονόματι 'Εαχαΐς, ταράζει ήμέρας 4,
καί είς τάς 17 έτερος καί ταράζει ήμέρας 3.

'Ιανουάριος: είς τάς 4 κυριεύει ό άστήρ ονόματι Καμπλής καί ταράζει ήμέ- 15
ρας 5, καί είς τάς 20 έτερος καί ταράζει ήμέρας 3.

Φεβρουάριος: είς τάς έννέα (9) κυριεύει ό άστήρ ονόματι Παρίς καί I ταρά- 448Γ
ζει ήμέρας 4, καί ή έχτη ήμέρα ύπάρχει έπικίνδυνος. Τέλος τών άστέρων. (Ό
Νοέβριος λείπει καί έχω τό μέρος κενόν, άν ήμπορέσω νά τό διορθώσω)428.

Περί τής βοτανικής τών έπτά πλανητών 20

Έ£ώ γράφομεν τά χόρτα τών 7 μεγάλων πλανητών τί ένεργοϋν.

^^Τοϋ Ήλιου ή βοτάνη λεγομένη άγβια καί ήλιοσκοπός. "Εβγαλε αύτήν
τήν Κυριακήν, πρώτην ώραν. Αύτή ή βοτάνη φέγγει άπό μακρόθεν ώς φώς μέ
τά κοινά σημεία τό τοξεύουν καί εύρίσκονται. "Εβγαλον αύτό μέ προσοχήν καί
μέ τόν άγγελον καί μέ τόν I ύποταχτικόν του, έχει τήν ένέργειαν ταύτην. Βά- 448ν
σταζέ την όλόκληρον τήν βοτάνην έπάνω σου καί πορεύου έν τή γή δπου
άφοράσαι δτι ύπάρχει θησαυρός, ένθα έστίν ό θησαυρός, καί καθώς πατήσης
έπάνω, μένεις άκίνητος είς τόν θησαυρόν έπάνω. Σμεΐξον μέ λιβάνι άρσενικόν
καί έχεις ένέργειες πολλές. 'Ονόμαζε δέ καί λαμπηδόνα τό καθεαυτό όνομά
της429. 'Ιδού ή εύχή τού Ήλιου τής βοτάνης δταν τήν έβγάζης άπό τήν γήν430. 30
"Όρκίζω σε, Ήλιε, είς τό ύψος τούτου τοΰ ούρανοΰ καί είς τό βάθος τής θα-
λάσσης νά μέ ύπακούσης. Όρκίζω σε, Ήλιε, είς ταΰτα σου τά ονόματα: 'ήλιαΐ,
ταρφά, ένθαϊμερόδρομε, είς λυτρωτής, παμφαέστατε, ό φωσφόρος, φεφαός έτι



296

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

449Γ δρομέ τό φως, ίεμέ, Ήλιε, μά προβολής, κατιονητέ'. Όρκίζω σε, Ήλιε, I νά είσαι
συνεργός μου είς τήν βοτάνην ταύτην νά γένη βεβαία καί αληθινή, άμήν, άμήν,
άμήν".

Όταν είναι ό "Ηλιος είς τόν Καρκίνον καί ή Σελήνη ομοίως, έπαρον άσήμι
5 καθαρόν είς τήν ώραν τής Σελήνης, κάμε ε'ίδωλον δμοιον γυναικός, κρατούσα
ρόκα, κλώθουσα, καί μέ τό μαχαίρι τής τέχνης χάραξον είς τό μέτωπον ταύτα
τά ονόματα: 'σολομέ, λαδάρ, Ίαλο', είς τό στήθος 'όκθαλός', είς τό δεξών χέριν
'σιαβοήμ όκληδόμ', καί τότε κάπνισον αύτό στύρακα καί χαλβάνη καί τότε κρύ-
ψον είς τό άνώφλιον τοϋ έργαστηρίου σου ή τοϋ έστιατορίου σου καί πουλάς
10 πάραυτα δ,τι θέλεις.

Τέλος.

Ή βοτάνη τής Σελήνης όνομαζόμενον άγλαώθ, παδιταλής, λουναρία, έχει
449ν ονομασίας I τρεις (3). Έβγαλον καθώς σέ ερμηνεύει όπισθεν ή εύχή μέ τήν ώραν
καί ή προσευχή έχει τάς ένεργείας ταύτας: τάς κορυφάς μέ κεφαλή άλέκτορος,
15 είς ο,τι πράγμα έγγίξης, θά εύοδωθή καί είς πραγματείαν καί όδόν καλόν είναι.
Τό δροσερόν αύτοϋ φύλλον είς αύξησιν τής Σελήνης σμεΐξε μετά άργυροΰ ή
χρήματα καί έτερων χρημάτων, <νά> άγοράσης μέ τό ολίγον καί <θά> γενής
κύριος πολλών πραγμάτων καί οί έχθροί σου άφανισθήσονται. Όμοίως είς
άνθρωπον <άν> δώσης έκ τών φύλλων, εύτυχήσεται, καί εάν αύτό φάγη δρο-
20 σερόν φύλλον, είς προκοπήν έλθη. Τήν ράβδον τοϋ βοτάνου καί τήν ρίζαν βά-
νεις έν χωνευτηρίφ περικεκαυμένω, <καί δταν> χωνεύση, <θά> εύρης χρυσίον
καθαρόν καί δόκιμον. Έχει καί άλλες χάρες, ήγουν ένέργειες πολλές έχει. Τήν
450Γ δέ ρίζαν βάσταζε, πρός πάσαν παράταξιν ή πόλεμον νικάς, ό δέ I βαστάζων τό
άνθος τελευτήσεται άπό πάντων άνθρώπων. Λέγεται παντάσιτης καί πλατομα-
25 ντήλα431. Όπισθεν είναι τά όνόματά τους, τά βότανα καί οί έρμηνεΐες τής τέ-

χνης· . /f,

Όταν ό "Ηλιος είναι έν Διδύμφ καί ή Σελήνη CL έν Παρθένα), είς τοΰ Ερμού

τήν ώραν ποίησον ε'ίδωλον μετά χαλκού χιτώνος είς πρόσωπον διδασκάλου,

νά κρατή είς τό χέρι του βιβλίον, καί μέ τό μαχαίρι τής τέχνης χάραξον έν τω με-
30 τώπφ τά ονόματα ταϋτα: είς τή μούρη της γγελ, γέλ, μεδησίκ, γαγνάρ, καί είς τό
στήθος άτου, χουβνοχλισιση, είς τό δεξιόν χέριν κολτής καί κάπνισον αύτόν μέ
λαγοΰ δέρμα καί λίβανον καί οποίαν τέχνη θέλεις νά μάθης, βάσταζε τό ε'ίδω-
λον τό βράδυ είς τό προσκέφαλόν σου ύποκάτω καί τήν νύκτα αύτή σέ φαίνε-
ται είς τόν ϋπνον σου καί τό ταχύ έπιχειρίζεσαι δ,τι είναι. I

450ν 'Ιδού <ό> όρκισμός τής Σελήνης ^ 432: "Όρκίζω σε, πλανήτη, είς τόν άκοί-
μητον όφθαλμόν τοΰ Θεοΰ, νά μέ ύπακούσης καί νά ύποκλίνης. Όρκίζω σε, Σε-

8 στύρακος cod. 15 όδός cod. 29 μέτωπον cod.
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λήνη, είς ταΰτα σου τά ονόματα "δ περί διμηδέ, τοϋ φεγγήν, άμήν, ήειάλιον, τε-
λευπει, είς σταρτόν". Όρκίζω σε, Σελήνη, στήν άνάστασιν τοϋ Λαζάρου, ινα
γενής συνεργός μου είς ταύτην τήν βοτάνην τής Σελήνης, άμήν, άμήν, άμήν".

Ή βοτάνη τής Σελήνης, όνομαζομένη σεληναίας, ήγουν λουναρία, έβγαλέ
την είς τήν πρώτην ώραν τής Δευτέρας μέ τήν προσευχήν καί μέ τάς εύχάς 5
ήγουν τής ήμέρας. "Εχει δύο εύχάς καί μέ τόν άγγελον καί μέ τόν ύποταχτικόν
του, έχει τά φύλλα της πρός αύξησιν τής Σελήνης. Κάθε ήμέραν νά αύξάνουσιν,
νά αύξάνουν μέ τόν Καρκίνον, I καί όποιος είναι σεληνιασμένος, δός πιεΐν ήμέ- 45Γ
ρας επτά (7) καί ίάται.

Τέλος. 10

Έρχόμεθα είς τήν βοτάνην τοϋ 'Άρη.

/ö

. Ή βοτάνη τοϋ Άρεως λεγομένη
άκνικός, ήγουν πλατομαντίλα, λέγεται δέ καί πεντασιτής. Τήν Τρίτην, πρώτην
ώρα έβγαλε μετά προσοχής, καθώς καί τές άλλες, μέ τόν άγγελον οπου ορίζει
καί μέ τόν ύποτακτικόν του. Ή βοτάνη αύτή ολόκληρος καί βασταζομένη, μετά
άλεποϋς δέρμα έντυλιγμένη, έάν εύρεθής είς πόλεμον κερδαίνεις τούς πάντας. 15
Ααβών έκ τής βοτάνης κουκκία τρία (3) καί βάλον είς τό ξίφος ή είς δ,τι άρμα
θέλεις, άσφαλώς +κρουσειοι αύτόν ή βουλή άπολέσης λαού ή ένας άντίδικος,
έπαρον έκ τής βοτάνης τόν ζωμόν μετά ροδελαίου καί γράψον είς χαρτί καί λέ-
γε άπό τά ονόματα τοϋ I Άρεως ή τοϋ Κρόνου καί τήν προσευχήν. "Επειτα βά- 45Ρ
λε τό χαρτί έν τη όδώ φ μέλλει διαβή ό άντίδικός σου καί φυγήσονται άπ' αύτόν 20
μόνον ορώντας αύτόν. Είναι δόκιμον433. Τόν σπόρον τής βοτάνης θέσε τον είς
τήν πόρταν τοϋ έχθροϋ σου, ύποκάτω είς τό κατώφλιον, καί θεωρείς τήν δύνα-
μιν τής βοτάνης. Έχει καί άλλα πολλά ενεργήματα.

'Εδώ σέ γράφομεν καί τήν όρμηνείαν τής τέχνης: "Δόξα σοι ό Θεός ήμών",
τό "βασιλεϋ, Ούράνιε, παράκλητε", δλον τό τρισάγιον, δλον τό "Άξιον έστίν ώς 25
άληθώς" δλον καί τήν εύχήν ταύτην: "Κύριε, ό Θεός ήμών, Σαβαώθ, Άδωναήλ,
άμέχσαταν, λαμαντοϋ, λαμάντινή, τετραγραμμάτον, άρχή καί τέλος. Άγιος,
άγιος, άγιος, Κύριος, Σαβαώθ, πλήρης ό ούρανός καί ή γή τής δόξης σου. Πά-
τερ ήμών, ό έν τοις ούρανοΐς, έπιστήριξόν I με διά τό όνομά σου τό άγιον, πατε- 452Γ
ρόν, άνως, γάίδάδ, μελελεήλ, μασσούσαλα, σεθεννονάς, Μελχισεδέκ, Ίησοϋ τοΰ 30
Ναυΐ, άοφιάμ, Ισαάκ καί Ιακώβ, Δαυΐδ, Σολομών καί Ροβοάμ. Δι' εύχών τών
άγιων σου, (δει) άμαρτωλόν. 69 πρόσχες, ψαλμός 69, λέγε "ό Θεός είς τήν βοή-
θειάν μου" δλον. Λέγε "Κύριε είσάκουσον τής προσευχής μου, ένώτισαι τήν δέ-
ησίν μου", ψαλμός 142 "έν τω πνεΰμα σου τό άγαθόν", λέγε καί τόν όρκισμόν
τών άγγέλων τής ώρας, ήγουν τών είκοσι τεσσάρων ώρών. Έπειτα λέγε τήν 35
εύχήν τοΰ πλανήτου, ότι πλανήτης είναι434.

"Όρκίζω σε, άγιε άγγελε, είς τήν άγίαν καί τρισμακάριστον καί ζωαρχικήν
Τριάδα. Όρκίζω σε είς τόν παντοκράτορα Σαβαώθ. Όρ<κ>ίζω σε, άγιε άγγελε,
όπου είσαι τής ώρας ταύτης καί είς πρόβλεψιν καί ύπουργίαν τοΰ άνθρωπίνου
γένους, όπου είσαι πρόθυμος I καί άνδρειωμένος καί οξύς καί δρομαΐος, νά 452ν
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είσαι συνεργός μου μέ τόν ύποτακτικόν σου δαίμονα, όπου έπροστάχθης νά
δουλεύσης τήν ώραν ταΰτην, ότι έσεΐς νά συνεργήσετε νά ποιήσω τήν δουλειάν
ταύτην, όπου έπιχειρίζομαι, νά γένη βεβαία και αληθινή, άμήν, άμήν, άμήν".

Ευχή τοΰ 'Άρη: "Όρκίζω σε, Άρη, είς τήν δΰναμιν του ύψηλοΰ Θεοΰ νά μήν
5 παρακούσης. Όρκίζω σε και διά ταΰτα σου τά ονόματα: όπερ, διματά, ήλιο-
στήριχτε, φαιδρότατε, ήλιοσχήματε, έσταρδιέ, φελοστολιέ, έκλαμπρε. Όρκίζω
σε, Άρη, ίνα μήν μοΰ παρακούσης, είς τήν βοτάνην ταύτην, νά γενή δόκιμος και
άληθινή, άμήν".

Ή βοτάνη τοΰ Άρη, όνομαζομένη πεντασιτής: Έβγαλον είς τήν ώραν τοΰ
10 Άρη, καθώς σέ έρμηνεύσαμεν, και βάστα την έντετυλιγμένην είς δέρμα λύκου.
Έάν σέ περικυκλώσουν χιλιάδες εχθροί, ού δύνονται νά σέ βλάψουν. Τά δέ
φύλλα τρίψας και τήν ρίζαν, δός πιεΐν μετά οϊνου ή άνδρα ή γυναίκα, έχοντα
αίμα <καί> ίαθήσεται, ώστε θαυμάζουν τοΰ βοτάνου τήν δύναμιν.

Τέλος. I

453Γ ^ Ερμής: Ή βοτάνη τοΰ Έρμή πλανήτου ονομάζεται, καλείται πεντοδά-
15 κτυλος, ήγουν τής Παναγίας τό χέρι. Έβγαλέ το είς τήν πρώτην ώραν τοΰ Έρμή
ή τοΰ Διδύμου οίκον ή τής Παρθένου, στήν ώραν όπου κυριεύουν και βαστά-
ζουσα εκ τήν ρίζαν έντετυλιγμένην, f καμή κροΰτα άνθη τής βάνεις μετά έλαίου
και άλειφε τό πρόσωπον σου. Ειτι δουλειάν πιάσεις, κατευοδοΰται. Τόν σπόρον
αυτής έπαρον τριάκοντα (30), τίθε τα έν ήμέραις 12 μετά ύδατος. Είς έπιληψίαν
20 ίάται. Εί μέν έκ τής ρίζας αύτής μετά οϊνου ή μετά όξους, |έστεν γε όφθαλμόν
και καρδίαν και τόν νοΰν αύξάνει435. Εί δέ ό καρπός αύτής τυλιγμένος είς δέρ-
μα λύκου και βασταζόμενος έν τω δεξιώ σου βραχίονα, κρίσες νικάς και είς κά-
453ν θε πράγμα νικάς ή έξεβαλλόμενος I έν ώρα τού Έρμή και τυλίξας είς δέρμα γά-
τας μαύρης και πιπέρι κουκκιά 7, βαστάζων έν τω βραχίονά σου και είσαι άφα-
25 νής. Αύτόν γυρεύων είς πολλών μήν φοβηθής.

Ή βοτάνη τοΰ Έρμή. ^ Ε'ίπομεν ονομάζεται, έστίν, πεντοδάκτυλον έβγα-
λέ το κατά τήν έρμηνείαν, έπαρον τά άνθη και τόν καρπόν και τύλιξέ τα είς καρ-
δίαν γάτας μαύρης και βάσταζέ τα έπάνω σου και είσαι άφανής, και ο,τι άν
κάμης ού γνωσθήσεται. Τά δέ φύλλα ξήρανον και ποίησον σκόνην και σμείξον
30 μετά έλαίου, παντοίων πληγών οφθαλμών σκοτεινών, δ,τι και άν είναι ίατρεύε-
ται. Τό δάκτυλον τής ρίζας έάν βαστάς έπάνω σου, f έπνίμε μίονιύτικός και ούτε
άκούσεις λάθος δ γίνεται και πάλιν τυλίξας είς δέρμα κυνός και βαστάζεις ούχ
454Γ ύλακτήσουσιν. I Και πάλιν τυλίξας είς δέρμα tχoλάς, ίχθύας πιάσεις και πάλιν
τυλίξας μέ βλαττίου και άκράτου μόσχου νά κυνηγήσης άγρια κτήνη ή ζώα. Βά-

13 αίματος cod. θαυμάζον τοΰ βοτάνους cod. 21 Εί δέ: ιδε cod. 23 έν ώρα: ένώ cod.
25 εις: είς cod. 33 ούχ ύλακτήσουσιν: ού λακτίσουσιν cod.
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στάζε τήν ρίζαν μετά πιουνίαν καί ού φοβάσαι μαγείας πονηρών ανθρώπων.

Ιδού ή εύχή τοϋ Έρμή, δταν έβγάνης τήν βοτάνην436: "Όρκίζω σε,
Έρμή, είς τήν σοφίαν τοϋ Θεοΰ, τήν πάντα νοΰν ύπερπληροΰσαν. Όρκίζω σε
είς ταΰτα σου τά ονόματα: άζιμώ, χηρίσυποιαΐ, άρκαληνιώ, άρχεφροντιώ, φιλο-
σοφών, σεχοεμέ, πόλεν, έκ πολιοΰ, άνακριατών. Όρκίζω σε, Έρμή, νά είσαι συ- 5
νεργός μου είς τήν βοτάνην ταύτην, άμήν, άμήν, άμήν".

Όταν ό Ήλιος έν τω Τοξότη καί ή Σελήνη έν Ιχθύς και ωρα του
, ποίησον I εϊδωλον μετά σιδήρου437, ήγουν στεγνό, χρηστόν άνδρα, νέον, νά 454ν

κρατή φαγί είς τό χέρι του, και μέ τό μαχαίρι τής τέχνης χάραξον τά ονόματα
ταΰτα είς τό στήθος αύτοΰ: "Χαμετιήλ, χαρόχ, μεσέλθ", είς τό χέρι "παλπαρά" 10
καί τότε κάπνισον αύτό σμύρνα καί βάστα το έπάνω σου καί κάνεις ό,τι σέ χρει-
άζεται κατευόδιον. Καί ποίησον τήν προσευχήν σου, ώς καθώς σέ έρμηνεύομε
όπισθεν μέ εύλάβειαν καί τότες κάνεις ό,τι θέλεις.

Όταν ό Ήλιος είς τόν Κριόν καί ή Σελήνη είς τόν Σκορπιόν νά είναι είς τήν
ώραν τοΰ 'Άρη, ποίησον ε'ίδωλον μέ σίδερον ώς άνθρωπον, νά κρατή σπαθί είς 15
τό χέρι του, καί χάραξον μέ τό μαχαίρι τής τέχνης τά ονόματα: ! εις τό μέτωπον 455Γ
"καμοδόμ, ραράμ, πισσαλή, σαμονήλ", είς τό δεξιόν χέριν "άραστικοήλ" καί
κάπνισον αύτό μέ αίμα άνθρώπου καί βάστα το είς τό χέρι σου καί είσαι άνίκη-
τος, έάν πολεμήσης καί μέ δέκα χιλιάδες άνδρες. Έχει δέ καί ετέρας άρετάς με-
γάλας, άλλά δέν γράφονται. 20

Τέλος αύτό.

Ό Ζεύς fj : Ή βοτάνη τοΰ πλανήτου Ζεΰ έστίν ή χρυσάκανθος, χρυσά-
γκανθος. Όταν θά τήν έβγάλης, ώς καί τές άλλες, ώρα πρώτη μέ τό διάβασμα,
τότες λάβε τήν ρίζαν τής βοτάνης καί τυλίξας είς δέρμα λύκου ή ταύρου καί μέ
τής πιγουνίας, βάλε είς τόν βραχίονά σου τόν δεξιόν καί είσαι άνίκητος είς κρί- 25
σιν. Πάλιν τήν αύτήν I βοτάνην τυλίξας είς δέρμα βοός καί ρίζα μαράθου, βάλε 455ν
μέσα είς πλοΐον καί δέν άρμενίζει ούτε σαλεύει. Εί μέν βουληθης νά ταξιδεύσης,
λάβε τά άνθη τής βοτάνης καί τυλίξας είς δέρμα tάγετoυ, δέσε το είς τό κατάρ-
τι τοΰ πλοίου καί τάχιον τήν όδόν αύτοΰ διά ήμερών τεσσάρων (4) t περίπτοι.
Λάβε τήν ρίζαν καί τήν κορυφήν άκέρια καί τύλιξε είς δέρμα αίγόκερου, βάλε 30
την είς τήν δεξιάν σου άγκώνα καί ό,τι δουλειά κάμεις εύοδοΰται. Έπαρον τόν
σπόρον τής βοτάνης μετά μόσχου, τύλιξον είς μολύβι καί βάλε είς τήν θάλασσαν
καί νικάς τούς πάντας438. "Εχει καί άλλες ένέργειες πολλές. 'Ιδού ή εύχή τής Πέμ-
πτης439. Ζεύς. "Όρκίζω σε είς τόν βραχίονά σου τόν άναλλοίωτον καί άμέτρη-
τον τοΰ Θεοΰ. Όρκίζω σε I είς τά κοντά σου ονόματα: ύπλόπερίκ, ήτισύς, ξενιώ, 456Γ

3 τά πάντα νουν ύπέρπλουσα cod.

26 τής αύτής βοτάνης cod.
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στερκτόν, ότερπημέν, όρεστερώ, στεθηγιράς, Ίτραπτόν, έστοριν, Ζεύς, όστρατε-
όφδη, όφεράς, τριαφολέ, έφελής, φθονιά, καί tà λοιπά ονόματα σου. Όρκίζω
σε, Ζεύ, ϊνα μοϋ ύποκλίνης τήν χάριν σου καί είς τήν βοτάνην ταύτην νά είναι
δόκιμη καί άληθινή, άμήν, άμήν, άμήν".

Τέλος.

ί

Ή βοτάνη τής 'Αφροδίτης λεγομένη σαντιριόν, ήγουν άγουροβότανον.
Έβγαλέ την είς τήν πρώτην ώραν τής Παρασκευής, δπου κυριεύει ή
'Αφροδίτη, μέ τό διάβασμα καί τοϋ άγγέλου τής ώρας καί μέ τόν ύποτακτικόν
του καί μέ τό πρόσωπον τής βοτάνης. Έχει ρίζας δύο 2, ή μία χλωρή καί ή άλλη
456ν ψημένη. Παραλαμβάνεις είς τοϋ Κρόνου, μίαν πρός μίαν I δοκίμαζε, δταν ό
"Ηλιος <είναι> κατώτερα τής Σελήνης, άγάπην ύπερβολικήν είς άνδρας, είς γυ-
ναίκας καί σύλληψιν γυναικός καί έτερα πολλά κάνει440.

Εύχή τής 'Αφροδίτης jt 441: "Όρκίζω σε, Αφροδίτη, είς τόν άκοίμητον
όφθαλμόν τοΰ Θεοΰ. Όρκίζω σε, 'Αφροδίτη, νά μήν μοϋ παρακούσης, έκλαμ-
15 προτάτη, είς ταϋτα σου τά ονόματα: άκολασιά, κειπροιμαλιστό, λιόβε σαρριδο-
καταρίν. Όρκίζω σε, 'Αφροδίτη, νά μέ ένεργήσης είς τήν βοτάνην ταύτην, νά
γένη δόκιμη καί άληθινή, άμήν, άμήν, άμήν".

Τέλος.

Ό Κρόνος πλανήτης

20 Ή βοτάνη τοΰ πλανήτου Κρόνου όνομαζομένη έκατοντακέφαλος, πιουνιάς.

457r "Εβγαλέ το είς τήν πρώτην ώραν I τοΰ Κρόνου, τό Σάββατον τό πρωί, ώρα τοΰ
Κρόνου, είς αύξησιν τής Σελήνης, μέ τόν άγγελον όπου κυριεύει καί ύπερέται
του, καί βαστάζεις μίαν κεφαλήν άπό τήν ρίζαν, δέν θέλεις άδικηθής είς κριτή-
ριον ποτέ. Τύλιξον μέ δέρμα αίγοκέρου καί τύλιξε είς τόν λαιμόν: είς δρόμον ού
25 φοβηθής, άλλά σέ προσκυνούν σάν βασιλέα, όθεν καί άν πηγαίνης442. Έπαρον
άπό τήν ρίζαν καί δέσε το είς πανί λευκόν, μεταξωτόν, καί βάνε μανδραγούρα
καί ράψε το είς τόν τράχηλον άλεκτόρου λευκοΰ, όπου νά μήν έχη μαυράδι κα-
θόλου, καί σΰρε είς τόπον όπου έχεις ύποψίαν πώς ύπάρχει θησαυρός καί τόν
άμολάς μέ σπάγγον δεμένον άπό τό πόδι μακρύν, δπου νά είναι έλεύθερος νά
457ν ύπάγη όθεν θέλει έλεύθερος. I Καί όταν ύπάρχη βέβαιος θησαυρός, σκαλίζει μέ
τούς όνυχάς του είς τήν ιδίαν θέσιν καί κτυπά τις πτεροϋγες του καί λαλεί.
Έπαρον 7 κουκκία έκ τής βοτάνης καί ένα κουκκί, ήγουν σπυρί, μόσχον, άκρά-
τον, τρΐψον, πότισον σεληνιασμένον ήμέρας 7, καί ίάται. Έπαρον κουκκία πέν-
τε (5) καί έν τής ρίζας της καί βάλε είς τήν κεφαλήν κοιμωμένου, όπου νά
35 κοιμάται, καί λέγει τό κεκρυμμένον του μυστικόν.

'Ιδού ή εύχή τοϋ Κρόνου πλανήτου ^ 443: "Όρκίζω σε, Κρόνε, είς τήν δύ-
ναμιν τοΰ Θεού, τοΰ συστήσαντός σε είς τήν ώραν ταύτην. Όρκίζω σε είς τά
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όνόματά σου ταΰτα: φηρύ, Νεκηβαλόν, διαφρογός, διάλφινά, Κρόκκοκή, άλο-
νόμησοΐ. Όρκίζω σε, Κρόνε, μετά τών έπακολουθούντων I σε, δπου νά γενής 458Γ
συνεργός μου είς τήν βοτάνην ταύτην, άμήν, άμήν, άμήν".

Τέλος.

Ιδού αί εύχαί τών έπτά πλανητών, δπου έγράψαμεν, τής βοτάνης αύτών, 5
δπου πρέπει νά λέγωνται δταν έβγάνης τήν βοτάνην αύτών πριν τρεις φορές
καί, άφοΰ τήν έβγάλης, πάλιν τήν διαβάζεις ώς άνωθεν μέ έπιμέλειαν.

Όρκισμός τοΰ Ήλιου (κοίταζε πρός λεβάντε). "Βασιλεύς τών βασιλευόντων
καί Κύριος τών κυριευόντων, ή ύπεράρχιος φύσις καί δύναμις, άέναον φώς,
άκατάπαυστον φώς, άκατανόητον φώς, άπειρον φώς, ό μόνος πλουσιοπάροχος 10
τοΰ έλέους σου, έπίσκεψαι ώφελίμως διά τής χάριτος καί χρηστότητος καί εύερ-
γεσίας άπό τόν παρόντα πλανήτην Ήλιον, ίνα δυνηθώ I ύποτάξω αύτόν καί 458ν
[τάς χαρι καί] κατάσχω αύτοΰ τήν ένέργειαν. Όρκίζω σε, άψευδές Ήλιε, είς τόν
χρονικόν σου κύκλον καί είς τήν όδόν σου καί είς τούς τέσσαρούς σου καιρούς
καί είς τάς άκτΐνας σου καί είς τάς πτέρυγάς σου καί είς τά όνόματά σου ταΰτα: 15
"λιμηώδ, άντιόν, λιθετουϊδέ, σαγοΰν, γοδεσός, έλβωΰχ, γοδιόραφ, "Ινομ...". Έκ
τούτων σου τών ονομάτων σέ όρκίζω ίνα μήν μοΰ παρακούσης, άλλά διά τής
χάριτος σου καί διά τά όνόματά σου νά γενή ή βοτάνη αυτή τέλεια καί άληθινή
καί άβλαβον, άμήν".

Εύχή τής ^ Σελήνης, (κοίταζε κατά τόν μάίστρον) 20

"Δέσποτα, Κύριε, ό Θεός τών άπάντων, ό δεσπόζων τών ήμερών καί τόν
ζώντα έκ I τής σοφίας κατασκευάσας τόν άνθρωπον, ίνα δεσπόζη τών ύπό σοΰ 459Γ
γενομένων κτισμάτων έν όσιότητι καί δικαιοσύνη, συνέργησόν με καί χαρίτω-
σόν με, ίνα δυνηθώ έγώ ό δούλος (...) χάριν λαβείν καί ύποτάξω τόν σόν πλα-
νήτην, τήν Σελήνην, νά τελειώσω τό έργον μου καί τήν έπιχείρησίν μου ταύτην. 25
Όρκίζω σε, Σελήνη, όριάντε, καί τού ούρανοΰ πορφύρα καί τής νυκτός παρα-
μυθία, τών διαβαζομένων πνευμάτων δέσποινα. Όρκίζω σε είς τήν ούρανικήν
σου ζώνην καί κύκλον έν φ περιπατείς καί είς τάς άκτΐνας σου καί είς τάς πτέ-
ρυγάς σου καί είς τήν όδόν σου καί είς τά όνόματά σου ταΰτα σέ όρκίζω: Βαήθ,
όνιτζήρ, παρούμ, πολήμ, γομεδόμ, μαρισατί, σέ ταΰτα σου τά ονόματα σέ όρκί- 30
ζω, Σελήνη, νά ύποκλίνης τήν χάριν I σου καί τήν ένέργειάν σου νά γένη τό θέ- 459ν
λημά μου άληθινόν καί βέβαιον, άμήν, άμήν, άμήν"444.

Ή εύχή τοΰ 'Άρη (θεώρει τόν Βορέαν). "Κύριε, ό Θεός ήμών, ό φοβερός καί
ένδοξος, ισχυρέ καί δυνατέ, ό όργιζόμενος καί ξηραίνων καί τό βλέμμα σου τό
φοβερόν όρη συντρίβον, έν φ όρη έτρόμαξαν, δν έφοβήθησαν άβυσσοι, όν 35

24 δυνηθώμεν cod.

27 τά διαβαζομένον cod.

34 ξηραίνεται cod.
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έπροσκύνησε πάς ό τών αγγέλων ό χορός έπί τώ ονόματι σου, Κύριε, ό Θεός
μου. Όρκίζω σε, 'Άρη, έσένα κακέ και πολεμικέ, είς τά ονόματα τού Κυρίου Σα-
βαώθ, ϊνα μου ύποκλίνης τήν χάριν σου και τήν ένέργειάν σου είς τήν παρόντα
πράξιν όπου έπιχειρίζομαι, νά γένη βέβαια και άληθινή. Όρκίζω σε είς τήν καρ-
460Γ δίαν τοΰ λέοντος τοΰ δυνατοΰ και είς τήν I καύσιν τοΰ πυρός τήν καιομένην, ίνα
μήν μοΰ παρακούσης. Όρκίζω σε, Άρη αίματώδη και πολεμικέ, άπότολμε, είς
τόν ούρανόν σου και είς τήν γήν σου και είς τόν όμφαλόν της t πεισής, ινα μήν
μέ παρακούσης, Άρη, ό χαίρων <έπί> τήν άπώλειαν τών άνθρώπων και έπί τάς
εύτυχίας λυπούμενος. Όρκίζω σε, Άρη, όν τρέμει πάσα κτίσις και πάσα φύσις
10 άνθρώπων και τών πλανητών. Όρκίζω σε, Άρη, είς έκεΐνον όν σύ τρέμεις και
πάσα φύσις τών άστέρων. Όρκίζω σε και είς ταύτα σου τά ονόματα πύρινα
άγλά, άσύρ, πικληρώθ, Ίδορισκουναρέφ, κακλαβός, άλμανάτι, διά ταύτα σου τά
ονόματα σέ όρκίζω, ϊνα μοΰ ύποκλίνης τήν χάριν σου και τήν ένέργειάν σου είς
ταύτην μου τήν πράξιν, νά γένη βέβαια και άληθινή, άμήν, άμήν, άμήν". I

460ν Εύχή τοΰ πλανήτου Έρμή ^ (θεώρει τόν μαΐστρον): "Κύριε, Θεέ, πάτερ
παντοκράτωρ, ό εύρετής τής σοφίας και τής γνώσεως, ό τών ούρανίων τεχνίτης,
παντεπόπτα και παντοδύναμε, t ήγέτισον ημάς τήν χάριν σοΰ και τοΰ πλανή-
του Έρμοΰ, ινα δυνηθώ τήν έμήν πράξιν περατώσω. Όρκίζω σέ, Έρμή, πάνσο-
φε και λογιώτατε, εύσκίοπτε και γρηγορώτατε είς τήν σοφίαν σου και είς τήν λο-
20 γιότητά σου και είς τήν ζώνην, ήν περιπατείς, και είς τά όνόματά σου ταΰτα:
Νιφφάν, πιοΰτ, νομΐν, πελάκ, νιάφ, μερεπόν, στεμηνός, κυριτόν, μεδή..., είς
ταΰτα σέ όρκίζω διά νά ύποκλίνης τήν χάριν σου και τήν ένέργειάν σου είς ταύ-
την μου τήν πράξιν, νά γένη βέβαια και άληθινή, άμήν, άμήν". I

461Γ Εύχή τοΰ Διός Ζεΰ (θεώρει γραίγο, τήν τραμουντάνα) και όρκισμός πλανή-
25 του: "Κύριε ό Θεός ήμών, πάτερ παντοκράτωρ, ό δημιουργός ορατών και άορά-
των, ό βασιλεύς τών βασιλευόντων και κύριος τών κυριευόντων, έπίδος μοι δύ-
ναμιν και χάριν, ϊνα ύποτάξω τήν χάριν και τήν ένέργειάν τοΰ Ζεΰ, ϊνα ύποταγή
ήμΐν, ότι πάντα δυνατά σοι, Κύριος, ό Θεός ήμών. Όρκίζω σέ, Ζεΰ, είς τήν σο-
φίαν σου και είς τήν γνώσιν σου και είς τήν ίαματικήν σου ένέργειάν και είς τήν
30 ούράνιον πορφύραν σου, έν ή περιπατείς, και είς τά όνόματά σου ταΰτα: άνόφ,
όρσιτά, άδεός, όριγέν, άτζανίεδον, άν κανιτή, τινεός, γένγιέρ, κανηπτά..., είς
ταΰτα σέ όρκίζω ότι νά ύποκλίνης είς πάσαν έργασίαν τήν χάριν σου και τήν
461ν ένέργειάν σου, νά I γένη τό θέλημά μου βέβαιον και άληθινόν, άμήν, άμήν, άμήν".

^ Εύχή και όρκισμός τής Αφροδίτης (θεώρει τόν λεβάντε): "Ό Θεός ό

35

9 ον τρέμει: έντρομε cod. 17 σοΰ: ϊνα δέ cod. 18 δυνηθώμεν τοις έμής πράξεως cod.
24 γραίγο: γρέο cod.
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αιώνιος, ό μόνος άγαθός, άνεξίκακος έν φιλανθρωπία, ό ύπεράπειρον έχων τής
άγαθότητος τό άνεξιχνίαστον πέλαγος παρά τής σής φιλανθρωπίας καί
εύσπλαγχνίας, ίνα τήν ένέργειαν χρηστώς καί πεπληρωμένως δώσης <τοϋ>
πλανήτου τής 'Αφροδίτης, ινα υποτάξω αυτήν είς τό έμόν θέλημα καί πράξιν
μου. Όρκίζω σε, πλανήτη 'Αφροδίτη ώμοτάτη, είς τήν άγάπην σου καί είς τήν 5
χάριν σου καί είς τήν όδόν σου καί είς τήν ένέργειάν σου καί είς τήν γλυκύτητά
σου καί είς τά όνόματά σου ταϋτα: ήρέθ, λαβάκ, σιαρή, σατήρ, τοϋ ίδίν, τουτι-
μάρ, ρεσβοδόμ, I σιρόφ, κακήμ, σεντιότ, είς ταϋτα σου τά ονόματα σέ όρκίζω, 462Γ
ινα μήν μοϋ παρακοΰσης, ινα δώσης είς έμέ τήν χάριν σου, χρηστώς καί πεπλη-
ρωμένως είς πάσαν τήν ένέργειάν σου, είς ταύτην μου τήν πράξιν, ινα γένη βέ- 10
βαια καί άληθινή, άμήν, άμήν".

Λ Εύχή καί όρκισμός τοΰ Κρόνου: "Κύριε, ό Θεός ήμων, ό άγιος, τό έσχα-
τον κράτος, ό πάντα οίκονομών είς σωτηρίαν, δός ήμΐν χάριν νά ύποτάξω τόν
πλανήτην Κρόνον είς τό θέλημά μου. Όρκίζω σε, πλανήτη Κρόνε, είς τήν όδόν
σου καί είς τήν ένέργειάν σου καί είς τήν κληρονομίαν σου καί είς τόν ούρανόν 15
σου καί είς τήν λάμψιν σου καί είς ταϋτα σου τά ονόματα: γιασιέλ, σαββαή, παν-
τοκράτωρ, τής μεγάλης βουλής άγγελε, νά είσαι είς I τήν βοήθειάν μου καί είς 462ν
τήν πράξιν μου ταύτην, έν φ μέλλω ποιήσω νά γένη βέβαια καί άληθινή, άμήν,
άμήν"445.

Περί τών εύχών τών 7 πλανητών. 20

Όταν βουληθής νά κάμης τήν δουλείαν σου, προσεύχου είς τόν Θεόν όλο-
ψύχως μετά συντετριμμένην καρδίαν καί καθαρότητος πολλής καί άρχισον
πρώτον τήν παρόντα εύχήν: "Κύριε, ό Θεός ήμών, Σαβαώθ, Αδωναΐ, έλάμ, άχη
σατά ήλαμαντοϋ, λασσατά, τετραγραμμάτου, άρχή καί τέλος, άγιος, άγιος,
άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ό ούρανός καί ή γή τής δόξης σου" καί τό 'Πά- 25
τερ ήμών ό έν τοις ούρανοΐς'. Έπιστήριξόν με, διά τά όνόματά σου τά άγια, άγιε
καί Θεέ Σαβαώθ, I δι' εύχών τών άγιων πατέρων ήμών προπατόρων ένός γαϊ- 463Γ
δάδ, μαλολεήλ, μαθοΰ, καλά, Μελχισεδέκ, τόν υίόν τοΰ Ναυΐ, 'Αβραάμ, 'Ισαάκ
καί 'Ιακώβ, Δαυίδ, Σολομών καί Ίεροβοάμ, γενοΰ βοηθός είς έμένα τόν δοϋλον
σου τόν άμαρτωλόν". "Επειτα τήν εύχήν τοΰ πλανήτου. Καί μετά ταϋτα τόν 30
όρκισμόν τοΰ άγγέλου τής ώρας446. Πρέπει νά έξετάζης τόν πλανήτην έκεΐνον,
όπου θέλεις, τής ήμέρας καί τής ώρας, καί εί μέν είναι καλός, νά είναι καί τό
ζφδιον καλόν, νά συμφωνοΰν είς κάθε ύπόθεσιν. Δεύτερον νά γράφης μέ τό με-
λάνι τοΰ καθενός πλανήτου καί μέ τό κονδύλι του τήν ύπόθεσιν σου. Πριν όμως
τής ύποθέσεως θυμίαζε μέ τά καπνίσματα τοϋ πλανήτου στήν ώρα του. Έπει- 35
τα γράφε τήν ύπόθεσιν σου I καί είς τό τέλος τής ύποθέσεως γράφε τά σημεία 463ν

29 Ίροβοάμ cod.
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εκείνου τοΰ πλανήτου, τό δέ βουλλωτήριον του γράφε το έξω τοΰ φυλακτηρίου.
Και δταν θά διαβάζης τήν εύχήν τοΰ πλανήτου, θεώρει κατά τάς πύλας τού
πλανήτου.

Εύχή τοΰ Κρόνου

Χ

(θεώρει κατά τήν δύσιν τοΰ Ήλιου): "Κύριε ό Θεός
5 ήμών, ό μέγας καί ύψιστος, ό ποιήσας καί πλάσας τόν άνθρωπον, δν ή άβυσσος
σέ είδεν καί έτρόμαξεν καί οί ζώντες άπενεκρώθησαν έν τω ονόματι σου. Αύτός
Κύριε, ό Θεός ήμών, δός ήμΐν χάριν νά ύποτάξω τόν έμόν πλανήτην Κρόνον είς
τό έμόν θέλημα. Όρκίζω σε, Κρόνε, είς τήν άρχήν σου καί είς τήν τιμήν σου καί
είς τά πρωτεία σου. Όρκίζω σε, Κρόνε φοβερέ, ό έχων έξουσίαν είς πάσαν τά
464Γ βασίλειά σου καί θησαυρούς I διδόναι καί πάντας καλώς ύποκλίναντες. Όρκί-
ζω σας, άγιοι άγγελοι, σακατιήλ καί κτινοήλ, καί δαίμονες άλεδαπόρ καί άλε-
δατόρ, είς τόν άγέραν σας καί είς τήν κληρονομίαν σας. Όρκίζω σας, άγιοι
άγγελοι, είς τήν λάμψιν σας καί είς τόν ούρανόν δπου είσθε διά παντός καί είς
τήν ένέργειάν σας, νά είσθε σύνεργοί μου είς τήν δουλείαν, έν φ έπιχειρίζομαι.
15 Όρκίζω σε, Κρόνε, είς ταΰτα σου τά ονόματα 'Γασιάλ, άγουσαάλ, άτασερβέλ,
ληφυσάρ, κταμόν, όδήλ, σιπήγ, ποταδή', διά ταΰτα σου τά ονόματα τά μεγάλα
καί άνδρειωμένα, νά μέ ύποκλίνης τήν χάριν σου καί τήν ένέργειάν σου είς τήν
ώραν ταύτην, έν φ έπιχειρίζομαι, άμήν, Κρόνε, άμήν".

Όταν θά άρχίσης τήν άνωθεν εύχήν, θεώρει κατά τήν δύσιν τοΰ Ήλιου. I

464ν Εύχή τής Σελήνης (θεώρει κατά τόν μαΐστρον): "Δέσποτα τών άπάντων,

Κύριε, ό δεσπόζων καί νεκροΐς, έν σοφία κατασκευάσας τόν άνθρωπον, ίνα δε-
σπόζη τών ύπό σοΰ γενομένων κτισμάτων έν όσιότητι καί δικαιοσύνη, συνέρ-
γησόν μοι, ίνα δυνηθώ ό δούλος σου (..) χάριν λαβείν καί ύποτάξαι τήν Σελή-
νην, τόν σόν πλανήτην, τοΰ ούρανοΰ πορφύρα καί τής γής παραμυθία447. Κύριε,
25 κύριε παντοκράτωρ, ύψιστε καί άΐδιε, ό τών άπάντων βασιλεύς καί πλάστης
τών άνθρώπων, ό τόν ούρανόν τοις άστροις κατακοσμήσας καί τήν γήν τοις
άνθεσι κατακοσμήσας καί είς δέσιν καταστολίσας, δν πάσα κτίσις, ορατά καί
465Γ άόρατα, φρίκτει καί τρέμει άπό προσώπου τής I δυνάμεώς σου. Σοΰ δεόμεθα καί
σέ παρακαλοΰμεν ίνα μοΰ ύποτάξης τοΰ παρόντα πλανήτου τάς χαρακτήρας
30 καί τήν ένέργειαν. ΤΩ έσύ, Κυρία Σελήνη, τοΰ κόσμου εύταξία τε καί έπίγνωσις
καί τοΰ ούρανοΰ πορφύρα καί τής νυκτός παραμυθία [καί] βιαζομένων πνευ-
μάτων, ώ έσύ δέσποινα, Κυρία Σελήνη, ή άπόδειξις τοΰ χρόνου καί σημεΐον πά-
ντων τών έορτών καί πανηγύρεων. Όρκίζω σε είς τόν ύψηλότατον θρόνον τοΰ
Θεοΰ καί είς τάς ήλιακάς άκτΐνας καί είς τήν άνάστασιν τοΰ Χριστοΰ, ίνα μήν
35 μέ παρακούσης. Όρκίζω σε καί είς τά πολυόμματα Χερουβείμ καί έξαπτέρυγα
Σεραφείμ καί είς τάς τάξεις τών άγιων άγγέλων καί είς τά όνόματά σου ταΰτα

8 είς τόν άρχόν σου cod. 21 κατασκέβασε cod. 33 εορτών: άρετών cod.
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κεχαριτωμένα: 'Γαναβής, βενουήλ, άγρακοήλ, λαδημαήλ, I θηελαφοήλ, άρε- 465ν
ψοήλ, ζιγοθουλά, Γαλαήλ'. Όρκίζω σας, άγιοι άγγελοι οπου κυριεύετε στήν
ώραν ταύτην, Γαβριήλ, Σογιήλ, σανφηνήλ, σπεδονέμ, σπερδουκόμ. Όρκίζω σας,
δαίμονες τάρταροήλ καί μαμωνά. Όρκίζω σέ, Σελήνη, είς ταΰτα σου τά ονόμα-
τα, σέ όρκίζω νά μοΰ ύποκλίνης τήν χάριν σου καί τήν ένέργειάν σου είς τήν 5
δουλείαν ταύτην, ην θέλω ποίηση, νά γένη άληθινή, άμήν, Σελήνη, άμήν".

Έπειτα λέγε τόν όρκισμόν τοΰ άγγέλου καί τοΰ δαίμονος. Όρκισμός τοΰ
άγγέλου: "Όρκίζω σε, άγιε άγγελε (όδείνα), πού κυριεύεις τήν ώραν ταύτην,
όπου σέ βάλαμεν νά προβλέπης καί νά έπιτηράς τό γένος τών άνθρώπων, πρό-
θυμος καί δυνατός καί I οξύς καί άνδρειωμένος. Όρκίζω σε είς τόν Θεόν τόν 466Γ
ζώντα, όπου σέ έβανε νά φυλάττης, νά είσαι συνεργός μου μετά τόν ύποτακτι-
κόν σου δαίμονα (όδείνα), οπου είσαι στήν ώραν ταύτην, οπου έπροστάχθη νά
σέ δουλεύη καί νά είναι δούλος σου είς τήν ώραν ταύτην, διατ' αύτόν έσεΐς νά
συνεργήσετε καί νά ποιήσετε τήν δουλείαν ταύτην, ην έγώ ποιώ, ίνα είναι δόκι-
μη καί άληθινή, άμήν". 15

Εύχή τοΰ Έρμή (θεώρει τόν μαΐστρον ή λεβάντε). Είς f μεγίστου καί είς γλωσ-
σόδεμα: "Έν ονόματι τοΰ παναγάθου, ο έν ψυχαΐς κατοικών καί τά ταπεινά
έφορών, ό κύριος τοΰ ούρανοΰ καί τής γής, ό έραστής τής σοφίας καί γνώσεως,
τών έπουρανίων τεχνίτης I καί παντεπόπτης καί παντοδύναμος, εύεργέτησον 466¥
ήμάς καί έπίδος ήμΐν τήν χάριν σου, Κύριε, ίνα δυνηθώ ύποτάξω τόν σόν πλα- 20
νήτην, τόν Έρμήν, είς τό έμόν θέλημα καί έλθη ή χάρις του είς τό πράγμα, όπου
έπιχειρίζομαι νά ποιήσω. ΤΩ έσύ, Κύριε Έρμή, διαλεκτότατε καί πάσης σοφίας
έμπειρε καί τής τέχνης πρακτικέ, ό διδούς πάσαν άνθρωπον τήν τέχνην καί τό
έργόχειρον, ώ έσύ, σοφίας έμπειρε καί δόκιμε στρατιώτα, δτι χωρίς έσένα δλα
τά στρατεύματα τοΰ ούρανοΰ νεκρά είσι καί άκίνητα. ΤΩ έσύ, Έρμή, σύστατε 25
καί φιλόσοφε καί ρήτωρ, οπου κρατείς τήν διανόησιν, όρκίζω σε είς τόν Θεόν,
οπου σέ έπλασεν καί έθεσέ σε είς τόν ούρανόν, σέ όρκίζω καί είς τήν άρρητον
αύτοΰ I σοφίαν καί είς τόν βραχίονα αύτοΰ τόν ύψηλόν καί άμέτρητον. Όρκίζω 467r
σε καί είς όλας τάς μυριάδας τών άγγέλων καί άρχαγγέλων, ϊνα μήν μοΰ παρα-
κούσης. Όρκίζω σε καί είς τούς άγγέλους σου Μαντουήλ, Σπετικοήλ, άπόδοκε- 30
ήλ. Όρκίζω σας, δαίμονες, χαλιοΰ καί γηλοανήτ. Όρκίζω σε, Έρμή, καί είς
ταΰτα σου τά ονόματα συαβάζ, Νεληφέλ, Ίαγούτ, έκλόφιναοην, δοργιέλ, στα-
μοτά, χασελόν, έδεόν, λοοήλ, τερατόν, σφελικόν, τζερμαήλ, βερνιδή, νιφάν,
ποηοΰ τονομή, σελάμ, Ίάβ, μεσόν, σεμενώ, τζέτο κυμεότ, διά ταΰτα σου τά ονό-
ματα σέ όρκίζω νά δώσης τήν χάριν σου καί τήν ένέργειάν σου είς τήν πράξιν 35
ταύτην, ήν θέλω ποιήσω, νά γένη άληθινή, άμήν, άμήν". I

20 έπιδούς cod.



306 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

467ν Εύχή τής 'Αφροδίτης είς φυλακτήριον και είς άγάπην448 (θεώρει τόν λεβάν-
τε): "Ό Θεός ό μόνος, ό αγαθός και άνεξίκακος, ό εν φιλανθρωπία ύπάρχων, ό
ύπεράπειρον έχων τής άγαθότητος άνεξιχνΐαστον πέλαγος παρά τής σής φι-
λανθρωπίας και εύσπλαγχνίας, σοι προσπίπτω, ινα μας δώσης τήν χάριν και δύ-
5 ναμιν και στερκτήν ένέργειάν και πεπληρωμένη. "Ω έσύ, πανεύμορφη Αφροδί-
τη, όπου είσαι διαβιβασμένη είς τήν άνδρείαν τής άγάπης και τυραννίζεις τάς
καρδίας τών άνθρώπων είς τήν άγάπην άνδρών τε και γυναικών και νικούσα τά
σπλάγχνα τών άνθρώπων. ΤΩ δέσποινα στεφανωμένη στέφανον τής άγάπης, νά
468r τυραννίζης έκείνη όπου θέλω και I άγαπώ εγώ [όδείνας τής όδείνας) και ύπο-
10 κάτω τών ποδών μου πεσεΐται (ή γυνή θέλεις ή άνδρα). Όρκίζω σε, Αφροδίτη,
είς τόν Θεόν όπου σέ έπλασε και έστησέ σε είς τόν ούρανόν, νά μήν μέ παρα-
κούσης. Όρκίζω σε, 'Αφροδίτη, στό σημεΐον, δ έχεις είς τή καρδία σου, και είς
τόν στέφανόν σου και είς τήν όδόν σου, ινα μήν μέ παρακούσης. Όρκίζω σας,
άγιοι άγγελοι, Άναήλ, Άγαθουήλ, Πελακτοήλ, Κυρσουνήλ, είς τόν Θεόν τόν
15 ζώντα Σαβαώθ. Όρκίζω σας, δαίμονες, βαβεήλ, βαλτασάφ, Κυπροτηζίκατός,
ϊνα πάτε στόν (όδεΐνα) ή (όδεΐνα). Όρκίζω σε, Αφροδίτη, είς τά όνόματά σου
ταύτα: "μήν τοκάφ, έγωράφ, Κυνοήλ, περγετό, λιθικόν, ήκαριζ, Ίακούφ, λαδι-
468ν κόν, περινός, φρικτώρ, φιλιοπόλ, οπών, κριπτοφώρ, Ίαστύρ, I έσιγων, Ίασήφ,
κυργιενού, όούλέ, Ίαρεθή, λαβάκ, σΐαρσατούρ, Ίαουσήφ, κυργιέν, ξαγλατόν,
20 ούλαν, νιδιούτ, τημαρεφηδών, σηφίφ, καμής κετή, είς ταΰτα σου τά ονόματα τά
μεγάλα, νά μέ ύπακούσης και νά ύποκλΐνης τήν χάριν σου και τήν ένέργειάν
σου είς έμέ και είς δ έπιχειρίζομαι έργον, άμήν".

Εύχή τοΰ Ήλιου- αύτή έστι449 βασιλεύς είς άγάπην και είς κρίσιν (κοίταζε
πρός λεβάντε): "Βασιλεΰ προαιώνιε, βασιλεΰ τών βασιλευόντων και κύριε τών
469r κυριευόντων, ή ύπεράρχιος φύσις και δύναμις, άέναον φώς, άκατανόητε, I φώς
άπειρον, ό μόνος πλουσιοπάροχος, ό χορηγός τοΰ έλέους, έπίσκεψον διά τής
χάριτος και εύεργεσίας όπως τόν παρόντα πλανήτην Ήλιον δυνηθώ και ύπο-
τάξω αύτόν είς τό έμόν θέλημα. Όρκίζω σε, άψευστε και άκαταύγαστε, ήμερο-
φέγγεις είς τόν χρονιακόν σου κύκλον και είς τούς τέσσαρους γύρους και είς τήν
30 όδόν σου και είς τάς άκτΐνας σου και είς τάς πτέρυγάς σου και είς τούς άγγέ-
λους σου. Όρκίζω σας, άγιοι άγγελοι, Μιχαήλ, Άροήλ, Φηλοήλ, Σαριήλ, Δονιήλ,
είς τόν Θεόν, τόν ζώντα Σαβαώθ. Όρκίζω σας, δαίμονες, χονιήλ, άριναήλ και
άσπιθόν. Όρκίζω σε, Ήλιε, είς τήν ένέργειάν σου και είς τά όνόματά σου ταΰτα,
469ν I έγλιοθέ, άτικό, λεθέ, τοΰδή, άχώ παλή έλή, Βιούλ, άντιόν, ήρνοτή, λιοσημέ, ό
35 όγήν, Γοδιτόν, διτοή, δοραή, ήνοάμ, ώ έσύ, Κύριε Ήλιε φωτιστικέ, ό βασιλεύς
πάντων τών άστέρων, ό οφθαλμός πάντων τών άνθρώπων και τοΰ ούρανοΰ ό
άκοίμητος οφθαλμός, ώ "Ηλιε, ό καρπίζων και τρέφων τά πάντα, τά βότανα και

7 νικοϋσα: νηκοϋσας cod.; an scrib. οίκοϋσα?
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τούς καρπούς καί τά δένδρα ώς πρέπον έστί καί κοσμήσας πάντα τόν κόσμον,
ό διώκων τά κακά καί τά έν σκοτία καί διαχωρίζων τό εύμορφον άπό τό άμορ-
φον, ώ έσύ, Κύριε "Ηλιε, πολυτίμητε πάντων τών πραγμάτων, I πολυτίμητε πάντων 470Γ
τών μαργάρων καί τών χρυσίων καί λίθων πολυτελών καί τιμίων ή ώραιότης καί
ή εύπρέπεια, ή δόξα τών βασιλέων καί κριτών ή άνεσις. Όρκίζω σε, "Ηλιε, κύρ 5
"Ηλιε, άψηλάφιστε καί άκατανόητε, ό βλέπων τού ούρανοΰ τάς δυνάμεις καί
κατανοών τό μεγαλεΐον τοϋ ύψιστου. Όρκίζω σε, Ήλιε, είς τήν λαμπάδαν τήν
καιομένην έμπροσθεν τοϋ μεγάλου Θεοΰ Σαβαώθ, ινα μήν μοΰ παρακούσης.
Όρκίζω σε καί είς τά όνόματά σου ταΰτα: πιΟαμόν, δοριήλ, σινό, μανδόντ, λη-
τροφάρ, φωκετοέλ, περκαδόν, όδροφόν, ήμετόν, άλιανόρ καί Γαφαρουήλ I, διά 470ν
ταΰτα σου τά ονόματα, "Ηλιε, σέ όρκίζω νά μέ ύπακούσης διά τής χάριτος σου
έν ταύτην μου τήν πράξιν καί δουλείαν, ήνπερ έγώ ποιώ, άμήν, κύρ Ήλιε, άμήν".

Εύχή τοΰ 'Άρη (θεώρει τόν Βορέαν): "Κύριε ό Θεός ήμών ό φοβερός καί
ένδοξος καί άνεκδιήγητος, ον ούκ είδεν άνθρωπος ούδέ ίδεΐν δύναται, ον άβυσ-
σος είδεν καί έτρόμαξεν καί οί ζώντες άπενεκρώθησαν καί προσκύνησαν πά- 15
ντες, ό τών άγγέλων χορηγέ, χαρίτωσον ήμών τήν διάνοιαν, ινα I δυνηθώ ύπο- 471Γ
τάξω τόν 'Άρην τόν πλανήτην είς τό όνομά σου, Κύριε, καί είς τό κράτος τής βα-
σιλείας σου. Όρκίζω σε, έγώ ό δοΰλος τοϋ Θεοΰ, τόν 'Άρην τόν πλανήτην,
θαρρώντας είς τό όνομά σου τό άγιον, Θεέ, καί πράξιν έπιχειρίζομαι. Όρκίζω
σε, 'Άρη πολεμικέ450, είς τήν καρδίαν τοΰ λέοντος τοΰ άνδρειωμένου καί είς τήν 20
κάψη του πρός τήν κατακαιομένην, ινα μοϋ ύπακούσης. Όρκίζω σε, 'Άρη αίμα-
τώδη καί αύτότολμε, είς τόν άγέραν σου καί είς τήν γήν, ινα μήν μέ παρα-
κούσης. Όρκίζω σε, 'Άρη, ό χαιρόμενος έπί τήν άπώλειαν τών άνθρώπων καί
έπί ταις εύτυχίαις λυπούμενος. Όρκίζω σε, 'Άρη, ον I τρέμει πάσα κτίσις καί 47Γ
πάσα φύσις άνθρώπων καί τών πλανητών. Όρκίζω σε, 'Άρη, είς τόν άγγελον 25
σου Ούρουήλ, Σαβαγιήλ. Όρκίζω σας, δαίμονες, Βυζρουκήλ. Όρκίζω σε, 'Άρη,
είς ταϋτα σου τά ονόματα τά πύρινα: έγλαασύρ, πηκρονόθ, άλβαναήλ, ύδροο-
μπρί, σοαλήφ, καλινός, άλμανά, τουτεή, χούζι, άνίητε, τενιακ, δαχήλ, άμπιρονά,
Βασιάτ, διά ταΰτα σου τά ονόματα σέ όρκίζω νά μέ ύπακούσης καί νά δώσης
τήν χάριν σου καί όλην σου τήν ένέργειαν είς ταύτην μου τήν πράξιν, άμήν, 30
άμήν".

Εύχή τοϋ Ζεΰ (θεώρει I γραΐγον, τραμουντάνα): "Κύριε, ό Θεός ήμών451, μέ- 472Γ
γας καί ισχυρός καί άνεκδιήγητος καί άνεξιχνίαστος, ούκ έχει μέτρος τό ύψος
τής χρηστότητός σου καί τής θεότητός σου, δέομαι έγώ, ό δοΰλος σου καί άνά-
ξιος τής βασιλείας σου καί πάσαν πράξιν καί τήν δουλείαν, έν φ μέλλω ποιήσαι, 35

1 ώς πρέπον έστί : άς πρεπόστε cod. παντός τοΰ κόσμου cod. 14 ούδέ: ούδείς cod.
16 χωριέ cod. 32 γρέω cod.
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νά είναι καλόν είς άκρον. Όρκίζω σε, εσένα άνδρικώτατε καί ώφελιμώτατε Ζεΰ,
εις τάς άμετριότητας τοΰ Θεοΰ, νά μέ ύπακούσης. Όρκίζω σε, Ζεΰ, είς τά

στραγάλια σου καί είς τήν στρατιάν σου καί είς τήν ίαματικήν σου ένέργειαν καί
472ν είς τήν δύναμιν σου καί είς τάς θαυμαστάς σου χάριτας. Όρκίζω σας, I άγιοι
5 άγγελοι, Σεραφιήλ καί Ραφαήλ. Όρκίζω σας, δαίμονες, παττηκολατώρ καί
όρνιήλ. Όρκίζω σε, Ζεΰ, είς τάς όνόματά σου ταΰτα: μησαημί, Σαουάλ, σιγνό,
πιχαούλ, καβόν, άνόφ, όρσιταάν, τνός, όνιγέφσ, άτζινά, πιακανιτητινεός, Γεσιε-
ρώ, κανιπτά, ζεκή, δεπόδ, άλαμήρ, άνδεδεΐ, άλός, άζαήρ, μηραάν, διά ταύτα σου
τά ονόματα νά μοΰ ύπακούσης καί νά ύποκλίνης τήν χάριν σου καί τήν ένέρ-
10 γειάν σου είς τούτην τήν πράξιν, ην θέλω ποιήσω, άμήν, άμήν".

Τέλος τών έπτά πλανητών. I

aßpßh

473r Τής Κυριακής, Ήλιος Μιχαήλ, άριήλ, φιλοήλ, σαβριήλ, δονιήλ,

χθονιήλ καί ό ποθούμενος τρεις βολές.

Δευτέρας Σελήνη ^ Γαβριήλ, σαργιήλ, χαριήλ, έμφιλοήλ, σπιτιημ, περδι-

15 κούμ, ήποτακικηκεί, τάρταροήλ.
Τής Τρίτης ό 'Άρης

/ö

Ούρουήλ, Σαβαγιήλ, δεμ, σβιρουήλ.

Κυριεύει Τετράδη ό Ερμής ^ Μαντοηλ, σπετικοήλ, άποδοκιήλ, δαίμονες
χαλιόν, γλουκιήλ.

Πέμπτη κυριεύει ό Ζεύς. Άγγελοι δύο 2, δαίμονες 2. Περσεφεήλ, Τα-
473ν φαήλ, δαίμονες I ποντικοήλ, όρνιήλ.

Παρασκευή, Άφροδίτη. i Άγγελοι τέσσαρες 4, δαίμονες τρεις 3, άναήλ,
άγαθοήλ, πελατοήλ, κυρσσονιήλ, δέμιν, βαβετέ, βαϊτάρσσά, προτιτζικατόρ.

Σάββατον, Κρόνος, ^ άγγέλους δύο 2, δαίμονες δύο 2: Κτινοήλ, σακατιήλ,
δέμ, κλιδευτόρ, άλιδαπάρ.
25 Έδώ σέ φανερώνομεν νά ήξεύρης δτι ό κάθε πλανήτης μέ τήν ώραν του453

474Γ άρχινά καθώς έβγη ό ήλιος, ήγουν βγαίνοντας ό ήλιος, άρχινάει I ή πρώτη ώρα.
Καί λέγομεν είς τήν πρώτην Ά, είς τάς οχτώ 8, είς τάς δεκαπέντε 15, είς τάς 22
τό ήμερονύκτιον. Λοιπόν σέ ξαναγράφομεν τούς πλανήτας μέ τά ζφδιά τους
καί άγγέλους καί ύποτακτικούς ^Fep Μιχαήλ, Ούρουήλ, φιλοήλ, Σαφριήλ,

30 δονιήλ, δέ όποθομενός, άδαναΐ, άριανόν éÇ Γαβριήλ, σαργιήλ, χαριήλ, έφι-

λοήλ, άθυδιήμ, περδικούμ, σεπτεφουήλ, δεμίν, ταρταροήλ, άνικητόν. Τρίτη jLQ
Άρης, Άρης. Σαβαγιήλ, μανδροήλ, οβηρουήλ, ζελφεράς. I
474ν Τέλος.

Έδώ έγράψαμεν όπισθεν τούς άγιους άγγέλους τής έβδομάδος τής κάθε
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ημέρας, ήγουν τούς πλανήτας, οπου αύτοί εξουσιάζουν καί ο,τι πνεύμα θά ύπο-
τάξης, αύτούς έχεις βοηθούς. Καί όρκιζε τά πνεύματα νά ύποταχθοϋν είς σέ. Ιδού
οί άγγελοι μέ τούς ύποτακτικούς των όπισθεν γεγραμμένοι καί όρκιζε καλώς454.

Τέλος.

Ή άπέναντι βούλλα είναι τού σοφού Λέοντος. 'Άν έχης εχθρούς κοντά σου, 5
κράτησον αύτήν έπάνω σου καί φεύγουν δλοι, άφαντοι γίνονται. Ή βούλλα
είναι άνωθεν. I

'Ιδού ή βούλλα. 475Γ

φ

Julîô/c^

/

cm-

jkêùf'J?

*

_ /

Περί θησαυρόν

ον yUfSTi ^JX^Z^um S S^Dz-C

Έπαρε τρεις (3) βαθράκους, οπου ρίχνει τό σύγνεφον μέ τήν βροχήν, βάλ'
τους είς ένα καινούργιον τσουκάλι, τρύπησέ το πρώτον είς πολλά μέρη, έχε

477Γ

10
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σκαμμένον λάκκον έως μίαν πιθαμήν και διάβασε 3 φορές τόν 23 τον ψαλμόν
έχοντας τά ώτα σου βουλωμένα καλώς νά μήν άκούης τάς φωνάς των, θάψε
τους είς μυρμηγκοφωλέαν και ονομάτιζε οΰτως: "ώς καθώς θέλουν στενοχωρη-
θούν έτοϋτοι οί βαθράκοι άπό τούς μυρμήγγους, οΰτως <νά> στενοχωρήται και
5 ή καρδία τής όδεΐνα διατ' έμένα455 (τόν δείνα)" και μετά 20 ήμέρας πάγαινε και
πάρε τό τσουκάλι και διάβασε πάλιν τόν ϊδιον ψαλμόν φορές τρεις (3). Έπειτα
477ν πλύνε τά κόκκαλά I τους μέ κρασίον και διάβασε τρεις (3) φορές τόν ψαλμόν.
Παίρνεις τά κόκκαλά τους, τά όποια είναι ούτως: τό έν ώς άγκίστρι τής άγάπης,
τό άλλον ώς πηρούνι τοΰ μίσους, τό άλλον ώς φτιάρι τοΰ θησαυρού, τό όποιον
10 κάμνεις σκόνην. Ένωσέ την μέ άγιοκέρι και κάμε το κερίον, άναψέ το και πε-
ριπάτει όθεν έχεις ύποψίαν και άμα [είσαι] έλθης έπάνω τοΰ θησαυρού, σβήνει
άμέσως και έχε το φυλαγμένον διά τήν χρείαν σου. Τό άγκίστριον εύθύς όπου
τό έγγίξης είς δποιαν ορέγεσαι, εύθύς θέλει σέ άγαπήση· εί δέ θέλεις νά σέ μι-
σήση, γγίξε την μέ τό πηρούνι και εύθύς σέ μισά. Κατά τόν άνωθεν τρόπον γί-
15 νεται και ή νυκτερίδα, νά τό κάμης.

Διά νά μήν σέ πιάνουν μαγείες I
478Γ Είς τήν χάσιν τής Σελήνης, έβγα τό πρωΐ, πριν έβγη ό ήλιος, κατούρησε μέ-
σα είς τήν παλάμη σου και μέ τό ούρος έκεινο πλΰνε τάς πτέρνας τών ποδαριών
σου και πάλιν πλάγιασε. Έπειτα, άφοΰ ξυπνήσης και έβγη ό ήλιος, πλΰνε καλά
20 τούς πόδας σου. Έπειτα κόψε όλίγην πέτσα άπό τήν δεξιάν σου πτέρναν και
πίε την μέ τό νερόν, και δέν σέ πιάνουν ποτέ αί μαγείες.

Διά άγάπη άνδρός και γυναικός
Πάρε ένα τούβλον, γράψον μέ μαχαίριον άπό τό έν μέρος τό πρόσωπον σου
και άπό τό άλλον τό πρόσωπον τοΰ άνδρός ή τής γυναικός όπου θέλεις νά σέ
25 άγαπήση. 'Άν είν' άνδρας, τό κάμνεις μέ μουστάκια, εί δέ γυναίκα μέ βυζιά και
478ν μέ μαλλιά. Τό όποιον τοΰβλον βάλε το είς τήν φωτιάν νά I κοκκινήση καλά.
Έπειτα έβγαλέ το ολίγο άπό τήν φωτιά και ρίξε του έπάνω ολίγον άγιοκέ-
ριον456 και άλειμμα και ονομάτιζε έτσι: "ώς καθώς λειώνει τό άγιοκέρι και τό
άλειμμα, έτσι νά λειώση ή καρδιά τής (δείνα) ή τοΰ (όδεΐνα) διά λόγου μου. Και
30 καθώς καίγει και άνάπτει, έτσι νά καίγεται και ή σκούφια της εις τό κεφάλι της
και τό κεφάλι της είς τήν σκούφια της, τά μαλλιά της είς τήν κεφαλήν της και ή
κεφαλή της είς τά μαλλιά της, και τό ύποκάμισόν της είς τό σώμα της και τό
σώμα της είς τό ποκάμισόν της, τό βρακί της είς τόν κώλον της και ό κώλος της
είς τό βρακί της, τά καλτσούνια της είς τούς πόδας της και οί πόδες της είς τά
35 καλτσούνια της, ή καρδία της είς τό σώμα της και τό σώμα της είς τήν καρδίαν
479Γ της". Έπειτα τό βάζεις πάλιν είς τήν φωτιά και I καίγει καλά. "Υστερα τό βγά-
ζεις και κατουρεΐς άπάνω του και λέγεις ούτως: "δέν βράζει τό ούρος τοΰτο,
άλλά βράζει ή καρδία τής όδεΐνα διά λόγου μου, και καθώς δέν ήμπορώ έγώ και
όλος ό κόσμος χωρίς νά κάμουν τό ούρος των, έτσι νά μήν ήμπορή και ό δείνα
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νά κάμη χωρίς έμένα", καί ένεργεΐ θαυμασίως τό παρόν. Παρασκευή καί Δευ-
τέρα δέν γίνεται, ότι είναι ήμέρα τής 'Αφροδίτης, είδέ τές άλλες ήμέρες γίνεται.

Διά νά ίδής είς τόν ΰπνον σου ποία θά πάρης
Τήν Τρίτην τό βράδυ βάλε τό δεξιόν σου ποδάρι άπό τό κατώφλιον τής θύ-
ρας σου τό δεξιόν, καί τό άριστερόν έχε το έξω. "Επειτα παίρνεις τό ζωνάρι σου 5
καί λέγεις δένοντας τρεις κόμπους: "άγια μου Τρίτη έβγαίνοντας Τετάρτη,
ήγουν Τετράδη, ξημερώνοντας σύρε νά πάς I στήν έρημον είς τήν κολυμβήθρα 479ν
τοϋ ούρανοΰ. Έκεΐ οι μοίρες λούονται, λούονται καί κτενίζονται, έκεΐ καί μένα
ή μοίρα μου457. Σΰρε νά πής τής μοίρας μου, άφοΰ λουστή, πλυθή καί χτενιστή,
άς έλθη καί άς μοΰ δείξη ποία θά νά πάρω καί ποία τέχνη έχω νά μεταχειρισθώ 10
διά νά ζήσω, άμήν". Παίρνεις τό ζουνάρι σου καί τό βάζεις άποκάτω στό προ-
σκέφαλόν σου καί είς τόν ΰπνον σου βλέπεις έκεΐνο δπου έπεθυμεΐς.

Διά νά ίδής τά μέλλοντα είς τόν ύπνον σου
Γράψον τόν ψαλμόν 130 είς φύλλα καρυδιάς μέ κιννάβαριν, βάλε τα άπό κά-
τω είς τό προσκέφαλόν σου καί διάβασε τόν ψαλμόν φορές τρεις (3) καί πλαγία- 15
σε καί θέλεις ίδής τά μέλλοντα συμβαίνη. I

Διά γλωσσόδεμα 480Γ

Πάρε μίαν κλειδαριάν καινούργια458 καί λέγε ούτως: "δένω τήν γλώσσαν
τοΰ δείνα νά μήν έχη έξουσίαν νά λέγη κατ5 έμοΰ κακόν, άλαλό σουλτάν ντα-
βούρ κιλήτ χούκεμη Σουλεϊγμάν", καί άμέσως κλείσε τήν κλειδαριάν. Ακόμη μέ 20
αύτό τό ίδιον ήμπορεΐς νά δέσης καί άνδρα νά μήν ύπάγη είς γυναίκα λέγοντας
"όντας κλείσης τήν κλειδαριάν, νά δεθή καί ή κεφαλή τής φύσεως τοΰ όδεΐνα,
νά μήν ήμπορη νά κάμη έπιθυμίαν καί ούτε νά συνευρεθή μέ τήν γυναίκα τοΰ
δείνα έως έγώ νά διατάξω".

Διά άγάπη 25

Διάβασε είς πράγμα γλυκόν τά κάτωθεν φορές 77: "πησμίλαχι ραχμάν. ήρα-
χήμ, Σούλχανελτζή μπιταχί, μελκιότου, ήλάμ μπιλαχίλ, άζήήμ"

Τέλος. I

Διά νά γυρίσης γνώμην άνδρός ή γυναικός διά ζήτημα 480¥

Πάρε τρεις (3) πέτρας μικράς, σύρε είς πηγάδι459, σκύψε καί φώναξε μέσα είς 30
αύτό τρεις (3) φορές τό όνομα έκεινού όπου θέλεις καί ρίξε τήν μίαν πέτρα καί
λέγε ούτως: "ώς γυρίζει τό ύδωρ τοΰ πηγαδιού, έτσι νά γυρίση καί ή γνώμη τοΰ
δεινός ή τής δείνας πρός έμένα είς αύτό, όπου θέλω τής ζητήσω". Έπειτα ρίκτεις
καί τήν άλλην πέτρα καί λέγεις τούς ιδίους λόγους συγχρόνως καί τήν άλλην
ρίκτεις καί λέγεις πάλιν τούς αύτούς λόγους. Τό κάμνεις τρεις (3) ταχινάς καί 35
ένεργεΐ κάλλιστα.
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481Γ

Διά έχθρόν είς κρίσιν
Γράψε είς χαρτί αύτούς τούς πέντε (5) σταυρούς μέ μελάνι μαΰρον καί τές
άλλες I χαραχτήρας μέ κιννάβαριν καί βάστα τις έπάνω σου.
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Διά νά έξολοθρέψης έχθρούς σου
5 Πάρε άπό τήν έκκλησίαν ένα τοΰβλον, γράψε τις κάτωθεν χαρακτήρες καί

χωσε το έκεΐ όπου περνάγει στήν πόρτα του, διαβάζεις καί τόν ψαλμόν όγδοον
(8). Οί χαρακτήρες όπισθεν είναι. 1

481ν

Διά τούς έχθρούς γράψον τές κάτωθεν χαρακτήρες καί βάστα τας έπάνω σου:

Π..31& φ 1<χ y !±Ι£ 1)1 J ψ

ίΐφΤΤΤ TWï ψ

Α0 fT
/77/f ΊΓ \
( / l?r_ * Λ]
Vir &



313 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Διά γλωσσόδεμα

Σύρε εις περιβόλων ήμερα έκτη και βγάλε άμάραντον460 είς τό όνομα έκεί-
νου όπου θέλεις και φοβάσαι, κοπάνισον αυτόν, έκβαλον τόν ζωμόν του και
αυτόν I ένωσέ τον μέ κιννάβαριν. Γράψε τές κάτωθεν και βάστα έπάνω σου. 482Γ

Διά τους έχθρούς σου και άντιδίκους σου
Γράψον τά παρόντα και βάστα τα έπάνω σου:
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Νά έξολοθρεύσης εχθρούς
Ψαλμός δέκατος (10) "έπί τω Κυρίψ πέποιθα". Αύτός ό ψαλμός, άν έχης
κανέναν έχθρόν καί τόν φοβάσαι: Μέσα είς ένα φρετούρι κόκκινον ή κάμε το
καινούργιον. Αγόρασέ το ημέρα .ζ. έν τη ώρα τοΰ Κρόνου ή τοΰ Αρη ήμέρα Γ
5 είς τήν χάσιν τής σελήνης, καί δταν τό άγοράζης, ονομάτιζε αύτόν είς τό όνομά
483Γ του. I "Επειτα γέμωσέ το νερόν άπό φρέατος δυσικόν είς τό όνομά του καί διά-
βασε τόν ψαλμόν φορές επτά (7). Καί τότε λειώσε τόν ψαλμόν όπου είναι είς τό
φρετούρι καί χύσε το στήν πόρτα του καί έπαρον θ άβγά γούρια καί γράψε τόν
ψαλμόν έπάνω ξανάστρεφα τά άβγά είς τρόπον όπου νά χωρέση ό ψαλμός δλος
10 καί τήν πρώτην ήμέραν τσάκισε τά .β. είς τήν πόρτα του έως καί τήν Δευτέρα
.ζ. καί θέλεις ίδής νά θαυμάσης, άφαντος γίνεται ή γή τοΰ τόπου.

Νά δέσης τούς εχθρούς σου
Πάρε μίαν κλειδαριάν καινούργιαν καί λέγε τά κάτωθεν: "Είς τό όνομα τοΰ
παντοδυνάμου Θεού τοΰ ζώντος καί είς τοΰτα τά ονόματα461: όΒελ, άμηνέμ,
483ν Βαθαϊήμ, έγώ κλειδώνω I μέ τούτην τήν κλειδωνιά δλες τές δυνάμεις έκείνων, οί
όποιοι βάνονται έναντίον μου. Κλειδώνω τούς πόδας τους, τάς χείρας καί
οφθαλμούς των νά μήν βλέπουν, οί χείρες των νά μήν πιάνουν, οί πόδες των νά
μήν περιπατοΰν, καί ώς καθώς κλειδώνω τήν κλειδωνιά έτούτην, έτσι νά κατα-
σφαλιστοΰν τά στόματά τους καί τά έτερα μέρη τους. Είς τό όνομα τοΰ παντο-
20 δυνάμου Θεού τοΰ δυνατού: νά κοποΰν αί δυνάμεις αύτών τών εχθρών μου καί
άντιδίκων μου, νά είναι κομμένες καί νεκρωμένες καί άκίνητα δλα τά έργα τους,
άμήν". Καί σφάλεις τήν κλειδωνιάν, καί θέλουν μείνη άκίνητοι. Καί όταν θέλης
νά τούς λύσης, άνοιξε τήν κλειδαριά καί λέγε ούτως: "ύπάγετε είς τήν δύναμιν I
484Γ τοΰ παντοδυνάμου Θεοΰ, τοΰ δυνατοΰ". Είναι δόκιμον, μήν τό κάμης είς έναν,
25 νά φυλαχθης.

Περί άγάπης

Γράψε τήν κάτωθεν σφραγίδα τοΰ άγγέλου462 μέ τό μελάνι καί μέ τό αίμα
τοΰ άστακοΰ, ήμέρα Παρασκευή, ώρα τής ^ . Γράψε καί τό όνομά της καί τής
μάννας της καί άγγιξε την μέ αύτήν τήν σφραγίδα είς τό δεξιόν της μέρος, καί
30 έρχεται καί σέ βρίσκει.

Περί παιγνιδιού

Είς τάς 2 τής Σελήνης γράψε τάς όπισθεν χαρακτήρας μέ σκουριά μολύ-
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βδου, μολυβίου, καί μετά όξος είς I χαρτί αίγοκέρου, κάπνισε τες τειάφι καί βά- 484ν
στα τες καί δέσε τας είς δεξιόν σου χέρι.

Έν ώρα Έρμή, ήγουν ημέρα Τετράδη.

Έάν σοΰ κλέψουν τίποτες, νά τό εΰρης τόν κλέπτην, γράψε τές κάτωθεν χα-
ρακτήρες είς τήν ώραν τοΰ ^ είς φύλλα δάφνης καί κάμε τα σκόνη είς έκεΐνον 5
ον έχεις ύποψίαν. Καί άν τό έκλεψεν, δέν ήμπορεΐ νά κατουρήση ώστε νά τό
[μαρτ] έπιστρέψη.

Νά άνοιξης κλεϊθραν 485Γ

Είς τάς 19 τής Σελήνης πάρε πέτραν μαγνητικήν καί τό μελετήριον καί λέγε
τοΰ ψαλμού τό "άρατε πύλας" καί τά έξής καί άγγιξον τόν μαγνήτην καί άνοί- ίο

Νά έξολοθρεύσης έχθρόν
Είς τήν ώραν τοΰ 'Άρη, ημέρα Τρίτην, γράψε τές κάτωθεν χαρακτήρες μέ τό
κονδύλι τοΰ 'Άρη, ήμέρα Σάββατον, είς μολύβι καί βάλε τες νά τάς διασκελίση.

Έάν χάσης τίποτε νά τό εύρης ποίος τό έκλεψεν, γράψον τές κάτωθεν χα- 15
ρακτήρες μέ αίμα προβάτου, βάλ' τις στό προσκέφαλόν σου καί τόν βλέπεις. Οί
χαρακτήρες όπισθεν: I

oXe - Ο -W fr) Γλ λ 485"
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Διά άγάπην

Πάρε ένα πιτσούνι, σφάξε το στό όνομά σου καί είς τό όνομά της, οπου θέ-
λεις, καί γράψε τάς κάτωθεν χαρακτήρας τοΰ Σολομώντος μέ τό αίμα είς τήν
ώραν τής ^ καί άγγιξέ τας καί σέ άκολουθά:

5 Διά άγάπην

Γράψε τό κάτωθεν μέ αίμα πετεινοΰ άσπρου μέ τό κονδύλι καί χαρτί τής τέ-
χνης καί δείξε της κατά πρόσωπα, καί νά θαυμάσης. Είναι άνωθεν.

486Γ

Είς γλωσσόδεμα
Γράψε τές κάτωθεν χαρακτήρες καί βάστα τες έπάνω σου:

<n>

10 Νά έξολοθρεύσης τόν έχθρόν σου

Γράψε τές pente pentalfes καί χώσε τες στό κατώφλιον τοΰ σπιτιού του καί
δέν βλέπει καλόν, ώρα τοΰ .

Τέλος. I
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Περί αγάπης 486ν

Γράψον τές κάτωθεν χαρακτήρες, όταν βασιλεύη ό "Ηλιος, ώρα της 'Αφρο-
δίτης, κάψε τις καί βάλ' τις ομπρός στό κατώφλιόν του καί έρχεται καί σέ βρί-
σκει είς τάς 4 ώρας της νυκτός.

Νά νικάς τούς έχθρούς σου 5

Γράψον τές κάτωθεν χαρακτήρες, βάστα τες είς τήν κεφαλήν σου καί, όταν
τούς ίδής, λέγε: "Άφνου σέ είδα καί άφνου t περιδετέ καί άφνου επήρα τόν
νούν σας καί τά μάτια σας". Εύχή Ηλίου, διάβασον (αύτό νά γίνεται καλώς).

Έάν θέλης νά έχης ένα πνεύμα είς τήν έξουσίαν σου, είς τήν έπίσκεψίν σου, 487Γ
διά πάσαν έργασίαν καί θέλησίν σου: Πάγαινε είς ένα τρίστρατον καί γράψε τό 10
όνομα αύτό: "ρεμησέ" είς κυνός δέρμα, άγέννητον, ποίησον χάρτην καί γράψε
έπάνω μετά βέλον καί αίματος καί πάτησε το463 ύποκάτω στόν πόδα σου τόν
άριστερόν. Είπέ καί άπό τήν μεριάν τοΰ μαστόρου σου "βιερονέ" καί άπό τόν
βερζεβουήλ καί πριντζίπου τών δαιμόνων καί είς έκεΐνον, όπου είναι κλητοΰ
καί άπόλουφάρ, τόν πηριζήν τής κολάσεως· "Νά έλθης έδώ δπου είμαι έγώ καί 15
όπου εύρίσκομαι, νά πάρης πρόσοψιν άνθρώπου ήμερου, ώσπερ μορφήν νέου
μέ όμορφον πρόσωπον, νά έλθης έδώ δπου εύρίσκομαι έγώ ό δείνα. 'Εξορκίζω
σε, έσένα Βερζεβούλ, σατανά, I ότερεστόν ζήλου λουτζουφέρ, άπό έκεΐνον όπου 487ν
σέ έπλασεν καί άπό μέρος τοΰ άρχαγγέλου Μιχαήλ καί άπό μέρος τών άγιων
άγγέλων καί άρχαγγέλων καί άπό τών θρόνων τοΰ μεγάλου Θεού καί άφεντός, 20
τάς άρχάς καί δύναμιν πάντων πολυομμάτων καί έξαπτερύγων Χερουβείμ καί
Σεραφείμ καί είς πάσαν τήν δύναμιν τοΰ ούρανοΰ, νά μήν έχης έξουσίαν νά μοΰ
κάμης τίποτε καί νά μήν έχης άνάπαυσιν, έως νά μού στείλης τόν δοϋλον σου
"ρεμησε" έδώ δπου εύρίσκομαι, έκεΐνον όπου σοΰ άρέσει έσένα νά μέ δουλεύη
έμένα καί νά είναι ύποτακτικός μου, δπου νά τόν πέμψω ή στείλω, νά πολεμά 25
καλά καί διορθωμένα". Πρόσεχε όμως, μήν σαλέψης τό I ποδάρι σου άπό τό 488Γ
γράψιμον τό άνωτέρω. Θά τό διαβάσης φορές τρεις (3) καί μετά ταΰτα θέλεις
ίδής έναν άνθρωπον νέον καί εύμορφον καί θά σοΰ είπή τί μέ θέλεις, καί έσύ
μήν τοΰ δώσης καμμίαν άπόκρισιν, λέγε άμέσως τόν έξής όρκισμόν: "Όρκίζω
σε, "ρεμησέ", άπό τά άνωθεν λόγια καί ονόματα γεγραμμένα καί άπό τό μέρος 30

21 πάντων: σάν των cod.
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5

488ν

10

489Γ

τοϋ αγίου Ηλία καί άπό τό μέρος τοϋ αγίου Ιερεμία καί άπό πάσης της δυνά-
μεως τοϋ ούρανοΰ, νά είσαι ύποτακτικός μου, πάντα νά κράζω τό όνομά σου
"ρεμησέ", τό έχω ύποκάτω στό άριστερόν μου ποδάρι, νά είσαι πάντα έτοιμος
καί ύποτακτικός μου καί πάντα νά είσαι ύποτακτικός μου καί πάντα νά είσαι
έτοιμος νά σέ κράζω νά έρχεσαι, νά έρχεσαι είς έμένα καί νά μοΰ κάνης τήν
ύπηρεσίαν I μου σύντομα, καλά καί διορθωμένα, άμήν, καί νά μέ άκούης δταν
σέ φωνάζω είς τοΰτο τό όνομά σου "ρεμησέ", τό γεγραμμένον άπό κάτω στό
άριστερόν μου ποδάρι, νά σέ φωνάξω φορές τρεις (3) καί εύθύς νά έρχεσαι μετά
μορφής καί όμοιότητος παιδιού464, νά ποιής τό θέλημά μου ογλήγορα καί νά
κάνης τό θέλημά μου καί τήν τάξιν μου καί νά μήν λείψη κανένα πράγμα δπου
νά σοΰ ειπώ νά τό γράψης καλώς".

Τις αύτές χαρακτήρες έβάστα ό Μέγας 'Αλέξανδρος ό βασιλεύς καί έκυρί-
ευσε καί ένίκησεν τά 72 κάστρα καί βασίλεια τοϋ κόσμου. Καί οποίος τάς βα-
στάγει έπάνω του δέν φοβάται I νά πάθη κακόν ποτέ.

15 Dia agapi

Πάρε ένα κομμάτι κηρίου μέ τό όποιον τρίψε δλον σου τό σώμα, έπειτα άνά-
λυσέ το, κάμε το κηρίον μέ φυτίλι καί δποιαν θέλεις άναψέ το έμπρός της καί έν
τω άμα θέλει σέ άγαπήση.

"Ετερον

20 Πάρε πουλίον, τάγισέ το σιτάρι καί κεχρί, έπειτα σφάξε το καί πάρε αύτά τά

δύο δπου τό τάγισες, ξέρανέ το, κάμε το σκόνη ώσάν άλεύρι, τάγισε οποίαν θέ-
λεις καί ονομάτισε αύτήν καί θέλεις θαυμάσης. I

489ν Dia agapi

Πάρε ena milon κόκκινον καί ένα κρομμύδι άσπρον είς τήν γέμωσιν τής Σε-
25 λήνης καί βάλε τα νά άστρονομιστοΰν465. Κόψε τό κρομμύδι καί βάλε τό ζουμί
του είς έν φλυτζάνι καί γράψε τούς 7 πλανήτας έπάνω είς τό μήλον. Γράψε καί
τόν demona τής ώρας καί διάβασε τήν εύχήν τοΰ planita tis ήμέρας καί πρόστα-
ξε τόν demona μέ τήν προσταγήν τοΰ πλανήτου καί σοφοΰ Σολομώντος καί τό-
τες λέγε έπάνω είς τό μήλον έτσι, φορές 7 επτά: "Έτσι νά γένη καθώς ορίζω, τα-
30 χαήλ. Όρκίζω σε, μήλον, κατά τοΰ 'Αδάμ καί τοΰ διαβόλου όδείνα, έγώ ό διά-

30 έγώ ό: ό έγών cod.
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βολος πού έπλάνησε τήν Εύαν, έτζι καί οποία φάγη τό μήλον τούτον νά καίεται
ή καρδία τής κόρης τής (όδείνας) είς τήν I άγάπην καί είς τόν πόθον τού 490Γ
(όδεΐνα), υίοΰ τοΰ (δείνα). Όρκίζω σε, μήλον, είς τών τριών τά ονόματα Σαπέλ,
φομπέλ, κεανιέλ, είς έκείνην όπου θέλω νά τήν έχω, νά τήν νικήσης τήν κόρην
τής όδείνας (όδεΐνα) Βελ<ζε>βούλ, ήνεχά, κεμτούχα, άλαάν, κεπή όρηδής. 5
Όρκίζω σας είς τόν άρχον<τα> Βερζεβούλ νά πάτε είς <τήν> δούλην τοΰ Θεοΰ
όδεΐνα είς τήν κόρην τής όδείνας καί νά μήν τήν άφήσετε νά έχη άνάπαυσιν,
ούτε νά κοιμηθή, ούτε νά άγαλλιάση, έως νά έλθη νά βρή τόν δοϋλον τοΰ Θεοΰ
(δείνα) υίόν (τοΰ δείνα). Όρκίζω σε καί είς τούς έπτά (7) πλανήτας".

Tl. ψ-^-φ-ζ^·

Λέγε τα φορές έπτά (7). "Επειτα βάλε τό μήλον στήν λόγχην τής I φωτιάς466 490ν
καί γύριζέ το έλαφρά γύρου τριγύρου στό χέρι σου καί έχε έγνοιαν νά μήν χαλά-
σουν τά γράμματα καί λέγε: "έτζι ώς καίεται καί βράζει τό μήλον, έτζι νά καίεται
καί νά βράζη καί ή καρδιά τής κόρης τής όδείνας είς τήν άγάπην τοΰ δείνα καί
νά προστάξης καί τόν δαίμονα νά πάγη χωρίς άλλο, νά μήν τήν άφήση νά έχη
άνάπαυσιν έως νά έλθη νά μέ βρή, νά κάμη τό ζήτημά μου τέλειον καί άληθινόν". 15

Peri agapis

Ώς γυρίζει ό ούρανός καί τά άστρα καί τό φεγγάρι καί οί μύλοι καί οί έπτά
πλανήτες τοΰ ούρανοΰ, έτζι νά γυρίζη καί ό νοΰς τής κόρης τής (όδείνας) πρός
τόν (όδεΐνα). Καί ώς γυρίζει ό χρόνος καί γυρίζει ό τροχός τοΰ άμαξίου καί I ώς 491Γ
γυρίζει ό μύλος καί ώς τρέχουν οί χριστιανοί στήν έκκλησίαν, έτζι νά γυρίση καί 20
ό νοΰς τής όδείνας πρός τήν άγάπην μου καί ώς lampun ta kimata tis thalassis καί

na desis antroginon

epare clostin linin ce metacsi cocinon ce dese compus 7 είς τήν πρώτην ώραν τής
νυκτός καί λέγε φορές τρεις (3) είς κάθε κόμπον: "ώς δένει ό "Ηλιος καί ή Σε- 25
λήνη τά άστρα καί τό φώς, ούτως δένω καί έγώ τόν (δείνα) καί τήν (δείνα). Δέ-
νω τούς άρμούς τών ποδαριών τους, τών ποδών τους καί τών χεριών τους καί
έπτά σφονδύλια τής ράχης των, δένω καί τάς έβδομήντα δύο ήμισυ φλέβας I τοΰ 49Γ
σώματος τους, δένω καί τήν βασιλικήν φλέβαν τους νά γένουν ώσάν βαμπάκι
τοΰ όδεΐνα καί <τής> όδείνας. 30

Can thelis na piasis canenan clepti enafi καλίη chenayiov metonron natorastan dio
anthropi meta dio dachtila tus ta megala καί νά μελετήσης όποιον θέλεις. Καί άν
είναι, γυρίζει, είδ' άλλως τούτα θά διαβάσης: 'Άλλαχούμ, γηνήν, άσέλεκ, Ίά, χα-
λέμ, μαφής, ήλκύπ, μπεχάκ, νε μπιέτ, νταούτ καί νά φυσάς έπάνω sto ts u sti μέ
τό νερόν φορές dio καί λέγεις πάλιν: "καντέ, μουλεράπ, γεήν, μπίήλην, βές κα- 35
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492Γ ντε, μουλεράπ, μις δέν λεής μου, ήλκαντσύς, σουτουράπ, I άλλά άλεμιά, ήλκεθή-
ρη, σεμπιχούμ, ραμπής, δελεής μου". Ταΰτα λέγε και γυρίζει καί πιάνεις τόν
clepti467.

Νά κάμης εικόνα πουλίου ή βίσαλον: Έπαρε πηλόν άπό ποταμόν καί δταν
5 θά τόν πάρης, [καί] πίασε μέ τήν δεξιάν σου χεΐραν τόν πηλόν καί λέγε: "Όρκί-
ζω σε είς τόν Θεόν γή όπου σέ έπήρεν καί σέ έπλασεν καί έστησέν σε έν τω
ούρανίφ αέρι, μέσον τοΰ ούρανοΰ, ό είς χάος καί έσφραγίσαντά σε έπτασφρά-
γιστην καί πλάσαν τόν 'Αδάμ ύπό σοΰ, [ην διαμένει ή χάρις σου τόν δούλευσέ
σέ με ίσως] καλώς είς δ,τι θέλω ποιήση μετά σοΰ καί διά τοΰτο όρκίζω σε νά μοΰ
10 διακονήσης ίσια καί καλώς καί άληθινώς καί στερεώς, ώς έποίησεν στερεάν, ώ
492Τ άγγελε σαφαήλ, ή έστίν βοηθός I μου καί είς βοήθειάν μου". Καί κάνε τήν εικό-
να ή βίσαλον καί γράφε έπάνω ό,τι βούλεσαι. 'Ιδού ή εικόνα.

493Γ Παραγγελία γενική

15 Όταν θέλης ώς μαΐστωρ νά κάμης τι, πρέπει νά είσαι καθαρός, νά πλυθής

μέ γλυκόν νερόν καί, ενώ πλύνεσαι, νά λέγης: "έπί πλεΐον πλΰνον με, Κύριε, άπό
τές άνομίες μου καί άπό τις άμαρτίας μου καθάρισόν με". Νά ένδυθής ιμάτια
λευκά άπό λινόν, νά έγκρατευθής άπό πάσαν τρυφήν πρωτύτερα τόσες ήμέρες,
όσες άπαιτει ή πράξις σου. 'Ενώ ενδύεσαι τό ίμάτιον, νά είπής τήν άκόλουθον
20 εύχήν: "άγκό, άγκόρ, άμακόρ, άμιδές, θεοδονίας, άνιτόρ, διά τής άξιότητος τών
493ν άγγέλων σου I τών άγιων θέλω ένδυθή, Κύριε, τής σωτηρίας τό ένδυμα, δπως
δπερ ζητώ καί δυνηθώ έκτελέσαι διά τό ύπεράγιον όνομα τοΰ Αδωναΐ, τοΰ
όποιου ή βασιλεία διαμένει είς αιώνας αιώνων, άμήν". 'Αφού πλυθης καί
ένδυθής, έχε άφόριον πήλινον άγγεΐον διά νά βάλης τό κάπνισμα τοΰ κάθε πλα-
25 νήτου καί νά διαβάζης τήν γενικήν ταύτην τήν εύχήν τοΰ καπνίσματος: "Ό
494Γ Θεός 'Αβραάμ, ό Θεός 'Ισαάκ, I ό Θεός 'Ιακώβ, εύλόγησον τά είδη τών πλασμά-
των τούτων διά νά άποκτήσουν δύναμιν καί άρετήν καί 1"εύδίδίαι αύτών, νά
μήν είσχωρέση ήθελεν είς αύτά ούτε ό ύπεναντίος, ούτε κανέν είδος φαντάσμα-
τος διά τοΰ Κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστού τοΰ υίοΰ σου, δστις ζής καί βασιλεύ-
30 εις είς πάντας τούς αιώνας τών αιώνων".
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Γενική ερμηνεία τής ευχής.

Όταν προσεύχεσαι είς τόν Θεόν διά νά είσακούση τό ζήτημα σου, I λέγε τρις 494ν
τό "Πάτερ ήμών" καί τό "Θεοτόκε Παρθένε" 3 φορές468, έχων τά γόνατα γυμνά
κατά γής, βλέπε κατά άνατολάς469, άναπέμπων τιμήν, δόξαν καί εύχαριστίαν τω
Θεώ τών δλων καί παντοκράτορι, [έτούση] καί θερμή καρδία κατά τό πράγμα 5
δπου θέλεις, έχε τόν φόβον τού Θεού, καθώς ή εύχή σου έκείνη δηλοποιεΐ κατά
τήν πρός Θεόν προσευχήν κατά άνατολάς, στρέψον τότε είς τόν άστέρα τόν
πλανήτην καί, θεωρών αύτόν, όρκιζέ τον I μέ συντετριμμένην καρδίαν καί λέγε 495Γ
καί τήν εύχήν έν τη ώρα τοΰ Κρόνου ή τοΰ Διός ή δ,τι άλλου τι χρήζεις.

Τέλος. 10
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ΣΧΟΛΙΑ

1. Ό αριθμός επτά είναι γνωστός στήν μαγεία άπό τά αρχαία άκόμη χρόνια,
καθώς άπαντα σέ έθιμα, μαγικές ενέργειες καί επωδές, δπου έχουμε οδηγίες γιά
έπτά ομοειδή αντικείμενα [Ντ. Ψυχογιός, «Ήλειώτικα παιδοκόμια», Λαογραφία 5
(1953), σ. 253] πού θά χρησιμοποιηθούν, ένώ συχνά οί άνθρωποι παρατηρούσαν
σχηματισμούς άστέρων, τούς όποιους άποκαλοΰσαν «έπταπάρθενους χορούς»,
δπως τήν Μ. 'Άρκτο [Στ. Κυριακίδης, «Έπταπάρθενος χορός», Ήμερολόγιον Με-
γάλης Ελλάδος (1925), σ. 489-511], Ή μαγική του σημασία ίσως προκύπτει άπό τήν
άστρολογική παρατήρηση τοΰ κατά φύσιν άνθρώπου (επτά πλανήτες, επτά ήμερες
τής έβδομάδας κ.λπ.), άπαντα δέ συχνότατα σέ μαγικές συνταγές καί μαγικούς πα-
πύρους [βλ., γιά παράδειγμα, Α. Delatte, Anecdota Atheniensia 1. Liège - Paris 1927, σ.
592,15 καί 44,4-5. G. Parthey, «Zwei griechische Zauberpapyri des Berliner Museums»,
Abhandlungen der phil-hist. Klasse der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
Berlin 1865, σ. 126,127,128. Papyri Graecae Magicae. Die griechischen Zauberpapyri hrsg.
und übersetzt von Karl Preisendanz 1. Stuttgart 1973, σ. 34,50,54,68 (= στό έξης PGM) ].
Ό άριθμός επτά άπαντα επίσης στήν περσική, τήν κινεζική καί τήν άρχαία ελληνική
μυθολογία. "Εχει διατυπωθεί ή άποψη δτι ή μαγική σημασία του ένισχύθηκε άπό
τήν ιουδαϊκή καί χριστιανική παράδοση, πού ι'σως στηρίζεται σέ παλιά καί άρχέγο-
νη λατρεία τής σελήνης, πού συχνά άπηχεΐται καί σέ δημοτικά ή δημώδη τραγούδια
[πρβλ. Χρ. Παπαχριστοδούλου, «Δημοτικά τραγούδια τής Ρόδου», Λαογραφία 18
(1959), σ. 326, 64 στ. 13-14], Τό "έπτά" άπαντα συχνότατα στήν Παλαιά καί τήν
Καινή Διαθήκη, μέ χαρακτηριστικότερη ίσως τήν πυκνή καί συχνή άναφορά του
στήν 'Αποκάλυψη [βλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Λαογραφία - Λαϊκή λατρεία 2. Ή Μαγεία.
Γιάννινα 1986, σ. 56· στήν μελέτη αύτη, σ. 55-56 οφείλεται μεγάλο μέρος τών πληρο-
φοριών πού παρατίθενται εδώ], άλλά καί σέ πολλά στοιχεία τής χριστιανικής λα-
τρείας καί τοΰ χριστιανικού λατρευτικοΰ τελετουργικοΰ [πρβλ. Gerd Heinz-Mohr,
Lexicon der Symbole. Düsseldorf / Köln 1971, σ. 310], Κατά μία μάλιστα άποψη ό άριθ-
μός έπτά άντικατέστησε, άπό χριστιανική έπίδραση, τήν προγενέστερη άναφορά
τοΰ άριθμοΰ έννέα σέ επωδές, παραμύθια κ.λπ. [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, δ.π., ο. 56],

Στήν έλληνική παραδοσιακή μαγεία καρύδια χρησιμοποιούνται ώς μέσα δελε-
ασμοϋ τών δαιμόνων, πού καλούνται νά συνεργήσουν σέ μαγικές πράξεις, καί γι'
αύτό πιθανότατα άναφέρονται καί έδώ [Δ. Σ. Μπενέκος, Ή άγωγή τών δαιμόνων
στήν "Ηπειρο. Συμβολή ατή μελέτη τής νεοελληνικής μαγείας. 'Ιωάννινα 1988, σ. 42,
109],

2. άέτ(ι) < άητεύω < γητεύω, εκτελώ μαγική πράξη ή άπαγγέλλω μαγική επωδή
[βλ. Ν. Π. Ανδριώτης, Ετυμολογικό Λεξικό τής Κοινής Νεοελληνικής. Θεσσαλονί-
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κη 19833, σ. 65, οπου καί ή προγενέστερη σχετική γλωσσολογική βιβλιογραφία], Ή
χρήση ακατανόητων και ανύπαρκτων λέξεων, πού δίνουν τήν εντύπωση μυστικών
μαγικών άνατολικών φράσεων, είναι συχνή σέ παρόμοια μαγικά κείμενα καί σέ
επωδές. Σύμφωνα μέ τή λαϊκή άντίληψη οί λέξεις αύτές, πού είναι συχνές στά κεί-
μενα τοΰ μαγικοΰ κώδικα ό όποιος δημοσιεύεται έδώ, ενισχύουν τήν μαγική άπο-
τελεσματικότητα τών έπωδών [βλ. Irmgr. Hampp, Beschwörung - Segen - Gebet. Unter-
suchungen zum Zauberspruch aus dem Bereich der Volksheilkunde. Stuttgart 1961, σ. 23. Στ.
Ήμελλος, To περί ζώων Ιδιότητος 'έργον τοϋ Αιλιανού ώς πηγή ειδήσεων περί μα-
γικών καί δεισιδαιμόνων δοξασιών καί συνηθειών. Έν 'Αθήναις 1972, σ. 48-50],
Όρισμένοι μελετητές ύποστηρίζουν δτι οί περισσότερες άπό τις λέξεις αύτές έχουν
αιγυπτιακή προέλευση [βλ. Th. Hopfner, Griechische - ägyptischer Offernbarungszauber.
Seine Methoden 1. Leipzig 1921, σ. 204], ένώ άλλοι κλίνουν ύπέρ τής εβραϊκής προέ-
λευσης τους [βλ. Ad. Abt, Die Apologie desApuleius von Madaura und die antike Zauberei.
Beiträge zur Erläuterung der Schrift «De Magia». Glessen 1908, σ. 226]. Στά κείμενα πού
δημοσιεύονται έδώ τά άκατανόητα αύτά γλωσσικά στοιχεία είναι πολλά καί κυ-
ριαρχοΰν σέ κάθε μαγική συνταγή. Στά τουρκικά γιά τήν ϊδια έννοια χρησιμο-
ποιείται ή λέξη ayet, μέ τήν ϊδια σημασία.

3. Ό άριθμός δώδεκα είναι έπίσης κοινός σέ έθιμικές, μαγικές καί μαντικές
πράξεις, τόσο στούς μαγικούς παπύρους [G. Parthey, δ.π., σ. 151,152 καί PGM, δ.π.,
σ. 50] δσο καί στις σολομωνικές [Α. Delatte, δ.π., σ. 430,16 καί 587,16]. Συναντοΰμε
τόν άριθμό δώδεκα σέ έπωδές, μαγικές θεραπείες, καταδέσμους καί νεοελληνικά
μαντικά έθιμα [βλ. Φ. Ί. Κουκουλές, «Μεσαιωνικοί καί νεοελληνικοί κατάδεσμοι»,
Λαογραφία 9 (1926), σ. 63, 75. Ό ίδιος, «Καλλικάντζαροι», Λαογραφία 7 (1923), σ.
321. Γ. Ί. Σαλβάνος, «Λαογραφικά σύλλεκτα έξ Άργυράδων Κερκύρας», Λαογρα-
φία 10 (1929), σ. 125, άρ. 12 καί Έλπ. Σαραντή-Σταμούλη, «Τά δωδεκάμερα», Λαο-
γραφία 13 (1951), σ. 201-206]. Σύμφωνα μέ τήν υπάρχουσα βιβλιογραφία, ό άριθμός
δώδεκα άποτέλεσε βάση γιά τό δεκαδικό σύστημα μέτρησης, πού έχει τήν άρχή του
στούς Βαβυλώνιους, δπως έπίσης έχει σχέση μέ τήν διαίρεση τοΰ χρόνου, γι' αύτό
παίζει σπουδαίο ρόλο σέ θρησκευτικά καί μυθολογικά συστήματα διαφόρων λαών
[Κ. Δ. Τσαγγαλάς, δ.π., σ. 58].

4. Ή μέθοδος πού περιγράφεται έδώ είναι συνδυασμός άριθμομαντείας καί
άστρολογικής μαντείας [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, δ.π., σ. 70-71]. 'Αστρολογικές μέθοδοι
πρόγνωσης μέ άριθμούς είναι γνωστές καί άπό άλλες χειρόγραφες πηγές [Catalogus
Codicum Astrologorum Graecorum 1 (1898), σ. 128,1 κ.έξ.], δπου τά μέλλοντα νά συμ-
βοΰν συνδυάζονται, μέ διάφορες μεθόδους, μέ τή θέση συγκεκριμένων ούρανίων
σωμάτων [Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum 5, 3 (1910), σ. 83, 1-25], Άπό
τήν μέθοδο αύτη τής μαντείας προέκυψαν καί τά γνωστά μας ωροσκόπια [βλ. Η.
Biedermann, Handlexikon der magischen Künste. München / Zürich 1976, σ. 162 καί Κ. Δ.
Τσαγγαλάς, «Ή άστρολογική παράδοση τών ζωδιολογίων καί ωροσκοπίων», Δω-
δώνη 9 (1980), σ. 87 κ.έξ.].

5. Στήν Τσακωνιά χανες είναι ή άρχή τοΰ τζακιοΰ [Θ. Π. Κωστάκης, «Τσακώνι-
κη λαϊκή άρχιτεκτονική», Λαογραφία 19 (1960-1961), σ. 294, 304], Ή διατύπωση
έδώ δέν έπιτρέπει τήν άκριβή ταύτιση τής σημασίας τής λέξης. "Ισως πρόκειται γιά
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τήν τουρκική λέξη haue: κλάσμα, τετράγωνο, πού θά μπορούσε νά ταιριάζει με την
περιγραφή της μαγικής πράξης πού παρέχεται εδώ.

6. Πρόκειται μάλλον γιά τό κείμενο της επωδής πού προηγήθηκε· τουβάγια λέ-
γεται ή πετσέτα [Γ. Ί. Σαλβάνος, «Γαμήλια έθιμα Άργυράδων Λευκίμμης», Λαο-
γραφία 10 (1929-1932), σ. 541], πού συχνά χρησιμοποιείται σέ μαγικές πράξεις. Στά
τουρκικά dua\ ευχή, παράκληση.

7. Ή φωτιά άποτελεΐ αποτρόπαιο στήν παραδοσιακή μαγεία [Δ. Σ. Μπενέκος,
δ.π.,σ. 102-103], συχνά μάλιστα ανάβεται άπό τον μάγο ως άπαραίτητο στοιχείο της
τελετουργίας πού επιτελεί [βλ. S. Schade, «Kunsthexen - Hexenkünste. Hexen in der
bildenden Kunst vom 16. bis 20. Jahrhundert», στό R. van Dülmen (έκδ.), Hexenwelten.
Frankfurt 1987, σ. 176. J. Faust, Magia naturalis. Sämtliche magische Werke. Wiesbaden
19852, σ. 103], Σέ σολομωνικές συχνά ό μάγος διαβάζει τις έπωδές του μέ τή συνο-
δεία φωτιάς [Α. Delatte, δ.π., σ. 24,11-32, 21 και 417, 26. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνα-
κάλημα νεκρών και ζωντανών στά νεοελληνικά ύδρομαντικά και κατ ο πτρ ο μ α ν τικ à
έθιμα. Γιάννενα 1977, σ. 167 κ.έξ.], ενώ τή σχέση τών μάγων μέ τήν άναμμένη φωτιά
απεικονίζουν και διάφορες παραστάσεις μάγων άπό τήν Δυτική Ευρώπη, οπου οί
μαγικές πράξεις τελούνται μέ τή συνοδεία άναμμένης φωτιάς [βλ. Κ. Seiigmann, Das
Weltreich der Magie. Stuttgart 1958, σ. 232 και L. Η. Fischer, Das Buch vom Aberglauben.
Leipzig 1790, σ. άρχής, μέ σχετική ξυλογραφία (χωρίς άρίθμηση)].

8. Ό άριθμός έννέα έχει επίσης μαγική σημασία, ώς ενισχυμένο τρία (3x3=9)
[Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Μαγεία..., δ.π., σ. 57], γι' αυτό και χρησιμοποιείται ή άναφέρεται
συχνά σέ έθιμα, μαγικές ενέργειες, έπωδές και δημοτικά τραγούδια [βλ. σχετικά
Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή, «Προλήψεις Θράκης», Λαογραφία 14 (1952), σ. 191, άρ.
418. Σπ. Καβάσιλας, «Λαογραφικά σύλλεκτα έκ Νυμφών Κερκύρας», Λαογραφία 2
(1910), σ. 647, άρ. 4. Εύαγγ. Κουτουλάκη, «Γηθειές έκ Κριτσάς Κρήτης», Λαογρα-
φία 20 (1962), σ. 197, άρ. 2 και Δ. Πετρόπουλος, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια 1.
'Αθήναι 1958, σ. 69, άρ. 1 στ. 1. Πρβλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Μαγεία..., δ.π., σ. 100-101],
Παρόμοια άλλωστε είναι ή χρήση και ή σημασία του άριθμοϋ έννέα και σέ άλλους
λαούς, άφοΰ συχνά άπαντοϋμε έννιάδες θεών ή ήρώων, σέ θεολογίες και μυθολο-
γίες διαφόρων λαών. Εκτεταμένη χρήση τοϋ άριθμοϋ έννέα άπαντα και στούς συμ-
βολιστές [βλ. G. Heinz-Mohr, δ.π., σ. 311],

9. "Ισως πρόκειται γιά τον καρπό τζίτζνφον [Π. Γ. Γεννάδιος, Λεξικόν φντολο-
γικόν. Έν Αθήναις 1914, σ. 404-405] ή τζίτζιφο, τζιντζέφρον, ziziphos, ζίζιφον [Du
Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis 2. Lyon 1688, άνατ. Graz
1958, σ. 1571], πού εναλλακτικά μέ τό άλάτι, οπως εδώ, χρησιμοποιείται συχνά σέ
μαγικές και θρησκευτικές πράξεις τής παραδοσιακής μαγείας [Κ. Δ. Τσαγγαλάς,
«Ένας άνέκδοτος ίατροσοφικός - μαγικός κώδικας άπό τήν περιοχή Τρικάλων
(Codex Tricalinus magicus et medicinus)», Τρικαλινά 15 (1995). Πρακτικά 3ov Συ-
μποσίου Τρικαλινών Σπουδών Β', σ. 244 άρ. 85 και σ. 303], Στά τουρκικά zencefil: ή
πιπερόριζα, συνηθισμένο συστατικό μαγικών φίλτρων.

10. Τό άλάτι χρησιμοποιείται έπίσης συχνά σέ μαγικές πράξεις και συνταγές
[βλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Ένας άνέκδοτος...», δ.π., σ. 225, άρ. 30], Τό κάψιμο άλατιοϋ
χρησιμοποιείται ώς μέσο γιά τήν "άπόλυση" τών δαιμόνων άπό τούς μάγους [Δ. Σ.
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Μπενέκος, δ.π., ο. 35], θεωρούν δέ δτι αποτρέπει τά κακά πνεύματα, γι' αύτό καί σέ
χωριά τής 'Ηπείρου ύποχρεώνουν δποιον θέλει νά μπει νύχτα σέ σπίτι λεχώνας νά
δρασκελίσει φωτιά δπου έχουν ρίξει θυμίαμα καί άλάτι [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., ο. 179
σημ. 4]. Ή πίστη στήν άποτρεπτική δύναμη τοϋ άλατιοΰ είναι διαδομένη σέ διάφο-
ρους λαούς [Ε. Hertzsch, «Salz», Reallexicon für Antike und Christentum 5 (1961), στ.
1348 καί Ο. Schell, ««Das Salz im Volksglauben», Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 15
(1905), σ. 143]. Στήν Καθολική 'Εκκλησία ρίχνουν άλάτϊ καί στόν αγιασμό, πρός
άποτροπή δαιμονικών επιδράσεων, ένώ τό άλάτι χρησιμοποιείται συχνά καί στά
έθιμα τοΰ γάμου, τής γέννησης κ.λπ. [Ad. Franz, Die Kirchlichen Benediktionen im
Mittelalter 1. Graz 1960, σ. 226 κ.έξ. Ern. Samter, Geburt, Hochzeit und Tod. Beiträge zur
vergleichenden Volkskunde. Leipzig - Berlin 1911, σ. 155. Olbrich, «Salz», Handwörterbuch
des deutschen Aberglaubens 7 (1935-1936), στ. 898], Σέ κείμενα παλαιότερα οί δαίμονες
εμφανίζονται νά φοβούνται τό άλάτι [Testamentum Salomonis, PG 122, στ. 1345], ένώ
τό άλάτι χρησιμοποιείται σέ φυλαχτά, άφοΰ άπουσιάζει έντελώς άπό τά μαγικά πα-
ρασκευάσματα [L. Weiser-Aall, «Hexe», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 3
(1930-1931), στ. 1846 καί Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 183-184. Η. Pfannenschmid, Das
Weihwasser im heidnischen und christlichen Cultus unter besonderer Berücksichtigung des
germanischen Altertums. Hannover 1869, σ. 170], Παρ' δλα αύτά εδώ τό άλάτι άναφέ-
ρεται ώς συστατικό τής περιγραφόμενης μαγικής πράξης.

11. Τό πιπέρι χρησιμοποιείται συχνά σέ παραδοσιακές θεραπευτικές πρακτικές
[βλ. Άέτιος VIII, 58 (έκδ. Al. Oliveri. Berolini 1950) καί Διοσκουρίδης, Περί απλών
φαρμάκων II, 31 (έκδ. Μ. Wellmann. Berolini 1958). Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Ένας άνέκ-
δοτος...», δ.π., σ. 279, άρ. 12], "Ισως ή μαγική χρήση του συνδέεται μέ τό μαΰρο του
χρώμα [«πέπεριτό μέλαν», Π.Γ. Γεννάδιος, δ.π., ο. 756]. "Ισως είναι τό μαΰρο χρώμα
του καί ή έντονη γεύση του πού τό καθιστούν, κατά τήν λαϊκή αντίληψη, συγγενές
πρός τόν διάβολο άλλά καί ισχυρό άπολυτικό μέσο δαιμόνων καί πνευμάτων. Γι'
αύτό καί συχνά τό βρίσκουμε ώς μέσο άποτρεπτικό πνευμάτων, δπως οί καλλικάν-
τζαροι τοϋ έλληνικοΰ Δωδεκαημέρου. Παρόμοιοι άλλωστε είναι οί λόγοι πού καί ή
πιπερόριζα χρησιμοποιείται τόσο συχνά στις μαγικές συνταγές τοΰ χειρογράφου
μας, δπως φαίνεται άπό δσα σημειώθηκαν παραπάνω.

12. Ή Τρίτη συχνά θεωρείται ήμέρα κατάλληλη γιά τήν έπιτέλεση μαγικών πρά-
ξεων [βλ. γιά παράδειγμα G. C. Horst, Zauberbibliothek oder von Zauberei... 3. Mainz
1823, σ. 89], κάτι πού ίσως συνδέεται καί μέ τήν θεώρηση τής Τρίτης ώς άποφράδος
ήμέρας άπό τόν ελληνικό λαό [Ν. Γ. Πολίτης, «Διατί ή Τρίτη θεωρείται άποφράς
ήμέρα», Λαογραφικά Σύμμεικτα 1. Έν 'Αθήναις 1920, σ. 42-47], Άλλά καί τό χρο-
νικό διάστημα περί τά μεσάνυχτα θεωρείται ή πλέον ευνοϊκή στιγμή γιά τήν εκτέ-
λεση μαγικών τελετουργιών [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 65 καί Ad. Wuttke, Der deutsche
Volksaberglaube der Gegenwart. Berlin 1869, σ. 57] καί γιά κάθε είδους «φρικιαστική
μαγεία» [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., ο. 132], παράδοση τήν όποια άκο-
λουθεΐ καί τό χειρόγραφο μας εδώ. Είναι άλλωστε παλαιά ή πίστη δτι γιά νά επιτύ-
χει ή μαγική πράξη πρέπει μέ προσοχή νά έπιλεγοΰν τόσο ή μέρα, δσο καί ή ώρα τέ-
λεσης της. Στις περισσότερες πληροφορίες πού διαθέτουμε ή νύχτα θεωρείται ή κα-
ταλληλότερη περίοδος τοΰ εικοσιτετραώρου γιά τήν τέλεση μαγικών πράξεων [βλ.
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Άλ. Λαζάνης, «Οί παραδόσεις στα Καστανοχώρια τών Ιωαννίνων», Ηπειρωτική
Εστία 35 (1986), σ. 521], οπότε οί μάγοι συνήθως περιφέρονται στήν έξοχη, γιά νά
τελέσουν τις ιδιαίτερες τελετουργίες τους [πρβλ. Δ. Ά. Πετρόπουλος, «Λαογραφικά
Σκοπέλου - Πέτρας (Ανατολικής Θράκης)», Άρχειον Θρακικού Λαογραφικού και
Γλωσσικού Θησαυρού 8 (1941-42), σ. 161]. Συχνά άπό τόν χρόνο έπιτέλεσης τών μα-
γικών πράξεων έξαιρεΐται τό Δωδεκαήμερο, ένώ σέ άλλες περιοχές θεωρούσαν ότι
τά μάγια σέ ορισμένες ειδικές στιγμές του έτήσιου έορτολογικοΰ κύκλου έπιαναν
περισσότερο, όπως στις νηστείες, στήν Σαρακοστή, στό Δεκαπενταύγουστο κ.λπ.
[Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή, «Προλήψεις και δεισιδαιμονίες τής Θράκης», Λαογρα-
φία 13 (1951), σ. 218-219]. Γι' αύτό και ή τέλεση μαγικών πράξεων πού άφοροΰσαν
δλη τήν κοινότητα, δπως τό τελετουργικό άναμμα τής «διαβολοφωτιάς» γιά τήν
προφύλαξη τοΰ χωριοΰ άπό έπιδημίες, γινόταν σέ συγκεκριμένη στιγμή τοΰ έτους
[βλ. Γ. Ά. Μέγας, «Μαγικαί και δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός άποτροπήν επιδη-
μικών νόσων», Έπετηρις Λαογραφικού Αρχείου 5-6 (1943-1944), σ. 6, 57-58], Τήν
μακρά αύτή παράδοση άπηχεΐ και ή συγκεκριμένη διατύπωση τοΰ χειρογράφου
μας, εδώ.

13. Έσμάς: κείμενο επωδής, μέ μαγικό περιεχόμενο.

14. Οί τρίχες χρησιμοποιούνται στήν μαγεία ώς αντιπροσωπευτικό μέρος τοΰ
οργανισμού, μέ τήν ιδέα δτι κάθε τι πού θά συμβεί ά αυτές μαγικά θά επεκταθεί και
στόν άνθρωπο άπ' δπου προέρχονται, σύμφωνα μέ τήν μαγική αρχή pars pro toto.
Τό 'ίδιο ισχύει και γιά τή χρήση τριχών ζώων σέ μαγικές πράξεις [Α. Delatte, δ.π. 1,
σ. 503. ΚΛ, χφ. 1898, σ. 225 (επαρχία Έρμιονίδος). ΚΛ, χφ. 2327, σ. 244 (Κύθηρα).
Στ. Δ. "Ημελλος, Τό περί ζώων ιδιότητος..., δ.π., σ. 67, 80]. Μάλιστα τό κάψιμο
τριχών άναφέρεται, σέ κείμενο κώδικα τοΰ 15ου αιώνα, ώς μέσο έκδίωξης τών
ερπετών [Fr. Pradel, Griechische und süditalienische Gebete, Beschwörungen und Rezepte
des Mittelalters. Glessen 1907, σ. 286 (34)]. Γιά χρήση τρίχας σέ καταδέσμους βλ. Λαο-
γραφία 23 (1964), σ. 585-586.

15. Τό φύσημα άπό τόν μάγο πρός τά αντικείμενα πού χρησιμοποίησε στή μα-
γική πράξη άπαντα συχνά, ώς έπισφράγισμα τής τελετής και τοΰ κύρους της [βλ.
ένδεικτικά ΚΛ, χφ. 1474, σ. 37 (Μανιάκι Πυλίας, Μ. Τσάκωνας, 1938). Δ. Σέττας,
«Ξόρκια άπό τή Βόρειο-'Ανατολική Εύβοια», 'Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών 4 (1955),
σ. 48. Δ. Κρεκούκιας, Έπωδες και κατάόεσμοι Τριφυλίας με συσχετισμό πρός
άρχαΐα, μεσαιωνικά και άλλα νεώτερα στοιχεία. Αθήνα 1971, σ. 32-34]. Τό ϊδιο ισχύ-
ει και γιά τό δέσιμο κόμπου, παράλληλα μέ τήν έκφώνηση τοΰ μαγικοΰ κειμένου,
πού θεωρείται δτι σιγουρεύει, "δένει" δηλαδή, τήν μαγική δύναμη και άποτελε-
σματικότητα τής τελετουργίας [βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, Επωδές και κατάδεσμοι άπό
τήν άνατολική Σάμο. Αθήνα 1992, άρ. 5.γ, 5.στ, II. Ι.α-στ (= Ό ίδιος, Σαμιακά λαο-
γραφικά και εκκλησιαστικά σύμμικτα 2. 'Αθήνα 2002, σ. 79, 80, 84-85)]. Οί κόμποι,
πού δένονται συμβολικά, θεωρείται δτι δεσμεύουν και καταναγκάζουν, καθώς πε-
ρικλείουν τήν κύρια δύναμη τής μαγικής πράξης, ήδη άπό τήν αρχαιότητα [Κ.
Keyssner, «Nodus», Real-Encyclopaedie der classischen Altertumswissenschaft 17:1 (1936),
στ. 803. Isidor Scheftelowitz, Das Schlingen und Netzmotiv im Glauben und Brauch der
Völker. Glessen 1912, σ. 41. P. Wolters, «Faden und Knoten als Amulett», Archiv für
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Religionswissenschaft 8 (1904), σ. 2 κ.έξ. Fr. W. von Bissing, «Ägyptische Knoten-
amulette», Archiv für Religionswissenschaft 8 (1904), o. 23-26]. Ή δεσμευτική αύτη μα-
γική ενέργεια τοΰ κόμπου χρησιμοποιείται κυρίως στήν έρωτική μαγεία [Δ. Σ. Μπε-
νέκος, δ.π., σ. 104-105. Ν. Γ. Πολίτης, «Κομπώνω (= απατώ) καί μαγικοί κόμβοι»,
Λαογραφία 5 (1915), σ. 410-412. Er. Samter, Geburt..., δ.π., σ. 121. Ab. Abt, δ.π., ο. 74.
Weinkopf, «Umbinden», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 8 (1936-1937), στ.
1304], δπου ανήκει καί ή περιγραφόμενη έδώ μαγική τελετή.

16. Όπως συχνά συμβαίνει στή λαϊκή μαγεία, ή διάρκεια καί ή δύναμη τής μα-
γικής πράξης έξαρτάται άπό τήν ύπαρξη καί τή διατήρηση τών άντικειμένων πού
χρησιμοποιήθηκαν στήν τέλεση της, δπως είναι έδώ οί κόμποι [πρβλ. Η. Schweizer,
Aberglaube und Zauberei bei Theohit. Basel 1937, σ. 19. Μ. Γ. Βαρβούνης, Σαμιακά...,
δ.π. 2, σ. 80], Γι' αύτό καί πρέπει τό δεμένο άντικείμενο νά φυλαχθεΐ σφραγισμένο,
γιατί άν λυθεί, χαθεί ή καταστραφεί, θά πάψει καί ή μαγική δύναμη πού προήλθε
άπό τήν συγκεκριμένη τελετουργία. Αντιστοίχως, ένας άποτελεσματικός τρόπος
γιά τήν καταστροφή τής μαγικής έπίδρασης θεωρείται δτι είναι ή άνακάλυψη καί ή
καταστροφή αύτών τών άντικειμένων. Καταστρέφοντας λ.χ. τούς κόμπους πού έγι-
ναν κατά τή διάρκεια τοΰ καταδέσμου καταστρέφεται καί ή ϊδια ή μαγική έπίδρα-
ση τοΰ ξορκιοΰ [Chr. Faraone, Άρχαία ελληνική ερωτική μαγεία (μετάφρ. Μανόλης
Παπαθωμόπουλος). Αθήνα 2004, σ. 34-35], πού συνδέθηκε άμεσα μέ τούς κόμπους
πού δημιουργήθηκαν τή στιγμή τής έκφώνησής του. Τό 'ίδιο ίσχυε καί γιά τούς άρ-
χαίους καταδέσμους [βλ. Η. S. Versnell, «Beyond Cursing: the appeal to justice in
Judicial prayer», στό Chr. Faraone - D. Obbink (έκδ.), Magika Hiera: Ancient Greek
Magic and Religion. New York 1991, σ. 65-69], τών όποιων ή ούσία καί ή μορφολογία
έχουν, έν μέρει, έπιζήσει σέ άνάλογες μορφές τής νεοελληνικής παραδοσιακής μα-
γικής πρακτικής.

17. Ό άριθμός έβδομήντα έχει έπίσης μαγική σημασία, καί χρησιμοποιείται σέ
έπωδές καί καταδέσμους, δπως καί ό άριθμός έβδομήντα δύο [βλ. Γ. Κ. Σπυριδά-
κης, «Ό άριθμός έβδομήντα δύο», 'Αφιέρωμα είς Κ. Τ. 'Άμαντον. Έν Αθήναις 1940,
σ. 409-418, μέ πολλά σχετικά παραδείγματα].

18. Ή κατασκευή ομοιωμάτων καί ή δι' αύτών προσπάθεια έπηρεασμοΰ τών
άντιστοίχων άνθρώπων είναι βασική τελετουργία τής λεγόμενης μαύρης μαγείας.
Παρόμοιες συνταγές καί μαγικές συνταγές συναντοΰμε συχνά στις πηγές [Α.
Delatte, δ.π., σ. 461, 15. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Μαγεία..., δ.π., σ. 28]. Τό ομοίωμα άντι-
προσωπεύει τόν εχθρό πού πρέπει νά έξαλειφθει («καί τελειώνει») άφοΰ χρησιμο-
ποιείται μάλιστα καί τό όνομά του, γραμμένο άνάποδα, καθώς ή χρήση τοΰ ονόμα-
τος πιστεύεται δτι δίνει τή δύναμη νά άσκήσει ό μάγος τήν έπίδρασή του πάνω στόν
άντίστοιχο άνθρωπο, πού φέρει τό όνομα αύτό [βλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλη-
μα..., δ.π., σ. 146-147. W. Schmidt, Die Bedeutung des Namens in Kult und Aberglauben.
Darmstadt 1912, σ. 28, 33. Α. Abt, δ.π., σ. 45,119 καί 119, 45. Th. Hopfner, Griechisch -
ägyptischer Offenbarungszauber. Seine Methoden 1. Leipzig 1921, σ. 680-701. Ad. Wuttke,
Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart. Berlin 19003, σ. 473,484]. Πρόκειται γιά τε-
λετή πού άποσκοπεΐ νά βλάψει τούς έχθρούς, πού δίνεται σέ διάφορες παραλλαγές,
άνάλογα μέ τό μίσος πού τρέφει ό μάγος ή ό έντολέας του, καί μέ τό είδος τής βλά-
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βης πού θέλουν νά προξενήσουν. Ή χρήση ομοιωμάτων άνθρώπων, συνήθως κέρι-
νων, γιά τήν άποτελεσματικότερη άσκηση μαγείας είναι γνωστή και στόν άρχαΐο
κόσμο [πρβλ. Chr. Faraone, δ.π., σ. 97-98]. Μία τέτοια έξ' άλλου τελετή περιγράφει
και ό Όράτιος, Saturne 1.8.30-33, σύμφωνα μέ τόν όποιο ή μάγισσα Canidia χρησι-
μοποιούσε ζεύγος άπό κέρινες κούκλες [Α. - M. Tupet, La magie dans la poésie latine.
Paris 1976, σ. 302-305 και Chr. Faraone, «Clay Hardens and Wax Melts: Magical Role -
Reversal in Vergil's Eighth Eclogue», Classical Philology 84 (1989), σ. 298] και άπό μάλ-
λινα ομοιώματα άνθρώπων, κατά τήν επιτέλεση μαγικών φίλτρων. Πήλινα ομοιώ-
ματα άνθρώπων άναφέρονται και σέ μεταγενέστερα μαγικά βιβλία και έγχειρίδια
[PGM IV.296-303], στά όποια μάλιστα ο μάγος μπήγει δεκατρείς βελόνες. 'Αλλά και
σέ πήλινο δοχείο στήν Αίγυπτο άνακαλύφθηκε πήλινο γυναικείο ειδώλιο μέ μολύ-
βδινη ένεπίγραφη πινακίδα τοΰ 3ου ή 4ου μ.Χ. αιώνα, τρυπημένο άπό μαγικά καρ-
φιά [βλ. Chr. Faraone, 'Αρχαία ελληνική..., δ.π., σ. 82-83], πού φαίνεται νά άποτελεΐ
έκτέλεση τής μαγικής αυτής συνταγής. Αύτά δείχνουν και τό βάθος χρόνου στό
όποιο μπορούν νά άναχθοϋν οσα παραδίδονται άπό τόν χειρόγραφο μαγικό κώδι-
κα πού εκδίδεται εδώ.

19. Γιά παρόμοια ακατανόητα γλωσσικά στοιχεία και τήν μαγική τους δύναμη
και άποτελεσματικότητα, πού πιστεύεται οτι «έγκλείουν ιδιαίτερη μαγική δύναμη»
[Δ. Α. Πετρόπουλος, «"Γλώτται" δημοτικών τραγουδιών», Αφιέρωμα στη μνήμη
τοϋ Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη 1960, σ. 344 σημ. 3] έγινε λόγος και πα-
ραπάνω. Άς προσθέσουμε εδώ οτι έχει υποστηριχθεί δτι «κερδίζουν τή σημασία
τους άπό τήν άκουστική, τήν ηχητική τους άξια» [Μ. Γ. Μερακλής, Πέντε λαογρα-
φικά δοκίμια γιά τή γλώσσα και τήν ποίηση. 'Αθήνα 1985, σ. 46], καθώς άνταπο-
κρίνονται στήν «εύμενή ψυχολογική διάθεση τοϋ λαοΰ πρός τό μυστηριώδες και τό
δυσνόητον» [Θ. Παπαδόπουλος, «Κυπριακαί έπωδαί», Κυπριακαί Σπουδαί 38-39
(1974-1975), σ. 169], Παρόμοια στοιχεία υπάρχουν σέ έπωδές και μαγικά κείμενα
τοΰ έλληνικοΰ και άλλων λαών [βλ. Η. Fuchs, «Die Herkunft der Satorformel»,
Schweizerisches Archiv für Volkskunde 47 (1951), σ. 28-54 και Δ. Β. Οίκονομίδης,
«'Εξορκισμοί και 'ιατροσόφια έξ ηπειρωτικού χειρογράφου», Έπετηρίς Λαογραφι-
κού Αρχείου 8 (1953-1954), σ. 25 και σημ. 5],

20. Τά θυ μιάσματα πού άναφέρονται εδώ άποσκοποϋν στήν άπομάκρυνση τών
δαιμόνων, μετά τήν έπιτέλεση τής μαγικής πράξης, και άποτελοΰν τό άνάποδο μα-
γικό άντίστοιχο τών θυμιαμάτων γιά τόν Θεό και τούς αγίους, τά όποια πιστεύεται
ότι οί δαιμονικές δυνάμεις άπεχθάνονται [βλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα...,
δ.π., ο. 166,179,180], Σέ πολλές μαγικές πράξεις θυμιάσματα μέ τις "άντιπαθητικές"
αυτές ούσίες άποσκοποϋν στήν "άπόλυση" τών δαιμόνων πού είχαν προηγουμέ-
νως κληθεί άπό τόν μάγο [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 176-181. PGM 1, σ. 6, 62 καιPGM
2, σ. 88, 16. Th. Hopfner, δ.π. 1, σ. 138-139, 243]. Αντιθέτως, εδώ τά θυμιάσματα
μάλλον άποσκοποϋν στήν προσέλκυση τών δαιμόνων και στήν επιτυχία τής επι-
διωκόμενης μαγικής πράξης.

21. Καταδέσμους πού άφοροϋν στήν προσπάθεια επίτευξης έρωτικής ή συζυ-
γικής πίστης έχουμε και στήν προφορική παράδοση τής ελληνικής λαϊκής μαγείας
[βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, Σαμιακά λαογραφικά..., δ.π., σ. 85, άρ. 2α-γ. Ό ίδιος, «Λαο-
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γραφική ερευνά καί άρχει,ακές πηγές. Ή περίπτωση τής Σάμου», Σαμιακά λαογρα-
φικά καί εκκλησιαστικά σύμμικτα 1. 'Αθήνα 2001, σ. 113-114. Μ. Αιουδάκη, «Ό γά-
μος στήν Κρήτη τώρα καί παλιά», Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπονδών 3
(1940), σ. 372. Γ. Κ. Σπυριδάκης, «'Εξορκισμοί καί μαγικοί κατάδεσμοι έκ κρητικών
χειρογράφων», Έπετηρίς Λαογραφικού 'Αρχείου 3-4 (1941-1942), σ. 74-75]. 'Ας ση-
μειωθεί εδώ δτι σέ παλαιότερους μαγικούς κώδικες έχουμε καταγραφές καί άλλων
τέτοιων έπωδών περί άγάπης [πρβλ. Α. Delatte, «Un nouveau témoin de la littérature
solomonique, le codex Gennadianus 45 dAthcncs», Bulletin de VAcadémie Royale de
Belgique 45 (1959), σ. 307-309], Τό ίδιο συνέβαινε καί στά άρχαΐα χρόνια, άπό τά
όποια διαθέτουμε σήμερα άρκετούς ερωτικούς καταδέσμους σέ ένεπίγραφες μολύ-
βδινες πινακίδες (λατιν. defixiones) καί σέ μαγικούς παπύρους [πρβλ. Μ. Besnier,
«Récents travaux sur les defixionum tabellae latines, 1904-1914», Revue Philologique 44
(1920), σ. 5-30. Ε. Garcia-Ruiz, «Estudio linguistico de las defixiones latinas no includas
en el corpus de Audollent», Emerita 35 (1967), o. 55-59 καί H. Solin, Eine neue Fluchtafel
aus Ostia. Helsinki 1968, σέ παράρτημα], πού μοιάζουν μέ τούς άντίστοιχους νεοελ-
ληνικούς, καθώς έμπλέκουν υπερφυσικές δυνάμεις στήν εύτυχία ή τήν διάλυση
ένός ζευγαριοΰ καί άποσκοποϋν, κατά κύριο λόγο, στή δέσμευση βασικών βιολο-
γικών λειτουργιών ένός άνθρώπου, συνήθως άνδρα, ώστε νά οδηγηθεί στήν άγάπη
αύτής πού τελεί ή προκαλεί τήν μαγική πράξη, καί τήν οποία πιθανότατα έχει
προηγουμένως άπορρίψει. Πρόκειται γιά ένα είδος μαγικού έρωτικοϋ καταναγκα-
σμοί, πού έχει ρίζες στήν άρχαιότητα καί συνέχεια ώς τή σύγχρονη μας μαγική
πρακτική. Ό Chr. Faraone, δ.π., σ. 145, παρατηρεί σχετικά δτι στήν περίπτωση τών
καταδέσμων τό ψυχολογικό ευεργέτημα δέν είναι τόσο ή κάθαρση τοϋ θυμοΰ
αύτοΰ πού τελεί ή προκαλεί τήν μαγική πράξη, άλλά ή αύξημένη αύτοπεποίθησή
του, άφοΰ ή ύπερφυσική προστασία πού θεωρεί δτι απέκτησε τόν κάνει νά συμπε-
ριφέρεται μέ περισσότερη έμπιστοσύνη [Chr. Faraone, «An Accusation of Magic in
Classical Athens (Ar. Wasps 946-48)», Transactions of the American Philological
Association 119 (1989), σ. 149-161] στις σχέσεις του μέ τό άντικείμενο τοΰ πόθου του.

22. Τό ζυμάρι, έκτός άπό πρόχειρο καί εύκολο μέσο σφράγισης τών μαγικών
άντικειμένων, χρησιμοποιείται συχνά σέ μαγικές καί άντιβασκάνιες πράξεις, μέ θε-
ραπευτικό κυρίως χαρακτήρα [βλ. 'Αχ. Διαμαντάρας, «Συλλογή έπωδών καί κατα-
δέσμων. Γητέματα Καστελλορίζου», Λαογραφία 4 (1914), σ. 503. Γ. Ν. Κυριαζής,
«Δημώδης κυπριακή ιατρική, δεισιδαιμονίες κ.λπ.», Κυπριακά Χρονικά 4 (1926), σ.
145. Μ. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου 1. 'Αθήναι
1932, σ. 178-179. Γ. Χ. Παπαχαραλάμπους, «'Έθιμα, προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι
τών Κυπρίων», Κυπριακαί Σπουδαί 1 (1937), σ. 81. Εύστ. Αθανασιάδης, «Προλή-
ψεις καί δεισιδαιμονίαι τής Σάντας», Άρχεΐον Πόντου 3 (1931), σ. 224. Άγγ. Ν. Δευ-
τεραΐος, Τό ψωμί στά έθιμα τών Ελλήνων. Ή συμβολική καί μαγική χρήση του άπό
τους νεοέλληνες. 'Αθήνα 2000, ο. 118-119]. Στήν άναφορά του έδώ, ίσως άπηχείται
αύτή ή μαγική σηματοδότησή του, άφοΰ σχετίζεται μέ τό σιτάρι καί τό ψωμί, άρχέ-
γονα καί πολυσήμαντα πρωταρχικά είδη διατροφής, ήδη άπό τήν αύγή τής άνθρώ-
πινης ιστορίας.

23. Διάβασμα στά άστρα μαρτυρεΐται σέ πολλές συνταγές καί τελετές τής νεο-
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ελληνικής παραδοσιακής μαγείας [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 219-
220], Ή έκθεση τών οργάνων τής μαντείας στ' άστρα μαρτυρείται συχνά σέ συ-
νταγές σολομωνικών [Α. Delatte, δ.π., σ. 306,10. Ό 'ίδιος,Anecdota Atheniensia 1, δ.π.,
σ. 469,5-7], κάποτε μάλιστα διατυπώνονται καί συγκεκριμένες άστρολογικές προϋ-
ποθέσεις γιά τήν έπιτυχία τους [Α. Delatte, La catoptromancie grecque et ses dérivés.
Paris 1932, σ. 169], Οί απόψεις καί οί πρακτικές αύτές βασίζονται στήν λαϊκή άντί-
ληψη δτι τά άστρα είναι γνώστες τοΰ μέλλοντος, άλλά καί φορείς μαγικής δύναμης,
πού μπορούν μέ συγκεκριμένες τελετές νά τήν μεταδώσουν σέ άνθρώπους ή άντι-
κείμενα [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 241-242, σημ. 151-153. Δ. Σ. Μπε-
νέκος, δ.π., σ. 62. J. Sprenger - Η. Institoris, Der Hexenhammer - Malleus Maleficarum
(Aus dem Lateinischen übertragen und eingeleitet von J. W. R. Schmidt). München 1987, σ.
2]. Γι' αύτό καί ή έκθεση στά άστρα παίζει πρωτεύοντα ρόλο σέ νεοελληνικά μαγικά
καί μαντικά έθιμα, δπως ό «κλήδονας», στις 24 'Ιουνίου [πρβλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς,
«Λαογραφική συμβολή στήν ψυχολογική ερμηνεία ορισμένων ύδρομαντικών καί
κατοπτρομαντικών εθίμων», 'Εθνογραφικά 2 (1979-1980), σ. 11. Μ. Γ. Βαρβούνης,
Λαογραφικά δοκίμια. Μελετήματα γιά τόν ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό. 'Αθή-
να 2000, σ. 65-66], Έδώ, ή μαγική ένέργεια περνά στό χώμα, πού κατόπιν τήν μετα-
δίδει στόν στόχο τής τελετουργίας, άφοΰ σκορπίζεται πάνω στό σπίτι του.

24. Ή μαγική χρήση τοΰ κύκλου άνάγεται ήδη σέ πανάρχαιες άσσυροβαβυλω-
νιακές μαγικές πρακτικές [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., ο. 82,83], ενώ ή κατασκευή του μνη-
μονεύεται συχνά σέ σολομωνικές καί μαγικές συνταγές [Α. Delatte, Anecdota
Atheniensia 1, δ.π., σ. 21, 16 καί 421, 31. Th. Hopfner, δ.π., σ. 239, 485, 509]. Στήν πα-
γίωση τής άποψης αύτής συμβάλλει τό κλειστό του σχήμα, πού άπομονώνει καί
προστατεύει [R. C. Thompson, Semitic Magic, its origins and development 3. London 1908,
σ. LVII καί LX. Straberger - Schusser, «Kreis», Handwörterbuch des deutschen
Aberglaubens 5 (1932-1933), στ. 462], Γιά τούς λόγους αύτούς κύκλοι σχηματίζονται
καί σέ πολλά έθιμα πού άποβλέπουν στήν άποτροπή τοΰ κακοΰ καί στήν προστα-
σία ατόμων ή οικισμών [βλ. Ch. Stewart, «Magic circles: An approach to Greek ritual»,
Journal of Anthropological Society of Oxford 25:1 (1994), σ. 91-101 καί 'Αλ.-Φ. Λαγό-
πουλος, «'Ανθρωπολογία τοΰ χώρου: "ζώσιμο" καί "σταύρωμα" τοΰ χωρίου στήν
Ελλάδα», στό Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός. Λαογραφία και Ιστορία. Συ-
νέδριο στή μνήμη τής "Αλκής Κυριακίδου-Νέστορος. Θεσσαλονίκη 2001, σ. 85].
Έδώ ίσως οφείλεται καί τό δτι τά κυκλικά σχήματα κυριαρχούν στά περισσότερα
μαγικά σχέδια πού συνοδεύουν τελετές καί επωδές, καί στό χειρόγραφο πού εκδί-
δεται έδώ.

25. Πρόκειται γιά ένα ένεπίγραφο περίαπτο, πού άποτελεΐται άπό τήν γραπτή
μορφή τής συγκεκριμένης έπωδής. Τό φυλακτό αύτό αύξάνει, κατά τήν λαϊκή άντί-
ληψη, τή δύναμη καί τήν άποτελεσματικότητα τής μαγικής πράξης. Παρόμοια φυ-
λακτά είναι γνωστά τόσο στόν έλληνικό, οσο καί σέ άλλους λαούς [βλ. P. Perdrizet,
«Σφραγίς Σολομώνος», Revue des Études Grecques 16 (1903), σ. 48. G. Schlumberger,
«Amulettes byzantines anciennes destinées à combattre les maléfices et maladies», Revue
des Études Grecques 5 (1892), σ. 74. M. Gaster, «Scholomonar, d.i. der Garabancijas dijak
nach der Volksüberlieferung der Rumänen», Archiv für Slavische Philologie 7 (1884), σ.
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283,288. Άρχιμ. Γερμανός Παρασκευόπουλος, 7α φυλακτά τής Ηλείας υπό τό φώς
τής χριστιανικής πίστεως. 'Αθήναι 1981, σ. 99. Ό ϊδιος, A i εν Ηλεία μαγικαί έπωόαί
(τά ξόρκια) εξ επόψεως ορθοδόξου ποιμαντικής. Πύργος 1976, είκ. 16-19], Συνήθως
περιέχουν ιερά αντικείμενα ή σύμβολα (τίμιο ξύλο, εικόνες αγίων κ.λπ.), ενθυμήμα-
τα άπό ιερά προσκυνήματα καί χαρτιά μέ προσευχές ή ξόρκια, άλλά και μαγικά
σχήματα (πεντάλφες κ.λπ.). Ό μαγικοθρησκευτικός αύτός συνδυασμός θεωρούν
ότι προκαλεί καλή τύχη και ελκύει τήν καλοποιό επίδραση ΰπερφυσικών δυνάμε-
ων, πού προστατεύουν καί συνοδεύουν έκεΐνον πού φέρει τό φυλακτό, αποκρούον-
τας τυχόν έναντίον του μαγικές πράξεις ή κατάρες.

26. Έδώ έχουμε τήν περιγραφή τής κατασκευής ένός "καταποτιοΰ", ένός φίλ-
τρου δηλαδή πού τό πίνει εκείνος πού ενδιαφέρεται άμεσα νά έπηρεαστεϊ άπό τή
μαγική δύναμη τής συγκεκριμένης τελετουργίας. Τήν κατάποση ή χρήση νεροΰ πού
χρησιμοποιήθηκε σέ μαγικές πράξεις έχουμε καί σέ άλλες μορφές τής νεοελληνικής
λαϊκής μαγείας [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 220. Κ. Σιμόπουλος, Ξέ-
νοι ταξιδιώτες στήν Ελλάδα 1700-1800 2. 'Αθήναι 1973, σ. 238. Γενικότερα, βλ. Γ. Ν.
Αίκατερινίδης, «Χρήσις καί σημασία τοΰ "άμίλητου νεροΰ" είς τόν βίον τοΰ λαοΰ»,
Έπετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 15-16 (1962-1963), σ. 42-61], Τά φίλτρα είναι γνω-
στά ήδη άπό τήν άρχαιότητα, συνήθως δέ άποτελοΰνταν άπό δηλητήρια πού συν-
δυαζόμενα μέ βότανα ή μαγικά άντίκείμενα, σέ κατάλληλες άναλογίες, θεωροΰσαν
δτι έφερναν τό ποθητό άποτέλεσμα [πρβλ. PGM XXXIV. 1-24, όπου συνταγή γιά
έρωτικόν φάρμακον]. Υπάρχουν μάλιστα άρκετές άνάλογες ένδείξεις στις άρχαΐες
ελληνικές καί λατινικές πηγές, ενώ καί στό Βυζάντιο ύπήρχαν παρόμοια μαγικά
φίλτρα, πού συχνά μάλιστα προκαλούσαν τόν θάνατο, χωρίς αύτό νά άνήκει στις
προθέσεις τοΰ μάγου πού τό παρασκεύαζε. Ή παράδοση αύτή βρίσκεται πίσω άπό
τις συγκεκριμένες άναγραφές τοΰ κώδικά μας. Οί μαγικές αύτές πράξεις στηρίζον-
ται στήν παλαιά πίστη δτι γευόμενος κάποιος μία συγκεκριμένη ούσία άποκτά καί
τις ξεχωριστές ίδιότητές της [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 243 σημ. 60
καί Μ. Ninck, «Die Bedeutung des Wassers im Kult und Leben der Alten», Philologus,
Suppl. 14, Heft 2 (1921), σ. 83],

27. Πρόκειται γιά μαγική πράξη πού άποσκοπεΐ στήν λύση μαγικών τελετουρ-
γιών, πού έγιναν γιά νά βλάψουν κάποιον, γιά μία άντίστροφη δηλαδή πορεία πού
επιζητά νά άκυρώσει προγενέστερες μαγικές ένέργειες, λυτρώνοντας τόν συγκεκρι-
μένο άνθρωπο άπό τή δύναμη καί τήν έπίδρασή τους. Παρόμοιες ένέργειες καί τε-
λετές άπαντοΰν συχνά σέ διάφορες έλληνικές περιοχές [Φ. Κουκουλές, «Μεσαιωνι-
κοί...», δ.π., Λαογραφία 9 (1926), σ. 86, 90. Γ. Κ. Σπυριδάκης, «Εξορκισμοί...», δ.π.,
σ. 74-75. Ν. Α. Δημητρίου, Λαογραφικά τής Σάμου 1. 'Αθήνα 1983, σ. 380, 388-389.
Β. Σκουβαράς, «Μαγικά καί ίατροσοφικά έρανίσματα έκ θεσσαλικοΰ κώδικος»,
Έπετηρίς Κέντρου Έρεΰνης Ελληνικής Λαογραφίας 18-19 (1967), σ. 71-72, όπου
άνάλογα παραδείγματα], Ό μάγος πρέπει νά μπορεί όχι μόνο νά "δέσει", άλλά καί
νά "λύσει" τις μαγικές πράξεις, γι' αύτό άνάλογες τελετές έχουν καταχωρηθεί καί
έδώ.

28. Μαγική σημασία έχει καί ό άριθμός τρία, ό έπικρατέστερος διαχρονικά καί
διατοπικά μαγικός άριθμός [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Μαγεία..., δ.π., σ. 53-54]. Έδώ έχου-
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με τριπλή έπανάληψη τής επωδής, πού επισφραγίζει και σιγουρεύει τήν (αποτελε-
σματικότητα τής μαγικής πράξης. 'Άλλωστε, είναι γνωστό οτι τριάδες θεοτήτων ή
ηρώων άπαντοϋν συχνά στις μυθολογίες καί τις θεολογίες διαφόρων λαών [G.
Heinz-Mohr, δ.π., σ. 308-309], ενώ συχνά σέ μαγικές συνταγές συναντοϋμε τόν άριθ-
μό τρία, ώς συστατικό στοιχείο τής μαγικής πράξης [Α. Delatte, δ.π., σ. 18, 558, 585.
PGM 1, σ. 34, 50], Τέλος, τριάδες άπαντοϋν καί σέ διάφορα ε'ίδη τοϋ έντεχνου λαϊ-
κοΰ λόγου [πρβλ. Ε. Bölken, Die Unglückszahl Dreizehn und ihre mythische Beteutung.
Leipzig 1913. A. Lehmann, Dreiheit und dreifache Wiederholung in deutschen
Volksmärchen. Leipzig 1914] γεγονός πού άποδεικνύει καί τή σημασία του γιά τόν
λαϊκό άνθρωπο καί τήν κοσμοθεωρία του, γενικότερα.

29. Ή άναφορά στούς πλανήτες πού άκολουθεΐ (Σελήνη, Άρη, Έρμη, Δία καί
Αφροδίτη) σχετίζεται μέ τήν πίστη οτι τά ούράνια σώματα διαθέτουν δυνάμεις πού
έπιδροΰν στή γή καί τά άνθρώπινα πράγματα, άνάλογα μέ τή θέση τους στόν
ούρανό [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Μαγεία..., δ.π., ο. 65], άπ' τήν οποία έχει προέλθει καί ή
άστρολογία [πρβλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Ή άστρολογική παράδοση τών ζωδιολογίων
καί ωροσκοπίων», Δωδώνη 9 (1980), σ. 89 καί 92, σημ. 1]. 'Εδώ μνημονεύονται ώς
στοιχεία πού θά έγγυηθοΰν καί θά παγιώσουν τήν άποτελεσματικότητα τής μα-
γικής πράξης.

30. Τά "καπνίσματα" μέ διάφορα θυμιάματα, αναλόγως τοΰ επιδιωκόμενου
άποτελέσματος, είναι συχνά στις μαγικές καί θεραπευτικές πρακτικές τής παραδο-
σιακής μαγείας [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Ένας άνέκδοτος...», δ.π., σ. 258 άρ. 137 καί 259
άρ. 144, οπου σχετικά παραδείγματα], 'Ιδιαίτερα τό κάπνισμα μέ λιβάνι συμβάλλει,
κατά τή λαϊκή αντίληψη, στήν "άπόλυση" τών δαιμόνων πού έχουν χρησιμοποιηθεί
άπό τόν μάγο, άφοΰ ό καπνός τοϋ θυμιάματος είναι άποτροπαϊκός τών δαιμόνων
[Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 179-180]. Σέ σολομωνικές άρωματικά θυμιάματα χρησιμο-
ποιοϋνται ώς έπίθυμα γιά τά καλά πνεύματα [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 33. Th.
Hopfner, δ.π., σ. 541], άλλά καί ώς αντιπαθής ουσία τών κακών πνευμάτων [Α.
Delatte, δ.π., σ. 580, 28. Ο. Mavridis, Gesundheitsmagie in West-Thrakien. Ein Beitrag zur
griechischen Volksmedizin. Münster 1977, σ. 24, δπου διαπραγμάτευση τοΰ θέματος].
Θυμίζω εδώ οτι έπίθυμα είναι ή ουσία έκείνη πού κρίνεται άπαραίτητη γιά τήν προ-
σέλκυση ένός πνεύματος, γιά τήν τελετή κλήσης του καί γιά τήν διαδικασία τής
αγωγής του, γιά τήν χρησιμοποίησή του δηλαδή άπό τόν μάγο, μέ σκοπό τήν έκπλή-
ρωση τών σκοπιμοτήτων κάθε μαγικής πράξης, ένώ άντιθέτως ή αντιπαθής ουσία
είναι ή άντίστροφή της, μέ τή χρήση τής όποιας τό πνεύμα έλευθερώνεται άπό τήν
έξουσία τοΰ μάγου καί τοϋ επιτρέπεται νά φύγει. Στό πλαίσιο αυτό, διάφορα κα-
πνίσματα άναφέρονται παρακάτω, σέ πολλές μαγικές συνταγές τοΰ χειρογράφου
μας.

31. Τά συμπαθή θυμιάματα τών πλανητών πού άναφέρονται έδώ μας δείχνουν
καί τόν πλοΰτο τών ούσιών πού χρησιμοποιοΰνται στή μαγεία, καί τά όποια συχνά
συνδυάζονται μέ λιβάνι [πρβλ. Fr. Pradel, Griechische und Süd-italienische Gebete,
Beschwörungen und Rezepte des Mittelalters. Glessen 1907, σ. 15, 3 κ.έξ.], ώστε ή δύναμη
τών πλανητών νά προστεθεί στήν δύναμη τοΰ μάγου. Αυτά τά θυμιάματα άναφέ-
ρονται συχνά σέ μαγικά κείμενα [βλ. Α. Delatte, «Le traité des plantes planétaires d'un
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manuscrit de Leningrad», Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et
Slaves 9 (1949). Mélanges H. Grégoire, σ. 176-177], ώς τρόποι προσέλκυσης πνευμάτων.
Ή καύση τους, σέ συνδυασμό μέ τήν έκφώνΐ]ση συγκεκριμένης έπωδής δημιουργεί
τις άπαραίτητες προϋποθέσεις ώστε τό πνεύμα νά παρουσιαστεί, νά δεσμευτεί άπό
τόν μάγο καί νά συμβάλει στήν μαγική έπιτυχία τής πράξης πού αύτός τελεί.

32. Τό "κονδύλι" πού αναφέρεται έδώ είναι μαγικό αντικείμενο, πού ένισχυμέ-
νο άπό τις έπωδές κόβεται, σχίζεται, καίγεται κ.λπ. μέ τελετουργικό τρόπο, ώστε νά
επιτευχθεί τό άποτέλεσμα πού κάθε φορά έπιδιώκει ό μάγος. Σέ σολομωνικές μνη-
μονεύεται συχνά τό "κονδύλιον τής τέχνης" [Α. Delatte, «Un nouveau...», δ.π., άρ. 98,
17 καί 99, 1], υπάρχουν δέ καί άναλυτικές οδηγίες γιά τήν κατασκευή του [Α.
Delatte, δ.π., σ. 298], άπό τό δεξιό φτερό χήνας. Πρόκειται γιά πένα, μέ τήν όποια
γράφονται οί μαγικοί χαρακτήρες, τά γράμματα καί τά σχήματα δηλαδή πού χρη-
σιμοποιούνται γιά τήν ολοκλήρωση τής μαγικής πράξης.

33. Ή άριθμητική αύτή μαγεία είναι γνωστή σέ διάφορους λαούς, καί στηρίζε-
ται σέ έναν συνδυασμό άριθμητικών ύπολογισμών καί γραμμάτων, μέ βάση τό όνο-
μα αύτοϋ ή αύτής πού αποτελεί τόν στόχο τής μαγικής τελετής [βλ. F. C. Endres, Die
Zahlen in Mystik und Glauben der Kulturvölker. (München) 1935, σ. 20 κ.έξ. καί Κ.
Menninger, Zahlwort und Ziffer. Göttingen 1957, σ. 15 κ.έξ.]. 'Άλλωστε, μαγικές πρά-
ξεις μέ βάση τό όνομα είναι πολύ γνωστές στή λαϊκή έρωτική μαγεία [Κ. Δ. Τσαγ-
γαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 146-147, δπου τά σχετικά μέ τό "όνομάτισμα"],
δπου ασκείται μαγεία μέ βάση τό όνομα τοΰ έρωμένου προσώπου, μέ τήν πίστη δτι
άπό τό όνομα ή μαγική ένέργεια περνά στό πρόσωπο πού φέρει τό όνομα αυτό-
έτσι, τό όνομα εκλαμβάνεται ώς ουσιώδες συστατικό τής προσωπικότητας, μέσα
άπό τό όποιο μπορεί μαγικά νά έπηρεασθει κάθε άνθρωπος.

34. 'Αναλογικά, ή έλξη τοΰ σιδήρου πρός τό μαγνήτη πιστεύουν δτι θά περάσει
στις άνθρώπινες σχέσεις καί θά δημιουργήσει άκατάλυτο έρωτικό δεσμό. Παρόμοι-
ες άναλογικές μαγικές πράξεις είναι συχνές τόσο στήν λαϊκή μαγεία, δσο καί στις
σολομωνικές [πρβλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Μαγεία..., δ.π., σ. 22-23. F. Pfister, «Analo-
giezauber», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 1 (1927), σ. 385 κ.έξ.].

35. Σέ ίατροσοφικές συνταγές άναφέρεται ή χρήση στάχτης χελιδονιοΰ [Κ. Δ.
Τσαγγαλάς, «"Ενας άνέκδοτος...», δ.π., ο. 219 άρ. 9], άφοΰ γενικότερα τά ζωϊκά
φάρμακα θεωροΰνταν φορείς έξαιρετικών ιδιοτήτων [Κ. Γκανιάτσας, «Βότανα -
Γιατροσόφια - Κομπογιαννίται», 'Ηπειρωτική Εστία 21:242-244 (1972), ο. 451],

36. Στή λαϊκή μαγεία υπάρχουν πολλά άνάλογα, μέ χρήση σπέρματος ή μέ τήν
άσκηση μαγείας έπί τών γεννητικών οργάνων, γιά νά διατηρηθεί ή συζυγική πίστη
[βλ. Hünnerkopf, «Wasser», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 9 (1938-1941),
στ. 114. Στ. Ήμελλος, Τό περί ζώων ιδιότητος..., δ.π., σ. 18. R. Muth, Träger der
Lebenskraft Ausscheidungen des Organismus im Volksglauben der Antike. Wien 1954, σ. 1-
2, 8, 86-89. Μ. Γ. Βαρβούνης, Σαμιακά λαογραφικά..., δ.π., 2, σ. 85-86]. Ή χολή πά-
λι χρησιμοποιείται συχνά σέ ίατροσοφικές καί μαγικές συνταγές, κυρίως ώς θερα-
πευτικό μέσο «είς πόνον όρχεων» [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «"Ενας άνέκδοτος...», δ.π., σ.
259 άρ. 141], κάτι πού ϊσως σχετίζεται καί μέ τήν άνάλογη άναφορά έδώ.

37. Τό άβγό χρησιμοποιείται συχνά σέ μαγικές καί μαντικές πράξεις, καταδέ-
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σμους κ.λπ. [Λαογραφία 4 (1912-13), σ. 418. Λαογραφία 7 (1923), σ. 331. Λαογρα-
φία 9 (1926-28), σ. 95, 96, 491. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 667 καί 736. Η.
Biedermann, Handlexikon der magischen Künste von der Spätantike bis zum 19. Jahrhundert.
München - Zürich 1976, σ. 100. Ο. Α. Erich - R. Beitl, Wörterbuch des deutschen
Volkskunde. Stuttgart 19743, σ. 159], Ή χρήση αύτη οφείλεται τόσο στό κλειστό του
σχήμα, όσο καί στό ότι άπό μέσα του εκπορεύεται ή ζωή, κάτι πού ό παραδοσιακός
άνθρωπος είχε παρατηρήσει. Θυμίζω έδώ ότι γενικότερα τά άβγά, ιδίως δέ τά
"άγιασμένα" άβγά τοΰ Πάσχα, θεωρούνται φυλακτά ιδιαίτερης δύναμης καί άλε-
ξιτήρια τοΰ κακοΰ, γι' αύτό καί συχνά θάβονται στά δρια τών χωραφιών, γιά νά
αποτρέψουν ζημιές τών καλλιεργειών άπό τό χαλάζι [βλ. Αίκ. Πολυμέρου, «Δημώ-
δεις δοξασίαι περί χαλάζης καί τρόποι πρός άποτροπήν ή κατάπαυσίν της», Έπε-
τηρίς Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας 23 (1973-1974), σ. 55-57. R.
Wildhaber, «Die Eierschalen in europaischen Glauben und Brauch», Acta Ethnographika
Academiae Scientiarum Hungaricae 19 (1970), σ. 435-457], κάτι πού συνηγορεί γιά τήν
άποδιδόμενη στό άβγό μαγική δύναμη. Ή ίδια άντίληψη ούσιαστικά άπηχειται καί
στήν περίπτωση πού σχολιάζουμε έδώ. Συχνά έπίσης χρησιμοποιείται σέ συνταγές
«διά νά πιάσης άγάπη μέ γυναίκα» [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Ένας άνέκδοτος...», δ.π., σ.
315-316 άρ. 138], Έδώ πρόκειται γιά άβγό τρυγόνας, άφοΰ τό πουλί θεωρείται σύμ-
βολο συντροφικής αφοσίωσης γιά τό ταίρι του [Δ. Β. Οίκονομίδης, «Τά δημοτικά
άσματα τής "θλιμμένης τρυγόνας"», Έπετηρίς Λαογραφικού 'Αρχείου 7 (1952-
1953), σ. 45-56. Ό Πουλολόγος (έκδοση - εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο 'Ισαβέλλα
Τσαβαρή). 'Αθήνα 1987, σ. 418]. Ό συμβολισμός είναι προφανής.

38. Τό κάψιμο στή φωτιά κάνει τήν μαγική πράξη οριστική καί άμετάκλητη,
άφοΰ δέν ύπάρχουν πιά τά έργαλεΐα γιά τήν άνάκλησή της, πού πρέπει νά είναι τά
ϊδια μ' αύτά πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τό "δέσιμο της". Τό κεραμύδι πρέπει νά
είναι καινούργιο, άφοΰ σέ πολλές μαγικές συνταγές τά ροΰχα τοΰ μάγου καί τά
όργανα τής μαγείας καί τής μαντείας πρέπει νά μήν έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά [Κ.
Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 217. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 18,40, 45.
Α. Vassiliev, Anecdota Graeco-Byzantina 1. Mosquae 1893, σ. 342], ώς άπόρροια τοΰ
δρου τής καθαριότητας, πού γενικότερα πρέπει νά χαρακτηρίζει τούς μάγους [F. LI.
Griffith - Η. Thompson, The Demotical Magical Papyrus of London and Leiden 2. London
1905, col. X, 10-11]. 'Άλλωστε, ό δρος τής μή χρήσης δσων άντικειμένων χρησιμο-
ποιούνται στή λατρεία απαντά καί στήν έπίσημη θρησκεία, δπου τά προσφερόμενα
στό ναό σκεύη καί είδη πρέπει νά είναι καινούργια καί άχρησιμοποίητα, άφοΰ έτσι
θεωρούν δτι γίνονται πιο άρεστά στόν Θεό [βλ. Κ. Ά. Μανάφης, «Αθανασίου τοΰ
Πάριου άνέκδοτος διατριβή», Πρακτικά Συμποσίου «Ή "Εκατόν τα πι ; λ l α ν ή και ή
χριστιανική Πάρος». Πάρος 1998, σ. 428-432], Άς σημειωθεί δτι οί άντιλήψεις αύτές
είναι γνωστές ήδη άπό τήν άρχαιότητα [Πλούταρχος, Ηθικά 141 Ε, 26], ένώ άπα-
ντοΰν καί σέ έργα πατέρων τής 'Εκκλησίας.

39. Μαγικές λέξεις πού γράφονται πάνω σέ φύλλο δάφνης, ένός φυτοΰ μέ μαν-
τική σημασία ήδη άπό τήν άρχαιότητα, έχουμε καί σέ άλλες μαγικές συνταγές [PGM
1, σ. 14,264 κ.έξ.]. Ή δύναμη τών μαγικών χαρακτήρων ένισχύεται έδώ άπό τήν φυ-
τική δύναμη, πού πηγάζει άπό τήν δύναμη τής φύσης.
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40. Τά ενδύματα, καθώς έρχονται σέ επαφή μέ τό σώμα, θεωρούνται αντιπρο-
σωπευτικά τοΰ ανθρώπου πού τά φοροΰσε, γι' αυτό καί χρησιμοποιούνται άντί γι'
αυτόν σέ μαγικές πράξεις καί τελετουργίες [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., ο. 18,13-14],

41. Τό λάδι χρησιμοποιείται ώς έπίθυμα γιά τήν πρόσκληση καί άγωγή δαιμό-
νων, σέ διάφορες πράξεις καί τελετουργίες τής παραδοσιακής μας μαγείας [Δ. Σ.
Μπενέκος, δ.π., σ. 42, 109], Μέ τήν έννοια αύτή χρησιμοποιείται καί έδώ, γιά τήν
έπιτυχία τής ολης τελετής. Χρησιμοποιείται επίσης άπό τήν 'Εκκλησία σέ διάφορες
τελετές, οί όποιες συνήθως είναι διαβατήριες, επισημαίνουν δηλαδή τό πέρασμα
τοΰ άνθρώπου άπό τή μία κατάσταση στήν άλλη. Παρόμοιες χρήσεις και σηματο-
δοτήσεις τοΰ λαδιοΰ άπαντοΰμε ήδη στά μεσαιωνικά κείμενα [βλ. Ήλ. Αναγνω-
στάκης, «Ελλαδικά παραμύθια καί έλαδική παραμυθία στό Βυζάντιο τοΰ 10ου
αιώνα», Πρακτικά Τριημέρου Εργασίας «Ελιά καί λάδι». 'Αθήνα 1996, σ. 121-150],
άποτελοΰν δέ τό ύπόβαθρο και τής παράλληλης μαγικής χρήσης τοΰ λαδιοΰ, έδώ.

42. Οί άγιοι Θεόδωροι πρωταγωνιστοΰν συχνά σέ πράξεις παραδοσιακής μα-
γείας καί μαντικής τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ καθώς άναφέρονται συχνά σέ μαγικές
έπωδές καί τό βρασμένο σιτάρι άπό τά τελετουργικά κόλλυβά τους μπαίνει κάτω
άπό τό μαξιλάρι τών κοριτσιών, ώστε τό βράδυ, στόν ϋπνο τους, νά όνειρευτοΰν τόν
άνδρα πού θά παντρευτοΰν. Ή τελετή αύτή τής πρόκλησης μαντικοΰ ονείρου είναι
έορτολογικά στενά συνδεδεμένη μέ τήν έορτή τών αγίων, καί μέ τήν ύπερφυσική
δύναμή τους [Ν. Γ. Πολίτης, «Μαγικαί τελεταί προς πρόκλησιν μαντικών ονείρων
περί γάμου», Λαογραφικά Σύμμεικτα 3. 'Εν 'Αθήναις 1931, σ. 116, 119, 121-125. Δ.
Σ. Αουκάτος, Συμπληρωματικά τοϋ χειμώνα και τής άνοιξης. Αθήνα 1985, σ. 153-
154], Μέ τήν 'ίδια έννοια έδώ άναφέρονται ώς άγιοι πού θά άποκαλύψουν τή θέση
τοΰ χαμένου δούλου.

43. Δέσιμο ένός κόμπου κάθε φορά πού διαβάζεται ή επωδή άπαντα συχνά
στήν ελληνική παραδοσιακή μαγεία [Μ. Γ. Βαρβούνης, Σαμιακά λαογραφικά... 2,
δ.π., σ. 78].

44. Ή παρθενία άποτελεΐ συχνά προϋπόθεση γιά τήν έπιτυχή εκτέλεση μα-
γικών τελετών καί πράξεων [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 217. Th.
Hopfner, δ.π., σ. 838, 841-842. Ό 'ίδιος, «Mittel- und Neugriechische Lekano- Lychno-
Katoptro- und Onychomantien», Studies presented to F. LI. Griffith par Egypt Exploration
Society. London 1932, σ. 220]. Τό 'ίδιο ισχύει καί γιά διάφορα έθιμα τοΰ έτήσιου έορ-
τολογικοΰ κύκλου, κυρίως δέ γιά γονιμικά δρώμενα άλλά καί διάφορα έθιμα κυ-
ρίως τοΰ γάμου, στά όποια ή παρθενία άποτελοΰσε προϋπόθεση γιά τήν συμμετοχή
[παραδείγματα βλ. στόν Ν. Γ. Πολίτη, «Ό γάμος παρά τοις νεωτέροις Έλλησιν»,
Λαογραφικά Σύμμεικτα 3, δ.π., σ. 260. Άδ. 'Αδαμαντίου, «Αγνείας πείρα», Λαο-
γραφία 3 (1911-1912), σ. 89 κ.έξ.]. Ή προϋπόθεση τής παρθενίας έντάσσεται στούς
ορούς της καθαρότητας πού πρέπει νά χαρακτηρίζουν τόν μάγο καί τά άντικείμε-
να πού χρησιμοποιεί, ώστε νά προσελκυσθοΰν καί νά δεσμευθοΰν εύκολότερα τά
πνεύματα, γιά τήν πιό άποτελεσματική τέλεση τής μαγικής τελετουργίας.

45. Τά μάγια συχνά άποτίθενται στήν πόρτα αύτοΰ γιά τόν όποιον έγιναν, άφοΰ
έτσι πιστεύεται οτι θά τόν έπηρεάσουν άς σημειωθεί έδώ οτι ή πόρτα άποτελεΐ τό
οριο άνάμεσα στόν "μέσα κόσμο" τοΰ σπιτιοΰ καί τόν "έξω κόσμο" τοΰ οίκισμοΰ,
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γι' αύτό καί πιστεύεται ότι αποτελεί έδρα καί κατοικία πνευμάτων, τά όποια έπι-
δροΰν στη ζωή τών άνθρώπων της οικογένειας, δπως φαίνεται καί άπό διάφορα
ελληνικά έθιμα [Ν. Γ. Πολίτης, «Ό γάμος...», δ.π., σ. 290, 292. Γ. Κ. Σπυριδάκης,
Ελληνική Λαογραφία. Λαϊκός πολιτισμός τών νεωτέρων Ελλήνων 3. Κοινωνικός
βίος. 'Αθήναι 19852, σ. 118].

46. Πρόκειται γιά περίαπτο, πού προσδένεται στό δένδρο, μαγικά ένισχυμένο
μέ τούς μαγικούς χαρακτήρες πού έχουν γραφτεί πάνω του [Fr. Pfister, «Kultus», RE
11 (1922), στ. 2128, όπου καί άναλυτική άναφορά], ώστε νά μεταδώσει στό δένδρο
τήν έπιδιωκόμενη ιδιότητα. Ή πρόσδεση μαγικού άντικειμένου σέ δένδρο άπαντα
σέ πολλούς λαούς, καί στούς Έλληνες, ιδίως μέ τή μορφή μεταφοράς άσθένειας
άπό τόν άρρωστο πρός τή φύση, πού θά άπορροφήσει τό μόλυσμα άπαλλάσσοντας
τόν άνθρωπο άπό τις συνέπειές του [βλ. Ν. Μουτσόπουλος, Τά τζάτζαλα. Τό πα-
νάρχαιο έθιμο τής αναρτήσεως ρακών σέ δέντρα, πλάι σέ "αγιάσματα" γιά τήν ϊαση
τών άσθενών. Θεσσαλονίκη 2000, σ. 9-38], Έδώ είναι ή γενικότερη μαγική δύναμη
πού μεταδίδεται στό δένδρο, καί δι' αύτοΰ στή φύση.

47. Τά κουκιά χρησιμοποιούνται συχνά σέ μαγικές καί μαντικές τελετουργίες
τής παραδοσιακής μαγείας [Ν. Γ. Πολίτης, «Μαγικαί τελεταί...», δ.π., σ. 118, 131,
143], ήδη δέ άπό τήν άρχαιότητα είχαν άποκτήσει χθόνιο χαρακτήρα, πού τά συνέ-
δεσε μέ μορφές μαγείας καί λατρείας. Θυμίζω τήν άπαγόρευσή τους άπό τούς Πυ-
θαγόρειους, πραγματική καί συμβολική, άλλά καί τήν χρήση τους σέ διάφορες παν-
σπερμίες, πού άποτελοϋσαν προσφορές καρπών σέ χθόνιες θεότητες, ώς είδος
άναίμακτης θυσίας.

48. Πρόκειται γιά τή χάραξη μαγικού κύκλου, πού προστατεύει τόν μάγο άπό
τήν δύναμη τών πνευμάτων πού έπικαλειται καί χρησιμοποιεί, δπως καί στή συνέ-
χεια τοΰ χειρογράφου άναφέρεται, καί ό όποιος μνημονεύεται συχνά στις σολομω-
νικές [βλ. Ν. Γ. Πολίτης, «Σολομωνικαί έν ταΐς βιβλιοθήκαις τών Αθηνών», Λαο-
γραφία 4 (1912-1913), σ. 746-747. Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 83-85. Α. Delatte,
Anecdota..., δ.π., σ. 21,22,23,426,495,616]. Ό μάγος, άν καί μπορεί νά αισθανθεί πε-
ρίεργα, είναι όμως άπολύτως άσφαλής μέσα στόν κύκλο, άρκεΐ νά μήν άπαντήσει σέ
δαίμονες πού τυχόν θά του άπευθυνθοϋν, γιατί τότε μπορεί νά δεσμευθεί άπό κα-
κοποιά πνεύματα καί νά κακοπαθήσει [Η. Biedermann, Handlexikon der magischen
Künste 1. Graz 1986, σ. 159. C. Kiesewetter, Faust in der Geschichte und Tradition. Leipzig
1893, σ. 407. G. Roskoff, Geschichte des Teufels 1. Aalen 1967, σ. 324, όπου άναφέρεται
ότι δαίμονες έσυραν μάγο έξω άπό τόν μαγικό κύκλο καί τόν συνέτριψαν]. Γι' αύτό
καί ή χάραξη του κύκλου θεωρείται άπαραίτητο προστατευτικό μέσο τοΰ μάγου,
άφοΰ τό κλειστό σχήμα του θεωρείται ένισχυμένο καί άδιαπέραστο.

49. Μέ τό θυμίαμα, ώς είδος άναίμακτης θυσίας, έρχεται σέ φιλική επαφή ό μά-
γος μέ τούς άνακαλούμενους δαίμονες, οί όποιοι έτσι άναγκάζονται νά έμφανι-
στοΰν καί νά συνεργήσουν στήν μαγική πράξη [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα...,
δ.π., σ. 166. PGM 1, σ. 10,156. Th. Hopfner, δ.π. 1, σ. 243-244], Γι' αύτό καί σέ πολλές
μαγικές συνταγές έχουμε άναφορά σέ θυμίαμα, κάποτε όμως καί μέ τή σημασία τοΰ
άποτροπαίου [πρβλ. R. Kriss-Hubert - Kriss-Heinrich, Volgsglaube im Bereich des Islam
2. Wiesbaden 1962, σ. 27], όπως έχει περάσει κατόπιν σέ διάφορα λαϊκά έθιμα [Γ. Α.
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Μέγας, «Παραδόσεις περί ασθενειών», Λαογραφία 7 (1923), σ. 515 σημ. 2 καί Στ.
Βίος, «Χιακαί παραδόσεις», Λαογραφία 10 (1929), σ. 196]. Έδώ τό θυμίαμα ανα-
φέρεται μέ τήν σημασία τοϋ "έπιθύματος" καί όχι τοΰ άποτροπαίου, ώς μέσο προ-
σέλκυσης καί όχι ώς έργαλείο αποτροπής τών δαιμόνων. Θυμίζω δτι ανάλογη ση-
μασία γιά τό θυμίαμα έχουμε καί στόν χριστιανισμό, άλλά καί σέ άλλες θρησκείες,
όπου χρησιμοποιείται ώς είδος αναίμακτης θυσίας πρός τόν Θεό.

50. Ή τελετουργική σιγή αποτελεί συστατικό στοιχείο πολλών μαγικών τε-
λετών, πού συχνά μνημονεύεται καί στούς μαγικούς παπύρους [PGM 1, σ. 92, 556
κ.έξ. Γ. Ν. Αίκατερινίδης, «Χρήσις καί σημασία...», δ.π., σ. 42-61]. Γι' αύτό καί χρη-
σιμοποιείται συχνά σέ μαγικές καί μαντικές πράξεις [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακά-
λημα..., δ.π., σ. 119 σημ. 22]. Ή έννοιά της είναι ότι ή απουσία ήχου - θορύβου δέν
απομακρύνει τά πνεύματα, βοηθώντας στή συγκέντρωση καί τήν μαγική έπενέρ-
γειά τους. Ή άντίληψη δτι ό δυνατός καί έντονος ήχος άπομακρύνει καί έκδιώκει
τά πνεύματα είναι πανανθρώπινη, γι' αύτό καί ή τελετουργική σιγή αποσκοπεί στή
συγκέντρωση τους, άρα στήν υποβοήθηση τής έπιτυχίας τής μαγικής τελετής.

51. Γιά τό ζώδιο τοΰ Λέοντος καί τήν μαγική σημασία του βλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς,
Μαγεία..., δ.π., σ. 77, όπου ό Λέων συνήθως χαρακτηρίζεται ώς ζώδιο χολερικό,
άκαρπο, ζωώδες, καυτό καί ξηρό [Κ. Seligmann, Das Weltreich der Magie. Stuttgart
1958, σ. 296],

52. Στις συνταγές πού ύπάρχουν στόν κώδικα ώς πρόσφορος χρόνος γιά τήν τέ-
λεση μαγικών πράξεων θεωρείται συνήθως ή νύχτα, δπως συχνά σημειώνεται σέ
πολλές σολομωνικές [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 24, 10. Agrippa von Nettesheim,
Magische Werke 4. Berlin 1921, σ. 93. Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π, σ. 34, 40, 61, 64, 103, 105,
128,184], Άλλωστε, ή πίστη δτι κατά τή νύχτα προσκαλοϋνται εύκολότερα οί δαί-
μονες είναι πανάρχαιη καί σχεδόν πανανθρώπινη [πρβλ. Jungbauer, «Mitternacht»,
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 6 (1934-1936), στ. 419-420],

53. Νήμα πλεγμένο άπό παρθένα κορίτσια παρασκευάζεται καί γιά τόν περι-
σχοινισμό χωριοΰ ή ναοΰ, μέ σκοπό τήν κατάπαυση άσθένειας ή τήν άπαλλαγή ένός
τόπου ή ένός οίκισμοΰ άπό τό κακό [Γ. Ά. Μέγας, «Ζητήματα Ελληνικής Λαογρα-
φίας», Έπετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 3-4 (1941-1942), σ. 88-89 (- στό εξής:
ΖΕΛ)]. Παρόμοιες τελετές είναι γνωστές στούς Έλληνες καί τούς υπόλοιπους λα-
ούς τής νοτιοανατολικής Ευρώπης γιά τήν συμβολική καί μαγική όριοθεσία καί
προστασία τών παραδοσιακών οικισμών [βλ. Αλ.-Φ. Λαγόπουλος, Ό ουρανός πά-
νω στή γη. Τελετουργίες καθαγίασης τοϋ ελληνικού παραδοσιακού οικισμού καί ή
προέλευση τους. 'Αθήνα 2002, ο. 85-87], Ή ιδιότητα τής παρθενίας ένισχύει τήν μα-
γική σημασία τοΰ νήματος, ώστε νά γίνει ένα πανίσχυρο καί άποτελεσματικό μα-
γικό άντικείμενο.

54. Τά καπνίσματα πού άναφέρονται έδώ άποσκοποϋν στήν πρόσκληση τών
δαιμόνων, ώστε νά συνεργήσουν στήν μαγική ένέργεια. Κοντά στά δσα σχετικά
έχουν άναφερθει παραπάνω βλ. καί Γ. Ά. Μέγας, ΖΕΛ, δ.π., σ. 97-98, δπου παρα-
δείγματα γιά τήν άποτρεπτική δύναμη τών καπνισμάτων αύτών. Κεριά χρησιμο-
ποιούνται συχνά σέ μαγικές πράξεις, ιδίως μάλιστα δταν έχουν χρησιμοποιηθεί σέ
θρησκευτικές τελετές προηγουμένως [Γ. Ά. Μέγας, ΖΕΛ, σ. 101. Α. Delatte, «Un



ΣΧΟΛΙΑ

341

nouveau...», δ.π., σ. 302. Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., ο. 102-103. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π.,
σ. 48, 3. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 167 κ. εξ.].

55. Μαγικά αντικείμενα κρεμασμένα σέ δένδρα συχνά άπαντοϋν στήν παρα-
δοσιακή μαγεία, ώς προσπάθεια έπηρεασμοΰ τοΰ φυσικοϋ περιβάλλοντος σύμφω-
να μέ τό θέλημα και τις έπιδιώξεις τοΰ μάγου [Γ. Α. Μέγας, ΖΕΑ, σ. 107, μέ σχετικά
παραδείγματα]. Μέσω τοΰ μαγικοΰ αντικειμένου ή μαγική δύναμη περνάει στή φύ-
ση, σέ μία προσπάθεια νά τήν έπηρεάσει, παίρνοντας άπ' αυτήν τήν δύναμη, τήν
υγεία καί τήν ρώμη πού τό πράσινο πάντοτε συμβολίζει κατά τις παραδοσιακές
άντιλήψεις τοΰ λαοΰ. Στις άντιλήψεις άλλωστε αύτές στηρίζονται ολα τά, παναν-
θρώπινα σχεδόν, έθιμα κατά τά όποια φυτά καί κλαδιά χρησιμοποιοΰνται ώς σύμ-
βολα σέ μία σειρά διαβατηρίων λαϊκών τελετών [βλ. γιά παράδειγμα Simion Florea
Marian, Särbätorile lui Români 1. Cîrnelegile. Bucarest 1898, σ. 166], άφοΰ μεταδίδουν
θαλερότητα καί άποτελοΰν είδος άγωγών άνάμεσα στούς άνθρώπους καί τόν μυ-
στηριακό καί χθόνιο κόσμο τής γής καί τών πνευμάτων της.

56. Από τήν ελληνική παραδοσιακή μαγεία είναι γνωστά «τά μάγια τής άγά-
πης», άνάμεσα στά όποια καί «γραψίματα», δηλαδή στοιχεία σολομωνικής καί φυ-
λαχτά γιά τήν άγάπη, πού άποσκοποϋν στήν πρόκληση έρωτικών συναισθημάτων
[Γ. Α. Μέγας, ΖΕΑ, σ. 110], Παρόμοια στοιχεία έχουμε ήδη άπό τήν άρχαία μαγεία
σχετικά μέ τόν έρωτα [βλ. Ch. Faraone, Ancient Greek love magic. Cambridge, Mass.
1999, σ. 21. Ό ίδιος, «The construction of gender in ancient Greek love magic», στό D.
Jordan - H. Montgomery - E. Thomassen (έκδ.), The world of ancient magic. Bergen 1999,
σ. 279],

57. Αντιστοίχως, στήν παραδοσιακή μαγεία μελετοΰν κουκιά, καί οποίου τό
κουκί κληρωθεί έκεΐνος θά είναι ό άναζητούμενος κλέφτης [Γ. Α. Μέγας, ΖΕΑ, σ.
136] ή προσπαθοΰν μέ βιβλιομαντεία νά μαντέψουν άν αύτός πού υποψιάζονται
είναι στήν πραγματικότητα ό κλέφτης, μέ τό βιβλίο τοΰ Ψαλτηρίου καί ενα μεγάλο
κλειδί [Γ. Α. Μέγας, ΖΕΑ, σ. 137], ένα είδος έθιμικής θεοκρισίας, πού μαρτυρεΐται
καί σέ παλαιότερες πηγές [Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός 1:2.
Αθήναι 1948, σ. 158. Όδ. Λαμψίδης, «Ή διά τοΰ βιβλίου τοΰ Εύαγγελίου μαντική»,
Λαογραφία 33 (1982-1984), σ. 439-440], Βιβλιομαντεία είναι ή μαντική μέσω τής
χρήσης ενός βιβλίου, συνήθως ίεροΰ, πού άφήνεται νά άνοιχθεΐ τυχαία σέ κάποια
σελίδα, τό πρώτο γράμμα ή ή πρώτη φράση τής οποίας θεωρείται μάντευμα γιά τήν
συγκεκριμένη κάθε φορά άπορία τών άνθρώπων. 'Έτσι, ολοκληρώνεται ή θεοκρι-
σία, ή θεϊκή δηλαδή άπονομή δικαιοσύνης, μέσω σημείων καί οιωνών, πού στήν
προκειμένη περίπτωση είναι τό άνοιγμα, μέ ύπερφυσική έπίδραση, τοΰ βιβλίου στή
σελίδα έκείνη.

58. Τά ούρα χρησιμοποιοΰνται, δπως καί οί τρίχες πού άναφέρθηκαν παραπά-
νω, ώς pars pro toto, μέ τή σκέψη οτι δι' αύτών θά επηρεαστεί ή σεξουαλική λει-
τουργία τοΰ άντίστοιχου άνθρωπου [πρβλ. Γ. Α. Μέγας, ΖΕΑ, σ. 112], Γιά τούς περί
ζευγαριών καταδέσμους βλ. καί δσα σημειώθηκαν προηγουμένως [πρβλ. Λαογρα-
φία 23 (1964), σ. 241. Δ. Κρεκούκιας, δ.π., σ. 8,15, 17, 25, 27 καί 32]. Οί άντιλήψεις
αύτές ύπόκεινται στήν γενικότερη λαϊκή δοξασία οτι κάποιο τμήμα ένός ζωντανοΰ
όργανισμοΰ άντιπροσωπεύει τόν οργανισμό ολόκληρο συμβολικά, άρα άσκηση μα-
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γείας στό συγκεκριμένο τμΐ]μα (νύχια, δόντι, δέρμα, έκκρίσεις τοΰ οργανισμού
κ.λπ.) θά μεταβιβάσει τήν μαγική έπίδραση σέ ολόκληρο τόν οργανισμό άπ' τόν
όποιο προέρχεται· γι' αύτό καί ΰπάρχουν σχετικές δεισιδαιμονίες γιά τήν φύλαξη
νυχιών, δοντιών κ.λπ. ή γιά τήν άπώθησή τους σέ "άπάτητο" σημείο, δπου ό τυχών
μάγος δέν θά μπορέσει νά τά βρει.

59. Ή χρήση ένός όστοΰ νεκροΰ άνθρώπου, όπου γράφονται ονόματα καί μα-
γικές λέξεις, άποτελεΐ ούσιαστικά πράξη νεκυοαγωγής, ώστε ή δύναμη τοΰ νεκροΰ
νά συνεργήσει στήν τελική έπιτυχία τής μαγικής πράξης [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 37.
Πρβλ. καί Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Μία άνέκδοτη συνταγή "ύγρομαντείας" τοΰ 15ου
αιώνα», Έπετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 12 (1983), σ. 129-147. Παρ.
Σαμαράς, «Μαγεία καί "καλέσματα" δαιμόνων στήν Κύπρο»,Λαογραφία 33 (1982-
1984), σ. 268-281], Γιά τόν λόγο αύτό τά νεκροταφεία, καί γενικότερα οί τόποι
ταφής, χρησίμευαν άνέκαθεν ώς τόποι τέλεσης μαγικών πράξεων [Η. Biedermann,
Handlexikon..., δ.π., σ. 253], Άλλά καί τό Σάββατο άποτελεΐ, κατά τή λαϊκή άντίλη-
ψη, ήμέρα πρόσφορη γιά τήν τέλεση μαγικών πράξεων, δπως καί έδώ άναφέρεται
[Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 132, 157-159, 163. Κ. Goldammer, Die Formenwelt des
Religiösen. Stuttgart 1960, σ. 268. W. G. Soldan - H. Heppe, Geschichte der Hexenprozesse
1. München 1911, σ. 284]. 'Άλλωστε, καί άπό τή δυτική παράδοση είναι γνωστές οί
σαββατιάτικες συναντήσεις τών μάγων καί τών μαγισσών [άπό τήν πλούσια σχετική
βιβλιογραφία ένδεικτικά βλ. Η. Biedermann, Hexen. Graz 1974, σ. 29].

60. Τό πουκάμισο, ώς ένδυμα πού έρχεται σέ έπαφή μέ τό σώμα, χρησιμο-
ποιείται συχνά γιά μαγικές πράξεις πού άποσκοποΰν στό νά έπηρεαστεΐ μαγικά
έκείνη πού τό φορά [βλ. Άννα Γουήλ-Μπαδιεριτάκη, Τό γυναικείο παραδοσιακό
πουκάμισο τής ήπειρωτικής Ελλάδας. 'Αθήνα 1980, σ. 127. Α. Delatte, Anecdota...,
δ.π., ο. 18,13-14. Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π.,σ. 35,40,72,80,186], Είναι γενικότερη ή λαϊκή
πίστη δτι τό ένδυμα άντιπροσωπεύει τό σώμα πού τό φοροΰσε, άρα γίνεται άγωγός
ιδιοτήτων καί έπιδράσεων άπό καί πρός τόν συγκεκριμένο άνθρωπο. Οί αντιλήψεις
μάλιστα αύτές άπαντοΰν καί σέ γειτονικούς λαούς [πρβλ. Όλγ. Βατίδου, Ή χρι-
στιανικότητα τών Τούρκων και οί "Ελληνες τής Μικρασίας. Αθήναι 1956, σ. 45-46
καί Α. Ward, Εεζίντι. Οί Κούρδοι λάτρεις τού "Αγγέλου - Παγωνιού. 'Αθήνα 1997, σ.
17,18], έχοντας προσλάβει έναν πανανθρώπινο χαρακτήρα, ό όποιος άπηχεϊται καί
στις διατυπώσεις τοΰ χειρογράφου μας, έδώ.

61. Μάγια τοποθετοΰνται στό προσκέφαλο γιά νά επιδράσουν στόν ύπνο τοΰ
άνθρώπου καί νά τοΰ προκαλέσουν άνάλογα όνειρα, πού μπορεί νά τοΰ δείξουν τό
μέλλον του ή νά τοΰ λύσουν κάποιες σχετικές άπορίες [Γ. Ά. Μέγας, ΖΕΛ, σ. 134-
135], Αύτός είναι ό λόγος πού πολλά "ένισχυμένα" άπό υπερφυσική δύναμη άντι-
κείμενα τοποθετοΰνται στό προσκεφάλι γιά νά προκαλέσουν άνάλογα μαγικά ή
μαντικά όνειρα, δπως τά κόλλυβα τών αγίων Θεοδώρων ή ειδικά παρασκευασμέ-
νες πίτες, πού καθώς είναι κοντά στό κεφάλι τοΰ άνθρώπου πού κοιμάται πιστεύε-
ται δτι έπιδροΰν πάνω του, κάνοντας τον έπιδεκτικό μαντικών άποκαλύψεων ή
ύποχείριο μαγικών έπιδράσεων καί επηρεασμών.

62. Μήλα χρησιμοποιοΰνται καί στόν κλήδονα [Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαογραφικά
δοκίμια..., δ.π., σ. 63], γεγονός πού δείχνει τή σύνδεσή τους μέ τήν μαντική μαγεία
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τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ. Τό μήλο έχει ερωτική - μαγική σημασία ήδη άπό τήν άρχαιό-
τητα καί τό Βυζάντιο, άφοΰ συχνά άπαντοΰμε στις πηγές ρίξιμο ή προσφορά μαγε-
μένων μήλων καί άλλων όμοιων καρπών μέ σπόρους [πρβλ. Α. R. Littlewood, «The
Symbolism of the Apple in Greek and Roman language», Harvard Studies in Classical
Philology 72 (1967), σ. 147-179. Ό ϊδιος, «The Symbolism of the Apple in Byzantine
literature», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 23 (1974), σ. 33-59], Οί συμβολι-
σμοί αυτοί οφείλονται στή χθόνια καί γονιμική συμβολική σημασιοδότηση τοΰ μή-
λου, πού προφανώς δημιουργήθηκε λόγω τών σπόρων πού περικλείει, δπως συμ-
βαίνει γενικότερα μέ όλους τούς κλειστούς καρπούς, στό έσωτερικό τών όποιων
ύπάρχουν σπόροι, άπ' τούς οποίους προκύπτει ή γέννηση άλλου φυτοΰ. Ό κύκλος
αύτός τής άναπαραγωγής είναι πού θέτει τις βάσεις γιά τή συμβολική έρμηνεία καί
έκδοχή τοΰ μήλου.

63. Ή σύνδεση άνάμεσα στις φάσεις τής σελήνης καί στήν έπιτυχία τής τελού-
μενης μαγικής πράξης είναι γνωστή ήδη άπό τήν άρχαιότητα [Α. Oelatte, Anecdota...,
δ.π., ο. 25-26,47], άφοΰ οί άρχαιοι λαοί θεωροΰσαν τή σελήνη νυκτερινό δαίμονα μέ
ιδιαίτερη μαγική δύναμη [W. Η. Roscher, Ausführlisches Lexikon der griechischen und
römischen Mythologie 2:2 (1894-1897), στ. 3163-3164, λ. Mondgöttin. Ern. Wüst,
«Mondgottheit», RE 16:1 (1933), στ. 107], Αύτές οί αντιλήψεις άπηχοΰνται καί έδώ.

64. Τό μαΰρο χρώμα χρησιμοποιείται συχνά σέ άντικείμενα πού έχουν σχέση μέ
μαγικές τελετές [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 163], άφοΰ είναι καί
άποτρόπαιο, άντιπαθές γιά τά κακά πνεύματα, άρα προφυλακτικό τοΰ μάγου [βλ.
S. Seligmann, Die magischen Heil - und Schutzmittel aus der unbelebten Natur. Stuttgart
1927, σ. 161],

65. Αναμμένοι δαυλοί χρησιμοποιοΰνται συχνά σέ μαγικές τελετουργίες [Κ. Δ.
Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 167], ιδίως μάλιστα στήν νεκρομαντεία [Κ.
Seligmann, Das Weltreich..., δ.π., σ. 232], άφοΰ γενικότερα ή φλόγα θεωρείται μαγικό
μέσο άποτροπιασμοΰ [Α. Abt, δ.π., σ. 239], ώς άποτρεπτικό στοιχείο δαιμόνων καί
κακών πνευμάτων [S. Seligmann, Die magischen..., δ.π., σ. 123-129]. Αύτή είναι καί ή
λειτουργικότητα τοΰ άναμμένου δαυλοΰ, ό όποιος άναφέρεται έδώ.

66. Ή "γείωσις" τής σελήνης άναφέρεται στήν δοξασία γιά τό κατέβασμα τής
σελήνης στή γή άπό συγκεκριμένες μάγισσες, μέ ιδιαίτερες ικανότητες καί δυνάμεις,
ώστε νά χρησιμοποιηθεί στήν έπιτελούμενη μαγική πράξη [άναλυτικά βλ. στόν Ν.
Κ. Μουτσόπουλο, «Οί "μαΐστρες" τής Μακεδονίας καί τής Θράκης», Πρακτικά Στ'
Συμποσίου Λαογραφίας τοΰ Βορειοελλαδικού χώρου. Θεσσαλονίκη 1991, σ. 293-
317], Ή πράξη αύτή ύπαινικτικά μνημονεύεται έδώ. Είναι χαρακτηριστικό τό ότι τό
κατέβασμα τοΰ φεγγαριοΰ μαρτυρεΐται ώς ένδειξη μεγάλης μαγικής δύναμης ήδη
άπό άρχαίους Έλληνες καί "Ρωμαίους συγγραφείς [βλ. Απολλώνιου 'Ροδίου, Αργο-
ναυτικά Δ' 54-65 (έκδ. Η. Frankel). Oxonii 1961, σ. 171. Βιργίλιος, Βουκολικά, 68-71
(έκδ. R. Α. Β. Mynors), Oxonii 1969], άλλά καί στις άνάλογες αντιλήψεις καί δοξα-
σίες τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ [Ντ. Ψυχογιός, Περί γοητειών καί μαντείας. Λεχαινά 1989,
σ. 22-29]. Πρόκειται γιά πίστη βαθειά ριζωμένη στό λαό, σέ όλες τις περιοχές όπου
υπήρξε ή υπάρχει ό Ελληνισμός. Στήν μελέτη μάλιστα τοΰ Ν. Μουτσόπουλου πού
προαναφέρθηκε, συσχετίζεται μέ θρακικές ορφικές μυστικές λατρείες, πού άνάγο-
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νται στά βάθη της άρχαιότητας. Τις πανάρχαιες αυτές πεποιθήσεις απηχεί έδώ καί
ό μαγικός μας κώδικας.

67. Κλειδαριές χρησιμοποιούνται καί σέ καταδέσμους της παραδοσιακής ελλη-
νικής μαγείας [Γ. Ά. Μέγας, ΖΕΑ1, σ. 112], άφοΰ ή ένέργεια τοΰ κλειδώματος συ-
ναρτάται πρός τήν μαγικά έπιδιωκώμενη δέσμευση. Κλείδωμα σημαίνει δέσιμο, στε-
ρέωση καί έπιτυχία τής μαγικής τελετής, άρα καί σίγουρα άποτελέσματα άπό τήν
μαγεία.

68. 'Ανάλογη λύση καταδέσμου μέ τό ξεκλείδωμα τής κλειδαριάς μαρτυρεΐται
καί στά μαγικά έθιμα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ [Γ. Ά. Μέγας, ΖΕΛ, σ. 113. Λαογραφία 9
(1926-1928), σ. 453, 470 καί σ. 92, 454, 464. Μ. Γ. Βαρβούνης, Σαμιακά λαογραφι-
κά..., δ.π. 2, σ. 84], Τό ξεκλείδωμα άνοίγει, άποδεσμεύει, καταστρέφει τους μαγικούς
ιστούς, άρα άπελευθερώνει τά θύματα τής μαγικής πράξης, τήν όποια συμβολικά
ακυρώνει.

69. Παρόμοιες μαγικές πράξεις καί έπωδές βλ. καί στήν έλληνική παραδοσιακή
μαγεία, μέ άνάλογες μάλιστα λεκτικές διατυπώσεις [Μ. Γ. Βαρβούνης, Σαμιακά λα-
ογραφικά..., δ.π. 2, σ. 82, άρ. 8α-δ]. Τό ίδιο ισχύει γιά τό δέρμα τοΰ έλαφιοΰ, στό
όποιο δένονται κόμποι συγχρόνως μέ τήν έκφώνηση τής έπωδής [Α. Delatte, «Un
nouveau...», δ.π., σ. 213,10. Πρβλ. Ό ίδιος, Anecdota..., δ.π., σ. 599,11],

70. Στά μαγικά κείμενα συχνά άναφέρονται ονομαστικά οί άγγελοι κάθε ώρας
καί κάθε ήμέρας, πού θεωρείται ότι κατέχουν μαγικές δυνάμεις καί συνεργοΰν στήν
έπιτυχία τών μαγικών πράξεων [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Μία άνέκδοτη συνταγή...», δ.π.,
σ. 134], 'Ανάλογες προσευχές ύπάρχουν σέ διάφορους μαγικούς κώδικες [Μ. Γ.
Βαρβούνης, Σαμιακά λαογραφικά..., δ.π. 1, σ. 97-104],

71. Μελάνια τών διαφόρων πλανητών άναφέρονται συχνά σέ μαγικές συντα-
γές, δπως γιά παράδειγμα τό μελάνι τοΰ Έρμή [Α. Delatte, «Un nouveau...», δ.π., σ.
298, 24]. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τά κονδύλια, πού άναφέρονται στή συνέχεια, τά
όποια μάλιστα προετοιμάζονται μέ ειδικές μαγικές τελετές [Α. Delatte, Anecdota...,
δ.π., σ. 424 κ.έξ.].

72. Όπως καί μέ τούς άγγέλους, διάφορα ονόματα άποδίδονται καί στούς δαί-
μονες, οί όποιοι επίσης έχουν μαγικές καί μαντικές ιδιότητες, πού μποροΰν νά χρη-
σιμοποιηθούν γιά τήν έπιτυχία τής μαγικής πράξης [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 166 καί
Α. Backhaus, «Ohnmacht und Macht der Dämonen. Absage an das Böse in der
Taufliturgie», Orthodoxe Rundschau, 17. Jg., Nr. 65, 1. Vierteljahr. Remseck 1985, σ. 22],
Παρόμοια φαινόμενα ονομάτων άπαντοΰν καί γιά τις χθόνιες θεότητες τής άρχαί-
ας Ελλάδας [βλ. Emm. Voudras, «Euphemistic names for the powers of the nether
world», στό The world of ancient magic..., δ.π., σ. 73-82, μέ έκτενή σχετική βιβλιογρα-
φία]. Γενικότερα, υφίσταται άμεση σχέση άνάμεσα στή γλώσσα καί στή μαγεία [βλ.
Ά.-Φ. Χριστίδης, «Ή μαγική χρήση τής γλώσσας», στό Γλώσσα και μαγεία. Κείμε-
να άπό τήν αρχαιότητα. 'Αθήναι 1997, σ. 52-64, μέ έκτενή σχετική βιβλιογραφία].
Υπόκειται έδώ ή άντίληψη γιά τήν δύναμη τοΰ ονόματος καί γιά τήν ύπαρξη μυ-
στικών ονομάτων τών θεών καί τών πνευμάτων, τά όποια όποιος ξέρει μπορεί νά
δεσμεύσει καί τήν άντίστοιχη ύπερφυσική οντότητα, χρησιμοποιώντας πρός ίδιον
όφελος τή δύναμη της. Γι' αύτό καί στά μαγικά κείμενα έχουμε έκτενεΐς άναγραφές
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όλων αύτών τών συχνά παράξενων καί εκτεταμένων ονομάτων, τά όποια όσο πιό
περίεργα είναι τόσο πιό θαυματουργά καί άποτελεσματικά πιστεύονται, μέσω τής
ακριβούς γνώσης τών όποιων ό μάγος πιστεύει δτι θά άποκτήσει ύπερφυσική βοή-
θεια γιά τήν έπιτυχημένη ολοκλήρωση τής μαγικής του τελετουργίας. 'Άς αναφερ-
θεί έδώ δτι ήδη σέ πάπυρο τών άρχών τοΰ 3ου μ.Χ. αιώνα έχουμε ένα άνάλογο πε-
ρίπλοκο μυστικό όνομα τής Αφροδίτης [Chr. Faraone, δ.π., σ. 187], πού ό τελεστής
τής μαγικής πράξης χρησιμοποιεί γιά νά έξασφαλίσει τή συνέργεια τής θεάς στήν
επιτυχία τοΰ ξορκιοΰ του.

73. Γραφή μαγικών λέξεων καί συνταγών μέ αίμα διαφόρων ζώων μνημονεύε-
ται συχνά σέ μαγικές συνταγές καί σολομωνικές [Α. Delatte, «Un nouveau...», δ.π., ο.
316, 23 καί 307, 27], Έδώ περιγράφεται ή τελετουργία μιας αιματηρής θυσίας γιά
τήν εύόδωση τής μαγικής πράξης καί τήν "άγωγή" τών δαιμόνων, οί όποιοι κα-
λούνται νά συνεργήσουν [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 109,111-112], Θυσίες μικρών ζώ-
ων είναι γνωστές καί στήν μαγική παράδοση άλλων εύρωπαϊκών λαών [G. Roskoff,
Geschichte des Teufels 1. Aalen 1967, σ. 323], άκριβώς δπως αναφέρεται καί στή συ-
νταγή πού παρέχεται έδώ.

74. Παρόμοιες παρατηρήσεις γιά τή φύση τών δώδεκα ζωδίων, δπως αύτές πού
άναφέρονται έδώ, ύπάρχουν συχνά σέ άντίστοιχα κείμενα τής άστρολογικής μας
παράδοσης [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Μαγεία..., δ.π., σ. 77. Κ. Seligmann, Das Weltreich...,
δ.π., σ. 294, 296. Η. Biedermann, Hexen..., δ.π., σ. 162. Catalogus Codicum Astrologorum
Graecorum 10. Bruxellis 1924, σ. 81, 12 κ.έξ. καί 4. Bruxellis 1903, σ. 136-137]. Γιά τά
σύμβολα τών πλανητών πού άκολουθοΰν βλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Μαγεία..., δ.π., ο. 73.

75. Παρόμοια άστρολογικά κείμενα άπαντοΰν συχνά σέ χειρόγραφα, πού έξη-
γοΰν τις ιδιότητες τών ζωδίων καί τά συνδέουν μέ σημαντικές στιγμές τής άνθρώπι-
νης ζωής καί δραστηριότητας [βλ. ένδεικτικά Έλ. Κακουλίδου-Πάνου, «Ό γεννηθείς
νεώτερος έν καιρώ ζωδίου», Δωδώνη 9 (1980), σ. 77 κ.έξ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Τέσσερα
μαγικά, μαντικά, άστρολογικά καί ίατροσοφικά χειρόγραφα βιβλία άπό τήν Καισά-
ρεια τής Καππαδοκίας»,Δωδώνη 26 (1997). Μνήμη Σωτήρη Δάκαρη, σ. 144-145], ορι-
σμένα μάλιστα έχουν έκτενώς δημοσιευθεί [βλ., γιά παράδειγμα, Catalogus Codicum
Astrologorum Graecorum 10. Bruxellis 1924, σ. 103-104,106,172,174]. Πρόκειται γιά κοι-
νούς τόπους τής χειρόγραφης άστρολογικής μας παράδοσης, γι' αύτό καί τά γραφό-
μενα στή συνέχεια δέν σχολιάζονται ιδιαιτέρως, οΰτε ταυτίζονται σέ ιδιαίτερα σχε-
τικά σχόλια. Κάθε άστερισμός ή πλανήτης συνδέεται έδώ μέ τήν έπιτυχή έκτέλεση κά-
ποιας συγκεκριμένης μαγικής πράξης, σύμφωνα μέ μιά παλιά αντίληψη, γνωστή ήδη
άπό τήν άρχαιότητα καί διαδομένη σέ πολλούς λαούς [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακά-
λημα..., δ.π., σ. 137 σημ. 40. Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 62. J. Sprenger - Η. Institoris, Der
Hexenhammer..., δ.π., σ. 2]. 'Ανάλογες συνδέσεις ύπάρχουν σέ μαγικούς παπύρους
[PGM2, σ. 6-7], σέ μαγικά χειρόγραφα [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 631-632,633 καί
Ό ίδιος, «Un nouveau...», δ.π., σ. 282,290,296] καί σέ πλήθος άλλων πηγών [πρβλ. Fr.
Cunen, La lécanomancie grecque. Université de Liège 1950-1951, σ. 320].

76. Έδώ, καί στή συνέχεια, παρατίθενται πληροφορίες άπό ένα είδος σεληνο-
δρομίου, δπου οί φάσεις τής σελήνης συνδέονται μέ τήν έπιτυχή έκβαση μαγικών
πράξεων πού μποροΰν νά γίνουν τότε [πρβλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Τέσσερα...», δ.π., ο.
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149]. 'Ανάλογα κείμενα συναντούμε συχνά στήν χειρόγραφη μαγική καί άστρολο-
γική παράδοση [βλ. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π. 1, σ. 182-183 καί Catalogus Codicum
Astrologorum Graecorum 3, σ. 32. 4, σ. 44. 'Επίσης 7, σ. 62 καί 59, καθώς καί 8, σ. 4, 88
καί 10, σ. 11, 26 καί 121-122, μέ σχετικές παρατηρήσεις]. Στή νεοελληνική παραδο-
σιακή μαγεία, ό μάγος λαμβάνει υπόψη του τις φάσεις τής σελήνης [Δ. Σ. Μπενέκος,
δ.π., σ. 63], όπως άλλωστε καί στήν μαγεία άλλων λαών [πρβλ. C. D. G. Müller,
«Geister», Reallexikon für Antike und Christentum 9 (1976), στ. 776. Βλ. καί Κ. Δ. Τσαγ-
γαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 218-219],

77. Παρόμοιες μαντικές παρατηρήσεις είναι κοινές σέ διάφορους λαούς [πρβλ.
Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή Μαγεία..., δ.π., σ. 74 καί Κ. Seligmann, δ.π., σ. 294], Πρόκειται
γιά άναλογική μαντεία, κατά τήν οποία τυχαίες κινήσεις ή φυσικά φαινόμενα προ-
σλαμβάνουν ύπερφυσικές έρμηνεϊες ώς προμαντεύματα τοΰ μέλλοντος, άπό τά
όποια ό άνθρωπος μπορεί νά πληροφορηθεί τί τοϋ έπιφυλλάσσει ή μοίρα. "Ετσι, μέ
χρήση ζωδίων καί δεκανών, οί άστρολόγοι έφτιαχναν δώδεκα "οίκους", δώδεκα
δηλαδή συστήματα πού άπαντοΰσαν άντιστοίχως σέ δώδεκα βασικά ερωτήματα
γιά τή ζωή, τήν ύγεία, τήν οικονομική καί τήν κοινωνική κατάσταση κάθε άνθρώ-
που, άνάλογα μέ τήν ώρα καί τις συνθήκες τής γέννησής του. Αύτές είναι οί βασικές
άρχές τών μαντικών μεθόδων πού άναφέρονται έδώ άπό τόν κώδικά μας.

78. Ή προσπάθεια άστρομαντείας γιά τό μέλλον ένός έπικείμενου ταξιδιού
είναι κοινή καί γνωστή σέ διάφορους λαούς [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή Μαγεία..., δ.π., σ.
74]. 'Απηχεί τήν άγωνία τών άνθρώπων, σέ παλαιότερες εποχές, λόγω τών έξαιρε-
τικά έπισφαλών συνθηκών πού καθιστούσαν τά ταξίδια έπικίνδυνα καί προβλημα-
τικά ώς πρός τήν άσφάλεια καί τήν επιβίωση τών ταξιδιωτών. Γι' αυτό καί σέ μα-
γικές ή μαντικές πράξεις συχνά "άνακαλοΰσαν" ταξιδιώτες ή άγνοούμενους, προ-
σπαθώντας νά μάθουν τήν τύχη καί τό μέλλον τους [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακά-
λημα..., δ.π., σ. 120-121].

79. Γιά τις γενικές άρχές πού διέπουν τις άστρολογικές αύτές παρατηρήσεις, καί
γιά τούς ύπολογισμούς στούς όποιους βασίζονται, πολλά έχουν γραφεί [πρβλ.,
ένδεικτικά, J. Lindsay, Origins of Astrology. London 1971 καί W.-E. Peuckert, Astrologie.
Geschichte der Geheimwissenschaften 1. Stuttgart 1960] ιδίως άπό άστρολόγους δπως ό
Lucas Gauricus (1522), ό Franciscus Junctinus (1583) καί ό J. Β. Morin de Villefranche
(1628), στά έργα τών οποίων άποτυπώθηκαν πολλές άρχές τής παλαιότερης λαϊκής
άστρολογικής παράδοσης [βλ. V. Stegemann, «Sterndeutung», Handwörterbuch des
deutschen Aberglaubens 9 (1938-1941), στ. 689-762]. Κοινή άποψη είναι οτι ή βάση πα-
ρόμοιων άρχών βρίσκεται στήν έμπειρική παρατήρηση, σέ τυχαίες συμπτώσεις καί
στά σχήματα μέ τά όποια οί άνθρωποι προσομοίαζαν τούς άστερισμούς πού έβλε-
παν τή νύχτα στόν έναστρο ούρανό.

80. Πρόκειται γιά μία συνταγή κατοπτρομαντείας, όπου χρησιμοποιείται αμί-
λητο νερό [Γ. Ν. Αίκατερινίδης, «Χρήσις καί σημασία...», δ.π., σ. 42-61] καί μαύρος
καθρέφτης άχρησιμοποίητος άπό γυναίκα [πρβλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλη-
μα..., δ.π., σ. 91-93, δπου καί ή παλαιότερη βιβλιογραφία, σ. 94-95]. Τό "άνακαλού-
μενο" έδώ πνεύμα θά έχει τήν όψη βοδιοϋ, καί μέσω τής τελετής θά άπαντήσει σέ
κάθε έρώτηση τοΰ τελεστή τής μαγικής πράξης. Συνήθως, τά δαιμονικά όντα έμφα-
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νίζονται, σύμφωνα μέ τις λαϊκές αντιλήψεις, ώς σκιές [πρβλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Ό
Διγενής βοσκός στά τραγούδια τής Θεσσαλίας», Λαογραφία 29 (1974), σ. 223]. Στα
κατοπτρομαντικά έθιμα συχνά ανακαλούνται δαίμονες [Α. DeIalle, Anecdola..., δ.π.,
σ. 584] καί ψυχές νεκρών [PGM 1, σ. 132 καί Μ. Ninck, «Die Bedeutung...», δ.π., σ. 56.
Γιά τούς ανακαλούμενους στήν κατοπτρομαντεία, γενικότερα, βλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς,
Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 251-255],

81. Ή μαγική συγκέντρωση πνευμάτων γιά τή στήριξη τής άποτελεσματικότη-
τας τών μαγικών πράξεων είναι στοιχείο κοινό σέ πολλές μαγικές τελετουργίες [Κ.
Δ. Τσαγγαλάς, «Μαντικές καί μαγικές - πνευματιστικές πράξεις στή Λευκάδα», Δω-
δώνη 16:1 (1987). 'Αφιέρωμα στόν καθηγητή Στέφανο Ί. Παπαδόπουλο, σ. 188. Eva
Labouvie, Hexenspuk und Hexenabwehr. Volksmagie und volkstümlicher Hexenglaube.
Hexenwelten (hrg. von R. van Dülmen). Frankfurt 1987, σ. 49 κ.έξ. Η. Biedermann,
Hexen..., δ.π., ο. 4 κ.έξ. Μ. Hammes, Hexenwahn und Hexenprozesse. Frankfurt a. M. 1987,
σ. 262]. Τά πνεύματα προσελκύονται μέ θυμιάματα καί ξόρκια, δεσμεύονται άπό
τόν μάγο γιά νά συνεργήσουν στήν ολοκλήρωση τής μαγικής πράξης, πού τελείται
δι' αύτών, καί ολοκληρώνουν τήν τελετουργία. Ουσιαστικά λοιπόν ό μάγος άποτε-
λεΐ ένα είδος άγωγοΰ, ένα μέσο γιά τή δέσμευση τής υπερφυσικής δύναμης τών
πνευμάτων καί τήν έπίτευξη, μέσω αυτής, τής επιδιωκόμενης μαγικής τελετής.

82. Συχνά οί μάγοι ή τά διάφορα πνεύματα μεταμορφώνονται σέ ζώα ή θηρία,
σύμφωνα μέ τις άντιλήψεις τοΰ λαοΰ [βλ. D. S. Benekos, «Eigenschaften und fähig-
keiten der Magier und Hexen nach dem Epirotischen Volksglauben», Λαογραφία 35
(1987-1989), σ. 223-234]. Αύτό ίσως άπηχειται έδώ, στήν άναφορά γιά άνθρώπινη ή
θηριώδη μορφή. Τό "μελέτημα" πού άναφέρεται έδώ ύπάρχει σέ πολλές μαγικές
πράξεις [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., ο. 146-147], μιά πρακτική πού στη-
ρίζεται στις λαϊκές άντιλήψεις γιά τή δύναμη τοΰ ονόματος καί τήν μαγική άξια τής
χρήσης του, ώστε νά επηρεαστεί δι' αύτοΰ μαγικά καί ό άντίστοιχος άνθρωπος πού
φέρει τό συγκεκριμένο όνομα [W. Schmidt, Die Beteutung des Namens im Kult und
Aberglauben. Darmstadt 1912, σ. 28-30],

83. Κοπριά χρησιμοποιείται ώς θυμίαμα μέ στόχο τήν άποτρεπτική - προφυλα-
κτική έπίδραση τών άνθρώπων, έναντι κάθε είδους δαιμονικών πνευμάτων [Δ. Σ.
Μπενέκος, δ.π., σ. 181],

84. Μέ τήν ίδια, δπως παραπάνω, χρήση καπνίζεται καί τό θειάφι [βλ. Fr.
Pradel, δ.π., σ. 15], καί στήν λαϊκή μαγική πρακτική [Ο. Mavridis, Gesundheitsmagie...,
δ.π., σ. 42], Τό θειάφι χρησιμοποιείται ώς έξαγνιστικό τοΰ χώρου όπου θά τελεστεί
ή μαγική τελετουργία [Th. Wächter, «Reinheitsvorschriften...», δ.π.,σ. 42 καί Blümner,
«Schwefel», Real-Encyclopaedie 2 (1921), στ. 798-799].

85. Πρόκειται γιά μαγικό δακτυλίδι, όπου ένσωματώνεται καί δεσμεύεται τό
πνεΰμα μέ τή μορφή τοΰ δερβίση, ώστε νά άνακαλεΐται σέ κάθε στιγμή άπό τόν φέ-
ροντα, γιά νά χρησιμοποιηθεί στις μαγικές του πράξεις καί έπιδιώξεις [πρβλ. G.
Salzberger, Die Salomosage in der semitischen Literatur. Berlin 1907, σ. 93].

86. Τό καλούμενο έδώ πνεΰμα είναι Νεράιδα, μία θηλυκή δαιμονική ύπαρξη
έξαιρετικά δημοφιλής στόν έλληνικό λαό [βλ. Έλ. Ψυχογιοΰ, «Νεράιδες. Πίστη καί
λατρεία τους στήν Ηλεία», Ήλειακά 38 (1980), σ. 1136-1143. Δ. Β. Οίκονομίδης, «Αί
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περί τών Νεράιδων δοξασίαι καί παραδόσεις τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ», Επιστημονική
Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου 'Αθηνών 24 (1973-1974), σ. 337-355].
Ή άναφορά Νεράιδων στά μαγικά κείμενα είναι σταθερή καί διαχρονική [βλ. Α.
Delatte - Ch. Josserand, «Contribution à l'étude de la démonologie byzantine», Annuaire
de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales 2 (1933-1934). Mélanges Bidez, σ. 213,
224], δπως φαίνεται καί άπό τήν άναφορά της έδώ.

87. Εννοεί άποχή τριήμερη άπό έρωτικές καί σεξουαλικές πράξεις, όρος γνω-
στός άπό διάφορες μαγικές συνταγές, τόσο στόν έλληνικό, δσο καί σέ άλλους λαούς
[βλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 217. Th. Hopfner, δ.π. 1, σ. 235. Ό
ίδιος, «Mittel- und Neugriechische...», δ.π., σ. 220], Ό δρος τής καθαρότητας είναι
γνωστός καί στή θρησκεία, άφοΰ άνήκει στούς περιορισμούς τής νηστείας. Γενικό-
τερα, ή σεξουαλική άποχή θεωρείται άπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά έρθει κανείς
σέ έπαφή μέ πνεύματα καί ύπερφυσικές δυνάμεις, καλοποιές ή κακοποιές, άφοΰ ό
ιερέας καί ό μάγος πρέπει νά διακρίνονται τόσο γιά τήν καθαρότητα τοΰ σώματος
και τών ένδυμάτων τους, δσο καί γιά τήν άγνότητά τους, σωματική καί ήθική.

88. Κερί άγιασμένο στή λειτουργία τών Θεοφανείων χρησιμοποιείται κάποτε σέ
μαγικές τελετουργίες [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 168 καί Α. Delatte,
Anecdota..., δ.π., σ. 49], μέ σκοπό τήν ένίσχυση τής άποτρεπτικής δύναμης πού άπο-
δίδεται στό κερί.

89. Ή κουκουβάγια άναφέρεται έδώ λόγω τών άστραφτερών ματιών της, άφοϋ
τά έντονα λαμπερά μάτια άποτελοΰν χαρακτηριστικό καί θεοτήτων δπως ό Μίθρας
[βλ. ΑΙ. Dieterich, Eine Mithrasliturgie. Leipzig - Berlin 19233, σ. 14], άλλά καί οί δαίμο-
νες πού συνεργοϋν σέ ποικίλες μαγικές πράξεις [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 242,
247. Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 156-157]. 'Εξάλλου, τό μάτι θεωρείται έδρα τών ύπερ-
φυσικών δυνάμεων κάθε όντος, γι' αύτό καί συχνά χρησιμοποιείται ή άναφέρεται
σέ μαγικές πράξεις καί συνταγές [πρβλ. Κ. Ά. Ρωμαίος, «Τό κακό μάτι», Μακεδο-
νικόν Ήμερολόγιον 10 (1934), σ. 113-120 (= Ό ίδιος, Μικρά Μελετήματα. Θεσσα-
λονίκη 1955, σ. 91-98)]. Θυμίζω δτι σέ άρχαΐα ερωτικά ξόρκια [PGM IV. 2943-46]
έχουμε άνάλογες τελετές μέ μάτια νυχτερίδας, ώστε τό θΰμα τής μαγικής πράξης νά
βασανίζεται άπό άϋπνίες, δπως θεωροϋσαν ötl συνέβαινε μέ τήν ίδια τή νυχτερίδα,
ώσπου νά ένδώσει.

90. Τό λάδι άποτελεΐ συνηθισμένη άναίμακτη προσφορά σέ δαίμονες, μέ σκοπό
τή συνέργειά τους σέ μαγικές πράξεις [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 109]. Τό ϊδιο συμ-
βαίνει καί μέ τή θρησκεία, δπου τό λάδι χρησιμοποιείται ώς προσφορά πρός τόν
Θεό καί τούς άγιους [G. Spitzing, Lexicon..., δ.π., σ. 249-250], ένώ συχνά άποτελεΐ φυ-
λακτήριο γιά τούς πιστούς καί τοϋ άποδίδονται ιαματικές καί άγιαστικές ικανότη-
τες. Ήδη άπό τήν άρχαιότητα τό λάδι, μαζί μέ τό μέλι πού άναφέρεται στή συνέ-
χεια, συγκαταλέγονταν στά μειλίγματα, στις άναίμακτες δηλαδή προσφορές πρός
τούς χθόνιους θεούς· άπό τις ιδέες αύτές ίσως έλκει τήν καταγωγή καί ή χρήση τοΰ
λαδιοΰ στις μαγικές τελετουργίες πού περιγράφονται έδώ.

91. Αναίμακτη προσφορά άποτελεΐ καί τό μέλι [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 109-
112], ήδη άπό τήν άρχαιότητα [Orth, «Kuchen», Real-Encyclopaedie 11 (1921), στ.
2094-2096. F. Eckstein, «Honig», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 4 (1931-
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1932), στ. 289-310], δπου άπό τις προσφορές στούς ύποχθόνιους δαίμονες τό μέλι
δέν άπουσίαζε σχεδόν ποτέ [βλ. Ί. Ε. Καλλιτσουνάκης, «Έπταδικαί έρευναι»,
'Αθηνά 33 (1928), σ. 159 καί Άγγ. Ν. Δευτεραίος, «'Αρχέγονες άναίμακτες θυσίες καί
προσφορές στή λαϊκή λατρεία των Θεσσαλών», Έπετηρίς Κέντρου Έρεύνης Ελλη-
νικής Λαογραφίας 26-27 (1981-1986), σ. 269].

92. Ή χρήση νεκροκεφαλής, πού είναι συνήθης σέ τελετές μαύρης μαγείας, μας
οδηγεί σέ νεκρολατρικούς συνειρμούς, στούς όποιους στηρίζεται ή παρούσα μα-
γική συνταγή. Ή χρήση τοΰ κεφαλιού άποτελεΐ είδος έξαναγκαστικοΰ "άνακαλή-
ματος" τοΰ νεκροΰ, ώστε νά έμφανιστει καί νά συνδράμει τήν μαγική τελετή, μέ τήν
ύποτιθέμενη δύναμή του [γιά άλλα παρόμοια εϊδη άνακαλήματος βλ. Κ. Δ. Τσαγ-
γαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 139-150], παρόμοιο μέ τήν άντίστοιχη χρήση τοΰ
ονόματος [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 146-147. PGM 2, σ. 132-133.
PGM 1, σ. 58. Ir. Hampp, Beschwörung, Segen, Gebet. Stuttgart 1961, σ. 24. W. Schmidt,
Die Bedeutung..., δ.π., σ. 28-29, 33, 36],

93. Ό Ερμής συνδέθηκε μέ τή μαγεία ήδη άπό τά άρχαία χρόνια, γι' αύτό καί
παρόμοιες έπικλήσεις συναντοΰμε σέ διάφορους κατάδεσμους καί έπωδές [F. J. Μ.
de Waele, The magic staff or rod in graeco-italian antiquity. Gent 1927, σ. 29. S. Johnston,
«Songs for the ghosts: Magical solutions to deadly problems», The world of ancient magic...,
δ.π., σ. 86-87,91. D. Jordan, «Three curse tablets», δ.π., a. 116-119. R. Gordon, «"What's
in a list?". Listing in Greek and Graeco-Roman malign magical texts», δ.π., σ. 258 σημ.
33,262], Παρόμοιες άναφορές ώστόσο δέν ύπάρχουν στήν παραδοσιακή λαϊκή μα-
γεία, γεγονός πού ίσως ύποδεικνύει δτι αύτή ή μαγική συνταγή έχει λόγια προέλευ-
ση.

94. Αιμα νυχτερίδας χρησιμοποιείται σέ μαγικές συνταγές [βλ. Α. Delatte, «Un
nouveau...», δ.π., σ. 316,20]. Γενικότερα, τό αίμα άνθρώπων καί ζώων θεωρείται φο-
ρέας τής ζωτικής δύναμης τοΰ όργανισμοΰ άπό τόν όποιο προέρχεται, γι' αύτό καί
χρησιμοποιείται ευρύτατα σέ μαγικές καί δεισιδαίμονες πράξεις άλλά καί σέ ποικί-
λες θεραπευτικές πρακτικές τοΰ λαοΰ [βλ. Μ. Παϊδούσης, «Τό αίμα στις δεισιδαί-
μονες συνήθειες καί τήν δημώδη ιατρική τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ», Λαογραφία 29
(1974), σ. 249-290], Ή μαγική του χρήση έδώ είναι συναφής πρός τις αντιλήψεις
αύτές, πού προαναφέρθηκαν.

95. Στήν παραδοσιακή μαγεία συχνά οί άνακαλούμενοι δαίμονες παρουσιάζο-
νται μέ τή μορφή σκύλου [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 35, 43], ένώ ώς μεγάλος πύρινος
σκύλος έμφανίζεται κάποτε καί ό μεγάλος ηγεμόνας τής Κόλασης Άριήλ [L. Weiser-
Aall, «Hexe», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 3 (1930-1931), στ. 1846], Ή
άναφορά λοιπόν τοΰ ζώου σέ μαγικές συνταγές είναι άναμενόμενη στό όλο μαγικό
σύστημα.

96. Ή νυφίτσα συχνά άναφέρεται σέ έπωδές ή μαγικές - άποτρεπτικές πράξεις
τής παραδοσιακής μας μαγείας [Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις 1. 'Αθήναι 1904, σ. 183
κ.έξ. Δ. Δουκόπουλος, «Σύμμεικτα λαογραφικά έξ Αιτωλίας», Λαογραφία 12
(1938), σ. 926], τόσο στόν ελληνικό δσο καί σέ άλλους λαούς [βλ. J. Schwebe,
Volksglaube und Volksbrauch im Hannoverschen Wendland. Köln - Graz 1960, σ. 138].

97. Μυαλό καί μεδούλι λύκου χρησιμοποιείται συχνά σέ γιατροσόφια [Κ. Δ.
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Τσαγγαλάς, «"Ενας άνέκδοτος...», δ.π., σ. 246 άρ. 91 καί σ. 253-254 άρ. 116].

98. Κατά τή λαϊκή αντίληψη τής Κεντρικής Ευρώπης ό δαίμονας έμφανίζεται
κάποτε καί ώς άρκούδα [G. Roskoff, Geschichte..., δ.π., σ. 319]. Πρόκειται γιά μία
άπό τις πολλές ζωόμορφες παραστάσεις δαιμόνων, πού όφείλονται στό ότι ό λαός
δαιμονοποιοΰσε δσα ζώα φοβόταν καί άντιλαμβανόταν τήν ένσάρκωση τών δαι-
μόνων μέ τή μορφή τών ζώων πού τοϋ προξενοΰσαν ζημιές ή άπειλοΰσαν τή ζωή
τών άνθρώπων, τά όποια θεωροΰσε ώς φοβερά καί άπαίσια. 'Έχουμε λοιπόν έδώ
μία άκόμη ουσιαστικά θηριόμορφη έκδοχή τής έμφάνισης τών δαιμόνων.

99. Αίμα περιστεριοΰ ή τεμαχισμένα περιστέρια προσφέρονται κάποτε ώς
τροφή σέ άνακαλούμενους δαίμονες [G. Roskoff, Geschichte..., δ.π., σ. 323]. Ανάλο-
γης σημασίας 'ίσως είναι ή μαρτυρούμενη έδώ χρήση αίματος περιστεριοΰ, μέ σκοπό
τήν προσέλκυση δαιμόνων. Γιά τή μαγική χρήση τοΰ αίματος βλ. παραπάνω, άρ. 94.

100. Οί δαίμονες εμφανίζονται συχνά ώς άράπηδες, όπως οί δράκοι, τά στοι-
χειά, τά φαντάσματα, καί άλλες μορφές τοΰ ύπερφυσικοΰ δαιμονικοΰ κόσμου, γιά
νά έρθουν σέ έπαφή μέ τούς άνθρώπους πού τούς καλοΰν [Α. Delatte, Anecdota...,
δ.π., σ. 584. Ό 'ίδιος, La catoptromancie grecque et ses dérivés. Paris 1932, σ. 157. G.
Roheim, Spiegelzauber. Leipzig - Wien 1919, σ. 112, 143-144, 169-172. G. F. Hartlaub,
Zauber des Spiegels. Geschichte und Bedeutung des Spiegels in der Kunst. München 1951, σ.
24-25,127], Γενικότερα, ή δαιμονική μορφή τοΰ άράπη άπαντα σέ ποικίλες εκδηλώ-
σεις τής έθιμικής ζωής τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, μέ υπερφυσική καί χθόνια πάντοτε ση-
μασία, δπως οί μεταμφιέσεις τοΰ Δωδεκαημέρου, πού συνήθως είναι θηριομορφικές
άκριβώς έπειδή έχουν γονιμικό χαρακτήρα καί παριστάνουν χθόνιους δαίμονες,
στενά συνδεδεμένους, κατά τήν λαϊκή αντίληψη, μέ τήν έπιδιωκόμενη βλάστηση τής
γης καί τήν επερχόμενη άνθοφορία καί καρποφορία. Οί αντιλήψεις αύτές έξηγοΰν
καί τή σύνδεση τής μορφής τοΰ Αράπη μέ χθόνιους δαίμονες καί δαιμονικά όντα
[βλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδης, «Οί "άράπηδες" τής Νικήσιανης Παγγαίου», Λαογραφία
32 (1979-1981), σ. 215-226],

101. "Άγένητο χαρτί" είναι τό "παρθένον", πού χρησιμοποιείται γιά πρώτη
φορά σέ κάποια μαγική τελετή [Α. Delatte, «Un nouveau...», δ.π., σ. 298, 5], τό άνα-
φερόμενο άλλοΰ καί ώς "χαρτί τής τέχνης". Πρόκειται καί έδώ γιά τήν γενική άρχή
τοΰ δτι τά χρησιμοποιούμενα στή μαγεία ε'ίδη πρέπει νά είναι πριν άχρησιμοποίη-
τα, γιά τήν οποία έγινε έκτενέστερος λόγος καί παραπάνω.

102. Έδώ περιγράφεται ή κατασκευή καί διακόσμηση ενός βωμοΰ, συνηθισμέ-
νου καί άπαραίτητου σέ περιπτώσεις άνακαλήματος καί άγωγής δαιμόνων [Δ. Σ.
Μπενέκος, δ.π., σ. 42,122], Έκεΐ τοποθετοΰνται οί προσφορές πρός τούς δαίμονες,
πού δέν έπιτρέπεται νά έλθουν σέ έπαφή μέ τό έδαφος [Fr. Pfister, «Kultus», Real-
Encyclopaedie 11 (1922), στ. 2143],

103. Φροΰτα προσφέρονται συχνά στούς άνακαλούμενους δαίμονες ώς Ουσια-
στική προσφορά πού θά προσελκύσει τήν παρουσία τους [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό
άνακάλημα..., δ.π., σ. 222 κ.έξ. Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 111],

104. Τό "μαχαίρι τής τέχνης" άναφέρεται σέ διάφορες μαγικές συνταγές [Α.
Delatte, «Un nouveau...», δ.π., σ. 298, 22 καί 297, 99], Δίνονται μάλιστα κάποτε έκτε-
νεΐς οδηγίες γιά τήν κατασκευή τοΰ μαγικοΰ αύτοΰ μαχαιριοΰ [Α. Delatte,
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Anecdota..., δ.π., ο. 12,13 και 406,15. Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., ο. 90]. Πρόκειται συνήθως
γιά τό γνωστό άπό τήν παραδοσιακή μαγεία "μαυρομάνικο" μαχαίρι, του οποίου
δηλαδή ή λαβή είναι κατασκευασμένη άπό μαΰρο κόκκαλο, καί στό όποιο άποδί-
δεται ιδιαίτερη μαγική δύναμη καί άποτελεσματικότητα, άφοΰ ή κατασκευή του
έχει μάλιστα άκολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες, κάποτε περίπλοκες· ή τήρηση
τών οδηγιών αύτών καί τά ξόρκια πού ταυτοχρόνως άπαγγέλλονται θεωρείται ότι
δίνουν στό μαχαίρι τήν ιδιαίτερη μαγική του δύναμη, πού τοΰ έπιτρέπει νά δεσμεύ-
ει άκόμη καί τούς δαίμονες.

105. Παρόμοιες άρχαΐες μαγικές συνταγές είναι συχνές στούς έρωτικούς μαγι-
κούς παπύρους [βλ. J. C. Β. Petropoulos, «The erotic magical papyri», στό Β. G.
Mandilaras (έκδ.), Proceedings of the 18th International Congress of Papyrology 1. Athens
1988, σ. 215-222], δπου μάλιστα έκτενώς περιγράφονται οί έπιπτώσεις τών μαγικών
τελετών πάνω στήν γυναίκα, τήν άγάπη τής όποιας θέλει ό μάγος - ή ό πελάτης του
- νά άποκτήσει [πρβλ. Ίω. Πετρόπουλος, «Συμπτώματα έρωτος στούς έρωτικούς
μαγικούς παπύρους», στό Γλώσσα καί Μαγεία..., δ.π., σ. 104-115 καί D. F. Moke,
Eroticism in the Greek magical papyri: selected studies. University of Minnesota 1975, σ.
104-105], 'Άλλωστε, παρόμοια "άγαπητικά" είναι γνωστά καί στήν έλληνική παρα-
δοσιακή μαγεία.

106. Διατάραξη τοΰ ύπνου καί άποχή άπό φαγητό καί ποτό άναφέρεται ώς σύμ-
πτωμα έρωτος καί σέ μαγικούς παπύρους [Ίω. Πετρόπουλος, δ.π., σ. 111-112 καί
113-114. J. J. Winkler, The constraints of desire. New York - London 1990, σ. 91-93. J.
Petropoulos, «Sappho the sorceress - another look at fr. 1 (LP)», Zeitschrift für Papyrologie
und Epigraphik 97 (1993), σ. 45-46], κάποτε μάλιστα μέ τυπικές ή στερεότυπες έκφρά-
σεις. Ή μαγική πράξη άποσκοπεΐ στήν άναστολή ή τήν κατάπαυση τών ζωτικών
λειτουργιών τής γυναίκας, άλλά καί στήν έμφάνιση έντονων σωματικών έπιπτώσε-
ων, όπως αύτές πού περιγράφονται παραπάνω, ώστε ή ποθούμενη γυναίκα νά άνα-
γκαστεί νά ύποκύψει στις έρωτικές ορέξεις τοΰ τελεστή τής μαγικής πράξης.

107. Τό κάψιμο, ιδίως μάλιστα τής καρδιάς, άναφέρεται επίσης ώς σύμπτωμα
στούς έλληνικούς μαγικούς παπύρους [Ίω. Πετρόπουλος, δ.π., σ. 107-110. M. R.
Lefkowitz, Heroines and hysterics. London 1981, σ. 62-68. D. F. Moke, δ.π., σ. 104-105],
ένώ ή έκφραση "καΰσις ψυχής" είναι κοινή σέ άνάλογες περιπτώσεις τής άρχαίας
γραμματείας [βλ. Η. D. Betz (έκδ.), The Greek magical papyri in translation including the
demotic spells 1. Chicago 1986, σ. 83 σημ. 315], Οί πανάρχαιες αύτές άπόψεις άπη-
χοΰνται καί στήν παρούσα μαγική συνταγή.

108. Ό μόσχος, ό κρόκος καί τό ροδόσταμο χρησιμοποιοΰνται συχνά σέ μα-
γικές συνταγές [Α. Delatte, «Un nouveau...», δ.π., σ. 297, 313, 314] ώς ύλικά γιά τήν
ολοκλήρωση καί επιτέλεση τής μαγικής τελετουργίας. Παράλληλη είναι καί ή χρή-
ση τους έδώ.

109. Οί ξενιτεμένοι άνακαλοΰνται συχνά στά έλληνικά μαγικά έθιμα [Κ. Δ.
Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 253], ένώ έδώ τά μάγια ένισχύονται άπό τή
χρήση τοΰ πουκάμισου, τό όποιο καίγεται, ώστε ή ένέργεια τής μαγικής τελετής νά
είναι οριστική καί άμετάκλητη. Οί ξενιτεμένοι, όπως καί οί νεκροί, θεωρούνται ώς
κάτοχοι ιδιαίτερης μαγικής καί μαντικής δύναμης, γι' αύτό καί άνακαλοΰνται στήν
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παρούσα μαγική συνταγή, ώστε νά ενισχύσουν τόν μάγο γιά τήν έπιτέλεση τών κα-
θηκόντων του. Κατά τήν λαϊκή μαγική σκέψη ή τελετουργική έπίκληση (άνακάλη-
μα) κάποιου οδηγεί στήν συμμετοχή του στήν μαγική τελετή καί στή συνακόλουθη
ένίσχυσή της.

110. 'Εκκλησιαστικά κείμενα καί προσευχές χρησιμοποιούνται συχνά σέ μα-
γικές τελετουργίες [Α. Delatte,Anecdota..., δ.π., σ. 468 καί 51-52. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό
άνακάλημα..., δ.π., σ. 140-141], δείχνοντας τή στενή σχέση μεταξύ μαγείας καί θρη-
σκείας, σύμφωνα μέ τή λαϊκή άντίληψη. Γιά τόν λαϊκό άνθρωπο θρησκεία καί μα-
γεία είναι διαφορετικές έκδοχές τής ίδιας μορφής σχέσης φυσικοΰ καί υπερφυσι-
κοί], δύο διαφορετικοί τρόποι γιά τήν έπαφή άνθρώπων καί πνευμάτων πού θεω-
ρείται δτι περιστοιχίζουν τόν κόσμο τών άνθρώπων, ώστε νά χρησιμοποιηθεί ή
υπερφυσική δύναμη γιά καλοποιούς ή κακοποιούς σκοπούς δσων έμπλέκονται στις
μαγικές τελετουργίες. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τήν έπίκληση άγιων ή ιερών προσώπων
[πρβλ. G. F. Abbot, Macedonian Folklore. Chicago 1969, σ. 50 καί Ν. Γ. Πολίτης, «Μα-
γικαί τελεταί...», δ.π., σ. 15-16], πού είναι συχνή στις ελληνικές μαγικές έπωδές.

111. Ή άποχή άπό συγκεκριμένες τροφές άναφέρεται συχνά ώς προϋπόθεση
καθαρότητας τοϋ μάγου, ώστε νά έπιτευχθεΐ τό άντικειμενικό άποτέλεσμα τής μα-
γικής τελετουργίας [Th. Hopfner, δ.π. 1, σ. 236-238. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλη-
μα..., δ.π., σ. 217], Ή ίδια άποψη καί πρακτική άπηχεΐται καί έδώ. Μέσω τής νη-
στείας άποφεύγεται ή είσοδος τών δαιμόνων στό σώμα, άλλά καί έπιτυγχάνεται ή
'ισχυροποίηση τοΰ άτομου, πού τό κάνει άπρόσβλητο άπό κάθε είδους κινδύνους
[P. R. Arbesmann, «Das Fasten bei den Griechen und Römern», Religionsgeschichtliche
Versuche und Vorarbeiten 21.1 (1929), σ. 19. Fr. Pfister, «Askese», Die Religion in
Geschichte und Gegenwart 2:1 (1927) στ. 573]. 'Έτσι, ή νηστεία παίρνει τόν χαρακτήρα
άποτρόπαιου, άφοΰ κρατά μακριά τις δυνάμεις τοΰ κακοΰ [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ.
68].

112. Σέ πολλές άνάλογες μαγικές συνταγές δίνεται μεγάλη προσοχή στήν άπα-
γόρευση έπαφών άνάμεσα στόν μάγο καίτά άνακαλούμενα πνεύματα, οί όποιες, άν
συντελεστοϋν, πιστεύεται ότι θά άποβοΰν μοιραίες γιά τόν μάγο [Δ. Σ. Μπενέκος,
δ.π., σ. 86]. Ή σωματική αύτή έπαφή πρέπει νά άποφευχθεΐ, γι' αύτό άλλωστε χα-
ράζεται καί ό μαγικός κύκλος, πού προστατεύει τόν μάγο άπό τά πνεύματα πού συ-
ναθροίζονται γύρω του, μέ τά πολλά μαγικά - προφυλακτικά σύμβολα καί σχέδιά
του, όπως περιγράφονται έκτενώς στις οδηγίες γιά τήν κατασκευή τέτοιων κύκλων,
πού περιέχονται στό χειρόγραφο μας. Γενικότερα, κατά τή λαϊκή άντίληψη, ή
έπαφή άνάμεσα στόν κόσμο τών πνευμάτων καί στόν κόσμο τών άνθρώπων μπορεί
νά είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη γιά τούς δεύτερους, άν δέν τηρηθοΰν συγκεκριμένοι
τελετουργικοί όροι καί κανόνες, δπως αύτοί πού παρέχονται στις διάφορες μαγικές
συνταγές.

113. Όρος γιά τήν έπιτυχία τής μαγικής πράξης, σέ διάφορες συνταγές, είναι ή
καθαρότητα τών ένδυμάτων τοΰ μάγου [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 413, 590. Th.
Hopfner, δ.π., σ. 238. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 217], άφοΰ ή έλλει-
ψη καθαριότητας θεωρείται άντιπαθής στις ύπερφυσικές δυνάμεις, χωρίς τις όποιες
ή μαγική τελετουργία δέν μπορεί νά ολοκληρωθεί.
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114. Πρόκειται γιά "άνακάλημα" νεκροΰ, μέ σκοπό τήν άποκάλυψη άπ5 αυτόν
τοΰ τόπου όπου είναι θαμμένος ό θησαυρός καί τοΰ τρόπου γιά τήν εΰρεσή του.
Έχουμε λοιπόν μία συνταγή νεκνοαγωγής [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα...,
δ.π., σ. 112-114], γι' αύτό καί ή μαρτυρούμενη χρήση χώματος άπό τόν τάφο τοΰ νε-
κροΰ συμβολίζει τήν έπιδιωκόμενη χρήση τής μαγικής δύναμης ολόκληρης τής γής,
τήν όποια τό χώμα συμβολίζει καί άντιπροσωπεύει. 'Άς σημειωθεί έδώ δτι στόν
ελληνικό λαό ύπάρχουν πολλές παραδόσεις γιά θησαυρούς πού είναι κρυμμένοι
στή γή καί φρουροΰνται άπό στοιχειά καί άλλα συναφή ύπερφυσικά όντα [Ν. Πο-
λίτης, Παραδόσεις..., δ.π. 1, σ. 229-249. Γ. Ά. Μέγας, «Παραδόσεις περί θησαυρών»,
Λαογραφία 4 (1913-1914), σ. 29 κ.έξ. Στ. Ήμελλος, «Ή δαιμονοποίησις τών Σαρα-
κηνών έν Κρήτη», Λαογραφικά 1. Δημώδεις παραδόσεις. Αθήνα 1988, σ. 106], ένώ
συχνά άναφέρονται διάφοροι τρόποι γιά τήν εύρεση τών θησαυρών αύτών.

115. Ξύλο καρυδιάς χρησιμοποιείται στήν παραδοσιακή μαγεία γιά τή χάραξη
καί τό σχηματισμό τοΰ μαγικοΰ κύκλου [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., ο. 41,87], ένώ ό ίσκιος
τής καρυδιάς θεωρείται άμέσως συνδεδεμένος μέ τά δαιμονικά όντα, γι' αύτό καί
ιδιαιτέρως έπιβλαβής γιά τόν άνθρωπο πού θά κοιμηθεί κάτω άπό τό δένδρο αύτό
[πρβλ. Άνδρ. Ρουσουνίδης, Δένδρα στήν έλληνική λαογραφία μέ ειδική άναφορά
στήν Κύπρο 1. Λευκωσία 1988, σ. 111]. Τέλος, φύλλα καρυδιάς χρησιμοποιούνται
στήν παραδοσιακή μαντική πράξη διαφόρων έλληνικών περιοχών [πρβλ. Καλλ.
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Λαογραφικά Θράκης 1. Αθήνα 1979, σ. 37]. Άπ'
αυτά φαίνεται ό 'ιδιαίτερος μαγικός χαρακτήρας πού έχει τό φυτό στήν έλληνική
παράδοση.

116. Ειδική στολή, συνήθως λευκό πουκάμισο, μνημονεύεται συχνά καί στήν
έλληνική λαϊκή μαγεία [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 80],

117. Γιά τά καπνίσματα αύτά έχουμε παρόμοιες πληροφορίες καί άπό άλλες
παρόμοιες μαγικές συνταγές [Α. Delatte, «Un nouveau...», δ.π., σ. 302, 17 (νάρδου
σπίγος), σ. 302,11 (λίβανος), σ. 302,16 (στύρακας)].

118. Κουδούνια χρησιμοποιοΰνται καί ώς άποτροπιαστικά μέσα έκδίωξης δαι-
μονικών πνευμάτων [Ern. Emsheimer, «Zur Ideologie der lappischen Zaubertrommel»,
Ethnos 9 (1944), σ. 145. Er. Seemann, «Trommel», Handwörterbuch des deutschen
Aberglaubens 8 (1936-1937), στ. 1167], άλλά καί ώς μέσα δελεασμοΰ γιά τήν κλήση
δαιμόνων [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., ο. 25,418. Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 132-133]. Ή
δεύτερη αυτή λειτουργικότητα τών κουδουνιών ύπονοείται έδώ. Παρόμοια είναι ή
χρήση τών κουδουνιών στά κάθε είδους λαϊκά δρώμενα καί στις μεταμφιέσεις,
ιδίως αύτές τοΰ Δωδεκαημέρου, μέ τή γονιμική λειτουργικότητά τους· ό θόρυβος
τών κουδουνιών άποτελεΐ μέσο άγωγής (προσέλκυσης ή άποτροπής) τών δαιμό-
νων, άφοΰ γενικότερα ό θόρυβος έχει αύτόν τόν ρόλο στις δεισιδαίμονες καί μα-
γικές άντιλήψεις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, κάτι πού έξηγεΐ καί τήν άναφορά τών κου-
δουνιών έδώ.

119. Στούς "όρκισμούς" πού άκολουθοΰν καλοΰνται ονομαστικά πλήθος δαι-
μονικά όντα, άπό τά τέσσερα σημεία τοΰ ορίζοντα, μέ σκοπό νά έξυπηρετήσουν
τούς μαγικούς σχεδιασμούς τοΰ μάγου. Σύμφωνα μέ πάγια λαϊκή αντίληψη, οί δαί-
μονες υπακούουν δταν τούς καλοΰν μέ τό όνομά τους [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 145.
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Egon von Petersdorff, Daemonologie 2. München 1957, o. 175], Ή επίκληση τών ονο-
μάτων αύτών δίνει στό μάγο τή δυνατότητα νά εξαναγκάσει τούς αντίστοιχους δαί-
μονες, γιά νά έξυπηρετήσουν τά σχέδιά του [G. Salzberger, Die Salomosage..., δ.π., σ.
95. C. Clemen, Die Reste derpromitiven Religion imältesten Christentum. Glessen 1916, σ.
22. Α. Abt, Die Apologie..., δ.π., σ. 119. G. Weicker, «Geisterbeschwörung im Altertum»,
Wiener Blätter für die Freunde der Antike 3 (1926), σ. 108. Schusser, «Beschwörung,
beschwören», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 1 (1927), στ. 1118] σύμφωνα
μέ μία πρακτική πού μαρτυρεΐται καί στήν Καινή Διαθήκη (Μάρκος, 5, 9).

120. Γιά νά άποφύγει τήν έπιζήμια έπαφή μέ τόύς δαίμονες, ό μάγος δέν πρέπει
ούτε καν πίσω νά δει, γιατί τότε ίσως δεσμευθεί αυτός μέσω τοΰ βλέμματος, καί κα-
κοπάθει. Γιά τήν αποφυγή τέτοιων έπιπτώσεων, σέ διάφορες μαγικές συνταγές οί
δαίμονες άπολύονται μέ τελετουργικό τρόπο [Α. Delatte,Anecdota..., δ.π., σ. 36. Δ. Σ.
Μπενέκος, δ.π., σ. 173-175], πού περιέχει καί ευγενική εύχαρίστησή τους, όπως άνα-
φέρεται καί έδώ.

121. Πηγάδι άνήλιαγο χρησιμοποιείται καί σέ ύδρομαντικά έλληνικά έθιμα [Κ.
Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 213], σύμφωνα μέ τήν παλιά λαϊκή άντίλη-
ψη δτι τό φώς δέν είναι άρεστό στούς δαίμονες [Th. Hopfner, δ.π. 1, σ. 226], πού φαί-
νεται ότι ένυπάρχει καί σέ όσα άναγράφονται έδώ. Άλλωστε, τό πηγάδι καθώς
μπαίνει βαθιά μέσα στή γή άνέκαθεν θεωρήθηκε ώς δίαυλος έπικοινωνίας μέ τούς
νεκρούς καί τούς χθόνιους δαίμονες, οί όποιοι άναλαμβάνουν συνήθως τόν ρόλο
τής ένίσχυσης τοΰ μάγου καί τής μαγικής τελετουργίας, μέ τήν 'ιδιαίτερη μαγική δύ-
ναμη πού θεωρείται ότι έχουν. Άν μάλιστα τό συγκεκριμένο πηγάδι δέν τό βλέπει
ό ήλιος, ή χθόνια σημασία του ένισχύεται καί μαζί πληθαίνει, κατά τις λαϊκές άντι-
λήψεις πάντοτε, καί ή μαγική άποτελεσματικότητά του.

122. Οί δαίμονες πού άναφέρονται έδώ παριστάνονται συνήθως μέ φρικια-
στικό τρόπο, ώς τέρατα, μέ θηριώδη μορφή [Κ. Seligmann, δ.π., σ. 184 καί σ. 29],

123. Ή εύγενική άπόλυση τών δαιμόνων, δπως προαναφέρθηκε, μαρτυρεΐται
σέ μεσαιωνικές μαγικές πραγματείες καί σέ μεταβυζαντινές μαγικές συνταγές [Δ. Σ.
Μπενέκος, δ.π., σ. 173], καθώς φαίνεται δτι άποτελοΰσε μάλλον κοινό τόπο, ώς ένα
είδος έξευμενισμοΰ τών δαιμονικών όντων, γιά νά άνταποκριθοΰν καί σέ άνάλογη
μελλοντική κλήση τους, άλλά καί γιά νά μή βλάψουν τούς μάγους, κατά τήν άνα-
χώρησή τους.

124. Ή επίκληση τοΰ ονόματος τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ σέ περιπτώσεις θαυμα-
τουργικών θεραπειών μαρτυρεΐται ήδη άπό τά πρώτα χριστιανικά χρόνια, καί σέ
ορισμένες περιπτώσεις είναι αύτή πού ξεχωρίζει τούς άποστόλους άπό τούς μάγους
τής έποχής [βλ. Δ. Ί. Κυρτάτας, «Τό πρόβλημα τής μαγείας στόν κόσμο τών πρώ-
των χριστιανών», στό Γλώσσα και Μαγεία..., δ.π., σ. 120-122. Πρβλ. S. R. Garrett,
«Light on a dark Subject and vice versa: Magic and Magicians in the New Testament», στό
J. Neusner κ.αλλ. (έκδ.), Religion, Science and Magic in Concert and Conflict. New York -
Oxford 1989, σ. 142-165], Άλλωστε, όχι μόνο ό 'ίδιος ό Χριστός είχε κατηγορηθεί
στήν έποχή του ώς μάγος [βλ. Η. C. Kee, «Magic and Messiah», στό J. Neusner κ.άλλ.,
δ.π., σ. 136-140 καί C. Η. Kraeling, «Was Jesus accused of Necromancy?», Journal of
Biblical Literature 59 (1940), σ. 147-157], άλλά καί οί άναφορές σέ μάγους στήν Καινή
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Διαθήκη είναι πολλές, καί ένίοτε διαφωτιστικές [πρβλ. D. Ε. Aune, «Magic in Early
Christianity», στό H. Temporini - W. Haase (έκδ.), Aufstieg und Niedergang der römischen
Welt 2. Berlin - New York 1980, σ. 1523-1557 καί S. Benko, «Magic and Early
Christianity», στό Pagan Rome and the Early Christians. London 1985, σ. 103-139], Στήν
παράδοση αύτή εντάσσονται καί οί άναφορές τής παρούσας μαγικής συνταγής σέ
γεγονότα τής ζωής τοΰ Χριστοΰ, πού άποτελοΰν σημαντικούς σταθμούς τοΰ έτήσι-
ου έορτολογικοΰ κύκλου.

125. Όπως καί παραπάνω άναφέρθηκε, σέ μαγικές τελετές συχνά χρησιμο-
ποιοΰνται χριστιανικές προσευχές, οί όποιες, κατά τήν λαϊκή αντίληψη, άποτελοΰν
άναπόσπαστο τμήμα τής μαγικής πράξης [βλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα...,
δ.π., σ. 165], Μάλιστα, τό «Πάτερ Ημών» κατέχει τήν πρώτη θέση άνάμεσα στις
προσευχές αύτές, τόσο στόν ελληνικό, δσο καί σέ άλλους λαούς [πρβλ. Fr. Boehm,
«Hydromantie», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 4 (1931-1932), στ. 561].

126. Ol μαγικές έπωδοί πού παρατίθενται έδώ έχουν, σέ λέξεις ή εκφράσεις,
κοινά στοιχεία μέ πολλές προσευχές ή ψαλμούς, πού χρησιμοποιοΰνται καί στήν
χριστιανική λατρεία. Θυμίζω έδώ ότι οί σχέσεις άνάμεσα στις μαγικές φόρμουλες
καί τις προσευχές έχουν ήδη επισημανθεί καί μελετηθεί στή σχετική βιβλιογραφία
μέ τή μορφή φράσεων άπό προσευχές καί εκκλησιαστικά κείμενα πού έχουν ενσω-
ματωθεί σέ μαγικές φόρμουλες ή χρησιμοποιοΰνται σέ ξόρκια καί έπωδές [πρβλ. F.
Graf, «Prayer in Magical and Religious Ritual», στό C. A. Faraone - D. Obbink (έκδ.),
Magika Hiera. Ancient Magic and Religion. New York - Oxford 1991, σ. 188-213. Δ. Ί.
Κυρτάτας, «Τό πρόβλημα...», δ.π., σ. 125. P. Brown, «Sorcery, Demons and the Rise of
Christianity: From Late Antiquity into the Middle Ages», στό Religion and Society in the
Age of Saint Augustin. London 1972, σ. 119-146].

127. Οί άγγελοι, όπως καί οί δαίμονες, θεωροΰνται προικισμένοι μέ μαγικά καί
μαντικά χαρίσματα, γι' αυτό καί ό μάγος τούς επικαλείται έδώ, ώστε νά τόν βοηθή-
σουν [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Μία άνέκδοτη συνταγή...», δ.π., σ. 134. Α. Backhaus,
«Ohnmact und Macht...», δ.π., σ. 22], Κάποτε μάλιστα άναφέρεται ότι είναι οί άγγε-
λοι πού άνακοινώνουν τις θείες άποφάσεις στούς δαίμονες, ώστε έκεΐνοι νά φαίνε-
ται οτι έχουν τό μαντικό χάρισμα στά μάτια τών άνθρώπων [C. Ch. McCown, The
Testament of Solomon. Leipzig 1922, σ. 62. G. Salzberger, Die Salomosage..., δ.π., σ. 74,
94. C. D. G. Müller, «Geister...», δ.π., στ. 770. R. Götz (έκδ. G. Schwaiger), «Der
Dämonenpakt bei Augustinus, Teufelsglaube und Hexenprozesse», Beck'sche Reihe 337
(1987), σ. 74-80]. Στις αντιλήψεις αύτές στηρίζεται καί ή έπίκληση τών άγγέλων έδώ.

128. Παρόμοια μαγικά εισαγωγικά έγχειρίδια, μέ έκτενεϊς μάλιστα περιγραφές καί
διαπραγματεύσεις, ύπάρχουν συχνά σέ χειρόγραφα, ή έχουν πάρει καί έντυπη μορφή,
ιδίως στήν Δυτική καί Κεντρική Εύρώπη [πρβλ. P. Zambelli, «Il problema délia Magia
Naturale nel Rinascimento», Rivista Critica di Storia délia Filosofia 28 (1973), σ. 272-274, μέ
τή σχετική βιβλιογραφία], 'Αλλά καί στήν Ανατολή ύπάρχουν παρόμοια έγχειρίδια,
άραβικής, περσικής καί οθωμανικής προέλευσης, τμήματα τών οποίων έχουν περάσει
σέ ορισμένα σημεία τοΰ χειρογράφου μας. Άλλωστε, όπως γράψαμε καί στήν εισαγω-
γή, άντίστοιχες συλλογές μαγικών κειμένων έχουμε ήδη στήν ύστερη άρχαιότητα, με-
ρικές άπό τις όποιες έχουν συγκεντρωθεί στούς σωζόμενους μαγικούς παπύρους. Γι'
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αύτό καί ή παράδοση αύτών τών μαγικών εγχειριδίων είναι παλιά καί πλούσια.

129. Γιά τή χάραξη, τή λειτουργικότητα καί τή μαγική δύναμη τών κύκλων, πού
προστάτευαν τόν μάγο άπό κακοποιές επιδράσεις τών πνευμάτων πού καλούσε,
άρκετά ήδη έχουν γραφεί σέ προηγούμενα σχόλια. Στις σολομωνικές συνήθως άπο-
καλειται «κύκλος τής τέχνης» [Α. Delatte, δ.π., σ. 21-23]. Ανάλογες περιγραφές μ'
αύτήν πού υπάρχει έδώ άπαντοΰν σέ εύρωπαϊκή πραγματεία γιά τόν "άγιο κύκλο"
(der heiligen Kreis), πού ό μάγος τόν καθαγιάζει στό όνομα τοϋ Θεοΰ πριν μπει μέ-
σα, δπως ακριβώς έδώ τόν ένισχύει μαγικά μέ τήν άναγραφή ονομάτων προστατών
άγγέλων [J. Scheible (έκδ.). Das Kloster. Weltlich und geistlich. Meistaus der älteren Volks-
Wunder, Curiositäten-, und vorzugsweise Komischen Literatur 5. Stuttgart 1847, σ. 1062
κ.έξ. Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 84-85]. Οί οδηγίες πού δίνονται έδώ άκολουθοΰν
μάλλον τήν χειρόγραφη μαγική παράδοση, παρά τήν παράδοση τής λαϊκής - παρα-
δοσιακής μαγείας, δπου συνήθως οί μαγικοί κύκλοι χαράζονται χωρίς ιδιαίτερες τε-
λετουργικές λεπτομέρειες.

130. Ή πεντάλφα άποτελεΐ άποτρόπαιο καί μαγικό σχήμα μέ ευρύτατη χρήση
σέ μαγικές πράξεις καί τελετές [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 30, 34, 41, 98,100,101,175,
187 καί σ. 100 γιά τό πεντάγραμμο], Σέ πολλές πράξεις παραδοσιακής μαγείας μέ-
σα στόν προστατευτικό μαγικό κύκλο, ή έξω άπ' αύτόν, ό μάγος χαράζει πεντάλφες,
ώς προστατευτικό μέσο τοΰ ίδιου [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 164],
άφοΰ τό σχήμα αύτό είχε μαγική σημασία ήδη άπό τήν ύστερη άρχαιότητα [Th.
Hopfner, «Χαρακτήρες», Real-Encyclopaedie Suppl. 4 (1924), στ. 1183], τήν οποία δια-
τήρησε καί σέ δλη τήν περίοδο τοΰ μεσαίωνα, σύμφωνα μέ τό ποικίλο σχετικό ύλικό
τών διαφόρων πηγών [G. Salzberger, Die Salomosage..., δ.π., σ. 95. G. C. Horst,
Zauberbibliothek..., δ.π. 2. Mainz 1822, o. 80. Ν. Γ. Πολίτης, «Επιστολή περί πεντάλ-
φας», Λαογραφικά Σύμμεικτα 3. Αθήναι 1931, σ. 179-183]. Ή πεντάλφα είναι γνω-
στή καί ώς πεντάγραμμο, vilinska noga (Κροατία) καί μέ άλλες κατά τόπους ονομα-
σίες [βλ. VI. Bazala, «Über das Pentagramm in Kroatien», Antaios 1 (1960), σ. 344-355
καί Η. Biedermann, Handlexikon..., δ.π. 2, σ. 340], έχει δμως σταθερή παρουσία σέ μα-
γικά έθιμα καί τελετουργίες διαφόρων λαών καί περιοχών.

131. Οί σταυροί χαράζονται μέσα στόν μαγικό κύκλο, μαζί μέ τις πεντάλφες, ώς
άποτροπαϊκά καί φυλακτικά τοΰ μάγου σύμβολα [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 34,41,98,
101,187], Ό σταυρός, δπως είναι γνωστό, θεωρείται γιά τόν χριστιανισμό άποτρό-
παιο τών δαιμόνων [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 166-167] καί φυλα-
κτικό τών χριστιανών άπέναντι σέ κάθε κακό [C. D. G. Müller, «Geister», δ.π., στ. 786
καί Jacoby, «Kreuz», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 5 (1932-1933), στ. 478].
Γιά τούς λόγους αύτούς χρησιμοποιούνται οί σταυροί καί έδώ.

132. Ή έκλογή τής σωστής καί κατάλληλης ώρας γιά τήν έπιτέλεση μίας μα-
γικής τελετουργίας άποτελεΐ προϋπόθεση γιά τήν έπιτυχία τών μαγικών πράξεων
στή «θεουργία», τήν μαγεία δηλαδή μέ τή βοήθεια καλών πνευμάτων καί άγγέλων,
τή γνωστή καί ώς «λευκή μαγεία» [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Μαγεία..., δ.π., σ. 15. Ό ίδιος,
Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 131-132 καί 136-137 σημ. 34-44], Γι' αύτό καί άνάλογες οδη-
γίες δίνονται συχνά σέ σολομωνικές [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 460 καί 601] καί
άφοροϋν τήν τέλεση μαγικών καί μαντικών πράξεων [Th. Hopfner, δ.π. 1, σ. 232].
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Πρόκειται γιά αντιλήψεις γνωστές τόσο στόν έλληνικό, όσο καί σέ άλλους λαούς. Τό
Ïôlo ισχύει καί γιά τις ώρες τής νύχτας, άφοΰ γενικά θεωρείται ότι τό φώς τής ήμέ-
ρας δέν είναι εύνοϊκό γιά τήν μαγεία, σέ άντίθεση μέ τό σκοτάδι [S. Eitrem, Orakel
und Mysterien am Ausgang der Antike. Zürich 1947, σ. 18].

133. Τά ονόματα τών πνευμάτων πού άκολουθοΰν δείχνουν τις άντιλήψεις γιά
τις έποχές καί τις ώρες πού είναι κατάλληλες γιά τό άνακάλημα κάθε πνεύματος,
ώστε νά ένισχυθεί ή δύναμη τής κάθε μαγικής πράξης, δπως καί παραπάνω άνα-
φέρθηκε. Είναι άλλωστε παλαιά και πάγια ή άποψη δτι κάθε μαγική πράξη γιά νά
έπιτύχει πρέπει νά έκμεταλλευθει τήν ώρα καί τό πνεΰμα πού ύπερισχύει καί κυρι-
εύει τήν ώρα έκείνη. Έτσι, στά κάθε είδους μαγικά έγχειρίδια συναντοΰμε πολλές
άνάλογες συνταγές καί συσχετίσεις, πρός ύποβοήθηση τών μάγων, πού μπορούσαν
νά επιτύχουν μόνο δταν γνώριζαν ποιά ώρα καί μέ έπίκληση ποιου πνεύματος θά
ολοκλήρωναν τήν τελετή τους.

134. Ό καθαγιασμός τοΰ κύκλου μαρτυρεΐται σέ διάφορες μαγικές πράξεις καί
τελετές [βλ. J. Faust, Magia naturalis. Sämtliche magische Werke. Wiesbaden 19852, σ. 108
κ.έξ.], κατά τις όποιες μέ ειδικές εύχές ό κύκλος έξορκίζεταί [J. Faust, δ.π., σ. 413],
δπως συμβαίνει καί έδώ. Ή χρήση άγιασμοΰ είναι κοινή σέ διάφορες μαγικές καί
άποτρεπτικές τελετές, τόσο τοΰ έλληνικοΰ, οσο καί άλλων λαών [βλ. Ad. Franz, Die
Kirchlichen..., δ.π., ο. 226 κ.έξ. Η. Pfannenschmid, Das Weihwasser..., δ.π., σ. 173] καί μάς
δείχνει, γιά μία άκόμη φορά, τή στενή σχέση μαγείας καί θρησκείας στή λαϊκή συ-
νείδηση, λόγω τής όποιας χριστιανικά σύμβολα και κληρικοί χρησιμοποιοΰνται καί
συμμετέχουν συχνά σέ μαγικές τελετές.

135. Γιά τά θυμιάματα καί τόν ρόλο τους στις μαγικές τελετές, ώς έπιθύματα
άλλά καί ώς άποτροπαϊκά στοιχεία, έχει γίνει λόγος προηγουμένως. 'Άς σημειωθεί
έδώ δτι έξαγιασμός καί καθοσίωση τοΰ θυμιάματος μαρτυρεΐται σέ διάφορες σο-
λομωνικές [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 49, 8], άφοΰ ό ιερέας προσφέρει θυμίαμα
γιά νά τιμήσει τόν Θεό, ένώ ό μάγος τό προσφέρει γιά νά προσελκύσει τις δαιμο-
νικές δυνάμεις [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 223 καί Ang. Μ. Kropp,
Ausgewählte Koptische Zaubertexte 3. Bruxelles 1930, σ. 155]. Άλλωστε, καί ό ιερέας
εύλογεϊ τό θυμίαμα πριν θυμιάσει, στις λειτουργίες καί στις άκολουθίες τής χρι-
στιανικής 'Εκκλησίας.

136. Τά χρησιμοποιούμενα άντικείμενα πρέπει νά είναι καινούργια καί άμετα-
χείριστα, σύμφωνα μέ έναν δρο γνωστό άπό διάφορες μαγικές συνταγές [Α. Delatte,
Anecdota..., δ.π., ο. 18 καί Α. Vassiliev, δ.π., ο. 342], Πρόκειται γιά απόρροια τοΰ όρου
τής καθαρότητας, ό όποιος γενικά ισχύει στή μαγεία [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακά-
λημα..., δ.π., σ. 217].

137. Ή χρήση ιερατικής στολής σέ μαγικές πράξεις άποτελεΐ συνέχεια τών σχέ-
σεων μαγείας καί έπίσημης θρησκείας, γιά τις όποιες έγινε λόγος παραπάνω- άς ση-
μειωθεί δτι άνάλογες χρήσεις ύπάρχουν συχνά σέ μαγικές πράξεις τών βυζαντινών
χρόνων [πρβλ., γιά τό θέμα γενικότερα, Σπ. Τρωϊάνος, «Ή μαγεία στά βυζαντινά νο-
μικά κείμενα», Πρακτικά Α' Διεθνούς Συμποσίου «Ή καθημερινή ζωή στό Βυζά-
ντιο. Τομές και συνέχειες στήν ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση». Αθήνα 1989,
σ. 549-572. Ό ίδιος, «Ή θέση τών μάγων στή βυζαντινή κοινωνία», στό Χρ. Μαλτέ-
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ζου (έπιμ.), Οί περιθωριακοί στό Βυζάντιο. 'Αθήνα 1993, σ. 271-295].

138. Ή στολή άπό λινό ύφασμα ήταν άπαραίτητο έφόδιο καί γιά τούς αίγύπτι-
ους ίερεις, καί τήν φορούσαν όταν ιερουργοΰσαν [Th. Hopfner, δ.π. 1, σ. 239. Th.
Wächter, Reinheitsvorschriften..., δ.π., σ. 20], Τήν οδηγία αύτή άκολουθοϋν συχνά καί
οί μάγοι [Agrippa von Nettesheim, δ.π. 4, σ. 119], όπως φαίνεται άπό διάφορες σολο-
μωνικές [Α. Delattc, Anecdota..., δ.π., σ. 32, 425] άλλά καί άπό άνάλογες πράξεις τής
παραδοσιακής μαγείας [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 73-74].

139. Τό ξίφος, ήδη άπό τήν άρχαιότητα, ήταν άποτρόπαιο καί φυλακτήριο σύμ-
βολο [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 87-88], άφοΰ ήταν κατασκευασμένο άπό σίδηρο, πού
άσκοϋσε άποτρεπτική δύναμη στά βλαπτικά πνεύματα. Τό γνωστό μας «μαυρομά-
νικο μαχαίρι» τής μαγείας πιθανότατα έλκει τήν καταγωγή του άπό τό παλαιό αύτό
μαγικό ξίφος [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 136-164, καί Haberlandt,
«Messer», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 6 (1934-1935), στ. 189], Σύμφω-
να μέ γνωστή λαϊκή άντίληψη οί νεκροί καί οί δαίμονες φοβούνται τό ξίφος, τό μα-
χαίρι καί γενικότερα τό σίδερο [πρβλ. Ν. Γ. Πολίτης, «Έν κεφάλαιον νομοκάνονος
περί γοητειών, μαντειών καί δεισιδαιμονιών», Λαογραφία 3 (1911), σ. 387], γι' αύτό
καί ό μάγος τό χρησιμοποιεί γιά νά προφυλαχθεί έναντι τών δαιμονικών όντων πού
καλεί, γιά νά συνεργήσουν στις πράξεις του [βλ. καί Άννα Παπαμιχαήλ, «Χρήσις
τών μετάλλων είς μαγικάς καί άλλας ένεργείας είς τόν κοινωνικόν βίον τοΰ λαοΰ»,
Έπετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 15-16 (1962-1963), σ. 64-66],

140. Ή λειτουργία τοΰ Αγίου Πνεύματος ήταν άπόκρυφη λειτουργία, πού τή
χρησιμοποιοΰσαν στήν μαγεία, καί τήν οποία άρνοΰνταν μέν νά διαβάσουν πολλοί
ιερείς, διάβαζαν όμως μερικοί μοναχοί [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ.
160 καί σημ. 86. Ad. Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart. Berlin 19003,
σ. 484]. 'Ιδιαίτερα οί καπουτσίνοι μοναχοί είχαν τή φήμη ότι άσκοΰσαν αύτοΰ τοΰ
είδους τή μαγεία [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή Μαγεία..., δ.π., σ. 45], 'Επρόκειτο γιά ένα
είδος άπομίμησης τής χριστιανικής λειτουργίας, μέ πολλά άντίστροφα στοιχεία, πού
άκριβώς λόγω αύτής τής άντιστροφής θεωρείται ότι άπευθύνεται στόν άντίστροφο
τοΰ θεϊκοΰ, στόν δαιμονικό κόσμο. Παρόμοια άλλωστε άντεστραμμένα θρησκευ-
τικά στοιχεία άπαντοΰν συχνά σέ δαιμονικές έπωδές καί τελετές, στό πλαίσιο τών
σχέσεων θρησκείας καί μαγείας, γιά τις όποιες έγινε λόγος καί παραπάνω.

141. Έδώ έχουμε τό στοιχείο τοΰ έξαναγκασμοΰ δσων πνευμάτων δέν θέλουν
νά συνεργήσουν στήν τελούμενη μαγική πράξη [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., ο. 43,138,149,
172, 175], ό όποιος μπορεί νά γίνεται μέ μαγικό χορό, μέ κινήσεις τών χεριών, μέ
άκατανόητα λόγια, μέ χτυπήματα άπό ραβδί ή μαστίγιο, μέ χτυπήματα τών πα-
λαμών, μέ χρήση τοΰ ονόματος τών δαιμόνων ή μέ μαγικά βιβλία. Στήν επωδή πού
άκολουθεΐ χρησιμοποιούνται κυρίως τά ονόματα τών δαιμόνων, σύμφωνα μέ όσα
άναφέρθηκαν παραπάνω γιά τήν μαγική σημασία καί χρήση τοΰ ονόματος, τό
όποιο άν γνωρίζει κάποιος μπορεί νά ύποτάξει τό άντίστοιχο πνεΰμα. Χρησιμο-
ποιούνται έπίσης άκατανόητα γλωσσικά στοιχεία [πρβλ. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π.,
σ. 418 καί Α. Abt, Die Apologie..., δ.π., σ. 226, καθώς καί Das Grimoire Armadel (Eine
Ubersetzung und Edition des alten Manuskriptes aus der Bibliothèque d Arsenal, Paris von S.
L. Macgregor Mathers, neu bearb. und Kommentiert von Marcus M. Jungkurth). Berlin 1985,
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σ. 15: Άδωναΐ, τετράγραμμον κ.λπ.], άφοΰ πιστεύεται οτι οί έπωδές μπορούν νά
αναγκάσουν τούς δαίμονες νά συνεργαστούν μέ τόν μάγο [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό
άνακάλημα..., δ.π., σ. 139]. Στόν έξαναγκασμό αύτό άποσκοποϋν καί τά διάφορα
γνωστά, έλληνικά καί ξένα μαγικά βιβλία (Σολομωνικές, Sechstes und Siebentes Buch
Mosis κ.λπ.) [πρβλ. I. Schock, Hexenglaube in der Gegenwart. Tübingen 1978, σ. 102 κ.έξ.,
183],

142. 'Ανάλογες έπωδές καί διατυπώσεις ύπάρχουν σέ όλα σχεδόν τά μαγικά βι-
βλία διαφόρων λαών, τά όποια χρησιμοποιοΰνται συχνά σέ μαγικές πράξεις· πρό-
κειται δηλαδή γιά προσπάθεια τελετουργικοϋ καταναγκασμοΰ πνευμάτων καί δαι-
μονικών όντων, ώστε νά συμμαχήσουν μέ τόν μάγο, διαθέτοντάς του τήν δύναμή
τους. Στήν ιδέα άλλωστε αύτή στηρίζεται ή έπίκληση δαιμόνων στήν μαγεία δλων
τών λαών καί όλων τών έποχών, δπως άποτυπώνεται στά διάφορα, κατά λαούς, μα-
γικά έγχειρίδια καί ξόρκια [πρβλ., ένδεικτικά, I. Schock, «Hexen heute. Traditioneller
Hexenglaube und aktuelle Hexenwelle», Hexenwelten (hrgs. von Richard van Dülmen).
Frankfurt 1987, σ. 297. J. Schwebe, Volksglaube..., δ.π., σ. 152. Ad. Spamer, Romanus-
büchlein. Historisch - philologischer Kommentar zu einem deutschen Zauberbuch. Berlin
1958, σ. 13 κ.έξ. Η. Auhofer, «Der Hexenwahn in der Gegenwart», στό W. Bitter (έκδ.),
Massenwahn in Geschichte und Gegenwart. Stuttgart 1965, σ. 241-245], Στό Ιδιο άποτέλε-
σμα άποσκοπεΐ καί ή έπωδή πού άκολουθεΐ, μέ τή μορφή προσευχής προς τό Θεό
γιά νά έξαναγκάσει τά «άπειθή πνεύματα» νά συνεργήσουν στήν τελούμενη μαγική
πράξη.

143. Ή άπαίτηση τοΰ μάγου νά μήν τόν βλάψουν τά δαιμονικά όντα πού έμφα-
νίζονται μπροστά του κατά τή διάρκεια τής μαγικής πράξης άπαντα συχνά σέ άνά-
λογες μαγικές έπωδές καί σολομωνικές [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., ο. 27, 28], Οί
εξορκισμοί πού διαβάζονται έχουν τήν έννοια προληπτικών μέτρων γιά νά μήν
ύποστεί ζημιά ό μάγος καί οί βοηθοί του [Agrippa von Nettesheim, Magische Werke 4.
Berlin 1921, σ. 123,125,126-127],

144. Οί φυσικοί ήχοι, άλλά καί οί ήχοι τών μουσικών οργάνων,
χρησιμοποιοΰνται άπό παλιά σέ μαγικές πράξεις [Fr. Pfister, «Kultus», δ.π., στ. 2153.
Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 131], καί ό ήχος τους θεωρείται άποτελεσματικός γιά τήν
προσέλκυση δαιμονικών όντων [Κ. Goldammer, Die Formenwelt des Religiösen.
Stuttgart 1960, σ. 268]. Γι' αύτό καί οί μάγισσες καί οί μάγοι εικονίζονται νά παίζουν
ντέφια καί άλλα μουσικά όργανα [W. G. Soldan - Η. Heppe, Hexenprozesse..., δ.π. 1,
σ. 284], Συνεκδοχικά, καί τά πνεύματα θεωρείται ότι έμφανίζονται ύπό τούς ήχους
μουσικής.

145. Θηριόμορφες έμφανίσεις πνευμάτων καί θεών μαρτυροΰνται ήδη σέ
άρχαΐες πηγές, ιδίως γιά τόν Μίθρα καί τούς συνοδούς του [ΑΙ. Dieterich, Eine
Mithrasliturgie..., δ.π., σ. 12,14. Γιά τις θηριόμορφες έμφανίσεις άρχαίων θεών βλ. Μ.
W. de Visser, Die nicht menschengestaltigen Götter der Griechen. Leiden 1903], Ό μάγος,
στερεότυπα, άπαιτει νά τοΰ έμφανιστοΰν μέ άνθρώπινί] μορφή καί νά μήν βλάψουν
ούτε τόν ϊδιο, ούτε τόν μαθητή του [Α. Del alte, Anecdota..., δ.π., σ. 36, στ. 24 κ.έξ.],
κάτι πού βεβαίως επαναλαμβάνεται καί έδώ.

146. Σύμφωνα μέ τις σολομωνικές οί δαίμονες έρχονται όλοι μαζί, ώς "φουσά-
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το" καί ό μάγος προσπαθεί νά ξεχωρίσει τόν άρχηγό τους [Α. Delatte, Anecdota...,
δ.π., ο. 29,36,428. Fr. Pfister, «Epiphanie», Real-Encyclopaedie, Suppl. 4 (1924), στ. 314-
315], ώστε νά τόν χρησιμοποιήσει γιά τούς μαγικούς σκοπούς του.

147. Ή απόλυση τών πνευμάτων γίνεται επίσης τελετουργικά, όπως καί παρα-
πάνω σποραδικά άναφέρθηκε. Ή άπόλυση έδώ γίνεται μέ καλό καί ευγενικό τρό-
πο [Th. Hopfner, δ.π. 1, σ. 878. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 36, 432], ώστε τά πνεύ-
ματα νά μήν βλάψουν τόν μάγο καί τόν μαθητή του καί μετά τήν ολοκλήρωση τής
τελετουργίας. Ωστόσο, ύπάρχουν διάφοροι τρόποι απόλυσης, όχι πάντοτε ειρηνι-
κοί [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., ο. 172-184], κατά τούς οποίους άναπτύσσεται διαμάχη
άνάμεσα στό μάγο καί τά πνεύματα, πού συχνά καταλήγει σέ σωματικές βλάβες τοΰ
πρώτου.

148. Σύμφωνα μέ πληροφορίες πού διασώζονται σέ έλληνικούς μαγικούς πα-
πύρους, οί μυστικές εύχές έκφωνοΰνται σέ συγκεκριμένους ήχους, άπό τούς οποί-
ους ό δωδέκατος χαρακτηρίζεται "[ά]νεμοποιός" [PGM2, σ. 34 καί R. Reitzenstein,
Poimandres. Studien zur griechisch - ägyptischen und frühchristlichen Literatur. Darmstadt
1966, σ. 262], ένώ κάθε μυστικό φωνήεν πρέπει νά εκφωνηθεί σέ σχέση μέ κάποιον
άνεμο [PGM2, σ. 124], Στις άντιλήψεις αύτές στηρίζεται πιθανότατα ή άναφορά σέ
άνέμους πού σχολιάζεται έδώ.

149. Ό άρχάγγελος Μιχαήλ άναφέρεται συχνά σέ έπωδές καί μαγικά κείμενα,
κυρίως ώς διώκτης δαιμόνων [Στ. Ήμελλος, «Εξορκισμοί τής Γελλοΰς έκ χειρο-
γράφων έξ Αμοργοΰ», Έπετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 17 (1964), σ. 40-51. Μ. Γ.
Βαρβούνης, Λαογραφικά δοκίμια..., δ.π., ο. 419], κυρίως δέ τής Γελλοΰς [D. Β.
Oekonomides, «Yello dans les traditions des peuples hellénique et Roumain», Λαογρα-
φία 22 (1965). IV International Congress for Folk - Narrative Research in Athens, σ. 328-
334], Ώς διώκτης δαιμόνων άναφέρεται καί έδώ, άφοΰ κατά τήν λαϊκή άντίληψη σέ
κάθε κακό πνεΰμα άντιστοιχεΐ ένα άντίπαλό του καλό- γενικότερα, άπηχεΐται έδώ
ό δυϊσμός πού χαρακτηρίζει καί προσδιορίζει τή λαϊκή μεταφυσική σκέψη, μέ τά
ζεύγη αύτά άντιθέτων καί άντιπάλων πνευμάτων, στά όποια κυριαρχούν μορφές
δαιμόνων καί άγγέλων, δπως αυτή τοΰ άρχαγγέλου Μιχαήλ. Στις δυϊστικές απόψεις
στηρίζεται έπίσης μεγάλο μέρος τής μαγικής πράξης καί πρακτικής, όχι μόνο στόν
έλληνικό λαό, άλλά πανανθρώπινα.

150. Οί άρρώστιες συχνά άντιμετωπίζονται μέ μαγικό τρόπο, μέ έπωδές καί μέ
τή συνέργεια πνευμάτων [Ν. Γ. Πολίτης, «Αί άσθένειαι κατά τούς μύθους τοΰ έλλη-
νικοΰ λαοΰ», Λαογραφικά Σύμμεικτα 3. Έν Αθήναις 1931, σ. 64-100 καί Αγλ. Μπί-
μπη-Παπασπυροπούλου, Παραδοσιακή ιατρική στήν Πελοπόννησο. Αθήνα 1985,
σ. 368-369, 412-415], Οί άντιλήψεις αύτές άπηχοΰνται καί στήν άναφορά σέ άσθέ-
νειες πού γίνεται έδώ [βλ. Κύπρ. Χρυσάνθης, Δημώδης ιατρική τής Κύπρου. Σύμ-
μεικτα. Λευκωσία 1988, σ. 60-71 καί 151-158].

151. Χρησιμοποιούνται έδώ φράσεις άπό έκκλησιαστικά κείμενα καί ψαλμούς,
δπως συχνά συμβαίνει σέ μαγικά κείμενα [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π.,
σ. 141. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., ο. 52,468], ώς μαγικά μέσα άναγκασμοΰ τών πνευ-
μάτων πού άνακαλοΰνται, άλλά καί ώς άποτρόπαια - φυλακτικά τοΰ μάγου καί τών
συνεργών ή βοηθών του.
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152. Τά ανακαλούμενα πνεύματα συχνά έμφανίζονται ώς σκιές ή ίσκιοι,, οπως
περίπου περιγράφεται έδώ, δταν κληθούν άπό τόν μάγο [πρβλ. Δ. Σ. Μπενέκος,
δ.π., σ. 94. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 255], 'Άλλωστε, ό έλληνικός
λαός συχνά περιγράφει ώς σκιές τά στοιχειά καί τά φαντάσματα [Κ. Δ. Τσαγγαλάς,
«Ό Διγενής βοσκός...», δ.π., σ. 223], δπως καί παραπάνω άναφέρθηκε.

153. Συχνά οί έμφανιζόμενοι δαίμονες περιγράφονται ώς τέρατα, τρικέφαλα ή
ζωόμορφα, πού βγάζουν φλόγες άπό τό στόμα καί έχουν όψη φοβερή καί τρομα-
κτική [πρβλ. Η. Schade, Dämonen und Monstren. Gestaltung des Bösen in der Kunst des
frühen Mittelalters. Regensburg 1962. K. Seligmann, Magie..., δ.π., σ. 29, 183, 184. Chr.
Thomasius, Vom Laster der Zauberei. München 1986, σ. 51]. Άνάλογες είναι οί περι-
γραφές πού δίνονται έδώ, σύμφωνες μέ τήν μαγική παράδοση.

154. Ανάλογο θυμίαμα άναφέρεται καί σέ άλλες μαγικές συνταγές [Α. Delatte,
«Le traité des plantes planétaires...», δ.π., σ. 175], γιά τήν προσέλκυση τών πνευμάτων,
άφοΰ κάθε πνεϋμα, σέ συνάρτηση μέ τή χρονική στιγμή καί τήν άστρολογική συ-
γκυρία πού τό καλούν, χρειάζεται τό άνάλογο θυμίαμα γιά νά άνταποκριθεΐ στό
κάλεσμά του. Γι' αύτό καί στις μαγικές συνταγές του κώδικά μας συναντοΰμε συχνά
μακροσκελείς τέτοιες άντιστοιχίες, πού άποτελοΰν πρακτικές οδηγίες ώστε ό μάγος
νά έκμεταλλευθει τις συνθήκες καί νά μήν άποτύχει στις τελετουργίες πού σχεδιά-
ζει. "Ωρα, πλανήτης, ήμέρα, πνεϋμα καί θυμίαμα δένονται μεταξύ τους μέ ισχυρές
σχέσεις άλληλεξάρτησης, καί αύτό άπηχεΐται σέ δλες τις μαγικές συνταγές τοΰ κώ-
δικά μας.

155. Ταυρόμορφοι δαίμονες αναφέρονται σχυνά στις πηγές μας γιά νά περι-
γράφουν δαιμονικά πνεύματα πού έμφανίζονται σέ άνθρώπους [Κ. Seligmann,
Magie..., δ.π., σ. 29. Η. Schade, Dämonen und Monstren..., δ.π., σ. 21], άντίληψη πού
οδηγεί στήν ταυρόμορφη παράσταση θεών, δπως ό Μίθρας, ήδη άπό τά άρχαία
χρόνια.

156. Ή μαστίχα χρησιμοποιείται συχνά σέ μαγικές συνταγές καί γιατροσόφια,
στήν έλληνική παραδοσιακή μαγεία καί θεραπευτική [βλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Ένας
άνέκδοτος...», δ.π., άρ. 26,28,85,129], Πρόκειται γιά φαρμακευτική καί άρτυματική
ούσία [βλ. Διοσκουρίδης, Περί νλης Ιατρικής 1,70,3, σ. 67,8 κ.έξ. (έκδ. Μ. Wellmann.
Berolini 1958)], πού προέρχεται άπό τήν χιακή ή μαστιχοφόρο σχίνο (Pistacia
Lentiscus Chia ή latifolia) [βλ. Π. Γεννάδιος, δ.π., ο. 783-784], στήν όποια άποδίδονται
'ιδιαίτερες ιδιότητες γιά τή θεραπεία στομαχικών νοσημάτων [βλ. Διοσκουρίδης,
Περί άπλών φαρμάκων II, 6, σ. 244, 12-14 (έκδ. Μ. Wellmann. Berolini 1958)]. Άπό
τήν παραδοσιακή θεραπευτική έχει περάσει, ώς άρωματικό θυμίαμα, τόσο στις
έκκλησιασακές τελετές, δσο καί στις μαγικές πράξεις, δπως φαίνεται έδώ.

157. Ή άλλαγή τής ούσίας τών σωμάτων άποτελοΰσε βασική έπιδίωξη τοΰ κλά-
δου τών άλχημιστών, οί ρίζες τών δοξασιών τών όποιων βρίσκονται ήδη στήν μα-
γεία τής άρχαιότητας καί οί όποιοι συνήθως έπιδίωκαν τήν μετατροπή άγενών με-
τάλλων σέ ευγενή, ιδίως δέ σέ χρυσό, ώστε νά πλουτίσουν. Άπό τήν άλχημιστική
άλλωστε παράδοση προήλθε έν μέρει καί ή έπιστημονική χημεία τών νεώτερων χρό-
νων [πρβλ. D. Bain, «Μελανΐτις γή, an unnoticed Greek name for Egypt: New evidence
for the origins and etymology of alchemy?», στό The world of ancient magic..., δ.π., σ. 217-
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219. P. Kingsley, Ancient philosophy, mystery and magic. Empedocles and Pythagorean
tradition. Oxford 1995, σ. 344 άρ. 25], Τόσο στήν άρχαιότητα όσο καί έδώ, οί άλχημι-
στικές αύτές δοξασίες συνδέονται μέ τήν έπίκληση τοϋ ονόματος τοΰ Τρισμέγιστου
Έρμή, ό όποιος ήταν προτάτης καί συνεργός δσων προσπαθοΰσαν νά άποκαλύ-
ψουν τά μυστήρια τής φύσης καί τής ούσίας τών σωμάτων, άλλά καί όσων άσχο-
λοΰνταν μέ τούς συνδυασμούς τών ουσιών μέ σκοπό τήν παρασκευή φαρμάκων,
μύρων καί άλλων μαγικών ή θεραπευτικών παρασκευασμάτων [βλ., ένδεικτικά, Η.
Jackson, «Κόρη Κόσμου: Isis, pupil of the eye of the world», Chronique d'Egypte 61
(1986), σ. 117 άρ. 3],

158. Οί δαίμονες πού άνακαλοϋνται περιγράφονται ώς ομάδα οπλισμένων
στρατιωτών, μέ έπικεφαλής τόν άρχηγό τους, καί σέ άλλες σολομωνικές [Α. Delatte,
Anecdota..., δ.π., σ. 36,13 καί 38, 3. Επίσης βλ. καί σ. 29, 7 καί 430, 23 οπου άνάλο-
γες μαρτυρίες. Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 159-160], όπως έπίσης καί στήν έλληνική
λαϊκή δαιμονολογική παράδοση ορισμένων περιοχών [γιά τις μορφές τών δαιμόνων
βλ. Ch. Stewart, Demons and the Devil. Moral imagination in modern Greek culture.
Princeton University Press 1991, σ. 144,151,156 καί 276 σημ. 28].

159. Δαίμονες καί έξωτικά συχνά εμφανίζονται ώς σκύλοι [Ch. Stewart, δ.π., σ.
187-188. Πρβλ. G. Eckert - Ρ. Ε. Formozis, Geister- und Dämonenglaube im Pontus.
Thessaloniki 1943, σ. 6], μία λαϊκή αντίληψη πού ένσωματώνεται έδώ καί στις μα-
γικές οδηγίες τοϋ χειρογράφου μας.

160. Ό κρόκος άναφέρεται καί χρησιμοποιείται συχνά σέ μαγικές συνταγές [Α.
Delatte, «Un nouveau...», δ.π., σ. 313], δπως καί παραπάνω άναφέραμε.

161. Σέ έξορκισμούς δαιμόνων χρησιμοποιοΰνται συχνά διάφορα ονόματα τοΰ
θεοΰ μέ προέλευση άπό τήν έβραϊκή παράδοση καί τήν Παλαιά Διαθήκη [βλ. Ch.
Stewart, δ.π., σ. 214], δπως καί έδώ τό Αδωναΐ [πρβλ. L. Delatte, «Un office byzantin
d'exorcisme», Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres, Mémoires 2, 52:1. Bruxelles
1957, σ. 52], μαζί μέ τό Μεσσίας, Εμμανουήλ, Σαβαώθ κ.ά.

162. Συχνά σέ μαγικούς παπύρους οί θηριόμορφοι δαίμονες έμφανίζονται μέ
βροντές καί θορύβους [βλ. Andres, «Daimon», Real-Encyclopaedie, Suppl. 3 (1918), στ.
269-270], ενα πάγιο χαρακτηριστικό τής δαιμονοφάνειας πού έπιβιώνει στήν λαϊκή
παράδοση, καί στά νεότερα χρόνια. Περιγραφές γιά άνάλογες βροντώδεις έμφανί-
σεις δαιμόνων έχουμε καί σέ πολλές νεοελληνικές λαϊκές παραδόσεις, οπου βροντές
καί άστραπές συνοδεύουν τήν έμφάνιση τής δαιμονικής μορφής, υπογραμμίζοντας
τήν ύπερφυσική τους δύναμη καί τήν μεταφυσική τους ύπόσταση.

163. Πρόκειται γιά τήν ουσία πού άναφέρεται στις σολομωνικές ώς «κόστος
ινδικός» [Α. Delatte, «Un nouveau...», δ.π., σ. 302, 8], καί ή οποία έχει μαγική χρήση.

164. Ώς γυναίκες πού χορεύουν καί προκαλοΰν τούς θεατές νά εισέλθουν στόν
χορό τους περιγράφονται, σύμφωνα μέ τή λαϊκή δαιμονολογία, οί Νεράιδες [βλ. D.
Loucatos, «Les Néréides en Grèce, êtres toujours légendaires aussi bien maritimes que
terrestres», Croyances, Récits et Pratiques de tradition. Mélanges Charles Joisten. Grenoble
1982, σ. 293-294], οί όποιες άναφέρθηκαν καί σέ προηγούμενη μαγική συνταγή τοΰ
χειρογράφου μας, άλλά μνημονεύονται καί στις λαϊκές παραδόσεις διαφόρων έλλη-
νικών περιοχών [πρβλ., ένδεικτικά, Ch. Stewart, δ.π., σ. 4-5], Παρόμοια είναι ή είκό-
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να πού δίνουν οί αρχαίες πηγές γιά τις Νηρηίδες, άνάλογες γυναικείες δαιμονικές
μορφές της άρχαιότητας.

165. 'Ονόματα δαιμόνων καί άγγέλων παρατίθενται σέ διάφορες πηγές, συχνά
κατ' άντιπαράθεση [βλ. M. Detienne, «Demoni», Enciclopedia 4: Costituzione -
Divinazione. Torino 1978, σ. 559-571], άφοΰ κάθε άγγελος έχει καί τόν άντίπαλό του
δαίμονα, σύμφωνα μέ άντιλήψεις πού έχουν τήν καταγωγή τους ήδη στά βυζαντινά
χρόνια [πρβλ. R. Greenfield, Traditions of Belief in Late Byzantine Demonology.
Amsterdam 1988, σ. 45 κ.έξ.]. Οι άντιλήψεις αύτές άπηχοϋνται καί στις έκτενεΐς σχε-
τικές άναφορές πού γίνονται στό χειρόγραφο μας, άφοΰ, δπως προαναφέρθηκε, ή
γνώση τών ονομάτων όδηγει, κατά πάγια μαγική πρακτική, στή δυνατότητα χειρα-
γώγησης, έλέγχου καί χρησιμοποίησης τοΰ άντίστοιχου πνεύματος.

166. Τό Σάββατο, μαζί μέ τήν Τρίτη, θεωρείται κατάλληλη μέρα γιά μαγικές
ένέργειες καί τελετές [J. Faust, Magia naturalis..., δ.π., σ. 499], δπως καί στήν παρα-
δοσιακή λαϊκή μαγεία [Th. Hopfner, δ.π. 1, σ. 226], καθώς φαίνεται καί άπό άνάλο-
γες άναφορές σέ διάφορες σολομωνικές [Α. Delatte, «Un nouveau...», δ.π., σ. 315,10].
Τό Σάββατο είναι ιερή ημέρα άργίας γιά τούς Εβραίους, ένώ ή Τρίτη είναι άπο-
φράδα ημέρα γιά τόν έλληνικό λαό καί τις δεισιδαιμονίες του. Έτσι, πρόκειται γιά
δύο ήμέρες μέ ξεχωριστή συμβολική σηματοδότηση, πού έξηγεϊ καί τήν 'ιδιαίτερη
προτίμηση τών μάγων γιά τήν τέλεση μαγείας κατά τις μέρες αύτές.

167. Ό μόλυβδος άποτελεΐ συνηθισμένο υλικό γιά τήν έγγραφή καταδέσμων
καί μαγικών κειμένων, ιδίως κατά τήν άρχαιότητα [βλ. An. Christidis - S. Dakaris -
Ioul. Vokotopoulou, «Magic in the oracular tablets from Dodona», The world of ancient
magic..., δ.π., σ. 67], Συναφής ίσως είναι καί ή άναφορά του έδώ. Άλλά καί σέ πα-
ραδοσιακές μαντικές πράξεις χρησιμοποιείται λιωμένος μόλυβδος, πού άποτελεΐ
οιωνό άνάλογα μέ τό σχήμα πού παίρνει κατά τήν άπότομη ψύξη του. Έτσι, ό μό-
λυβδος είναι μέταλλο συνδεμένο στενά μέ τήν μαγική καί μαντική πράξη καί πρα-
κτική.

168. Μεμβράνη άπό δέρμα κατσικιοΰ, πάνω στήν οποία χαράζονται μάγια,
άναφέρεται συχνά σέ μαγικές συνταγές [Α. Delatte, «Un nouveau...», δ.π., ο. 311,30],
Τά ύπόλοιπα έφόδια τοΰ μάγου, πού μνημονεύονται έδώ, έχουν ήδη σχολιαστεί σέ
προγενέστερα σχόλια. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τις έξαγιαστικές πράξεις τοΰ μάγου, οί
όποιες περιγράφονται στή συνέχεια, μέσω τών όποιων ό μάγος προσπαθεί νά ένι-
σχύσει τή δύναμη τών άντικειμένων πού θά χρησιμοποιήσει [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Το
άνακάλημα..., δ.π., σ. 165-168], αύξάνοντας τήν άποτελεσματικότητα τής μαγικής
πράξης, άλλά καί καθιστώντας τα άποτελεσματικά φυλακτήρια άπέναντι στούς
δαίμονες, όπως συμβαίνει, σύμφωνα μέ τή λαϊκή αντίληψη, γιά κάθε άντικείμενο
σχετικό μέ τήν χριστιανική λατρεία [πρβλ. Στ. Βίος, «Χιακαί παραδόσεις», Λαο-
γραφία 10 (1929), σ. 196 καί Β. Schmidt, «Der böse Blick und ähnlicher Zauber im
neugriechischen Volksglauben», Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte
und deutsche Literatur und für Pädagogik 31 (1913), σ. 603 καί σημ. 2],

169. 'Εξορκισμοί πάνω σέ φωτιά μαρτυροΰνται συχνά στις σολομωνικές [Α.
Delatte, «Un nouveau...», δ.π., σ. 317,1 καί σ. 314,29], άφοΰ ή φωτιά χρησιμοποιείται
γενικότερα στή μαγεία ώς άποτρεπτικό, άλλά καί ώς μέσο φωτισμοΰ [Δ. Σ. Μπενέ-
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κος, δ.π., σ. 102-103], Μαγικές πράξεις μπροστά σέ φωτιά μαρτυροΰνται συχνά [Α.
Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 24, 32, 48,417 καί Mosis, δ.π., σ. 24], ένώ ή φωτιά άπαιτεΐ
τελετουργικό άναμμα, καθώς αποτελεί σχεδόν απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε νυ-
κτερινής μαγικής τελετής [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., ο. 41,45], έπειδή οί δαίμονες τήν φο-
βούνται, περιορίζονται άπ' αύτήν καί απολύονται δταν σβήσει [πρβλ. Κ. Καραπα-
τάκης, Τό δωδεκαήμερο τών Χριστουγέννων. Αθήνα χ.χρ., σ. 24].

170. Οί λεπτομέρειες γιά τήν κατασκευή τών κύκλων, όπως περιγράφονται έδώ,
είναι ανάλογες τών άποτελεσμάτων πού έπιδιώκονται άπό κάθε μαγική τελετή. Γιά
τούς μαγικούς κύκλους έχει γίνει έκτενής λόγος παραπάνω.

171. Γιά τό "τετραγράμματο" στήν μαγεία καί σέ μαγικές έπωδές βλ. όσα άνα-
φέρθηκαν παραπάνω γιά τά άκατανόητα γλωσσικά στοιχεία στά μαγικά κείμενα
[πρβλ. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 418, 24 κέξ.: «τετραγράμματον» καί Das
Grimoire Armadel..., δ.π., σ. 15: «Tetragrammaton». Ad. Abt, Die Apologie..., δ.π., σ. 226
παρ. 2], στά όποια άνήκει καί αύτό, καθώς σημειώνεται έδώ. Πρόκειται γιά άκατα-
νόητα λόγια πού έκφωνεΐ ή ψιθυρίζει ό μάγος στή φάση τοϋ έξορκισμοΰ τών δαι-
μόνων συναποτελοϋνται άπό συμφυρμούς έλληνικών, εβραϊκών, λατινικών καί
άλλων λέξεων, π.χ. «Έλ, Έλί, Έλωί, Αδωναΐ, Μελέχ,... Τετραγράμματον, άλφα καί
ώ... Έλωά, Έλωί, Έλείμ...», πού δημιουργούν ένα μυστηριώδες κλίμα, πού ύποβάλ-
λει καί προδιαθέτει τούς θεατές μίας μαγικής τελετής.

172. Στόν βιβλικό βασιλιά Σολομώντα άποδίδονται άπό τήν παράδοση μαγικές
ικανότητες, κι έτσι τό όνομά του έχει συνδεθεί άρρηκτα μέ τή μαγεία [βλ. G.
Salzberger, Die Solomosage..., δ.π., σ. 9. P. Perdrizet, «Σφραγίς Σολομώνος», δ.π., σ. 48.
G. Schlumberger, «Amulettes byzantines...», δ.π., σ. 74. Μ. Gaster, «Scholomonar...»,
δ.π., σ. 283,288]. 'Αλλωστε, ή πίστη δτι ό Σολομών μπορούσε νά υποτάξει τούς δαί-
μονες καί νά τούς βάλει νά τόν ύπηρετοΰν άπαντα άκόμη καί στό Κοράνιο [21. Σού-
ρα, «Οί Προφήτες», στ. 83], Γι' αύτό καί τά βιβλία πού περιέχουν μαγικές συνταγές
όπως αύτή πού άκολουθεϊ, είναι γνωστά ώς "σολομωνικές" [βλ. Δ. Σ. Μπενέκος,
δ.π., σ. 101,149,173,176,186],

173. Ή εύχή πού άκολουθεϊ άποσκοπεΐ στήν άπόλυση τών δαιμόνων πού κλή-
θηκαν άπό τόν μάγο, σύμφωνα καί μέ όσα σχετικά άναφέρθηκαν προηγουμένως
[πρβλ. P. Ioannou, «Les croyances démonologiques au Xle siècle à Byzance»,/lc/e.v du Vie
Congrès International d'Etudes Byzantines. Paris 1950, σ. 245-260], μετά τήν ολοκλήρω-
ση καί τήν έκπλήρωση τής μαγικής πράξης στήν οποία χρησιμοποιήθηκαν [πρβλ.
Έμμ. Βουτυράς, «Έπιτέλεια», Γλώσσα και Μαγεία..., δ.π., σ. 94-101], Έδώ χρησι-
μοποιείται ή μορφή τοΰ μαγικού εξαναγκασμού τών πνευμάτων γιά νά άποχωρή-
σουν, άφοΰ μετά τήν τελετή είναι έπικίνδυνα πιά γιά τόν μάγο.

174. Οί λέξεις "έπιτιμώ" καί "βουλώνω", πού χρησιμοποιούνται έδώ, προέρχον-
ται άπό τήν ορολογία τών έξορκισμών τών πνευμάτων, στούς οποίους χρησιμο-
ποιούνται έπίσης έκτενώς τά ονόματα τών έξορκιζομένων δαιμόνων [Ch. Stewart,
δ.π., σ. 211-221 καί 255-259]. Τό "βουλώνω" ισοδυναμεί μέ τό "σφραγίζω" τών
έξορκισμών [Ch. Stewart, δ.π., ο. 209,219], καί άποσκοπεΐ έπίσης στήν άπώθηση τών
δαιμόνων. Γιά τήν μαγική χρήση τών ονομάτων δαιμόνων έγινε έκτενής λόγος πα-
ραπάνω. Ή δαιμονική μορφή, σφραγισμένη μέ τήν μαγική σφραγίδα [βουλωμένη
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δηλαδή) καθυποτάσσεται καί απωθείται, γίνεται υποχείριο τοΰ μάγου, ώστε νά έξυ-
πηρετήσει τούς μαγικούς σκοπούς του, δανείζοντάς του τήν υπερφυσική δύναμη
της καί μή μπορώντας νά τόν βλάψει. Ή σφραγίδα καί τό σφράγισμα επισημοποιεί
καί οριστικοποιεί τήν κυριαρχία τοΰ μάγου πάνω στόν δαίμονα. Άπό τήν άποψη
αύτή αποτελεί ούσιώδες τμήμα τής μαγικής τελετής.

175. Ό Σατανάς πού αναφέρεται έδώ είναι μία άπό τις μορφές τοΰ διαβόλου,
οί όποιες μνημονεύονται συχνά στις πηγές [πρβλ. J. Β. Russell, The Devil: Perceptions
of Evil from Antiquity to Primitive Christianity. Cornell University Press 1977. Ό ίδιος,
Satan: The Early Christian Tradition. Cornell University Press 1981. Ό ίδιος, Lucifer: The
Devil in the Middle Ages. Cornell University Press 1984, δπου καί ή σχετική βιβλιογρα-
φία], ώς άντίπαλος τών άγγέλων, μπροστά στούς όποιους πρέπει τώρα νά ύποχω-
ρήσει, μαζί μέ τούς άκολούθους του. Άπό χριστιανική άποψη είναι ό άρχηγός καί
ηγέτης τοΰ δαιμονικοΰ τάγματος, πού άποτελεΐται άπό άγγέλους, οί όποιοι εξέπε-
σαν στό σκοτάδι λόγω έγωισμοΰ καί άνταρσίας ένάντια στό θέλημα τοΰ Θεοΰ.
"Εχουμε έδώ λοιπόν άντίστροφους άγγέλους, βλαπτικά πνεύματα στό πλαίσιο τοΰ
δυϊσμοΰ πού προσδιορίζει τήν λαϊκή παραδοσιακή μεταφυσική, τά όποια είναι φυ-
σικό καί επόμενο νά συνδέονται μέ τόν άντίστροφο έπίσης καί σκοτεινό κόσμο τής
μαγείας, τόν άνάποδο τών θρησκευτικών τελετών, σύμφωνα μέ τήν παραδοσιακή
λαϊκή περί μαγείας άντίληψη.

176. Αναφορές στόν Σατανά ώς Εωσφόρο ύπάρχουν καί σέ σύγχρονα σατα-
νολατρικά κείμενα, τραγούδια κ.λπ. [βλ. Fr. Guglielmi, «Der Teufel in der
Rockmusik», Das Buch vom Teufel. Frankfurt 1987, σ. 119-121. Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ.
30 καί σημ. 2], πού έν μέρει περικλείουν καί στοιχεία άπό τήν παλαιότερη μαγική
παράδοση.

177. Γιά τόν Σατανά ώς Βεελζεβούλ, όνομα πού παραδίδεται σέ πολλές πηγές,
ύπάρχουν άναφορές στή σχετική βιβλιογραφία [βλ. Θρησκευτική και Ηθική Εγκυ-
κλοπαίδεια 10, στ. 1189 καί Μ. R. Ryan, «Beelzebul», New Catholic Encyclopedia 2
(1968), σ. 221. Θ. Προβατάκης, Ό διάβολος είς τήν βυζαντινήν τέχνην. Θεσσαλονί-
κη 1980, σ. 26]. Στά δσα άκολουθοΰν συμπυκνώνεται δλη ή χριστιανική θεολογία
γύρω άπό τήν πτώση, τις δράσεις καί τις ιδιότητες τοΰ διαβόλου.

178. Τό βάπτισμα θεωρείται γενικώς άποτρεπτικό τών δαιμονικών ένεργειών,
σύμφωνα μέ τή σχετική λαϊκή άντίληψη, ένα είδος έξορκισμοΰ δηλαδή [Ch. Stewart,
δ.π., σ. 55,154,198-199, 207-210,237 καί 283 σημ. 18], άφοΰ καί στήν έκκλησιαστικά
καθιερωμένη ιερολογία του χρησιμοποιοΰνται έξορκισμοί τοΰ διαβόλου [βλ. Otto
Böcher, Dämonenfurcht und Dämonenabwehr: Ein Beitrag zur Vorgeschichte der christlichen
Taufe. Stuttgart 1970, σ. 12. Ό ίδιος, Christus Exorcistus: Dämonismus und Taufe in Neuen
Testament. Stuttgart 1972, σ. 171. AI. Schmeman, Of Water and the Spirit. Crestwood 1974,
σ. 72], Αύτός είναι καί ό λόγος πού τό βάπτισμα άναφέρεται έδώ.

179. Ό σταυρός άποτελεΐ χριστιανικό σύμβολο καί μέσο έξαναγκασμοΰ καί
άποτροπής τών δαιμόνων [Ch. Stewart, δ.π., σ. 5,100,101,144,169,256]. Γι' αύτό καί
άναφέρεται στόν έξορκισμό τοΰ χειρογράφου μας [πρβλ. PG 12, στ. 337. Κ. Δ. Τσαγ-
γαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 166 κ.έξ.]. Γιά τούς συμβολισμούς του έγινε εκτενής
λόγος καί παραπάνω.
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180. Πρόκειται γιά κείμενο έξορκισμοΰ εναντίον δαιμόνων πού έχουν καταλά-
βει κάποιον άνθρωπο- εξορκισμούς τέτοιους έχουν γράψει ό Μέγας Βασίλειος καί
ό Ιωάννης ό Χρυσόστομος [Ενχολόγιον Μέγα, σ. 147-152 καί 152-156 άντιστοίχως],
ένώ πολλά τέτοια κείμενα, σέ διάφορες παραλλαγές, σώζονται σέ διάφορα βυζα-
ντινά καί μεταβυζαντινά χειρόγραφα [Α. Delatte, δ.π., σ. 210. Ch. Stewart, δ.π., σ.
255-259, άπό τό χφ. 98 της μονής Ξηροποτάμου Άγιου Όρους], πού διασώζουν
πολλά στοιχεία άπό τήν άρχαία καί τή μεσαιωνική μαγεία [βλ. Fr. Dölger, Der
Taufexorzismus im christlichen Altertum. Würzburg 1906 καί Ό ίδιος, Sphragis: Eine
altchristliche Taufbezeichnung in ihren Beziehung zur profanen und religiösen Kultur des
Altertums. Paderborn 1911, οπου καί σχετικά κείμενα]. Μέσα στό πλαίσιο αύτό πρέ-
πει νά ένταχθεΐ καί ό εξορκισμός τοϋ χειρογράφου μας, ό όποιος έχει πολλές φρά-
σεις όμοιες μέ παρόμοια κείμενα άπό τήν παράδοση πού προαναφέρθηκε.

181. Σέ άρκετά κείμενα οί δαίμονες καλοΰνται άπό τόν μάγο γιά νά τοΰ άπο-
καλύψουν κάποιον κρυμμένο θησαυρό, ιδίως δσον άφορα στούς μάγους τοϋ με-
σαίωνα [βλ. J. Faust, Magia naturalis..., δ.π., σ. 384 (στό κείμενο Dr. Fausts letztes
Testament) καί σ. 440-441 (στό κείμενο Wahrhafter Jesuiten Höllenzwang), όπου καί λε-
πτομέρειες], Στό πλαίσιο αύτό έντάσσεται καί ή έπωδή πού άκολουθεΐ. Όπως καί
παραπάνω άναφέρθηκε, είναι πάγια ή άντίληψη ότι τούς κρυμμένους θησαυρούς
φυλάγουν καί ορίζουν δαιμονικές μορφές, πού συχνά παίρνουν τήν μορφή Αράπη-
δων, καί οί όποιοι χρειάζονται ειδικό εξορκισμό γιά νά έξουδετερωθοϋν καί νά μήν
βλάψουν όσους προσπαθοΰν νά άποκτήσουν τόν θησαυρό.

182. Σύμφωνα μέ τις λαϊκές παραδόσεις, αν άποκαλυφθεΐ σέ τρίτους ό τόπος
όπου βρίσκεται κρυμμένος θησαυρός, άπό τόν άνθρωπο στόν όποιο ύπερφυσικά
γνωστοποιήθηκε ή συγκεκριμένη πληροφορία, ό θησαυρός γίνεται κάρβουνο [Ν. Γ.
Πολίτης, Παραδόσεις 1..., δ.π., σ. 229-249 καί 2, σ. 1003-1005. Γ. Ά. Μέγας, «Παρα-
δόσεις περί θησαυρών»,Λαογραφία 4 (1913-1914), σ. 29-31]. Άπό τήν δοξασία αύτή
προήλθε καί ή παροιμία «άνθρακες ό θησαυρός» [Ε. L. Leutsch - F. G. Schneidewin,
Corpus Paroemiographorum Graecorum 1. Gottingae 1839, σ. 195. Κ. Σάθας, Μεσαιω-
νική Βιβλιοθήκη 5. Βενετία - Παρίσι 1876, σ. 261], πού έχει πολλές νεοελληνικές πα-
ραλλαγές, ένώ ή 'ίδια δοξασία τής μετατροπής τοΰ θησαυρού σέ άλλα, μικρής άξιας,
ύλικά ύπάρχει σέ διάφορους λαούς [Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις 2..., δ.π., σ. 1011-
1013],

183. Ή άναφορά τοΰ άγιου έδώ ϊσως συνδέεται μέ τήν παρετυμολογική σύνδε-
ση τοΰ ονόματος του μέ τό ρ. "προκόπτω" καί τό ούσ. "προκοπή", μία ύποσυνεί-
δητη δηλαδή εύχή γιά πρόοδο καί προκοπή γιά τήν έρευνα τοΰ θησαυροΰ [πρβλ. Δ.
Σ. Λουκάτος, Τά καλοκαιρινά. Αθήνα 1981, σ. 77]. Ό άγιος Νικόλαος είναι γνωστό
ότι, σύμφωνα μέ τό συναξάρι του, δώριζε άγαθά σέ φτωχούς, ένώ ό Ίώβ ύπήρξε
πλούσιος, καί ξανάγινε εύπορος μετά τις συμφορές του, λόγω τής πίστης του στό
Θεό. Άποτελοΰν λοιπόν ιερά πρόσωπα σχετιζόμενα μέ άγαθά, γι' αύτό 'ίσως καί
άναφέρονται έδώ.

184. "Ηδη άπό τήν άρχαιότητα καί τά βυζαντινά χρόνια θεωροΰσαν τούς Χαλ-
δαίους ικανούς καί πανίσχυρους μάγους [PG 85, στ. 905. Th. Hopfner, δ.π. 1, σ. 459.
Ό ίδιος, «Μαγεία», Real-Encyclopaedie 14:1 (1928), στ. 317], μέ 'ιδιαίτερες μάλιστα
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ικανότητες στή νεκρομαντεία καί τή νεκυοαγωγή [Is. Scheftelowitz, Das stellvertre-
tende Huhnopfer mit besonderer Berücksichtigung des jüdischen Volksglaubens. Glessen
1914, σ. 49. G. Weicker, «Hähne auf Grabstellen», Mitteilungen des Kaiserlich deutschen
archäologischen Instituts, Athenische Abteilung 30 (1905), σ. 207-208. G. Loeschcke, Aus
der Unterwelt. Dorpat 1888, σ. 5], Τό ϊδιο βεβαίως ισχύει γιά διαφόρους ανατολικούς
λαούς, δπως οί Αιγύπτιοι, οί Ασσύριοι, οί Βαβυλώνιοι κ.λπ., ένώ στούς Χαλδαίους
οί αρχαίες πηγές αποδίδουν καί ξεχωριστές θεραπευτικές ικανότητες [Στ. Ήμελ-
λος, Τό περί ζώων..., δ.π., ο. 13,49], Ή αντίληψη γιά τήν ισχυρή σχέση άνάμεσα στήν
Ανατολή καί τή μαγεία είναι αρχαία, καί προέρχεται ήδη από τούς άρχαίους Έλλη-
νες, πού απέδιδαν στήν Αίγυπτο καί τούς Αίγύπτιους τό σύνολο σχεδόν τής γνώσης
πού κατείχαν. Αύτό, σέ κάποιο βαθμό, είναι αληθές, άφοΰ πράγματι πολλές μαγικές
συνήθειες έχουν ανατολίτικη καταγωγή, όπως φαίνεται άπό τήν ιστορική καί δια-
χρονική μελέτη τους.

185. Στις χριστιανικές πηγές, άλλά καί σέ νεοελληνικά μαγικά κείμενα, συχνά ό
διάβολος άποκαλεϊται "δράκων", δπως καί έδώ [Ch. Stewart, δ.π., σ. 55, 189-190,
251]· ή ί'δια λέξη χρησιμοποιείται σήμερα γιά νά δηλώσει τούς άνθρώπους μέ εγκλη-
ματική καί ειδεχθή συμπεριφορά. Οί δράκοι καί οί δράκοντες άναφέρονται έπίσης
σέ παραμύθια, όπου καί πάλι βλάπτουν τούς άνθρώπους [G. von Hahn, Griechische
und Albanesische Märchen 2. Leipzig 1864, άρ. 26, 58, 64], οδηγώντας τους συχνά στό
θάνατο.

186. Είναι άξιοπρόσεκτο τό γεγονός ότι ή έπίκληση τοΰ Σαβαώθ άπαντα σέ
άρχαια μαγικά κείμενα μαζί μέ τις έπικλήσεις άρχαίων θεών [βλ. Χ. Κάντζια, «Εύχή
κατακλιτική κατά Έρμία Πυθιάδος. Ένας εικονογραφημένος κατάδεσμος άπό τήν
Κώ», Γλώσσα καί Μαγεία..., δ.π., σ. 180-181. PGM 12, σ. 293], κάτι πού δείχνει τήν
άρχέγονη σύνδεση τοΰ Θεοΰ τών Εβραίων μέ τήν μαγεία, στή συνείδηση τών
άνθρώπων τής ύστερης άρχαιότητας.

187. Απηχειται έδώ ή γνωστή λαϊκή άντίληψη δτι οί θησαυροί είναι "στοιχειω-
μένοι", φυλάσσονται δηλαδή άπό ένα πνεΰμα δυνατό, τό όποιο ό άνθρωπος πρέπει
τελετουργικά νά έξευμενίσει, προκειμένου νά σκάψει, νά βρεϊ καί νά οίκειωθεΐ τόν
θησαυρό, κάποτε μάλιστα μέ άνθρωποθυσία ή ζωοθυσία [Ν. Γ. Πολίτης, Παραδό-
σεις..., δ.π. 2, σ. 1004-1008, όπου άναλυτική διαπραγμάτευση. Γ. Ν. Αίκατερινίδης,
Νεοελληνικές αιματηρές θυσίες. Λειτουργία - μορφολογία - τυπολογία. Αθήναι
1979, σ. 165],

188. Θυσίες μέ σκοπό τήν εύρεση θησαυροΰ μαρτυροΰνται άπό διάφορες έλλη-
νικές περιοχές, συνήθως θυσίες ζώων [Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών βίος καί πολιτι-
σμός 1:2. Αθήναι 1948, σ. 193. ΚΛ, χφ. 2952, σ. 230 (Αλίσοφι Πόντου, 1965). Γ. Α.
Μέγας, «Παραδόσεις...», δ.π., σ. 28. Θ. Κωστάκης, «Παρατηρήσεις στά τσακώνικα
τής Προποντίδας», Πελοποννησιακά 1 (1956), σ. 123. ΚΛ, χφ. 1435, σ. 3 (Βράχα
Εύρυτανίας, 1939). ΚΛ, χφ. 4069, σ. 7 (Αστρομερίτης Κύπρου, 1977)], ένώ σέ μία πε-
ρίπτωση ύπάρχει βεβαιωμένη περίπτωση άνθρωποθυσίας γιά νά βρεθεί ό θη-
σαυρός [Γ. Ν. Αίκατερινίδης, Νεοελληνικές..., δ.π., σ. 165 σημ. 4], Σύμφωνα μέ τις
διηγήσεις αύτές ή θυσία άποσκοπεΐ στόν εξευμενισμό τών πνευμάτων πού φυλά-
γουν τόν θησαυρό, ώστε αύτά νά μήν βλάψουν έκείνους πού θά έπιχειρήσουν νά
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αποκτήσουν τόν θησαυρό, σύμφωνα μέ όσα αναπτύχθηκαν καί παραπάνω. Θυμί-
ζω ότι θυσίες γιά έξευμενισμό πνευμάτων νεκρών μαρτυροΰνται ήδη άπό τά ομη-
ρικά έπη, γεγονός πού δείχνει τήν μακραίωνη παράδοση στήν οποία ανήκουν οί
αντιλήψεις καί οί πρακτικές αύτές.

189. Οί λέξεις αύτές απαγγέλλονται τελετουργικά, σύμφωνα μέ τήν πάγια μα-
γική άντίληψη γιά τήν μαγική δύναμη πού κρύβουν οί λέξεις, ιδίως μάλιστα οί άκα-
τανόητες [πρβλ. S. J. Tambiah, «The magical power of words», Man 3 (1968), σ. 175-
208], Στήν άρχή αυτή στηρίζεται δλη ή δομή τής έκτεταμένης αύτής μαγικής ευχής,
πού άποσκοπεΐ στήν αποκάλυψη καί εύρεση τοΰ θησαυροΰ.

190. Γίνεται έδώ άναφορά στά τάγματα τών άγγέλων, σύμφωνα μέ τήν χρι-
στιανική άποψη [βλ. P. Trembelas, Dogmatique de l'Eglise Orthodoxe Catholique 1.
Chevetogne 1966, σ. 490], τά όποια καλοΰνται άπό τόν μάγο σέ βοήθεια. 'Αντίστοιχα
είναι τά τάγματα τών δαιμόνων [βλ. R. Greenfield, Traditions of Belief..., δ.π., σ. 129-
130], τά όποια διά τών άρχηγών τους καλοΰνται στή συνέχεια, γιά τόν ί'διο λόγο. Γιά
άνάλογες δυϊστικές άντιλήψεις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ έγινε λόγος παραπάνω.

191. Γενικότερα στις σολομωνικές, όπως προαναφέρθηκε, ό μάγος ζητά άπό τά
πνεύματα νά έμφανιστοΰν χωρίς νά τόν βλάψουν [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 27,
5] μέ άνθρώπινη καί ήρεμη μορφή [Α. Delatte, Anecdota, δ.π., σ. 28,1 καί 29,2], όροι
πού τίθενται σέ άνάλογους έξορκισμούς καί άλλων λαών [Agrippa von Nettesheim,
Magische Werke 4..., δ.π.,σ. 123,127. Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., ο. 154-155], σύμφωνα μέ μία
παλιά μαγική παράδοση, ή όποια ακολουθείται καί έδώ.

192. Ό δαίμονας Άσταρώθ παριστάνεται, στις μαγικές πηγές, μέ φρικιαστικό
τρόπο, ώς θηριώδης καί ζωόμορφος [βλ. Κ. Seligmann, Magie..., δ.π., σ. 184],

193. Οί άνακαλούμενοι δαίμονες έμφανίζονται έδώ ώς νέφος, μία μάλλον σπά-
νια μορφή τών έμφανίσεων καί μεταμορφώσεών τους [πρβλ. Barb. Woods, The Devil
in Dog Form. A Partial Type - Index of Devil Legends. Berkeley 1959, όπου υλικό γιά τις
μεταμορφώσεις τών δαιμόνων, καί Ch. Stewart, δ.π., σ. 144, 151, 156]. Ώς νέφος
έμφανίζονται οί δαίμονες καί σέ κάποιες σολομωνικές [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π.,
σ. 27, 25],

194. Ό δαίμονας Άσμοδαΐος παριστάνεται καί περιγράφεται στά μαγικά κεί-
μενα ώς τρικέφαλο τέρας, μέ κεφάλια άνθρώπου, ταύρου καί κριαριοΰ, πόδια χή-
νας καί ουρά φιδιοΰ, πού βγάζει φλόγες άπό τό στόμα του [Κ. Seligmann, Magie...,
δ.π., σ. 29], Κατά τήν μαγική παράδοση ραβδίστηκε άπό τόν Σολομώντα καί άπά-
ντησε έτσι στις έρωτήσεις του [McCown, The Testament..., δ.π. 5, 6, σ. 22], είναι δέ
«έπίβουλος τών νεονύμφων» [McCown, The Testament..., δ.π. 5, 7, καί Δ. Σ. Μπενέ-
κος, δ.π., ο. 170 σημ. 3 καί 171 σημ. 1],

195. Ό δρος νά μήν φοβηθεί ό μάγος κατά τήν τέλεση τοΰ έξορκισμοΰ, έπειδή
προστατεύεται άπό τόν μαγικό κύκλο, υπάρχει σέ πολλές σολομωνικές [πρβλ. Α.
Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 27, 25]. Ή προστατευτική δύναμη τοΰ κύκλου τονίζεται
κυρίως στις μεσαιωνικές μαγικές πραγματείες καί τις σολομωνικές [βλ. Α. Delatte,
Anecdota..., δ.π., σ. 21,16 καί 421,31. G. C. Horst, Zauberbibliothek..., δ.π. 3, σ. 79 δπου
ή κατασκευή του άποδίδεται στόν Δρ. Φάουστ], ένώ σπανιότερα μνημονεύεται στά
μαγικά κείμενα τής ύστερης έλληνιστικής έποχής [Th. Hopfner, δ.π. 1, σ. 239,485,509
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και 2, σ. 145], παρά τό ότι κοινή καί πανάρχαιη είναι ή πίστη ότι ό μάγος κινδυνεύ-
ει, κατά τή διάρκεια τής μαγικής τελετής, άπό τούς δαίμονες πού καλεί [Δ. Σ. Μπε-
νέκος, ο.jr., σ. 81,82],

196. Ό Λέων ό Σοφός άναφέρεται ώς κατασκευαστής μαγικού καθρέφτη καί
ώς λεκανομάντης τής βυζαντινής περιόδου, άλλά καί ώς έπιδέξιος άστρολόγος [Ν.
Γ. Πολίτης, «Βυζαντιναί παραδόσεις», Λαογραφικά Σύμμεικτα 2. Έν 'Αθήναις
19752, σ. 23,26-28. Δ. Β. Οίκονομίδης, «"Χρονογράφου" τοΰ Δωροθέου τά λαογρα-
φικά», Λαογραφία 19 (1960), σ. 52-53. Η. Hepding, «Ein Märchen aus Syra», Προ-
σφορά είς Στίλπωνα Π. Κνριακίδην. Θεσσαλονίκη 1953, σ. 267-276]. Πρόκειται όχι
γιά τόν αύτοκράτορα, άλλά γιά τόν Λέοντα τόν μαθηματικό καί φιλόσοφο [Η.
Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Ή λόγια κοσμική γραμματεία τών Βυζαντινών 3.
'Αθήνα 1994, σ. 35-38], τοΰ 9ου αιώνα, συντάκτη καί περίφημων χρησμών [PG 107,
στ. 1129-1150 καί C. Mango, «The legend of Leo the Wise», ZRVI6 (I960), σ. 59-94], ό
όποιος συνδέθηκε στήν μαγική παράδοση καί μέ τήν βυζαντινή μαγεία, γι' αύτό καί
άναφέρεται έδώ μαζί μέ τόν Σολομώντα.

197. Παρόμοιες έκφράσεις κολακείας πρός τούς άπολυόμενους δαίμονες άπαν-
τοΰν συχνά στις σολομωνικές [βλ. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 36, 43, 432, 434].
Εντάσσονται στό πλαίσιο τής άγωγής τών δαιμόνων, ώστε αύτοί νά έμφανιστοΰν
καί νά συνεργήσουν μέ τόν μάγο στή μαγική πράξη, κατόπιν δέ νά άποχωρήσουν
ειρηνικά, χωρίς νά τόν βλάψουν ή νά καταστρέψουν τήν έπιζητούμενη άποτελε-
σματικότητα καί ισχύ τής συγκεκριμένης μαγικής τελετουργίας.

198. Ή χρήση τοΰ σημείου τοΰ σταυροΰ σέ "σταυρώματα" άπαντα συχνά σέ μα-
γικές καί μαντικές πράξεις [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 166-167], μέ
σκοπό τήν ενίσχυση τής μαγικής τελετουργίας, όπως άλλωστε μαρτυρεΐται καί άπό
χειρόγραφες μαντικές συνταγές [Ganszyniec, «Λεκανομαντεία», Real-Encyclopaedie
12:2 (1925) στ. 1887 καί Boehm, «Hydromantie», δ.π., στ. 561], στό πλαίσιο τής χρήσης
χριστιανικών συμβόλων στή μαγεία, γιά τό όποιο έγινε λόγος καί παραπάνω [Πρβλ.
'Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, Τέχνη και ζωή. Αί έπί τών οικοδομημάτων τής Σύ-
μης άπεικονίσεις 1. Τό σταυρόσχημον ή σταυροειδές. Αθήναι 1980, σ. 105-318. Ή ίδια,
«Ό σταυρός στούς διάφορους κλάδους τοΰ έλληνικοΰ έθιμικοΰ δικαίου», Έπετηρίς
Κέντρου Έρεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 26-27 (1981-1986), σ. 3].

199. Ό δαίμονας Βαάλ παριστάνεται έπίσης τρομερός καί θηριόμορφος στις
μαγικές συνταγές [Κ. Seligmann, Magie..., δ.π., σ. 183],

200. Έδώ άπό τό φεγγάρι έμφανίζεται θηλυκός δαίμονας, ό όποιος συντελεί
στήν μαγική τελετή. 'Άλλωστε, τά μαγικά κείμενα συχνά έκλαμβάνουν τήν σελήνη
ώς θηλυκή οντότητα, καί τήν παριστάνουν ώς γυναίκα πού γνέθει [Ν. Γ. Πολίτης,
«Ή σελήνη κατά τούς μύθους καί τάς δοξασίας τοΰ έλληνικοΰ λαοϋ», Λαογραφικά
Σύμμεικτα 2, δ.π., σ. 185]. Τό ίδιο μαρτυρεΐται καί άπό τις μυθολογίες άλλων λαών
[J. Ivanov, Livres et légendes Bogomiles. Paris 1976, σ. 191 καί Ν. Μουτσόπουλος, «Οί
"μαΐστρες" τής Μακεδονίας καί τής Θράκης», Πρακτικά Στ'Συμποσίου Λαογρα-
φίας τού Βορειοελλαδικού χώρου. Θεσσαλονίκη 1991, σ. 311 καί σημ. 120]. Ή θη-
λυκή αύτή ύπόσταση τής σελήνης προσωποποιείται καί άνακαλεΐται έδώ ώς
βοηθός τοΰ μάγου.
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201. Πρόκει,τοα γιά μορφή κατοπτρομαντείας, πού ώς μαντική πρακτική είναι
γνωστή ήδη άπό τά άρχαϊα χρόνια [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., ο. 91-
93]. Έδώ ό καθρέπτης άντανακλά τις άκτϊνες τής σελήνης, δπως καί στά άρχαΐα
χρόνια, μία πρακτική πού δέν έπιβίωσε στά σύγχρονα νεοελληνικά κατοπτρομαν-
τικά έθιμα, αν καί ή σελήνη σχετίζεται στενά μέ τήν κατοπτρομαντεία [βλ. G.
Roheim, Spiegelzauber. Leipzig - Wien 1919, σ. 246-247]. Όμως, πέρα άπό τή θέση τοϋ
καθρέπτη, δέν δίνονται άλλες λεπτομέρειες γιά τά μαντεύματα ή τήν τελετουργία
πού τά πλαισιώνει, κι έτσι δέν μποροϋμε νά σχηματίσουμε άκριβή εικόνα γιά τήν
κατοπτρομαντεία πού περιέχει ή περιγραφή τοΰ χειρογράφου μας. Στήν κατοπτρο-
μαντεία τά μαντεύματα προέρχονται άπό τις σκιές πού τό φώς σχηματίζει στόν κα-
θρέπτη, καί άπό τις έρμηνεΐες πού τούς δίνονται άπό τούς έκάστοτε μάγους.

202. Ανάλογες περιγραφές καί τελετουργίες είναι συχνές στήν άστρολογική μα-
γεία, όπως φαίνεται καί άπό τόν κώδικα Athous, Dion. mon. 282, φ. 29ν [Α. Delatte,
Anecdota..., δ.π., σ. 651, 10 κ.έξ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή Μαγεία..., δ.π., σ. 79]. Γενικός
στόχος τέτοιων μαγικών πράξεων είναι ή προσέλκυση καί ό προσεταιρισμός τής
άποδιδόμενης στόν κάθε πλανήτη δύναμης, ώστε μέσω αύτής νά ολοκληρώσει ό
μάγος τήν τελετουργία του.

203. Τό κάψιμο ορισμένων ούσιών είναι άπό τά βασικά στοιχεία κάθε μαγικής
πράξης, πού είναι γνωστό ώς "κάπνισμα" ή "θυμίαμα", ιδιαίτερο γιά κάθε πλανή-
τη, δπως φαίνεται στόν κώδικα Athen. 1265, 23 φ. 9 [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ.
82,1 καί Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή Μαγεία..., δ.π., σ. 107 σημ. 242].

204. Προσευχές άναφέρονται συχνά στις τελετουργίες τής άστρολογικής μαγεί-
ας, ιδίως στό τέλος, οπότε τελείται ένα είδος "άπόλυσης" τών πλανητών. Παρόμοια
βλ. στόν κώδικα Athen. 1265, φ. 9 [Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum 10.
Bruxellis 1924, σ. 80], οπου καί περιγραφές παρόμοιες μέ τά γραφόμενα άπό τόν μά-
γο τοΰ χειρογράφου μας. Παραπάνω είδαμε καί άνάλογες "άπολύσεις" πνευμάτων.

205. Εύχές τών πλανητών παραδίδονται συχνά στήν χειρόγραφη παράδοση τής
άστρολογικής μαγείας, μέ μικρές διαφορές κατά περιπτώσεις [Α. Delatte,
Anecdota..., δ.π., σ. 397 κ. έξ.]. Άποσκοποϋν, ώς μαγικά ξόρκια, στήν προσέλκυση
τής δύναμης καί τής έπίδρασης τών πλανητών, όπως σέ προηγούμενες συνταγές γι-
νόταν μέ τά πνεύματα καί τούς δαίμονες· γι' αύτό άλλωστε καί οί τελετές πού περι-
γράφονται έδώ είναι γνωστές ώς "άστρολογική μαγεία", μία 'ιδιαίτερη κατηγορία
τής παραδοσιακής μαγείας μας.

206. Γιά τόν άνηθο σέ ίατροσοφικές συνταγές βλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Ένας
άνέκδοτος...», δ.π.,άς». 14,26. Ήδη άπό τήν άρχαία ελληνική γραμματεία τό ανηθον
τό βαρύοσμον (Anethum graveolens) [Π. Γεννάδιος, δ.π., σ. 117 καί Θ. Χελδράιχ -
Σπ. Μηλιαράκης, Τά δημώδη ονόματα τών φυτών προσδιοριζόμενα επιστημο-
νικώς. Έν Αθήναις 19252, σ. 50] θεωροϋνταν ιδιαιτέρως θεραπευτικό φυτό [Κ.
Οικονόμου, «Δύο ήπειρωτικά γιατροσόφια», Δωδώνη 7 (1978), σ. 286 σημ. 2], γι'
αύτό καί άπέκτησε μαγική σημασία, όπως φαίνεται έδώ.

207. Οί χαρακτήρες αυτοί, ένας γιά κάθε πλανήτη, είναι παραλλαγές τοΰ ελλη-
νικού άλφαβήτου, μέ τούς οποίους γράφει ό μάγος οτιδήποτε ζητά άπό τόν πλανή-
τη καί τόν άντίστοιχο άγγελο του [πρβλ. κώδικας Athen. 1265, φ. 12 στό Α. Delatte,
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Anecdota..., δ.π., σ. 87,12-13. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή Μαγεία..., δ.π., σ. 79]. 'Αναπτύσσε-
ται έτσι ένας κώδικας έπικοινωνίας ανάμεσα στόν κόσμο, στόν μάγο καί στό σύ-
μπαν τών δαιμονικών πνευμάτων πού ορίζουν καί προσωποποιούν τή δύναμη κά-
θε πλανήτη. Ή μυστική αύτή έπικοινωνία είναι πού καθιστά τόν μάγο μεσολαβητή
ανάμεσα στό φυσικό καί τό μεταφυσικό, θέση πού γιά τήν θρησκεία έχει ό ιερέας·
γιά μία φορά άκόμη ό μάγος γίνεται δίαυλος έπικοινωνίας καί αγωγός ύπερφυσικής
δύναμης, πού τελικά χρησιμοποιείται γιά τήν ολοκλήρωση τής μαγικής τελετουρ-
γίας.

208. Υπάρχει άναντιστοιχία άνάμεσα στό παράθεμα καί τή μετάφρασή του,
πού προέρχεται άπό τά εύαγγέλια τών παθών τοΰ Χριστοΰ' έντάσσονται έδώ λόγω
τοΰ άκατάληπτου τών λέξεων, πού πιστεύεται ότι έχουν μαγική δύναμη.

209. Στις μαγικές αύτές πράξεις λαμβάνονται πάντα ύπόψη οί φάσεις τής σε-
λήνης, δπως άλλωστε καί στά υπόλοιπα είδη τής μαγείας [βλ. κώδικα Harleianus
5596, φ. 26: Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 411, 5. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή μαγεία..., δ.π.,
σ. 79], σύμφωνα μέ όσα έκτενέστερα άναφέρθηκαν παραπάνω γιά τό ζήτημα αύτό.

210. Τό άνοιγμα τοΰ ούρανοΰ ύποδηλώνει επικοινωνία μέ τόν ύπερφυσικό κό-
σμο, άπό τόν όποιο ό μάγος θά πάρει τις πληροφορίες πού θέλει. 'Άνοιγμα τών
ούρανών μαρτυρεΐται καί στις έλληνικές λαϊκές δοξασίες, σύμφωνα μέ τις όποιες
αύτό πραγματοποιείται τήν παραμονή τών Θεοφανίων, οπότε δ,τι κι άν ζητήσει ό
άνθρωπος πραγματοποιείται άπό τόν Θεό [Δ. Σ. Λουκάτος, Χριστουγεννιάτικα καί
τών γιορτών. 'Αθήνα 19842, σ. 66,113,168], όπως έπίσης καί κατά τόν εορτασμό τής
'Ανάληψης [Δ. Σ. Λουκάτος, Πασχαλινά καί τής άνοιξης. 'Αθήνα 19882, σ. 170],
Έδώ, τό άνοιγμα τοΰ ούρανοΰ προκαλείται άπό τις επωδές τοΰ μάγου, μέ τό ίδιο
ώστόσο άποτέλεσμα, τήν έκπλήρωση τών στόχων καί τών προσδοκιών του.

211. Τό λιβάνι άποτελεΐ έδώ δάνειο άπό τήν χριστιανική λατρεία, στήν όποια
καθιερώθηκε μέ άρκετές άντιδράσεις, λόγφ τοΰ προχριστιανικού παρελθόντος του
[Π. Ν. Τρεμπέλας, Αρχαί καί χαρακτήρ τής χριστιανικής λατρείας. 'Αθήναι 1962, σ.
15 καί σημ. 35. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 166], καί συμβολίζει άνά-
ταση νοΰ καί καρδιάς πρός τόν ούρανό κατά τήν ώρα τής προσευχής [πρβλ. Κ.
Καλλίνικος, Ό χριστιανικός ναός καί τά τελούμενα εν αύτώ. Αθήναι 19582, σ. 163.
Γ. Κωνσταντίνου, Λεξικόν τών Αγίων Γραφών. 'Αθήναι 1888, σ. 418]. "Ιδια έξάλλου
σημασία είχε καί στήν ιουδαϊκή θρησκεία [Μεθ. Κοντοστάνος, Τελετουργική τής
ορθοδόξου τού Χριστού αγίας Εκκλησίας 1. Κέρκυρα 1958, σ. 182 καί 178], Άπό
τήν θρησκευτική χρήση πέρασε κατόπιν καί στήν μαγική τελετουργική πρακτική.

212. Ή άνατολή, πού άναφέρεται προηγουμένως, καί ή δύση, πού άναφέρεται
έδώ ώς προσανατολισμός τοΰ μάγου κατά τήν έκφώνηση τής έπωδής καί τήν τέλε-
ση τής μαγικής πράξης, έχουν ιδιαίτερη σημασία ώς σημεία γιά τήν μαγεία καί τή
μαντική [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 212-213], Ή συνήθεια στροφής
πρός τήν άνατολή γιά τήν έκτέλεση προσευχής ή μαγικής πράξης είναι παλαιά
[πρβλ. F. Zoepfl, «Ostung II. Im Christentum», Lexikon für Theologie und Kirche 7 (1962),
στ. 1294 καί Δ. Πετρόπουλος, «Ησιόδειοι προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι», Έπετηρίς
Λαογραφικού Αρχείου 11-12 (1958-1959), σ. 10], πράξη πού σχετίζεται μέ τήν λα-
τρεία τοΰ ήλιου άρχαίων λαών, πέρασε στό χριστιανικό τελετουργικό καί κατόπιν
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στήν μαγεία διαφόρων λαών [Ad. Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube..., δ.π., σ. 90,
241, 246, 260], άφοΰ ή μαγεία συνήθως μιμείται τό τελετουργικό τής επίσημης θρη-
σκείας. Ή στροφή πρός τήν ανατολή πού μαρτυρειται στις σολομωνικές [Α. Delatte,
Anecdota..., δ.π., σ. 37, 51, 480] ίσως άποτελεΐ παλαιά άνατολική έπίδραση καί όχι
μέσω τοϋ χριστιανισμού επιρροή [πρβλ. PGM 1, σ. 132 καί σ. 102. S. Eitrem, Papyri
Osloenses 1. Magical papyri. Oslo 1925, Pap. 1 col. X, 239-241 καί col. XI, 268-269],
Όπωσδήποτε τόσο ή ανατολή δσο καί ή δύση αποτελούν οριακά σημεία μέ μαγική
σημασία, γι' αύτό καί ή άναφορά τους έδώ είναι τελετουργικά προσδιορισμένη, ώς
ουσιαστικό μέρος τής τελούμενης μαγικής πράξης.

213. Ή σχέση τής άστραπής μέ τόν κόσμο τών πνευμάτων άναφέρεται συχνά
στις δοξασίες καί τις δεισιδαιμονίες τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ, γι' αύτό καί πιστεύεται ότι
βράχοι πού χτυπήθηκαν άπό άστραπές καί κεραυνούς έχουν θεραπευτική καί άλε-
ξητήρια τών κακών δύναμη [βλ. Ν. Γ. Πολίτης, «Μετεωρολογικοί μύθοι», Λαογρα-
φικά Σύμμεικτα 3. 'Εν Αθήναις 1931, σ. 3-4]. 'Εδώ ή άστραπή άνοίγει τή γή γιά νά
έμφανιστοϋν ζώδια, τά όποια θά λύσουν τις άπορίες τοΰ μάγου.

214. Τά καλέσματα τών προφητών άποσκοποΰν στό νά άποκτήσει ό μάγος τόν
έλεγχο τών καλών πνευμάτων [Α. Delatte,Acedota..., δ.π., σ. 651], πού θά έπιβληθοΰν
κατόπιν στά κακά πνεύματα [Α. Delatte, δ.π., σ. 434], ώστε μέ τόν έμμεσο άναγκα-
σμό τών δαιμόνων νά ολοκληρωθεί ή μαγική πράξη καί νά έπιτευχθοΰν οί σκοποί
τοΰ μάγου [Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum 10. Bruxellis 1924, σ. 81. Κ. Δ.
Τσαγγαλάς, Ή Μαγεία..., δ.π., ο. 78-79]. Ή κρίσιμη αυτή λειτουργία δικαιολογεί καί
τήν ποικιλία καί τήν έξειδίκευση πού παρουσιάζουν τά καλέσματα αύτά στό χειρό-
γραφο μας. Ή σύγκρουση άνάμεσα στό καλό καί τό κακό άποτελεΐ δομικό χαρα-
κτηριστικό τοΰ δυϊσμοΰ, πού βρίσκεται ώς ύπόβαθρο πίσω άπό τις μαγικές καί
λαϊκές μεταφυσικές άντιλήψεις όλων τών λαών. Αύτές οί αντιλήψεις άπηχοΰνται
καί έδώ, καί μεταφέρονται στόν δυϊσμό μεταξύ μαγείας καί θρησκείας, πού κυ-
ριαρχεί στήν λαϊκή σκέψη [Πρβλ. Δ. Β. Οίκονομίδης, «'Ανέκδοτοι δυϊστικαί παρα-
δόσεις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ», Έπετη ρις Λαογραφικού 'Αρχείου 17 (1964), σ. 11],

215. Τά γαλάζια μάτια θεωρείται δτι έπισημαίνουν άνθρωπο ιδιαίτερων υπερ-
φυσικών καί μαγικών ικανοτήτων, ό όποιος μπορεί νά "ματιάσει", νά "βασκάνει"
τούς άλλους [βλ. Κ. Ρωμαίος, «Τό κακό μάτι», Λαβύρινθος 3 (1986), σ. 163. R. - Ε.
Blum, The Dangerous Hour. The lore of crisis and mystery in Rural Greece. London 1970, σ.
143-149]. Χρ. Βέϊκου, Κακό Μάτι, 'Αθήνα 22004, σ. 302. Γι' αύτό καί έδώ προτιμοΰν
παιδί μέ γαλάζια μάτια.

216. Ή έπανάληψη, έδώ καί παρακάτω, άντικειμένων κίτρινου χρώματος αντι-
στοιχεί μέ τό χαρακτηριστικό χρώμα τοΰ ήλιου, μέ τόν όποιο σχετίζεται ή μαγική
πράξη. Παρόμοια συνεχής άναφορά τοΰ ίδιου χρώματος μέ μαγικούς σκοπούς
υπάρχει καί σέ νεοελληνικές έπωδές, πού γιά νά ξορκίσουν, γιά παράδειγμα, μία
άρρώστια πού προκαλεί κιτρινίλα, δπως ό ίκτερος, έπαναλαμβάνουν συνέχεια τό
"όνομα" τοϋ χρώματος [Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία 3. Λαϊκή Τέχνη.
Αθήνα 1992, ο. 32]. Τό νερό πρέπει νά είναι άπό πηγάδι, άφοΰ αύτό σύμφωνα μέ τή
λαϊκή σκέψη έπικοινωνεΐ μέ τόν κάτω κόσμο [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα...,
δ.π., σ. 211], Πηγαδίσιο νερό άπαιτεΐται καί σέ μαγική συνταγή άπό τόν κώδικα
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1265 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, του 16ου-17ου αιώνα [Α. Delatte,
Anecdota..., δ.π., ο. 37. Ό ϊδιος, «Un nouveau...», δ.π., ο. 307. Fr. Boehm, «Hydro-
mantie», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 4 (1931-1932), στ. 559], γεγονός
πού οφείλεται στήν μαγική παράδοση.

217. Σκέπασμα μέ χρωματιστό πανί μαρτυρεΐται σέ πολλές μαγικές καί μαν-
τικές πράξεις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 183-
193], καί μνημονεύεται έπίσης σέ πολλές σολομωνικές [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π.,
σ. 32, 406, 424-426]. Συνήθως πρόκειται γιά κάλυψη μέ κόκκινο πανί, άν καί κάπο-
τε άναφέρεται σέ μαγικές συνταγές καί «μαντύλιον κίτρινον» [Fr. Cunen, La lécano-
manciegrecque. Université de Liège 1950-1951, σ. 288], Γενικότερα, ή κάλυψη έχει άπο-
τρεπτική σημασία [S. Seligmann, Die magischen Heil- und Schutzmittel aus der unbelebten
Natur. Stuttgart 1927, σ. 27], δπως καί στήν περιγραφή τοΰ χειρογράφου μας έδώ.

218. Τό παιδί, πού χρησιμοποιείται ώς medium όπως καί σέ άλλα σχετικά έθιμα
τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 207-208] βλέπει τά
πνεύματα μέσα στό τάσι μέ τό πηγαδίσιο νερό, σέ μία περίπτωση λεκανομαντείας
γιά τήν έμφάνιση δαιμόνων καί άγγέλων [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π.,
σ. 80], δπως συνέβαινε καί στή βυζαντινή λεκανομαντεία [PG 122, στ. 881 καί Fr.
Boehm, δ.π., στ. 557], Ή προτίμηση μικρών παιδιών ώς medium οφείλεται στήν
άγνότητά τους καί στήν παρθενία τους [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 54. Ad. Abt,
δ.π., σ. 174-176], λόγω τών οποίων τά πνεύματα τούς έμφανίζονται εύκολότερα καί
συχνότερα.

219. Φυλακτά μέ τή μορφή τής σφραγίδας τοΰ Σολομώντος κυκλοφορούσαν
εύρύτερα στόν μεσογειακό χώρο [P. Perdrizet, «Σφραγίς Σολομώνος», Revue des
Études Grecques 16 (1903), σ. 42-61. G. Schlumberger, «Amulettes...», δ.π., σ. 74 καί Μ.
Gaster, «Scholomonar...», δ.π., σ. 283, 288], μέ χρήση καί σέ μαγικές τελετές καί πρά-
ξεις δπως έδώ.

220. Ή παρθενία άπαιτεΐ όρο τής καθαρότητας, ή οποία είναι άναγκαία γιά τήν
έπιτυχή έπαφή μέ τά πνεύματα, άφοΰ ή έρωτική άγνότητα είναι άπαραίτητη γιά μα-
γικές καί μαντικές πράξεις [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 40, 580. Th. Hopfner, «Die
Kindermedien in den griechisch - ägyptischen Zauberpapyri», Recueil d'études dédiées à la
mémoire de Nikodim Pavlovic Kondakov. Annales de l'Institut Kondakov. Prag 1926, σ. 65-
74. Th. Hopfner, Oz 1, σ. 236], δπως αύτές πού περιγράφονται έδώ.

221. Στέφανα άπό κλήμα ΰπήρχαν καί στόν γάμο [Ν. Γ. Πολίτης, «Γαμήλια σύμ-
βολα», Λαογραφικά Σύμμεικτα 2. 'Αθήναι 19752, σ. 307-312. Κ. Ρωμαίος, «Τά κλη-
μάτινα στέφανα τοΰ γάμου. Ή καταγωγή τοΰ χριστιανικοΰ θεσμοΰ», Πρακτικά
:Ακαδημίας Αθηνών 57 (1982), σ. 159-168 = Λαβύρινθος 3 (1986), σ. 48-58. Εύρ.
'Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Τά στέφανα τού γάμου στή νεώτερη Ελλάδα. 'Αθήνα 1980,
σ. 92 κ.έξ.], ένώ τό κλήμα γενικότερα έχει ειδική σημασία γιά τήν έθιμική ζωή τοΰ
έλληνικοΰ λαοΰ, δπως φαίνεται άπό τις έθιμικές χρήσεις του καί τις παραδόσεις
πού ύπάρχουν γι' αύτό [Στ. Δ. Ήμελλος, «Όνος, αίξ καί κλάδευσις τής άμπέλου»,
Έπετηρις Κέντρου Έρεύνης Ελληνικής Λαογραφίας 22 (1969-1972), σ. 3-16 = Ό
ίδιος, Λαογραφικά 1..., δ.π., σ. 116-128], Τό κλήμα είναι ιερό, έξ ού και οί θρησκευ-
τικές καί μαγικές χρήσεις του, άφοΰ τό άμπέλι άπό τό όποιο προέρχεται, ίσως καί
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λόγω τής μεγάλης χρησιμότητας τών προϊόντων του, είναι τό κατεξοχήν ιερό φυτό,
άπό τήν άρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, στήν έλληνική παράδοση. Ή χρήση έδώ
στεφάνων πιθανότατα άποτελεΐ άντιστροφή τής χρήσης τους στό μυστήριο τοϋ γά-
μου, δπως προαναφέρθηκε, στά πλαίσια τοΰ άντίστροφου κόσμου τής μαγείας, γιά
τόν όποιο έγινε εκτενής λόγος προηγουμένως.

222. 'Άσπρο είναι τό χρώμα τοΰ υφάσματος τής κάλυψης καί σέ άλλα ύδρομαν-
τικά καί κατοπτρομαντικά έθιμα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακά-
λημα..., δ.π., σ. 184, άρ. Ile], όπως συμβαίνει κι έδώ, σέ συμβολισμό 'ίσως τής παρθε-
νίας καί τής άγνότητας τοΰ κοριτσιοΰ πού συμμετέχει στήν τελετή.

223. Ή "Καλή τών 'Ορέων" είναι μία γυναικεία δαιμονική μορφή τών βυζαν-
τινών χρόνων, πού έπιβιώνει, έστω καί στήν άρσενική έκδοχή της, καί στήν νεοελ-
ληνική μυθολογία [βλ. Κ. Ρωμαίος, «Τό μοιρολόγι τής Παναγίας», Άρχεΐον Πόντου
19 (1954), σ. 207 = Ό 'ίδιος, Προβλήματα τεχνικής στά δημοτικά τραγούδια. Αθήνα
1979, σ. 30], μία μορφή πού έχει τις ρίζες της στήν παράδοση τής ύστερης άρχαιό-
τητας [Κ. Ά. Ρωμαίος, «Γριά, μυθική μορφή άρχαία», Προσφορά εις Στίλπωνα Π.
Κυριακίδην..., δ.π., ο. 573-574]. Άπό έπίδραση αύτών τών παραδόσεων έμφανίζεται
καί έδώ.

224. Ή δάφνη είναι φυτό μέ ιδιαίτερη μαντική σημασία, ήδη άπό τά άρχαία
χρόνια, άφοΰ συνδέεται μέ τήν λατρεία τοΰ Απόλλωνα στούς Δελφούς. Σέ μαγικούς
παπύρους [PGM 1, σ. 14, 264 κ.έξ.] μαγικοί χαρακτήρες γράφονται σέ φύλλα έπτά-
φυλλου κλωναριοΰ δάφνης, γεγονός πού δείχνει τή σύνδεση τοΰ φυτοΰ μέ τήν μα-
γεία. Ή δάφνη έχει ιδιαίτερη θέση καί σέ πολλά έθιμα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ [βλ. Anna
Papamichael, Birth and plant symbolism. Symbolic and magical uses of plants in connection
with birth in modern Greece. Athens 1975, σ. 62-65, όπου καί ύλικό άπό άρχαΐες πηγές],
ιδίως σέ μαγικές τελετές [Anna Papamichael, δ.π., σ. 57,112,119. ΚΑ, χφ. 3235, σ. 32
(Κροκεές Αακεδαίμονος, 1968). ΚΑ, χφ. 2268, σ. 768 (Χ. Κορύλλος, 'Αχαΐα, 1962)],
μία άρχαία 'ίσως κληρονομιά στήν λαϊκή παράδοση γιά τό φυτό.

225. Παραστάσεις δαιμόνων μέ τή μορφή ομάδας πολεμιστών, δπως έδώ, είναι
συχνές στις σολομωνικές [Α. Delatte,Anecdota..., δ.π., ο. 36,38,428,430 καί σ. 29,421.
Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 159-160], όπου οί δαίμονες χαρακτηρίζονται ώς "φουσάτο"
μέ έπικεφαλής έναν άρχηγό, καθώς καί ή παροΰσα μαγική συνταγή άναφέρει.

226. Ή μορφή τοΰ Χάρου, στήν έλληνική λαϊκή παράδοση, έχει άντικαταστήσει
τήν άρχαία μορφή τοΰ Άδη, παίρνοντας καί ορισμένα άπό τά χαρακτηριστικά του
[βλ., ένδεικτικά, Γ. Καλαϊσάκης, «Χάρων», Έβδομάς 3 (1886), σ. 187-189,196-197. Ρ.
Kyriazopoulou, Le personnage de Charon de la Grèce ancienne à la Grèce moderne. Paris
1950. G. Moravcsik, «Il Charonte Bizantino», Studi Bizantini e Neoellenici 3 (1930), σ. 45-
69. D. Hesseling, Charos, ein Beitrag zur Kenntniss des neugriechischen Volksglaubens.
Leiden - Leipzig 1897. Ίω. Αναγνωστόπουλος, Ό θάνατος και ό κάτω κόσμος στή
δημοτική ποίηση (έσχατολογία τής δημοτικής ποίησης). Αθήνα 1984, σ. 67-107. Μ.
Alexiou, The Ritual Lament in Greek Tradition. Cambridge 1974, σ. 50, 197, 201]· έδώ
άναφέρεται ώς προσωποποίηση τοΰ θανάτου.

227. Ή ελιά χρησιμοποιείται πολλές φορές σέ μαγικά καί μαντικά έθιμα τοΰ
έλληνικοΰ λαοΰ [βλ. Anna Papamichael, Birth..., δ.π., σ. 62-65], δπως συνέβαινε καί μέ
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τούς αρχαίους Έλληνες, οί όποιοι συχνά χρησιμοποιούσαν τήν ελιά στά έθιμά τους
[Μ. Nilsson, Geschichte der Griechischen Religion 1. München 19552, σ. 122-123], Γι' αύτό
καί άναφέρεται στήν παρούσα μαγική συνταγή. Είναι γνωστό ότι οί άρχαΐοι χρησι-
μοποιούσαν κλαδιά ελιάς στή λατρεία ορισμένων θεών, έπιστέφοντας μέ αύτά τούς
βωμούς καί τά ξόανά τους, ένώ ή ελιά ήταν καί τό ιερό φυτό τής 'Αθηνάς· ή παρά-
δοση αύτής τής ιερότητας έχει περάσει καί στούς νεότερους "Ελληνες, συνδεμένη
άρρηκτα μέ τήν χρηστικότητα καί χρησιμότητα τών προϊόντων τής έλιάς, ή οποία
καί οδήγησε στήν άπόδοση σ' αύτήν καί μεταφυσικών ιδιοτήτων.

228. Τά κυριότερα μέταλλα πού άναφέρονται έδώ καί παραπάνω (χρυσός, άσή-
μι, σίδηρος καί χαλκός) άποτελοΰν ύλικά στά όποια άπό τά άρχαΐα ήδη χρόνια
άποδίδονται μαγικές ιδιότητες [βλ. C. J. Steiner, Das Mineralreich nach seiner Stellung
in Mythologie und Volksglauben. Gotha 1895, σ. 49 κ.έξ. καί Α. Β. Cook, Zeus. A study in
ancient Religion 2. Cambridge 1925, σ. 649 κ.έξ.], ιδιαίτερα μέ άποτροπαϊκή καί φυλα-
κτήρια σημασία- ιδιαίτερα μάλιστα ή χρήση σιδήρου στή λατρεία τών Ελλήνων ήταν
άπαγορευμένη [βλ. R. Herzog, «Aus dem Asklepieion von Kos», Archiv für
Religionswissenschaft 10 (1907), σ. 410], Ανάλογη είναι ή σημασία τής χρήσης τους έδώ.

229. Ή επιληψία (σεληνιασμός) συχνά άντιμετωπίζεται μέ μαγικά μέσα [Αγλ.
Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, Παραδοσιακή Ιατρική στήν Πελοπόννησο. Αθήνα
1985, σ. 50, 380, 449 καί σ. 213], δπως καί έδώ περιγράφεται. Μέ τό διάβασμα τής
εύχής έξαγιάζεται καί ένδυναμώνεται μαγικά τό νερό, τό όποιο κατόπιν πίνει ό
άρρωστος γιά νά θεραπευθεί, μία πρακτική γνωστή σέ διάφορες περιπτώσεις στόν
έλληνικό λαό, όπου τό "διαβασμένο" νερό θεωρείται θεραπευτικό (ενχόνερο
κ.λπ.).

230. Τό θέμα τοΰ καθίσματος όπου θά έγκατασταθει ό άρχηγός τών δαιμόνων
πού θά εμφανιστούν, έπανέρχεται σταθερά στις μαγικές αύτές συνταγές- τό βρί-
σκουμε καί σέ άλλες συνταγές σολομωνικών [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., ο. 38,3 καί
σ. 430,23 (κώδικας Harleianus 5596 του Βρεταννικοϋ Μουσείου)], δπου οί δαίμονες
συναθροίζονται γύρω άπό τόν καθισμένο άρχηγό τους, συνομιλούν φιλικά μέ τόν
μάγο καί έξυπηρετοΰν τούς σκοπούς γιά τούς όποιους κλήθηκαν.

231. Τό νόμισμα, καθώς είναι κατασκευασμένο άπό πολύτιμο μέταλλο, καί συ-
νήθως φέρει παράσταση προσώπου, θεωρείται φυλακτικό καί άποτρεπτικό, άρα
καί μαγικά σημαντικό, άπό τόν λαό [πρβλ. Φ. Κουκουλές, «Κωνσταντινάτα», Λαο-
γραφία 6 (1917), σ. 216-220]- μέ τήν έννοια αύτή χρησιμοποιείται καί έδώ. Γενικότε-
ρα, ή παράσταση άνθρωπίνων προσώπων θεωρείται ιδιαιτέρως άποτρεπτική τών
κακοποιών πνευμάτων άπό τόν λαό [βλ. Κ. Γ. Κορρέ, Ή άνθρώπινη κεφαλή θέμα
άποτρεπτικό στή νεοελληνική λαϊκή τέχνη. 'Αθήναι 1978, σ. 17-28], ιδίως όταν φέρει
παράσταση και τοΰ ματιού, πού άπό τά άρχαια χρόνια έχει ιδιαίτερη σημασία
στούς μεσογειακούς καί άνατολικούς λαούς, ώς άποτρεπτικό καί φυλακτήριο. Γι'
αύτό καί τά άρχαΐα καί βυζαντινά εύρήματα, ιδίως τά χρυσά, χαρακτηρίζονται άπό
τόν λαό συλλήβδην ώς κωνσταντινάτα καί χρησιμοποιούνται κυρίως ώς φυλακτά
καί άντιβασκάνια, μέ 'ιδιαίτερη μαγική δύναμη.

232. Ό βασιλικός είναι φυτό μέ ιδιαίτερη σημασία, άφού κατά τήν παράδοση
φύτρωνε πάνω στό μέρος όπου ήταν θαμμένος ό σταυρός τοΰ Χριστού, έπισημαί-
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νοντας τήν τοποθεσία στήν Άγια Ελένη, ή οποία καί τόν ανακάλυψε [J. Β.
Aufhauser, Konstantins Kreuzesvision in ausgewählten Texten. Bonn 1912, σ. 19-21 καί, γε-
νικότερα, Fr. Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca 3. Bruxelles 1957, σ. 81-102, μέ
βιβλιογραφία τών σχετικών κειμένων]. Γι' αύτό καί χρησιμοποιείται έδώ.

233. Ό μεγάλος αγιασμός τών Θεοφανίων θεωρείται άπό τόν λαό ισοδύναμος
μέ τήν θεία κοινωνία, άρα μεγάλης θρησκευτικής καί θαυματουργικής δύναμης [Γ.
Ά. Μέγας, Ελληνικά! έορταί καί έθιμα τής λαϊκής λατρείας. 'Αθήναι 19792, σ. 76,78]·
άλλωστε, μέ αύτόν ραντίζεται καθαρτικά όλο τό σπίτι, ένώ άντικείμενα σχετιζόμε-
να μέ τή λειτουργία τών Φώτων χρησιμοποιούνται σέ διάφορες μαγικές συνταγές
[Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 49, 4-6].

234. Σέ άνακάλημα δαιμόνων τοϋ μοναχοΰ Alberich, τοϋ 13ου αιώνα, στούς δαί-
μονες προσφέρονται ώς τροφή περιστέρια [G. Roskoff, Geschichte..., δ.π. 1, σ. 327],
Έδώ τά περιστέρια έχουν μάλλον τήν θέση πνευμάτων, πού προετοιμάζουν τήν
έλευση τοΰ θηλυκοΰ δαίμονα πού έμφανίζεται στή συνέχεια ώς βασίλισσα τών
πνευμάτων.

235. Ή άναφορά αυτή δείχνει ότι ό γραφέας τοΰ χειρογράφου άντέγραψε άπό
διάφορες πηγές, δημιουργώντας ένα είδος μαγικοΰ έγχειριδίου, γιά κάθε περίπτω-
ση πού πιθανόν νά άντιμετώπιζε. Γι' αύτό καί συχνά έχουμε περισσότερες τής μίας
συνταγές γιά τό ίδιο θέμα. Αύτό διαφωτίζει κάπως τόν τρόπο δημιουργίας καί τό
ζήτημα τής έσωτερικής νοηματικής συνοχής τοΰ χειρογράφου μας.

236. Στά όσα άναφέρθηκαν παραπάνω γιά τήν έθιμική χρήση τοΰ κλήματος άς
προστεθεί καί ή χρησιμοποίησή του σέ μαγικά έθιμα τοΰ κύκλου τής άνθρώπινης
ζωής [Anna Papamichael, Birth..., δ.π., σ. 66-69], Τό στεφάνωμα μέ κλήμα πού μαρ-
τυρεΐται έδώ εντάσσεται cf αύτήν άκριβώς τήν παράδοση.

237. Τά νύχια θεωροΰνται βασικό σημείο τοΰ άνθρωπίνου σώματος, άφοΰ,
κατά τήν άρχή pars pro toto, κάθε μαγική πράξη σέ αύτά μπορεί νά έπιδράσει σέ
ολόκληρο τόν ανθρώπινο οργανισμό. Γι' αύτό συχνά άναφέρονται σέ ίατροσοφικά
κείμενα [βλ. Κ. Άμαντος, «Ίατροσοφικός κώδιξ», Αθηνά 43 (1951), άρ. υξγ']. Έδώ
οί μαγικοί χαρακτήρες γράφονται στά νύχια τοΰ παιδιοΰ, γιά νά ένισχυθεΐ καί νά
ολοκληρωθεί ή έπαφή του μέ τά πνεύματα.

238. Παρόμοιες πληροφορίες βλ. στόν Α. Delatte, «Le traité des plantes
planétaires...», δ.π., σ. 176-177, δπου κάποτε άναφέρονται άλλα φυτά, στό ίδιο πάν-
τοτε πλαίσιο.

239. Οί βιαιοθάνατοι συχνά άναφέρονται σέ μαγικές πράξεις καί συνταγές [βλ.
Emm. Voudras, «Euphemistic names...», δ.π., σ. 79. H. Versnel, «Κόλασαι τούς ήμάς
τοιούτους ήδέως βλέποντες. "Punish those who rejoice in our misery": On curse texts
and Schadenfreude», The world of ancient magic..., δ.π., σ. 131], γι' αυτό καί τό ιδιαίτε-
ρης μαγικής αξίας αίμα τους χρησιμοποιείται έδώ. Στις περισσότερες σχετικές πα-
ραδόσεις οί βιαιοθάνατοι, όσοι δηλαδή έχουν πέσει θύματα έγκληματικών ένερ-
γειών, γίνονται βρυκόλακες, μέχρι νά άπολαύσουν τήν τιμωρία τοΰ φονιά τους. Ώς
βρυκόλακες άποτελοΰν πνεύματα κακοποιά, πού μποροΰν νά χρησιμοποιηθοΰν
άπό τόν μάγο στις πράξεις του καί τις τελετές του, έφόσον άκολουθηθεΐ βεβαίως ή
ορθή άγωγή. Γι' αύτό καί ή άναφορά τους έδώ είναι μαγικά δικαιολογημένη· θυμί-
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ζω οτι χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση είναι ό Λάιος στή Θήβα, πού ώς βιαιοθά-
νατος προκάλεσε λοιμό στήν πόλη του, μέχρι νά αποκαλυφθεί καί νά τιμωρηθεί ό
φονιάς του.

240. Οί μαγικοί χαρακτήρες γιά κάθε πλανήτη γράφονται μέ ειδικό μελάνι γιά
κάθε πλανήτη, μέ μελάνι δηλαδή φτιαγμένο άπό ειδικές ούσίες [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή
Μαγεία..., δ.π., σ. 79], δπως περιγράφεται σέ διάφορες σολομωνικές [Α. Delatte,
Anecdota..., δ.π., σ. 91,1 άπό τόν κώδικα Athen. 1265, φ. 13 κ.έξ.].

241. Ή χρήση τών άκτίνων τοΰ ήλιου σέ μαγικές καί μαντικές πράξεις είναι
γνωστή άπό διάφορες παραλλαγές ύδρομαντικών καί κατοπτρομαντικών έθίμων
[Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 213-214], άν καί οί ήλιακές άκτΐνες πι-
στεύεται δτι δέν είναι άρεστές στούς δαίμονες καί στούς νεκρούς [Th. Hopfner, δ.π.
1, σ. 226], 'Αντιθέτως, στήν άστρολογική μαγεία ό ήλιος παίζει πρωταρχικό ρόλο,
δπως φαίνεται καί άπό τήν παρούσα συνταγή.

242. Καί πάλι μαρτυρεΐται έδώ ή έκθεση στά άστρα, δπως παραδίδεται καί σέ
πολλές σολομωνικές καί νεοελληνικές παραδόσεις [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ.
469. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 219], άφοΰ πιστεύεται δτι τά άστρα,
ώς γνώστες τοΰ μέλλοντος, μεταδίδουν έτσι τή δύναμη τους στά όργανα μαντείας
καί μαγείας.

243. Ή έμφάνιση μορφών μέσα στό νερό άποτελεΐ βασική προϋπόθεση τών
ύδρομαντικών έθίμων, δπου έμφανίζονται νεκροί, άγνοούμενοι, ξενιτεμένοι, τραυ-
ματίες, άρρωστοι, μελλοντικοί σύζυγοι, δαίμονες, άγγελοι, άγιοι, φαντασματα κ.λπ.
[Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 248-249] γιά νά άπαντήσουν στις έρω-
τήσεις καί στις άπορίες τοΰ τελεστή τής μαγικής - μαντικής πράξης.

244. Γιά νά πετύχει ή μαγική πράξη πρέπει νά δοθεί 'ιδιαίτερη προσοχή στις λε-
πτομέρειες κατασκευής τών μελανιών, πού είναι διαφορετικές γιά τό μελάνι κάθε
πλανήτη, άπό ειδικές ούσίες καί μέ ξεχωριστή, κάθε φορά, διαδικασία [Κ. Δ. Τσαγ-
γαλάς, Ή Μαγεία..., δ.π., σ. 79], Σέ μαγικά χειρόγραφα βρίσκουμε παρόμοιες περι-
γραφές [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 91,1 κ.έξ.], πού μποροΰν νά συγκριθοΰν μέ
τά γραφόμενα έδώ.

245. Μαΰρος πετεινός ή μαύρη κότα, δπως άναφέρεται παρακάτω, σφάζεται
συχνά στό πλαίσιο αιματηρών θυσιών γιά τό άνακάλημα καί τήν άγωγή δαιμόνων
[Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 112], στήν παραδοσιακή μαγική πρακτική τοΰ έλληνικοΰ
λαοΰ. 'Ιδιαίτερα ό μαΰρος πετεινός πιστεύεται δτι μέ τό λάλημά του παρεμποδίζει
καί διώχνει τά δαιμονικά πνεύματα [J. Fr. Boissonade, Anecdota Graeca 3. Paris 1831,
σ. 445. Β. Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen und das hellenische Altertum 1. Leipzig
1871, σ. 94,115], άλλά καί προφυλάσσει άπό τις μαγγανείες [Ad. Wuttke, Der deutsche
Volksaberglaube..., δ.π., σ. 156. Κ. Seligmann, δ.π., σ. 11, 79]. Γι' αύτό καί χρησιμο-
ποιείται στις μαγικές πράξεις καί τελετές διαφόρων έθνών καί λαών [βλ., γιά πα-
ράδειγμα, Κ. Η. Ε. de Jong, Das Antike Mysterienwesen in religions - geschichtlicher,
ethnologischer und psychologischer Beleuchtung. Leiden 1919, σ. 173 κ.έξ. V. Hehn,
Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Ubergang aus Asien nach Griechenland und Italien
sowie in das übrige Europa. Berlin 1902, σ. 332], Γι' αύτό καί ή άναφορά του έδώ έχει
ιδιαίτερη, μαγική - ένισχυτική τοΰ μελανιοΰ πού θά παραχθεί, σημασία.
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246. Οί άγγελοι πού άνήκουν σέ κάθε πλανήτη έχουν ύποτάξει άντίστοιχους
δαίμονες, σύμφωνα μέ τά δσα άναφέρθηκαν προηγουμένως, τούς οποίους καί ορί-
ζουν [κώδικας Harl. 5596, φ. 41ν στόν Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 434,14 κ.έξ.]. Ό
άστρολόγος - μάγος παρακαλεί τούς άγγέλους νά καταστήσουν τούς δαίμονες ύπη-
ρέτες τών άναγκών του [πρβλ. κώδικα Athen. 1265, φ. 25 στόν Catalogus Codicum
Astrologorum Graecorum 10. Bruxellis 1924, σ. 81,12 κ.έξ.], ώστε νά έπιτελεσθεΐ μέ έπι-
τυχία καί άποτελεσματικότητα ή μαγική πράξη.

247. Τό πρότυπο τής άναφοράς αύτής πιθανότατα βρίσκεται στήν εύχή τοΰ με-
γάλου άγιασμοΰ τών Θεοφανίων, όπου άναφέρεται ότι «ό Ιορδάνης εστράφη είς τά
οπίσω», ώς άναγνώριση τής θεότητας τοΰ Τησοΰ. Ή άντιστροφή τών φυσικών όρων
καί νόμων άποτελεΐ πάγιο διηγηματικό μοτίβο άρχαίων, μεσαιωνικών καί νεώτερων
παραδόσεων, γιά νά πιστοποιηθεί ή υπερφυσική δύναμη καί ύπόσταση κάποιου
προσώπου. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τις κάθε είδους δαιμονοφάνειες, πού πιστο-
ποιούνται άπό τήν άντιστροφή τών φυσικών νόμων, στά πλαίσια τοΰ άντίστροφου
κόσμου τής μαγείας, γιά τόν όποιο λόγος έχει γίνει καί παραπάνω.

248. Ό Κυπριανός ήταν μάγος τής Αντιόχειας, πού έγινε χριστιανός άπό τήν
Ίουστίνη καί μαρτύρησαν μαζί, στούς διωγμούς τοΰ Ρωμαίου αύτοκράτορα Δεκί-
ου (250 μ.Χ.), διαφορετικός άπό τόν έπίσκοπο Καρχηδόνος Κυπριανό, τοΰ 3ου έπί-
σης αιώνα [Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 7 (1965), στ. 1099-1112], Κυ-
κλοφορεί εύρέως τό λεγόμενο Κυπριανάριο, βιβλίο μέ προσευχές καί εξορκισμούς
λαϊκής προέλευσης, πού άπό τό λαό άποδίδονται σ° αύτόν, σέ διάφορες μάλιστα
εκδόσεις καί παραλλαγές [Μ. Σολδάτος, Σωσίβιον, ήτοι βίος καί ιερά προσευχή τοϋ
αγίου ιερομάρτυρος Κυπριανού... Έν Αθήναις χ.χρ.. Γ. Κουρκουτσάς, Βίος καί
μαρτύρων τοϋ άγ. Κυπριανού καί Ίουστίνης. Εύχαί καί εξορκισμοί. Αθήναι 1938.
Γιά τήν Κύπρο βλ. Μ. Paraskevopoulou, Researches into the traditions of the popular
religious feasts of Cyprus. Nicosia 1982, σ. 106-107. Τό κυπριακό Κυπριανάριον εκδό-
θηκε τό 1913 άπό τόν Κ. Βελεφάντη, καί τό 1978 στήν Αθήνα, μέ πρόσθετη ύλη. Βλ.
Θ. Παπαδόπουλος, «Κυπριακόν εύχολόγιον τοΰ έτους 1785», Κυπριακαί Σπουδαί
43 (1979), σ. 19-20]. Από τό λαϊκό μαγικό αύτό βιβλίο [βλ. Φ. Κουκουλές, «Μεσαι-
ωνικοί καί νεοελληνικοί κατάδεσμοι», Λαογραφία 8 (1921), σ. 302 καί Λαογραφία
9 (1926), σ. 52, 450. Δ. Σ. Λουκάτος, Τά φθινοπωρινά. Αθήνα 1982, σ. 65-67] στα-
χυολογούνται στή συνέχεια ορισμένες μαγικές συνταγές.

249. Οί σαράντα μετάνοιες άπαντοΰν συχνά στήν χριστιανική παράδοση καί
στήν μοναστική πρακτική [Γ. Κ. Σπυριδάκης, Ό άριθμός τεσσαράκοντα παρά τοις
Βυζαντινοϊς καί Νεωτέροις "Ελλησι. Έν Αθήναις 1939, σ. 82], Άπό τόν χριστιανισμό
πέρασαν καί στήν μαγική πρακτική. Είναι γνωστό ότι ό άριθμός σαράντα έχει
εύρύτατη συμβολική χρήση τόσο στήν θρησκεία όσο καί στά λαϊκά θρησκευτικά
έθιμα καί στις δεισιδαίμονες αντιλήψεις καί δοξασίες τοΰ λαοΰ ήδη άπό τά άρχαΐα
χρόνια. Στό πλαίσιο αύτό πρέπει νά ένταχθεΐ καί ή άναφορά του έδώ.

250. Παρόμοια μαντική πράξη έχουμε καί στόν ελληνικό παραδοσιακό πολιτι-
σμό. Μαρτυρεΐται μάλιστα [Γ. Ά. Μέγας, ΖΕΛ, σ. 137 άρ. ΙΕ': Βιβλιομαντεία, ψαλ-
τηρομαντεία (ή κλειδομαντεία)] άκριβώς ή ί'δια πράξη άπό τά Φιλιατρά τής Μεσ-
σηνίας, όπου καί ή σχετική φράση "τόν έρριξαν στό κλειδί", γιά τήν άσκηση παρο-
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μοίων μαντευμάτων. Γιά τήν άσκηση μαγείας καί μαντείας μέ βάση ιερά ή εκκλη-
σιαστικά βιβλία, πού θεωρείται οτι έχουν ιδιαίτερη συμβολική καί μαγική δύναμη,
έγινε λόγος καί παραπάνω, άφοΰ θρησκευτικής σημασίας άντικείμενα συχνά χρη-
σιμοποιούνται σέ μαγικές πράξεις, δπως καί παραπάνω έχει σημειωθεί, μέ βάση
άνάλογες άναφορές στόν κώδικά μας, προηγουμένως.

251. Σέ λαϊκές περί θησαυρών παραδόσεις, άλλά καί σέ σολομωνικές [Κώδικας
Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος 1265, φ. 21r], οπου παραδίδεται ότι πρέπει ό
άνθρωπος νά χύσει λίγο άπό τό αίμα του έκεΐ, γιά νά μήν τόν ένοχλήσει τό στοιχειό
πού φρουρεί τόν θησαυρό [Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις..., δ.π. 2, σ. 1004-1005, όπου
άνάλογες άναφορές άπό τήν Τήνο καί τή Σάμο], έχουμε παράλληλα άφηγηματικά
στοιχεία- πρόκειται γιά έξασθενημένη μορφή άνθρωποθυσίας, άφοΰ τό αίμα πού
χύνεται άποσκοπεί στό νά έξευμενίσει τά κακά πνεύματα πού φρουροΰν τόν θη-
σαυρό, σύμφωνα μέ όσα προαναφέρθηκαν. Προηγουμένως, σέ άνάλογη περίπτωση
ανακάλυψης θησαυροΰ, είχαμε καί άναφορά κανονικής καί πλήρους άνθρωποθυ-
σίας, τήν οποία έδώ άντικαθιστά τό άπλό χύσιμο λίγου άνθρώπινου αίματος.

252. Ή ραβδομαντεία άνήκει στήν παραδοσιακή μαντική πράξη τοΰ έλληνικοΰ
λαοΰ [Γ. Ά. Μέγας, ΖΕΑ, σ. 140, άρ. κθ'], ιδίως σέ περιπτώσεις άνεύρεσης νεροΰ γιά
τό άνοιγμα πηγαδιών.

253. Ή έκλογή τής ώρας καί τής μέρας κατά τήν οποία θά γίνει κάθε μαγική
πράξη άποτελεΐ άπαραίτητη προϋπόθεση τής έπιτυχίας της [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό
άνακάλημα..., δ.π., ο. 218. Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., ο. 61], άφοΰ ύπάρχει ειδική ώρα κά-
θε μέρας κατά τήν οποία μπορεί νά δράσει κάθε πνεΰμα [J. Faust, Magia naturalis...,
δ.π., σ. 499]. Γι' αύτό και στή συνέχεια άπαντοΰμε συνεχώς τήν έκφραση "στήν ώρα
πού κυριεύει".

254. Πρόκειται γιά τό μελάνι πού χρησιμοποιείται στό γράψιμο τών μαγικών
σχημάτων, σέ διάφορες μαγικές πράξεις [Α. Delatte, «Un nouveau...», δ.π., σ. 297,1
καί 300,13 καί 17].

255. Τό κονδύλι τής τέχνης χρησιμοποιείται γιά νά γράφονται, μέ ειδικό μελά-
νι, οί μαγικοί χαρακτήρες, γι' αύτό καί ετοιμάζεται μέ ειδικό μαγικό τρόπο [Α.
Delatte, «Un nouveau...», δ.π., σ. 298,17. 299,1 καί 317, 5 μέ παρόμοιες οδηγίες].

256. 'Αντιθέτως, στήν παραδοσιακή μαγεία ό μάγος-μάντης πρέπει νά διατηρεί
έπαφή μέ τή γή, όπως καί όλα τά σύμβολα ή άντικείμενα πού χρησιμοποιεί, ή όποια
θεωρείται ώς κάτοχος όλων τών μυστικών [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π.,
σ. 113], άφοΰ είναι καί κάτοχος τών νεκρών. Έδώ ή έπαφή μέ τή γή θεωρείται μό-
λυσμα, πού διώχνει τή μαγική δύναμη τών συμβόλων πού χρησιμοποιούνται.

257. Ό τρόπος κατασκευής τοΰ μαχαιριού τής μαγικής τέχνης παραδίδεται σέ
διάφορα μαγικά χειρόγραφα [Α. Delatte, «Un nouveau...», δ.π., σ. 298-299, 300, 307].
Έδώ περιγράφεται ή κατασκευή τοΰ γνωστοΰ στή μαγεία, άποτρεπτικοΰ καί φυ-
λακτηρίου, μαυρομάνικου μαχαιριοΰ [Ά. Ά. Παπαδόπουλος, «Νεοελληνική μαν-
τεία», Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος (1923), σ. 154-156. Ν. Γ. Πολίτης, Παραδό-
σεις..., δ.π. 1, σ. 646 καί 2, σ. 858], παρόμοιες συνταγές καί οδηγίες κατασκευής τοΰ
οποίου ύπάρχουν συχνά σέ μαγικά χειρόγραφα [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 406
καί σ. 12. Πρβλ. Κ. Haberlandt, «Messer», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 6
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(1934-1935), στ. 189], πού θεωρείται ότι κάνει υποχείριους τούς δαίμονες ώς μαγικό
μέσο μεγάλης σημασίας.

258. Παρόμοιες οδηγίες είναι συχνές σέ μαγικά χειρόγραφα καί σολομωνικές
[πρβλ. Α. Delatte, «Un nouveau...», δ.π., ο. 298,5], δπου καί πάλι ή προφύλαξη νά μήν
άγγίξει τή γη, ώστε νά μή χάσει τή δύναμη του, γιά τήν οποία έγινε λόγος καί πα-
ραπάνω. Τό "παρθένο χαρτί", πού άναφέρεται στή συνέχεια, είναι τό ίδιο μέ τό
χαρτί αύτό, μέ κάποιες ίσως τελετουργικές διαφοροποιήσεις.

259. Πρόκειται, ουσιαστικά, γιά τελετουργική θυσία, μέ σκοπό τήν ολοκλήρω-
ση τής μαγικής πράξης, τόν καθαρμό καί τήν άποτροπή τοϋ κακοΰ [πρβλ. Γ. Ν.
Αίκατερινίδης, Νεοελληνικές..., δ.π., σ. 160-161]. Τό γράψιμο μαγικών χαρακτήρων
μέ αίμα συμβάλλει στήν ολοκλήρωση τής μαγικής πράξης, άποτελώντας μία ιδιαί-
τερη τελετουργική λεπτομέρεια, πού άποτυπώνεται στό χειρόγραφο μας. Τό γε-
γονός δτι ορισμένα φύλλα τοΰ χειρογράφου μας είναι γραμμένα μέ αίμα, δπως έχει
ήδη άναφερθεΐ, δείχνει δτι είχε πράγματι χρησιμοποιηθεί σέ μαγικές τελετές καί δέν
άποτελοΰσε απλό μαγικό έγχειρίδιο χωρίς πρακτική μαγική χρησιμότητα.

260. Ανάλογες είναι οί οδηγίες γιά τήν κατασκευή τοΰ δακτυλιδιού της μαγικής
τέχνης, πού συναντοΰμε σέ διάφορα χειρόγραφα [πρβλ. Α. Delatte, «Un nouveau...»,
δ.π., σ. 299, 10 καί 302, 14], άφοΰ τό μαγικό δακτυλίδι θεωρείται άπαραίτητο έφό-
διο κάθε μάγου άπό τά μεσαιωνικά ήδη χρόνια [G. Saltzberger, Die Salomosage...,
δ.π., σ. 93] καί μέχρι σήμερα.

261. Τό κόκκινο χρώμα είναι συχνό σέ διάφορα είδη μαγικής καί μαντικής τε-
λετουργίας, άφοΰ θεωρείται ειδικό γιά μαγικές πράξεις [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνα-
κάλημα..., δ.π., σ. 189. C. Mengis, «Rot», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 7
(1935-1936), στ. 793,811. Th. Hopfner, δ.π. 1, σ. 156], ήδη άπό τήν άρχαιότητα, άφοΰ
άντικατέστησε στις μαγικές πράξεις τό αίμα [Fr. von Duhn, «Rot and Tot», Archiv für
Religionswissenschaft 9 (1906), σ. 15], λαμβάνοντας έτσι τόν χαρακτήρα άποτροπαίου
ή χρώματος τών δαιμόνων καί τών ύποχθονίων θεοτήτων [Eva Wunderlich, «Die
Bedeutung der roten Farbe im Kultus der Griechen und Römer», Religionsgeschichtliche
Versuche und Vorarbeiten 20:1 (1925), σ. 68 καί C. Mengis, «Rot», δ.π., στ. 803]. Γι' αύτό
καί χρησιμοποιείται έδώ ώς ένισχυτικό τής μαγικής δύναμης τοΰ δακτυλιδιοΰ πού
βρίσκεται μέσα στή σακούλα. 'Ας σημειωθεί δτι σέ διάφορα έθιμα τοΰ παραδοσια-
κοΰ βίου τοΰ λαοΰ μας χρησιμοποιείται εύρύτατα τό κόκκινο χρώμα (κόκκινο πανί
γιά νά σκεπάσουν σκεύη πού χρησιμοποιούνται στήν μαντεία κ.λπ.) μέ ιδιαίτερη
συμβολική άξια, άφοΰ θεωρείται δτι συμβάλλει άποτελεσματικά στήν ολοκλήρωση
τών μαγικών πράξεων, καθώς προσελκύει τά πνεύματα, τά όποια θά τελέσουν καί
θά τελειοποιήσουν τήν μαγική τελετουργία.

262. Ή άπομόνωση καί ή σιωπή άποτελοΰν συχνά όρους γιά τήν έπιτυχία κά-
ποιας μαγικής πράξης [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 205-206], Μαρ-
τυροΰνται γι' αύτό συχνά σέ διάφορες συνταγές σολομωνικών [PGM 2, σ. 33. Α.
Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 23. Th. Hopfner, δ.π. 1, σ. 39. Ad. Abt, Die Apologie..., δ.π.,
σ. 197. Α. Delatte, Die Catoptromancie..., δ.π., ο. 169], άλλά καί στήν παραδοσιακή μα-
γεία διαφόρων λαών [R. Hünnerkopf, «Brunnen», Handwörterbuch des deutschen
Aberglaubens 1 (1927), στ. 1683 καί Κ. Jungwirth, «Schweigen», Handwörterbuch des
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deutschen Aberglaubens 7 (1935-1936), στ. 1461]. Γι' αύτό καί τηρείται συχνά σιωπή
άπό τόν λαϊκό μάγο [Γ. Ν. Αίκατερινίδης, «Τό άμίλητο...», δ.π., σ. 58-59], άφοΰ ό
λαός τής άποδίδει δαιμονικές καί μαγικές ερμηνείες.

263. Τά μαγικά βότανα έχουν συνήθως ορισμένες συνθήκες ή τελετουργίες γιά
τήν περισυλλογή τους, τόσο στόν έλληνικό οσο καί σέ διάφορους άλλους λαούς
[πρβλ. Η. Α. Hansen, Der Hexengarten. Die Zauberkräuter des Mittelalters und ihre Wirkung.
München 1987, σ. 21 σημ. 1 καί Η. Biedermann, Hexen..., δ.π., σ. 86 κ.έξ.]. Στήν κατη-
γορία αύτη άνήκουν δσα άναφέρονται στή συνέχεια.

264. Ευχές μέ παρόμοιο περιεχόμενο πρός τόν ήλιο άπαντοΰν συχνά σέ μαγικά
χειρόγραφα, μέ διαφορές ώς πρός τις διατυπώσεις, άλλά παρόμοια κεντρική ιδέα
καί δομή [πρβλ. Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 169-170],

265. Τό άντίστοιχο βότανο τής σελήνης είναι γνωστό, στις σολομωνικές, ώς σελη-
ναία ή lunaria [Α. Del atte, Anecdota.... δ.π., σ. 444. Ό ίδιος, «Le traité...», δ.π., α. 147,159
άρ. 6], καθώς καί μέ τά ονόματα άγλαοφώτη (-φωτις), σελήνιον, σεληνόγονον, μήνιον,
μηνογένειον [Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum 8, δ.π., σ. 154]. Τοΰ άποδίδο-
νται πολλές θεραπευτικές ιδιότητες, ιδίως γιά τήν επιληψία (σεληνιασμό) σύμφωνα μέ
τόν άναλογικό τρόπο σκέψης, ό όποιος διέπει ολόκληρο τό σύστημα τής μαγείας.

266. 'Ανάλογη μαγική φιλολογία ύπάρχει καί γιά τήν βοτάνη τοΰ Άρη, τή γνω-
στή ώς πλατυμανδίλα [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., 2, σ. 410], ή οποία είναι έπίσης
γνωστή σέ δλα τά παλαιότερα έργα τής βοτανικής καί άστρολογικής μαγείας [πρβλ.
Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 158, άρ. 5], δπως στις συγγραφές τών Fuchsius,
Historia stirpium (1542), σ. 643b. Lonicerus, Kreuterbuch (1573), σ. 301b. Dodonaeus,
Cruydt - boeck (έκδ. de Clusius, 1644), σ. 944b. Sibthorp, Florae graecaeprodromus (1806),
σ. 175 II και Ε. Boissier, Flora orientalis III, σ. 377, δπου καί άνάλογες διατυπώσεις μ'
αύτές τοΰ χειρογράφου μας.

267. Παρόμοιος έξορκισμός πρός τόν Άρη ύπάρχει σέ χειρόγραφες σολομωνι-
κές, δπως στούς κώδικες Petropolitanus 575 καί Harleianus 5596, άλλά καί στόν μα-
γικό κώδικα πού δημοσιεύθηκε άπό τόν Α. Delatte, «Un traité...», δ.π., ο. 171-172,
πρός τις γραφές τοΰ οποίου μποροΰν νά γίνουν συγκρίσεις μέ σκοπό τήν συγκρό-
τηση, μελλοντικά, ένός σώματος μαγικών καί μαντικών συνταγών άπό διάφορα χει-
ρόγραφα, πού είναι άπαραίτητο γιά τήν ολοκληρωμένη καί συστηματική μελέτη τής
μαγικής μας παράδοσης· ή παροΰσα έκδοση άποτελεΐ ένα βήμα πρός τήν κατεύ-
θυνση αύτή.

268. Τό βότανο τοΰ Έρμή είναι γνωστό ώς πενταδάκτυλο, πεντάφυλλο, πεντα-
πεταλο καί άνθρωπόχειρο, άναφέρεται δέ έπίσης σέ πολλά μαγικά χειρόγραφα [βλ.
Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 156-157. Ό ίδιο ς, Anecdota..., δ.π. 2, α. 337 καί 356],
άλλά καί άπό τούς Fuchsius, δ.π., σ. 622d. Lonicerus, δ.π., ο. 291a. Dodonaeus, δ.π., σ.
161. Sibthorp, δ.π. I, σ. 351 καί Ε. Boissier, δ.π. II, σ. 723, παντοΰ μέ παρόμοιες, δπως
έδώ, περιγραφές καί ιδιότητες.

269. Παρομοίου περιεχομένου καί διαφορετικών διατυπώσεων εξορκισμοί τοΰ
Έρμή άπαντοΰν συχνά στις σολομωνικές [βλ. Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 166].

270. Ή βοτάνη τοΰ Δία, στή χειρόγραφη παράδοση, ονομάζεται χρυσάκανθος,
υακχαράνίον, άρχιτονία, άχρόνιος [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π. 2, σ. 347,389. Ό ίδιος,
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«Le traité...», δ.π., σ. 157] καί οί ιδιότητες της περιγράφονται άπό συγγράφεις δπως
οί Fuchsius, δ.π., σ. 297Α. Lonicerus, δ.π., σ. 152b. Dodonaeus, δ.π., σ. 1144b. Sibthorp,
δ.π. I, σ. 174 καί Boissier, δ.π. II, σ. 824. Τις γενικές γραμμές αύτης της παράδοσης
άκολουθεί καί τό χειρόγραφο μας έδώ.

271. Στή χειρόγραφη παράδοση άπαντοϋν παρόμοιες θεραπευτικές οδηγίες καί
χρήσεις τοΰ βοτάνου, άλλά καί άνάλογος έξορκισμός τοΰ πλανήτη [πρβλ. Α.
Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 166-168].

272. Τό σατύρων ή άγωροβότανον είναι τό βότανο πού σχετίζεται μέ τόν πλα-
νήτη 'Αφροδίτη [βλ. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π. 2, σ. 377. Ό 'ίδιος, «Le traité...», δ.π.,
σ. 159], τοΰ οποίου τις ιδιότητες άναφέρουν καί παλαιότεροι συγγραφείς, δπως ό
Fuchsius, δ.π., σ. 558c, ό Lonicerus, δ.π., σ. 280b, ό Dodonaeus, δ.π., σ. 370b, καί ό
Sibthorp II, δ.π., σ. 211. Οί ιδιότητες καί ό τρόπος χρήσης τοΰ βοτανιοΰ, όπως περι-
γράφονται έδώ, έχουν παράλληλα καί σέ άλλες χειρόγραφες συνταγές [Α. Delatte,
«Le traité...», δ.π., σ. 174-175], Τό άγωροβότανο άναφέρεται επίσης συχνά στις πα-
ραδόσεις καί στήν παραδοσιακή ιατρική πράξη καί πρακτική τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ
[πρβλ. Anna Papamichael, Birth..., δ.π., σ. 89-100. Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις 2, δ.π.,
σ. 909-910. Ν. Λάσκαρης, Ή Λ άστα καί τά μνημεία της 1. Έν Πύργω 1902, σ. 47-48],
ώς βότανο πού μπορεί νά φέρει τά επιθυμητά άγόρια σέ μία οικογένεια, μέ έναν
σχεδόν θαυματουργικό τρόπο.

273. Ό μανδραγόρας άποτελεΐ βότανο δημοφιλές καί διαδομένο στήν μαγική
καί ιατρική πρακτική τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ [Anna Papamichael, Birth..., δ.π., σ. 14,16,
21, 33,98,106-107. Π. Γ. Κρητικός, «Ό Μανδραγόρας», Λαογραφία 19 (1960-1961),
σ. 399-452], στό όποιο άποδίδονται, άπό Έλληνες καί ξένους, διάφορες ιδιότητες
[πρβλ. Σπυρ. Λάμπρος, «Τό μετά σολομωνικής ίατροσόφιον τής Βονωνίας», Νέος
Έλληνομνήμων 15 (1921), σ. 31, 38. Ar. Delatte, Herbarius. Recherches sur le cérémonial
usité chez les anciens pour la cueillette des simples et des plantes magiques. Bruxelles - Brüssel
1961, σ. 37,40-45,181-186], πού έν μέρει οφείλονται καί στό παράξενο σχήμα τής ρί-
ζας του. Χρησιμοποιείται εύρύτατα σέ ιατρικές συνταγές ώς ύπνωτικό καί δυνα-
μωτικό βότανο, άλλά καί σέ μαγικές πράξεις ώς άντιπροσωπευτικό τοΰ άνθρώπι-
νου όργανισμοΰ, μέσω τοΰ όποιου μπορεί νά άσκηθεΐ έπωφελής ή βλαπτική μαγεία
σέ άλλους άνθρώπους.

274. Οί ειδικές οδηγίες γιά τό βγάλσιμο τής ρίζας τοΰ φυτοΰ οφείλονται στήν πί-
στη γιά τήν μεγάλη καί πανίσχυρη μαγική του δύναμη, καί είναι άνάλογες όχι μόνο
στόν έλληνικό, άλλά καί σέ άλλους λαούς [βλ., ενδεικτικά, Anna Papamichael, Birth...,
δ.π., σ. 16-17. R. Clark, «A Note on Medea's Plant and the Mandrake», Folklore 79 (1968),
σ. 228,231. J. G. Frazer, Folklore in the Old Testament 2. London 1919, σ. 382-383. Steier,
«Mandragoras», Real-Encyclopaedie 14:1, στ. 1035. H. F. Clark, «The Mandrake Fiend»,
Folklore 73 (1962), σ. 258, 263-266], Ή μακροχρόνια αύτή παράδοση άποτυπώνεται
καί στις περιγραφές τοΰ χειρογράφου μας πού άκολουθοΰν. Τό συχνά άνθρωπό-
μορφο σχήμα τής ρίζας τοΰ μανδραγόρα δημιουργεί τήν εντύπωση ότι πρόκειται γιά
φυτό μέ έντονη σχέση πρός διάφορα πνεύματα, καί μέ έντονη, συμβολική καί πραγ-
ματική, έπίδραση πάνω στήν άνθρώπινη ζωή καί ύπόσταση. Γι' αύτό καί ή εύρεία
χρήση του σέ μαγικές τελετουργίες, πού άπηχεΐται καί στόν κώδικά μας έδώ.
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275. 'Ανάλογοι εξορκισμοί απαντούν σέ παρόμοιου περιεχομένου μαγικά χει-
ρόγραφα [Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 175-176], καί συνδέονται μέ τήν πίστη
στήν διατήρηση καί χρήση τής μαγικής δύναμης τοϋ φυτοΰ.

276. Τό βότανο είναι γνωστό ώς πιοννία [Anna Papamichael, Birth..., δ.π., σ. 98.
Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 60], ένώ σέ ανάλογα χειρόγραφα ώς φυτό τοΰ Κρόνου
άναφέρεται ό άσφόδελος [Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 155-156], φυτό μέ μακρο-
χρόνια μαγική σημασία καί χρήση [βλ. Wagler, «Asphodelos», Real-Encyclopädie 2, στ.
1730], καί μέ χθόνια σημασιοδότηση, ήδη άπό τά άρχαΐα χρόνια.

277. 'Ανάλογες μαγικο-θεραπευτικές χρήσεις τοΰ φυτοΰ άναφέρονται συχνά
στήν χειρόγραφη μαγική παράδοση [Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 161-163], άλλά
καί στήν προφορική λαϊκή παράδοση [Anna Papamichael, Birth..., δ.π., σ. 66, 74-75.
Μητροφάνης, Ίατροσοφικόν. Λευκωσία 1924, σ. 24 κ.έξ.].

278. Όπως καί προηγουμένως σημειώθηκε, παρόμοιοι έξορκισμοί άπαντοΰν σέ
μαγικά χειρόγραφα καί σολομωνικές γιά τόν πλανήτη Κρόνο [βλ. Α. Delatte, «Le
traité...», δ.π., σ. 163-164],

279. Τή σχέση τών πλανητών μέ διάφορους τομείς τής άνθρώπινης ζωής βρί-
σκουμε συχνά στήν άστρολογική παράδοση [Κ. Seligmann, δ.π., σ. 294], πού άποτυ-
πώνεται σέ διάφορα χειρόγραφα κείμενα [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 399. Κ. Δ.
Τσαγγαλάς, Ή Μαγεία..., δ.π., σ. 74], Ή παράδοση αύτή άντανακλάται σέ δσα άκο-
λουθοΰν έδώ.

280. Γιά τις μελάνες τών πλανητών έχει γίνει λόγος καί παραπάνω· στήν άστρο-
λογική μαγεία ό μάγος μπορεί νά χρησιμοποιεί τή δύναμη τών πλανητών γράφο-
ντας τούς ειδικούς γι' αύτούς χαρακτήρες μέ μελάνι φτιαγμένο άπό ειδικές ουσίες
[Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή Μαγεία..., δ.π., σ. 79], πού στις χειρόγραφες συνταγές ορίζο-
νται μέ λεπτομέρειες γιά κάθε πλανήτη [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 91, 1 κ.έξ.],
δπως καί στό χειρόγραφο μας έδώ.

281. Ή άστρολογική μαγεία, δπως καί παραπάνω φάνηκε, περιλαμβάνει προ-
σευχές, όρκισμούς, θυμιάματα καί γράψιμο τών χαρακτήρων κάθε πλανήτη μέ
ειδικό μελάνι. Τό θυμίαμα γίνεται μέ ειδικές ούσίες γιά κάθε πλανήτη [Κ. Δ. Τσαγ-
γαλάς, Ή Μαγεία..., δ.π., σ. 79], δπως σαφώς καί μέ λεπτομέρειες ορίζεται στή σχε-
τική χειρόγραφη άστρολογική παράδοση [πρβλ. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., a. 82-83.
Ό ίδιος, «Le traité...», δ.π., ο. 176-177], Πρόκειται γιά μαγική προσφορά, γνωστή στή
μαγεία ώς επίθνμα ή κάπνισμα, ένα άπό τά τέσσερα στοιχεία πού άπαρτίζουν κά-
θε μαγική πράξη [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 166, 223], Ή σφραγί-
δα κάθε πλανήτη είναι οί μαγικοί χαρακτήρες πού προαναφέρθηκαν, μία σειρά πα-
ραλλαγών τοΰ άλφαβήτου, μέ παραλλαγμένα τά γράμματα, πού άπαντοΰν σέ διά-
φορα άστρολογικά χειρόγραφα κείμενα [πρβλ. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 91, 1],

282. Μαγικοΰ περιεχομένου εύχές στόν Δία, πού συμφύρεται μέ τόν έβραϊκό
Σαβαώθ, συναντοΰμε στούς μαγικούς παπύρους [PGM 2, ο. 115-116. PGM12, σ. 79,
293] καί σέ άρχαίους μαγικούς καταδέσμους [Χ. Κάντζια, «Εύχή κατακλιτική...»,
δ.π., σ. 180-181].

283. 'Εδώ ή άπαγόρευση τής έπαφής μέ τή γή, γιά τήν οποία γίνεται λόγος καί
παραπάνω, συνδυάζεται μέ τό πάτημα πάνω σέ πέτρα, οπότε, κατά τή λαϊκή σκέ-
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ψ η, ή σταθερότητα της πέτρας μεταφέρεται μαγικά καί στόν άρρωστο. 'Ανάλογη
χρήση τής πέτρας, ώστε νά μεταδοθεί ή σταθερότητά της στά μέλη τής οικογένειας,
συναντούμε καί στά έθιμα τής πρωτοχρονιάς [βλ. Γ. Ά. Μέγας, 'Ελληνικοί έορταί...,
δ.π., σ. 58. Ό 'ίδιος, ΖΕΛ 3, σ. 50], Γενικότερα, στή λαϊκή μαγεία έχουμε κι άλλους
τέτοιους «άναλογικούς» τρόπους μαγικής ένίσχυσης τής υγείας καί τής ευεξίας τοϋ
άνθρώπου, μέ άγγίγματα ή χτυπήματα μέ κλαδιά φυτών (στό έθιμο τής σούρβας),
μέ τή συμβολική καί μαγική χρήση βράχων κ.λπ., μέσα άπό τά όποια ό λαϊκός
άνθρωπος έπιδιώκει νά άποκτήσει τή σταθερότητα καί τήν θαλερότητα πού πι-
στεύει ότι χαρακτηρίζει τή φύση.

284. Τόσο οί νεκροί όσο καί οί λεχώνες θεωροΰνται μιασμένοι, πού έχουν ανά-
γκη άπό ειδικούς εξαγνισμούς, ώστε νά μήν είναι έπικίνδυνοι γιά τούς υπόλοιπους
άνθρώπους [Γ. Ά. Μέγας, ΖΕΛ 1, σ. 127-128 καί ΖΕΛ 2, σ. 189]. Γι' αύτό καί στόν
άσθενή τίθενται οί άνάλογοι περιορισμοί, όπως φαίνεται έδώ.

285. Τέτοια μαγικά περίαπτα, δπως αύτό πού περιγράφεται έδώ, πρέπει νά τά
κρατά ό άρρωστος πάνω στό σώμα του, ώστε νά είναι άποτελεσματικά [Γ. Α. Μέγας,
ΖΕΛ 2, σ. 102-103], μία οδηγία γνωστή ήδη άπό τά άρχαΐα χρόνια [Στ. "Ημελλος, Το
περί ζώων..., δ.π., σ. 24-26. Ν. Γ. Πολίτης, «Λαογραφικαί ενδείξεις έν τω Α' καί Β' Κα-
τηχητικά) 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου», Λαογραφία 8 (1921-1925), σ. 6-7. Στ. Κυριακί-
δης, «'Ιωάννης ό Χρυσόστομος ώς λαογράφος», Λαογραφία 11 (1934-1937), σ. 637],
πού έπιβιώνει ώς καί τις μέρες μας, στήν μαγική θρησκευτική πρακτική τοΰ έλληνικοϋ
λαοΰ.

286. Γιά τά έκκλησιαστικά αύτά κείμενα, πού χρησιμοποιοΰνται συχνά ώς έξορ-
κισμοί, έχουμε γράψει καί προηγουμένως [πρβλ. Ch. Stewart, δ.π., σ. 213]· ας σημει-
ώσουμε έδώ τήν εύρεία χρήση τους καί τήν εύρέως διαδομένη πίστη στή θαυμα-
τουργική καί θεραπευτική δύναμη τους [L. Delatte, «Un office...», δ.π., σ. 52],

287. Ή κατάποση ξορκιών ή έπωδών μαζί μέ νερό μαρτυρεΐται ήδη άπό τήν
άρχαιότητα [Στ. Ήμελλος, Τό περί ζώων..., δ.π., σ. 18], καθώς στήν μαγική δύναμη
προστίθεται καί ή ισχυρή, κατά τήν λαϊκή άντίληψη, θεραπευτική δύναμη τοΰ νε-
ροΰ [βλ. Hünnerkopf, «Wasser», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 9 (1938-
1941), στ. 114], άφοΰ θεραπευτικό θεωρείται καί τό νερό όπου ιερέας ή άγιος έχει
πλύνει τά χέρια του [βλ. S. Eitrem, Beiträge zur griechischen Religionsgeschichte 3. Kristia-
nia 1920, σ. 15 καί Δ. Σ. Λουκάτος, «Ό σύζυγος είς τά κατά τήν γέννησιν έθιμα καί
λαογραφικαί ένδείξεις περί άρρενολοχείας», Έπετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 8
(1953-1954), σ. 156]. Ή δύναμη λοιπόν τοΰ ύπερφυσικά ή συμβολικά προικισμένου
άνθρώπου περνά στό νερό πού έρχεται σέ έπαφή μέ τό σώμα του, καί κατόπιν διά
τοΰ νεροΰ διαβιβάζεται σέ άλλους άνθρώπους. Παρομοίως καί έδώ, τό ξόρκι γραμ-
μένο καταπίνεται μαζί μέ τό νερό, γιά νά έπιδράσει πιό άμεσα καί πιό καθοριστικά
σ' έκεΐνον πού άποτελεΐ τό στόχο τής μαγικής ένέργειας καί τελετής.

288. Τό μαχαίρι θεωρείται ότι δεσμεύει καί άπομακρύνει τά κακά πνεύματα,
σύμφωνα καί μέ όσα σχετικά σημειώθηκαν παραπάνω. Τά καρφιά έπίσης θεω-
ροΰνται άποτροπαϊκά τών δαιμόνων [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 34, 42,122], γι' αύτό
καί δέν πρέπει νά υπάρχουν στά τραπέζια πού χρησιμοποιοΰνται ώς βωμοί, κατά
τήν κλήση καί άγωγή τών δαιμόνων [πρβλ. W. Hermann, Römische Götteraltäre. Berlin
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- Kallmünz 1961, σ. 8-9]. Καί στά νεοελληνικά μαγικά έθιμα συχνά έχουμε μπήξιμο
καρφιοΰ, μέ τήν ϊδια άποτροπαϊκή καί προστατευτική σημασία [βλ. Φ. Κουκουλές,
«Μεσαιωνικοί...», δ.π., Λαογραφία 8 (1921-1925), σ. 317 = Ό ί'διος, Βυζαντινών
βίος..., δ.π. 6, σ. 181. 'Άννα Παπαμιχαήλ, «Χρήσις τών μετάλλων...», δ.π., Έπετηρίς
Λαογραφικού 'Αρχείου 17 (1964), σ. 65],

289. Τό γράψιμο τής έπωδής στή γή άποσκοπεΐ στήν ένίσχυση τής μαγικής δύ-
ναμης της, άφοΰ συχνά τό χώμα χρησιμοποιείται μέ θεραπευτικούς καί μαγικούς
σκοπούς [Π. Κρητικός, «Ή προϊστορία τών άντιβιοτικών έν Ελλάδι. Ή χρήσις των
εις τήν έλληνικήν λαϊκήν θεραπευτικήν», Λαογραφία 18 (1959), σ. 419 σημ. 50. Στ.
Ήμελλος, «Ναξιακαί έπωδαί», Λαογραφία 20 (1962), σ. 184. Ό 'ίδιος, «Περί τοϋ έν
τή νήσφ Νάξφ έθίμου τοΰ "τρυποπεράσματος"», Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών
Μελετών 1 (1961), σ. 527 = Ό 'ίδιος, Λαογραφικά 2. Ποικίλα. Αθήνα 1992, σ. 37. Ό
'ίδιος, Τό περί ζώων..., δ.π., σ. 31], άφοΰ άντιπροσωπεύει, γιά τό λαό, τήν άρχέγονη
δύναμη τής γής, τής βλάστησης καί τής ζωής.

290. Πά τήν πίστη στή μαγική δύναμη τοΰ δακτυλιδιού τοΰ Σολομώντα, έγινε λό-
γος παραπάνω. 'Άς σημειωθεί έδώ ότι ή πίστη στή μαγική σημασία τοΰ δακτυλιδιού
είναι γνωστή καί στά παραμύθια [πρβλ. Ά. Ά. Παπαδόπουλος, «Τό μαγικό δαχτυλί-
δι», Αρχείο ν Πόντου 13 (1948), σ. 3-34], άλλά καί σέ μιά σειρά μαγικών καί θεραπευ-
τικών πράξεων τοΰ λαοΰ [Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή, «Τό μαγικό δαχτυλίδι», Αρχεΐον
Πόντου 19 (1954), σ. 232-236. Άννα Παπαμιχαήλ, «Χρήσις τών μετάλλων...», δ.π.,
Έπετηρίς Λαογραφικού 'Αρχείου 15-16 (1962-1963), σ. 78-82. St. Thompson, Motif-Index
of Folk Literature 6. Copenhagen 1958, λ. Ring], πού έν μέρει άπηχοΰνται καί έδώ.

291. Δηλαδή νά μήν έχει άρχίσει άκόμη ή έμμηνη ρύση της, δρος πού θεωρείται,
στή λαϊκή θεραπευτική καί μαγεία, ώς εγγύηση άγνότητας, άρα καί 'ιδιαίτερης μα-
γικής δύναμης καί άποτελεσματικότητας [Στ. Ήμελλος, Τό περί ζώων..., δ.π., σ.
100-102], Ήδη άπό τήν άρχαιότητα ή έμμηνορροοΰσα έθεωρεΐτο άκάθαρτη καί έπι-
κίνδυνη γιά άνθρώπους καί ζώα [Th. Wächter, δ.π., σ. 37 κ.έξ. Μ. Γ. Μιχαηλίδης-
Νουάρος, Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου 1. Αθήναι 1932, σ. 184. Άθ. Μπού-
τουρας, Προλήψεις τοϋ ελληνικού λαού καί ερμηνεία αυτών. Έν Αθήναις 1931, σ.
24, άρ. 15 καί Εύαγγ. Φραγκάκι, Συμβολή στά λαογραφικά τής Κρήτης. 'Αθήναι
1949, σ. 57-58], αντίληψη πού άπηχειται καί στά έδώ γραφόμενα. Τό 'ίδιο ισχύει καί
γιά τό έκκλησιαστικό επίπεδο, οπου ή γυναίκα πού έχει τήν έμμηνη ρύση της δέν
προσκυνάει τις εικόνες καί τό εύαγγέλιο, ούτε συμμετέχει στό μυστήριο τής θείας
εύχαριστίας παραδοσιακά, έπειδή θεωρείται άκάθαρτη καί μιασμένη. "Ετσι, ή έμμη-
νος ρύση, σέ μιά συμβολικά φορτισμένη άντιμετώπιση τοΰ θέματος, θεωρείται ότι
έμποδίζει τήν έπαφή τοΰ άνθρώπου μέ τά υπερφυσικά όντα καί τά πνεύματα, ε'ίτε
τά εύμενή στή θρησκεία, ε'ίτε τά δυσμενή στή μαγεία.

292. Κέρατα καί μυελός έλαφιών χρησιμοποιούνται συχνά σέ μαγικές θερα-
πευτικές πράξεις [Στ. Ήμελλος, Τό περί ζώων..., δ.π., ο. 48,64,92 κ.έξ.], ήδη άπό τήν
άρχαιότητα καί τά βυζαντινά χρόνια [Μ. Wellmann, Der Physiologos. Eine Religions-
geschichtlich - Naturwissenschaftliche Untersuchung, Philologus Suppl. 22,1 (1930), σ. 32.
Ό 'ίδιος, «Pamphilos», Hermes 51 (1916), σ. 42], μία πίστη πού άπηχειται καί έδώ,
στήν άναφορά τοΰ χειρογράφου μας σέ δέρμα έλαφιοΰ.
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293. Τό φύσημα είναι συνηθισμένη πράξη καί γιά τήν παραδοσιακή θεραπευ-
τική [πρβλ. Λαογραφία 2 (1910-1911), σ. 642. Λαογραφία 4 (1913-1914), σ. 37. Λαο-
γραφία 7 (1923), σ. 518. Λαογραφία 8 (1921-1925), σ. 340. Λαογραφία 10 (1929-
1932), σ. 117,118,121. Λαογραφία 17 (1957-1958), σ. 268,277. Λαογραφία 20 (1962),
σ. 82], καθώς συνοδεύει τήν έκφώνηση έπωδών, μέ σκοπό τή μετάδοση ζωτικής δύ-
ναμης γιά τήν θεραπεία τοΰ αρρώστου.

294. Έδώ ή στειρότητα, τόσο τών γυναικών δσο καί τών δένδρων, έπιτυγχάνε-
ται μέ ένα μαγικό περίαπτο. Σέ άλλες περιπτώσεις [Α. Papamichael, Birth..., δ.π., σ.
101-108. Δ. Β. Οίκονομίδης, «Λαογραφική αποστολή είς τά Κατσανοχώρια Ηπεί-
ρου», Έπετηρίς Λαογραφικού 'Αρχείου 13-14 (1960-1961), σ. 396] ή στειρότητα απο-
δίδεται σέ ειδικό βότανο- πάντως, σέ κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε μπροστά σέ μία
μαγική προσπάθεια γιά άντισύλληψη, καταδικασμένη άπό τήν ορθόδοξη Εκκλη-
σία [πρβλ. Γ. Α. Ράλλης - Μ. Ποτλής, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων 2.
Αθήναι 1852, σ. 518-519],

295. Ούσιαστικά έδώ έπιδκόκεται ή συμφιλίωση τοΰ ζευγαριού- ή τέλεση μιας
μαγικής πράξης καί ή άνάλογη μαγική έπίδραση (δπως... έτσι νά...) άπαντα συχνά
σέ μαγικές πράξεις τής λαϊκής μαγείας [πρβλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, Σαμιακά λαογρα-
φικά..., δ.π. 2, σ. 84],

296. Ή άγνοια τών άλλων καί ή πλήρης μυστικότητα ώς προϋποθέσεις έπιτυ-
χίας μίας μαγικής πράξης άναφέρονται συχνά σέ μαγικές συνταγές [πρβλ. Κ. Δ.
Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 205-206. Ό ίδιος, Ή Όνυχομαντεία ώς Magia
Specularia καί οι παραλλαγές της στή Λευκάδα. Συμβολή στή μελέτη τής μαγείας
καί μαντείας. Γιάννενα 1984, ο. 44-45], δπως καί έδώ. Πρόκειται καί πάλι γιά τόν
όρο τής μυστικότητας, πού προηγουμένως σχολιάστηκε ώς τελετουργική σιωπή, γιά
νά έπιτύχει ή τελούμενη μαγική πράξη. Σέ πολλές μαγικές συνταγές ή μυστικότητα
προβλέπεται ώς δρος άπαράβατος, ένώ στό λαό υπάρχει ή πίστη ότι ή κοινοποίηση
έπωδών, μαγικών κ.λπ. μειώνει τό κΰρος, τή δύναμη καί τήν άποτελεσματικότητά
τους.

297. Παρόμοιοι τρόποι πρόγνωσης τοΰ μέλλοντος, μέ συνδυασμό γραμμάτων
καί άριθμών, είναι γνωστοί καί άπό τήν παραδοσιακή μαντεία τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ
[Γ. Α. Μέγας, ΖΕΛ 2, σ. 137],

298. Ανάλογα μαγικά προγνωστικά γιά τό φΰλο τοΰ έμβρύου υπάρχουν καί
στόν έλληνικό λαό [πρβλ. Γ. Ά. Μέγας, ΖΕΛ 1, σ. 123], δπου βγάζουν ανάλογα συμ-
περάσματα άπό σπόρους πορτοκαλιού ή άραβοσίτου, πού ρίχνουν στή φωτιά καί
παρατηρούν άν θά καοΰν ή άν θά τιναχθούν έξω άπό τή φωτιά.

299. Ό έλληνικός λαός προσέχει ιδιαιτέρως τόν διασκελισμό, έπειδή πιστεύεται
δτι έτσι μπορεί νά έπηρεαστεΐ ή ζωή καί ή ύγεία τοΰ άνθρώπου [πρβλ. Αν. Βρόντης,
«Τό παιδί στή Σάμο», Λαογραφία 16 (1956), σ. 226], Γι' αύτό καί έδώ τό δρασκέλι-
σμα μεταδίδει τήν μαγική δύναμη ά αύτόν πού άποτελεΐ τό άντικείμενο τής μαγικής
πράξης.

300. Μέλη νυχτερίδας χρησιμοποιούνται σέ μαγικές πράξεις καί περίαπτα
[PGM 1, σ. 166. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 488. Κ. Ν. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιο-
θήκη 5. Βενετία 1876, σ. 478, δπου κείμενο τοΰ Μιχ. Ψελλοΰ, γιά τόν όποιο βλ. Γ. Α.
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Μέγας, «Ό Μιχαήλ Ψελλός ώς λαογράφος», Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών 23 (1953), σ. 103 - Λαογραφία 25 (1967), ο. 61], έπειδή τό συγκεκριμένο
ζώο αγρυπνεί τή νύχτα, γι' αύτό καί τοΰ έχει άποδοθεΐ χθόνιος χαρακτήρας.

301. Χαρτιά μέ πεντάλφες ή έξάλφες περιλαμβάνουν καί πολλά φυλακτά ή πε-
ρίαπτα, πού φέρουν πάνω τους οί άνθρωποι γιά νά φυλαχθοϋν άπό άρρώστιες καί
κακοτυχίες [πρβλ. Άν. Βρόντης, δ.π., σ. 230].

302. Κατά τή λαϊκή άντίληψη τά μυρμήγκια φανερώνουν πλούσια σοδιά καί
εύτυχία γιά τό σπίτι δπου έμφανίζονται [Εύ. Φραγκάκι, Συμβολή..., δ.π., σ. 33. Στ.
Ήμελλος, Το περί ζώων..., δ.π., σ. 111 σημ. 5], κι αύτή άκριβώς είναι ή έννοια τής
άναφοράς τους καί έδώ.

303. Θεραπείες γιά χελώνια άναφέρονται συχνά στήν παραδοσιακή ιατρική
πράξη τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ [βλ. Άγλ. Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, Παραδοσιακή
'ιατρική..., δ.π., σ. 42, 50, 65, 284], Πρόκειται γιά δερματικό νόσημα, ή θεραπεία τοΰ
όποιου συναρτάται έδώ μέ τις φάσεις τής σελήνης καί τήν άντίστοιχη άποτελεσμα-
τικότητα τών τελούμενων μαγικο-θεραπευτικών πράξεων [πρβλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς,
«Ένας άνέκδοτος...», δ.π., σ. 290 άρ. 32. Π. Κοντομίχης, Ή λαϊκή ιατρική στή Λευ-
κάδα. 'Αθήνα 1985, σ. 91, άρ. 91].

304. Στήν παραδοσιακή θεραπευτική πρακτική τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ τό δέρμα
τοΰ φιδιοΰ, κοπανισμένο, γιατρεύει πληγές καί δηλητηριάσεις [Κ. Δ. Τσαγγαλάς,
«Ένας άνέκδοτος...», δ.π., σ. 225 άρ. 30], 'Εδώ τοΰ άποδίδονται πολλές καί διαφο-
ρετικές ιδιότητες, ίσως διότι ή άναδημιουργία του τοΰ προσδίδει μία γενικότερη
άναγεννητική δύναμη [πρβλ. Στ. 'Ήμελλος, Τό περί ζώων..., δ.π., σ. 36 καί Ο. Keller,
Die antike Tierwelt 2. Leipzig 1913, σ. 273-274], τήν οποία πρόσεξε ό λαός, γι' αύτό καί
θεώρησε τό φιδοπουκάμισο πανάκεια γιά διάφορες άρρώστιες καί περιπτώσεις.

305. Ή τέφρα έχει, γιά τόν λαό, άλεξητήρια τοΰ κακοΰ δύναμη, καθώς θεω-
ρείται δτι περιέχει δύναμη άπό τήν φωτιά τής όποιας ύπόλειμμα αποτελεί [Is.
Scheftelowitz, «Asche», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 1 (1927), στ. 611-
617], γι' αυτό καί χρησιμοποιείται μέ άποτρεπτική σημασία σέ διάφορα λαϊκά έθιμα
πολλών λαών [Γ. Ά. Μέγας, ΖΕΑ 1, σ. 90. Η. Freudenthal, Das Feuer in deutschen
Glauben und Brauch. Berlin - Leipzig 1931, σ. 123-124]. Άποτρεπτική είναι καί ή ση-
μασία τής χρήσης της έδώ.

306. Σέ χειρόγραφες σολομωνικές ύδράργυρος χρησιμοποιείται σέ μαγική πρά-
ξη γιά έπιτυχή άντιμετώπιση τών έχθρών [Α. Delatte, «Un nouveau...», δ.π., σ. 311,
άρ. 11], μέ παρόμοια τής περιγραφόμενης έδώ τελετουργία.

307. Πρόκειται γιά μία μορφή κυαμομαντείας, ή οποία είναι συχνή στήν παρα-
δοσιακή μαγεία τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ [Γ. Ά. Μέγας, ΖΕΛ 2, σ. 136 άρ. IB']. Γιά τά κου-
κιά καί τήν συμβολική ή μαγική σηματοδότησή τους, ήδη άπό τήν άρχαιότητα, έγι-
νε έκτενέστερος λόγος παραπάνω.

308. Φίδια συχνά " μαυλίζονται" άπό μάγους, γιά νά χρησιμοποιηθοΰν στούς
σκοπούς τους [ΑΙ. Dieterich, Eine Mithrasliturgie..., δ.π., a. 41. Fr. Heiler, Die
Religionen..., δ.π., σ. 31 κ.έξ.], δπως καί στήν παροΰσα μαγική συνταγή άναφέρεται.

309. Οί μαγικές πράξεις πού περιγράφονται παραπάνω στηρίζονται στήν ίδια
άρχή, στήν έγγραφή δηλαδή μαγικών σημαδιών καί στήν τέλεση μαγικών πράξεων
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πάνω τους, ώστε νά επιτευχθεί τό ποθητό άποτέλεσμα. Μέ τόν τρόπο αυτό δημι-
ουργούνται μαγικά φυλακτά καί συνταγές [πρβλ. Α. D. Vakaloudi, «Δεισιδαιμονία
and the Role of the Apotropaic Magic Amulets in the Early Byzantine Empire», Byzantion
70-71 (2000), σ. 182-210. Ή 'ίδια, «The kinds and the special function of the έπωδαί
(epodes) in Apotropaic Amulets of the First Byzantine Period», Byzantinoslavica 59:2
(1998), σ. 222-238], γνωστές άλλωστε άπό ολόκληρη τήν διαχρονική πορεία τής μα-
γείας. Τά μαγικά αυτά κείμενα, συνήθως μέ άκατανόητα γλωσσικά στοιχεία, μαζί μέ
έλληνικές, αιγυπτιακές καί εβραϊκές λέξεις [Ν. Brox, «Magie und Aberglaube in der
Anfängen des Christentums», Trierer Theologische Zeitschrift 83 (1974), σ. 167], πίστευαν
ότι δεσμεύουν τούς δαίμονες καί τούς ύποτάσσουν στό μάγο, ώστε νά ολοκληρωθεί
μαγικά ό σκοπός, γιά τόν όποιον γινόταν ολόκληρη ή τελετουργία.

310. Φυλακτήρια ή περίαπτα, όπως άναφέρονται έδώ, χρησιμοποιούνται άπό
μάγους σέ συνδυασμό μέ έπωδές καί μαγικές προσευχές [Th. Hopfner, δ.π. 1, παρ.
879], ώστε νά έξασφαλισθεΐ ή προστασία τών άνθρώπων, εϊτε άπέναντι στά κακο-
ποιά πνεύματα, εϊτε ώς πρός εξωτερικούς έχθρούς [βλ. Αν. Βακαλούδη, Ή εξέλιξη
τής μαγείας άπό τήν αρχαιότητα εως τούς πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Αθήνα
2001, σ. 219], δπως συμβαίνει καί στήν περίπτωση πού άποτυπώνεται στό χειρό-
γραφο μας.

311. Ό στόχος τής εύχής είναι ή δέσμευση τών δαιμόνων πού φυλάγουν τόν θη-
σαυρό, ώστε νά μήν βλάψουν έκεΐνον πού προσπαθεί νά τόν άνακαλύψει. Μέ τήν
άναφορά τών ονομάτων τών ύποχθονίων θεών αύτοί δεσμεύονταν, άφοΰ ό μάγος,
γνωρίζοντας τό όνομά τους, μπορούσε νά τούς άφήσει εκτεθειμένους στό φώς τοΰ
έπάνω κόσμου, άρα καί νά τούς καταστρέψει [Αν. Βακαλούδη, Ή εξέλιξη..., δ.π., ο.
220. Ή ϊδια, «Demonic - Mantic Practices - the Implication of the Theurgists and their
power of submission in the Early Byzantine Empire», Byzantinoslavica 60-61 (1999), σ. 87-
113]. Ή παρατήρηση αύτή ισχύει βεβαίως γενικότερα, γιά όλα τά εί'δη έπωδών πού
καταγράφονται στό χειρόγραφο μας.

312. Ή καύση θυμιαμάτων συνοδεύει σταθερά τις έπικλήσεις τών γοήτων πρός
τούς δαίμονες, άκόμη κι άν στά θυμιάματα περιλαμβάνεται καί άνθρώπινο αίμα
[Αν. Βακαλούδη, Ή εξέλιξη..., δ.π., σ. 222], ένώ τά θυμιάματα συχνά συνοδεύουν
καί τήν έκφώνηση μαγικών έπωδών [πρβλ. Αν. Βακαλούδη, «Αποτροπαϊκά φυλα-
κτά τής πρώτης βυζαντινής περιόδου: Ή λειτουργία τών άπεικονίσεων καί τών
έπωδών. Ό ρόλος τών χριστιανών άγιων», Βυζαντινά 19 (1998), σ. 207-209], δπως
συμβαίνει καί στήν τελετή πού περιγράφεται έδώ.

313. Αποχή άπό ορισμένα φαγητά, ιδίως αύτά πού περιλάμβαναν κρέας [Th.
Hopfner, δ.π. 1, σ. 236-238] καί καθαριότητα τοΰ σώματος καί τών ένδυμάτων τοΰ
μάγου [Th. Hopfner, δ.π. 1, σ. 238. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 413, 590],
θεωροΰνται ώς βασικές προϋποθέσεις καί σέ άλλες μαγικές πράξεις καί συνταγές
[Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 217-218], άφοΰ ή έλλειψη καθαριότητας
θεωρείται άντιπαθητική γιά τόν κόσμο τών πνευμάτων, μέ τόν όποιο ό μάγος προ-
σπαθεί νά έπικοινωνήσει. Μόνο οί καθαροί είσακούγονται καί προστατεύονται άπό
τούς θεούς [Th. Hopfner, δ.π. 1, σ. 234], γι' αύτό καί ό όρος τής καθαριότητας παίζει
βασικό ρόλο στήν έπιτυχία τής μαγικής πράξης.
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314. Ol 'Άραβες θεωρήθηκαν, στά νεώτερα χρόνια, Ικανοί μάγoL, όπως στήν
άρχαιότητα θεωρούσαν τούς Πέρσες, τούς Χαλδαίους, τούς Αίγύπτιους, τούς
Εβραίους κ.λπ. [βλ. ένδεικτικά Μ. Smith, «How Magic was changed by the triumph of
Christianity», Graeco-arabica 2 (1983), σ. 51. Ίω. Πετρόπουλος, «Ή μαγεία στήν έλλη-
νική άρχαιότητα», 'Αρχαιολογία 70 (1999), σ. 6. F. R. Trombley - Α. Cutler, «Magi-
cians», The Oxford Dictionary of Byzantium 2. New York 1991, σ. 1266. Άν. Βακαλούδη,
«Μαγεία, πολιτική, θρησκεία καί φιλοσοφία στό πρώιμο Βυζάντιο», Βυζαντιακά 19
(1999), σ. 99-136], Γενικότερα, ή Ανατολή θεωρείται πάντοτε ή πατρίδα τής μαγεί-
ας, καί οί άνατολικοί λαοί θεωρούνται κάτοχοι τών μαγικών πρακτικών [πρβλ. Μ.
D. Swartz, Scholastic Magic, Ritual and Revelation in Early Jewish Mysticism. Princeton,
New Jersey 1996, σ. 10-11], δπως φαίνεται καί στήν άναφορά τών Αράβων έδώ.

315. Πρόκειται ούσιαστικά γιά σημείωση τοϋ γραφέα, όπου μνημονεύεται ή,
συμμετοχή ιερέα στήν τέλεση αύτής τής μαγικής τελετής. Τόσο στήν άνατολή όσο
καί στή δύση, σχέση μέ τή μαγεία είχαν κυρίως τά μέλη τοΰ κατώτερου κλήρου [Κ.
Seligmann, Das Weltreich der Magie. Stuttgart 1958, σ. 211 κ.έξ. Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ.
26 σημ. 4. W. Behringer, «Erhob sich das ganze Land zu ihrer Ausrottung», στόν τόμο
Hexenprozesse und Hexenverfolgungen in Europa. Frankfurt 1987, σ. 151], στά πλαίσια
τών γενικών τελετουργικών καθηκόντων, πού άσκοΰσαν μέσα στήν παραδοσιακή
κοινωνία.

316. Έδώ γιά τήν εμφάνιση τοΰ άρχηγοΰ τών δαιμόνων, γιά τόν όποιο έγινε λό-
γος καί παραπάνω, χρησιμοποιείται τό κομπολόγι, είδος κομποσχοινίου δηλαδή,
κατά μίμηση καί πάλι τών χριστιανικών πρακτικών προσευχής καί έπίκλησης τοΰ
θείου, δπως τόσο συχνά συμβαίνει στις μαγικές τελετές καί πράξεις [πρβλ. D. Ε.
Aune, «Magic in Early Christianity», στό W. Haase (έκδ.), Aufsteig und Niedergang der
römischen Welt. New York 1980, σ. 1507-1557. Κ. W. Harl, «Sacrifice and Pagan Belief in
Fifth- and Sixth-Century Byzantium», Past and Present 128 (1990), σ. 7-11], ήδη άπό τά
πρώτα βυζαντινά χρόνια καί ώς τις μέρες μας.

317. Προφανώς πρόκειται γιά θηλυκούς δαίμονες, πού άνακαλοΰνται καί
έμφανίζονται μέ τήν συγκεκριμένη έπωδή [Ch. Stewart, δ.π., ο. 4-5,162-163], ώς Τσιγ-
γάνες, άφοΰ οί νεοέλληνες πιστεύουν γενικότερα ότι οί Τσιγγάνοι διατηροΰν στενές
σχέσεις μέ τήν μαγεία, καθώς συχνά θεωροΰνται αύτουργοί καί τελεστές μαγικών
πράξεων και τελετουργιών.

318. Έδώ ή γάτα δέν προσφέρεται σκοτωμένη ώς θυσία γιά νά εμφανιστούν οί
άνακαλούμενοι δαίμονες [G. Roskoff, Geschichte..., δ.π. 1, σ. 323, 327], άλλά βασανί-
ζεται γιά νά προκαλέσει τήν έμφάνισή τους άπό συμπάθεια. Γενικότερα, ή γάτα θε-
ωρείται στενά δεμένη μέ τόν δαιμονικό κόσμο, άφοΰ συχνά οί δαίμονες έμφανίζον-
ται στούς μάγους ώς γάτες [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 35, 43,151]· ιδιαίτερα ή μαύρη
γάτα, καί λόγω χρώματος, θεωρείται ζώο μέ ιδιαίτερες υπερφυσικές δυνάμεις, άρα
κατάλληλο γιά συμμετοχή σέ μαγικές πράξεις καί τελετές.

319. Τό άλάτι, όπως άναφέρθηκε καί παραπάνω, θεωρείται ότι έχει άποτρε-
πτική τών δαιμόνων δύναμη [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 183. Ο. Schell, «Das Salz...»,
δ.π., ο. 143. Olbrich, «Salz», δ.π., στ. 898], γι' αύτό καί άποφεύγεται έδώ, ώστε νά μήν
άποδιώξει τούς άνακαλούμενους δαίμονες, πού θά συνεργήσουν μέ τόν μάγο.
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320. Οί αναμμένες λαμπάδες άναφέρονται συχνά στις συνταγές τής χειρόγρα-
φης μαγικής παράδοσης ώς άποτρόπαια [J. Faust, Magia..., δ.π., σ. 103], αλλά καί ώς
μέσα φωτισμού γιά τήν τέλεση τής μαγικής τελετουργίας [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ.
103], ώστε ό μάγος νά έχει τό φώς πού τοϋ χρειάζεται. Γιά τήν άποτρεπτική δύνα-
μη τοϋ φωτός καί τήν άγάπη τών κακοποιών πνευμάτων στό σκοτάδι έγινε έκτενής
λόγος παραπάνω.

321. Ό άνακαλούμενος έδώ θηλυκός δαίμονας συμφύρεται, στή σκέψη τοϋ μά-
γου, μέ τήν δαιμονική μορφή τής τύχης [βλ. Δ. Β. Οίκονομίδης, «Ή τύχη είς τήν προ-
φορικήν παράδοσιν τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ», Λαογραφία 28 (1972), σ. 3-26 καί Έμμ.
Παπαδάκης, Μορφαί τοϋ λαϊκοϋ πολαισμοϋ τής Κρήτης τοϋ 15ον και 16ον αιώνος
κατά τάς γραμματειακάς πηγάς. 'Αθήναι 1976, σ. 122-123], γι' αύτό καί τοΰ προ-
σφέρονται μειλίγματα, γάλα καί μέλι, δπως στήν Τύχη καί τις Μοίρες, γιά νά συ-
νεργήσει στούς σκοπούς τοϋ μάγου. Οί προσφορές αύτές έχουν χθόνια καταγωγή
καί σημασία ήδη άπό τά άρχαια χρόνια, όπως καί παραπάνω άναφέρθηκε.

322. Ή δέσμευση τοΰ θηλυκοΰ δαίμονα γίνεται έδώ μέ τό δαχτυλίδι πού προ-
σφέρεται στόν μάγο, ένώ στις παραδόσεις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ ή δέσμευση επιτυγ-
χάνεται δταν ό νέος άνδρας καταφέρει νά πάρει τό μαντήλι τοΰ δαίμονα [Κ. Ρω-
μαίος, Τό 'Αθάνατο Νερό. 'Αθήνα 1973, σ. 81-82. Ό ίδιος, Παραδόσεις τοϋ ελληνι-
κού λαοϋ. 'Αθήνα 1978, σ. 66-68], άκριβώς δπως καί ό Πηλέας δέσμευσε τή Θέτιδα
καί τεκνοποίησε μαζί της· έκει ή Νεράιδα φεύγει μόλις άνακτήσει τό μαντήλι, ένώ
έδώ τό δαχτυλίδι δεσμεύει καί τόν μάγο, ό όποιος δέν μπορεί νά νυμφευθεί άν δέν
απαλλαγεί άπ' αύτό, άποδεσμευόμενος ταυτοχρόνως καί άπό τόν δαίμονα.

323. Τό παιδί χρησιμοποιείται έδώ ώς medium, δπως καί σέ μαγικές συνταγές
πού προηγήθηκαν, καθώς μαρτυρεΐται καί άπό πολλές ανάλογες περιγραφές τής
χειρόγραφης μαγικής παράδοσης [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 207-
208. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 40,580. Th. Hopfner, «Die Kindermedien...», δ.π., ο.
65-74], άφοΰ τά παιδιά διαθέτουν αγνότητα ιδανική γιά νά τούς έμφανιστοΰν τά
άνακαλούμενα πνεύματα [Th. Hopfner, «Lekanomantie...», δ.π., σ. 219], Ό δαίμονας
καλείται έδώ νά μιλήσει μέ τό στόμα τοΰ μάγου, όπως καί σέ πολλές άνάλογες μα-
ντικές συνταγές [Th. Hopfner, ΟΖ..., δ.π. 1, σ. 235], κι αύτό δέν έπιτυγχάνεται χωρίς
άγνότητα.

324. Μέσα άπό τό ομοίωμα τής γυναίκας, ό μάγος πιστεύει ότι θά έπηρεάσει τήν
ίδια τή γυναίκα, τό όνομα τής όποιας έχει γράψει πάνω στό ομοίωμα, δπως καί πα-
ραπάνω είδαμε. Στήν μαγεία τό ομοίωμα υποκαθιστά τόν άνθρωπο [πρβλ. Αν. Βα-
καλούδη, Ή εξέλιξη..., δ.π., σ. 224], ένώ έδώ έχουμε ένα είδος έρωτικής μαγείας
[πρβλ. S. Eitrem, «La magie comme motif littéraire chez les Grecs et les Romains»,
Symbolae Osloenses 21 (1941), σ. 49 καί Άν. Κοτταρίδου, «Ή μαγεία στήν Αθήνα»,
στό Γλώσσα και Μαγεία..., δ.π., σ. 83], πού μέσω τής φωτιάς άποσκοπεΐ στό νά πυ-
ρώσει άπό έρωτα καί τήν καρδιά τής γυναίκας, ώστε νά ανταποκριθεί στόν έρωτα
τοΰ μάγου. Γιά τήν έπιδίωξη σωματικών έπιπτώσεων πάνω στό θΰμα τής μαγικής
πράξης, ιδιαίτερα σέ ξόρκια τής έρωτικής μαγείας, έγινε λόγος προηγουμένως.
Ήδη άπό τήν άρχαιότητα έχουμε περιγραφή παρόμοιων καταναγκασμών πάνω σέ
άνθρώπους, ιδίως πάνω σέ γυναίκες, ώς ένα είδος συμβολικής καί υπερφυσικής



ΣΧΟΛΙΑ

391

βίας, πού συνοδεύει συχνά τήν έκδήλωση ερωτικών συναισθημάτων άπό τούς
άνδρες πρός τις γυναίκες καί συνδέεται, κατά έποχές, μέ τήν έκάστοτε κοινωνική
σημασιοδότηση τοϋ φύλου.

325. Άνακαλήματα ξενιτεμένων έχουμε καί στά νεοελληνικά κατοπτρομαντικά
έθιμα [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., ο. 248,253], άλλά καί σέ παλαιές μα-
γικές συνταγές [Hieronymus Cardanus, De renim varietate libri XVII. Basileae 1557, XVI,
cap. XCIII, σ. 1111. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, δ.π., σ. 258 σημ. 17], όχι όμως μέ έρωτικούς σκο-
πούς καί κίνητρα, άλλά κυρίως γιά μαντικούς λόγους· έδώ μάλιστα ή μαγική πρά-
ξη άποσκοπεΐ καί στήν μεταφορά καί παρουσία τοΰ ξενιτεμένου κοντά στόν μάγο,
κάτι πού δέν προβλέπεται στό άπλό άνακάλημα τής παραδοσιακής μαντείας.

326. Τήν ήρεμία καί τήν γαλήνη στήν άτμόσφαιρα συναντοΰμε ώς προϋπόθεση
γιά τήν έπιτυχία τής μαγικής πράξης τόσο στήν παραδοσιακή μαντεία [Κ. Δ. Τσαγ-
γαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 207], όσο καί σέ άραβικές καί αιγυπτιακές μαντείες
καί σολομωνικές [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 580 καί Eug. Lefébure, «Le miroir
d'encre dans la magie Arabe», Revue Africaine 49 (1905), σ. 217], όπως καί στό χειρό-
γραφο μας έδώ.

327. Ή προσευχή τοϋ μάγου πριν τήν τέλεση τής μαγικής πράξης είναι γνωστή
καί άπό άλλες πράξεις τής παραδοσιακής μαγείας [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλη-
μα..., δ.π., σ. 224], καί δείχνει τις σχέσεις άνάμεσα στή μαγική πρακτική καί τό
εκκλησιαστικό τυπικό [πρβλ. Ε. Thomassen, «Is Magic a Subclass of Ritual?», στό The
world..., δ.π., σ. 55-66, μέ βιβλιογραφία], γιά τις όποιες έγινε λόγος καί παραπάνω.

328. Περιγράφεται έδώ τό στήσιμο καί ή διακόσμηση ένός μαγικοΰ βωμοΰ,
άφοΰ ή προσφορά φαγώσιμων στούς άνακαλούμένους δαίμονες είναι γνωστή άπό
άνάλογα έθιμα διαφόρων λαών, μαγικά ή μαντικά [πρβλ. Α. Klein, «Kreuzweg»,
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 5 (1932-1933), στ. 523], μέ σκοπό τήν προ-
σέλκυση τών δαιμόνων γιά τήν ολοκλήρωση τοϋ μαγικοΰ σκοποϋ [πρβλ. F. Eckstein,
«Speiseopfer», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 9 (1938-1941), στ. 515-516].
Συνήθως προσφέρονται φροϋτα, γλυκά καί ποτά [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλη-
μα..., δ.π., σ. 223. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 578], ένώ έδώ στό τραπέζι τοποθε-
τείται άσπρομάνικο μαχαίρι, άφοΰ τό μανρομάνικο άπομακρύνει τά πνεύματα, κά-
τι πού δέν είναι στις προθέσεις τοΰ μάγου.

329. Ό μάγος πρέπει νά έχει τό σώμα του καθαρό, άφοΰ, όπως προαναφέρθη-
κε, οί δαίμονες άντιπαθοΰν τήν άκαθαρσία [πρβλ. The Demotical Magical Papyrus...,
δ.π., col. Χ, 10-11], μέ άποτέλεσμα πιθανή άκαθαρσία τοΰ μάγου νά προκαλέσει
άποτυχία όλης τής τελετής.

330. Ή δέσμευση τοΰ δαίμονα έδώ καταλήγει ώς τήν σαρκική ένωσή του μέ τόν
άνθρωπο-μάγο· γενικότερα, τό τελετουργικό σέξ συνδυάζεται μέ τή μαγεία [W.
Böckmann, Von Heiligen und Hexen. Bielefeld, σ. 31. Η. - J. Ruppert, Die Hexen..., δ.π., σ.
46], κάποτε καί μέσα στόν μαγικό κύκλο, ώς μέρος τής γονιμικής τελετουργίας [Th.
Hauschild - Η. Staschen - R. Troschke (έκδ.), Hexen. Katalog zur Wanderausstellung
"Hexen" aus dem Hamburgischen Museum für Völkerkunde. Berlin 1987, σ. 54-55. Δ. Σ.
Μπενέκος, δ.π., ο. 29 καί σημ. 2], Ωστόσο, ή σαρκική ένωση έδώ έχει μάλλον τόν χα-
ρακτήρα έπιβεβαίωσης τής δέσμευσης τοϋ δαίμονα, όπως συμβαίνει καί μέ τόν μυ-
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θολογούμενο γάμο άνθρώπου καί νεράιδας, γιά τόν όποιο έγινε λόγος παραπάνω.

331. Ράντισμα τών προσφορών πρός τούς δαίμονες μέ αίμα άνθρώπινο μαρτυ-
ρεΐται καί σέ άρχαΐες μαγικές πράξεις [Άν. Βακαλούδη, Ή εξέλιξη..., δ.π., σ. 222], άφοΰ
τό αίμα θεωρείται παντοδύναμο καί άρεστό στά πνεύματα. Τό αίμα, τόσο τών άνθρώ-
πων οσο καί τών ζώων, ήδη άπό τά άρχαία χρόνια θεωρείται έλκτήριο δαιμόνων καί
δαιμονοποιημένων πνευμάτων νεκρών, γι' αύτό καί στή σατανολατρεία, διαχρονικά,
έχουμε άναφορές σέ άνθρωποθυσίες, ώστε ό Σατανάς νά προσελκυσθεί καί νά έμφα-
νιστεΐ. Αντιθέτως, ή χριστιανική λατρεία τονίζει τό άναίμακτο στοιχείο τών θυσιών
πού προσφέρει, σέ άντιδιαστολή καί μέ τις αιματηρές θυσίες τών άρχαίων θρησκειών.

332. Ώς άπόρροια τοΰ γενικότερου μαγικού δρου τής καθαρότητας, γιά τόν
όποιο έγινε λόγος καί παραπάνω, ό καθρέφτης πρέπει έδώ νά είναι άμεταχείριστος.
Παρόμοιο δρο συναντοΰμε σέ σολομωνικές, μαγικούς παπύρους καί πράξεις τής
νεοελληνικής παραδοσιακής μαγείας [πρβλ. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 18, 45,
578, 617. Ό ίδιος, «Un nouveau...», δ.π., σ. 306. Α. Vassiliev, Anecdota Graeco -
Byzantina..., δ.π., σ. 342, λά καÏDMP, δ.π., col. III, 5, 9. Κ. Δ. Ταγγαλάς, Τό άνακάλη-
μα..., δ.π., ο. 217], άφοΰ οί δαίμονες συμπαθοΰν τήν καθαρότητα καί τήν άγνεία, καί
έμφανίζονται εύκολότερα έκεΐ όπου ύπάρχουν οί ιδιότητες αύτές.

333. Ή φλεβοτομία, δηλαδή ή έλεγχόμενη άφαίμαξη, ύπήρξε θεραπευτική πρα-
κτική μέ εύρύτατη διάδοση στήν παραδοσιακή ιατρική τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ [πρβλ.
Άγλ. Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, «'Ανέκδοτοι κώδικες ίατροσοφικοΰ περιεχομέ-
νου στόν βορειοελλαδικό χώρο», Πρακτικά Ε Συμποσίου Λαογραφίας τοΰ Βορειο-
ελλαδικού χώρου. Θεσσαλονίκη 1982, σ. 161. Μ. Παϊδούσης, «Τό αίμα στις δεισι-
δαίμονες συνήθειες καί τήν δημώδη ιατρική τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, Λαογραφία 29
(1974), σ. 249-250. Em. Legrand, Bibliothèque Grecque Vulgaire 2. Paris 1881, σσ. IX
κ.έξ.]. Έδώ άναφέρεται ίσως έπειδή ήταν πιό εύκολο νά βρεθεί άνθρώπινο αίμα
άπό φλεβοτομία. Παρόμοια συνταγή καταγράφτηκε καί παραπάνω.

334. Ή νεκρομαντεία ύπήρξε έξαιρετικά διαδεδομένη μαγική πρακτική, τόσο
στούς άρχαίους Έλληνες, οσο καί στούς Έτρούσκους καί στούς Ρωμαίους. Σύμ-
φωνα μέ τις πληροφορίες πού διαθέτουμε, μέ έπωδές καί φίλτρα οί μάγοι έπιδίω-
καν έπαναφορά νεκρών άπό τόν Άδη ή κατάβαση ζωντανών στόν κόσμο τών νε-
κρών, ώστε νά μάθουν οί άνθρωποι τά μελλούμενα άπό τούς νεκρούς, πού ήξεραν,
ώς πνεύματα, τό μέλλον [Άν. Βακαλούδη, Ή εξέλιξη..., δ.π., σ. 149-150. F. Cumont,
Lux perpetua. Paris 1949, σ. 98. P. Kingsley, Ancient Philosophy, Mystery and Magic,
Empedocles and Pythagorean Tradition. Oxford - New York 1995, σ. 324-325. M. W.
Dickie, «The Learned Magician and the Collection and Transmission of Magical Lore»,
The world..., δ.π., σ. 168-173. D. Jordan, «Πρώιμη γραφή ώς μαγεία», στό Γλώσσα καί
Μαγεία..., δ.π.,σ. 65]. Νεκρομαντεία έχουμε καί σέ πολλά μαγικά παραδοσιακά έθι-
μα [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 251-252], καθώς συνδυάζεται μέ τήν
κατοπτρομαντεία τοΰ λαοΰ. Σχετικά, έγινε λόγος καί παραπάνω.

335. Σύμφωνα μέ τό μεταγενέστερο άπόκρυφο κείμενο «Περίοδοι ήτοι θαύμα-
τα τού Αγίου Αποστόλου και Εύαγγελιστού Ιωάννου τού Θεολόγου, συγγράφον-
τος τού αυτού μαθητού Προχόρου», τοΰ 5ου ή τοΰ 4ου μ.Χ. αιώνα, ό άγιος 'Ιωάν-
νης συγκρούσθηκε στήν Πάτμο μέ τόν έκεΐ μάγο Κύνωπα, καί τόν άπολίθωσε μέσα
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στό λιμάνι τοϋ νησιοϋ [Στ. Παπαδόπουλος, 7. Μονή 'Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου.
'Αθήνα 1967, σ. 4], ιστορία πού κατόπιν πέρασε καί στή λαϊκή προφορική παράδο-
ση τοϋ νησιοϋ καί αποτυπώθηκε σέ σχετικά τοπωνύμια [Παν. Γ. Κρητικός, «Πα-
τμιακά τοπωνύμια (γεωγραφία, ιστορία, έτυμολογία, παραδόσεις)», Αωδεκανησια-
κόν Άρχεΐον 1 (1955), σ. 66-67: Κένεψης, Γένουπας καί βουνό τοϋ Γένουπα], σύμ-
φωνα μέ τήν όποια ό μάγος κατοικοϋσε σέ παραθαλάσσια σπηλιά καί έπικοινω-
νοϋσε συχνά μέ πνεύματα νεκρών καί δαιμόνων [πρβλ. Th. Zahn, Acta Joannis.
Erlangen 1880, σ. 116-117, όπου τό άρχικό άπόκρυφο κείμενο], Τό 'ίδιο τό όνομα τοΰ
μάγου 'ίσως συνδέεται μέ τις παραδόσεις περί κυνοκεφάλων δαιμόνων [Δ. Β. Οίκο-
νομίδης, «Περί κυνοκεφάλων (έξ άφορμής μίας ήλειακής παραδόσεως)», 'Επετηρίς
Εταιρείας Ήλειακών Μελετών 2 (1983), σ. 613-624], Ό Κύνωψ, ώς ισχυρός μάγος,
άναφέρεται καί σέ νεότερους έξορκισμούς [πρβλ. Ch. Stewart, δ.π., ο. 258, άπό τό χφ.
98, φφ. 133r-138v τής μονής Ξηροποτάμου Αγίου Όρους], δπως τοΰ άποδίδεται ή
πατρότητα καί τής παρούσας μαντικής συνταγής.

336. Τό τρίστρατο, ήδη άπό τήν άρχαιότητα, μνημονεύεται ώς Ιδανικός τόπος
γιά τήν τέλεση μαγικών πράξεων [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 39, 55, 57, 60. Α. Delatte,
Anecdota..., δ.π., σ. 23], άφοΰ εκεί πιστεύεται ότι οί άνώτερες καί ύπερφυσικές δυ-
νάμεις είναι πιό άποτελεσματικές [Α. Klein, «Kreuzweg», Handwörterbuch des
deutschen Aberglaubens 5 (1932-1933), στ. 516]. Οί άρχαϊοι "Ελληνες πίστευαν ότι στά
τρίστρατα τις νύχτες περιφερόταν ή Εκάτη, γι' αύτό καί τήν λάτρευαν έκεΐ [Th.
Hopfner, «Τρίοδος», Real-Encyclopaedie 7. Al (1939), στ. 161-162. J. Heckenbach,
«Hekate», Real-Encyclopaedie 7. A2 (1912), στ. 2775]. "Ηδη άπό τήν άρχαιότητα, τά
τρίστρατα προτιμούσαν γιά τήν άσκηση τής νεκρομαντείας [Η. Biedermann,
Handlexikon..., δ.π. 1, σ. 253], παράδοση τήν οποία άκολουθεΐ καί τό χειρόγραφο μας
έδώ. Θυμίζω ότι καί σήμερα, στις λαϊκές άντιλήψεις, τά τρίστρατα θεωροϋνται τό-
ποι όπου έμφωλεύουν καί φανερώνονται δαιμονικά πνεύματα· δέν είναι'ίσως άσχε-
τη, κατά τις χριστιανικές λιτανείες καί περιφορές, ή συνήθεια νά τελοΰνται δεήσεις
στά τρίστρατα, ώστε νά καθαγιαστεί ξεχωριστά ό έπίφοβος γιά δαιμονικές παρου-
σίες αυτός χώρος.

337. Οί δαίμονες, σύμφωνα μέ τή μαγική παράδοση, συχνά παρουσιάζονται μέ
μορφή φιδιοΰ [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., ο. 43,151], άφοΰ άλλωστε καί στήν Παλαιά Δια-
θήκη ό διάβολος παρουσιάζεται στήν Εύα ώς φίδι. Δέν είναι ϊσως τυχαίο τό ότι ήδη
άπό τήν άρχαιότητα έχουμε τήν αντίληψη πώς οί χθόνιοι θεοί έμφανίζονται μέ τή
μορφή φιδιών, ένώ στή νεοελληνική μυθολογία μορφή φιδιοΰ έχει καί τό καλοποιό
στοιχείο τοΰ σπιτιοϋ, ό «οίκουρός όφις» τών άρχαίων [βλ. Κ. Ρωμαίος, «Τό "φίδι
τοΰ σπιτιοϋ": νεοελληνική έπιβίωση τής λατρείας τοΰ οίκουροΰ όφεως», Λαβύριν-
θος 1 (1973-1974), σ. 58-64 καί Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις 2, δ.π., σ. 1052], πού άπο-
τελεΐ άλλη μία περίπτωση όφιόμορφης έμφάνισης δαιμονικοΰ όντος.

338. Θαυμαστές μετακινήσεις σέ μεγάλες άποστάσεις άναφέρονται τόσο σέ δη-
μοτικά τραγούδια καί παραδόσεις [Είρ. Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής Άγόριανης
(Παρνασσού). 'Αθήνα 1939, σ. 30 άρ. 55. ΚΛ, χφ. 2195, σ. 203 ('Αετός Τριφυλίας, Δήμ.
Πουλίτση, 1940)], όσο καί σέ δημώδη άγιολογικά κείμενα καί έργα τής άρχαίας λο-
γοτεχνίας [βλ. ένδεικτικά Fr. Halkin, «Une légende byzantine de la Dormition:
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L'épitomé du récit de Jean de Thessalonique», Revue des Études Byzantines 11 (1953).
Mélanges Martin Jugie, σ. 162. Κ. Ί. Μερεντίτης, Ύπερφνής όιάβασις θαλασσών καί
ποταμών εν τή αρχαία ισραηλιτική καί τή κλασσική γραμματεία. 'Αθήναι 1961, σ. 5
κ.έξ.]. Τό θέμα αύτό άπαντα συχνά σέ διηγήσεις καί πεζά είδη τοΰ έντεχνου λαϊκοΰ
λόγου [πρβλ. Μ. Klaar, Christos und das verschenkte Brot. Kassel 1963, σ. 174-175. Στ.
Ήμελλος, Ή περί πειρατών λαϊκή παράδοσις. Έν 'Αθήναις 1968, σ. 68-71. Μ. Γ.
Βαρβούνης, 'Όψεις τής καθημερινής ζωής τών βυζαντινών άπό άγιολογικά κείμε-
να. 'Αθήνα 1994, σ. 139-140], έδώ όμως ή πραγματοποίησή του άποδίδεται στή δύ-
ναμη τής μαγείας, γι' αύτό καί ή αναφορά ιερών χριστιανικών ονομάτων προκαλεί
άμεση διακοπή τής μαγικής ένέργειας.

339. Ό Ηλιόδωρος, τοΰ 3ου μ.Χ. αιώνα, μνημονεύεται έδώ ώς μάγος, πιθανό-
τατα έπειδή στό έργο του Αίθιοπικά άναφέρεται στήν μαντεία καί στις νεκρομα-
ντικές τελετές [Αν. Βακαλούδη, Ή εξέλιξη..., δ.π., σ. 201], βάζοντας τούς ήρωές του
νά καταφεύγουν σέ παρόμοιες μαγικές πρακτικές [Αν. Βακαλούδη, «Μυστικισμός,
θαυματοποιία καί ιατρική τής θεουργίας. Οί συνεχιστές τοϋ Πυθαγόρα καί τοϋ
Πλάτωνα στή χριστιανική εποχή», στό Θαυματουργοί Ιερείς ή Μάγοι. 'Αθήνα 2000,
σ. 68], ώστε έδώ νά θεωρείται ώς παντοδύναμος άρχαϊος μάγος.

340. Σέ πολλές σολομωνικές άναφέρονται βασιλείς - άρχηγοί τών δαιμόνων [Α.
Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 38], οί όποιοι μάλιστα κάθονται σέ ειδικούς λαμπρούς
θρόνους [Α. Delatte, δ.π., σ. 430] κατά τή διάρκεια τών μαγικών τελετουργιών. Έτσι
κι έδώ ή έπίκληση γίνεται πρός τούς βασιλείς τών άνακαλούμενων πνευμάτων.

341. Ή Συρία, ήδη άπό τά έλληνιστικά καί τά πρώιμα χριστιανικά χρόνια, θεω-
ρήθηκε μία άπό τις κοιτίδες τής μαγείας, άπ' όπου προέρχονταν ικανοί καί παντο-
δύναμοι γόητες [Άν. Βακαλούδη, Ή εξέλιξη..., δ.π., σ. 209. Th. Hopfner, «Mageia»,
Real-Encyclopaedie 14:1 (1928), στ. 382], Γι' αύτό καί ή παροΰσα συνταγή θεωρείται
ώς προερχόμενη άπό τή Συρία. Αξίζει έδώ νά σημειωθεί ότι σέ πολλές άρχαΐες καί
μεταγενέστερες πηγές ώς άσκοΰντες τή μαγεία αναφέρονται έπίσης οί Αιγύπτιοι, οί
Άσσύριοι, οί Χαλδαϊοι καί οί Βαβυλώνιοι [Στ. Ήμελλος, Τό περί ζώων..., δ.π., σ. 13
καί Η. D. Betz, Lukian von Samosata und das Neue Testament. Berlin 1961, σ. 107-108],
στό πλαίσιο τών πάγιων άντιλήψεων γιά τήν άνατολική καταγωγή τών μαγικών
πράξεων καί πρακτικών.

342. Ή έμφάνιση δαιμόνων μέ τή μορφή τών ζώων αύτών άνήκει στήν μαγική
παράδοση καί τής Εύρώπης [πρβλ. Historie von Doktor Johann Faust (Ausgabe von 1587
hrsg. und übersetzt von Max Wehrli). Zürich 1986, σ. 106 καί G. Roskoff, Geschichte...,
δ.π., σ. 319], ή οποία άπηχεΐται καί στις άνάλογες περιγραφές τοΰ χειρογράφου μας,
άφοΰ οί άρχηγοί τών δαιμόνων θά έμφανιστοΰν ώς δράκων, λιοντάρι, τίγρις καί
άρκούδα, άντιστοίχως.

343. Πρόκειται γιά ένα μαγικό λογότυπο, πού άπαντα συχνά σέ συνταγές τής
χειρόγραφης μαγικής παράδοσης [πρβλ. Ad. Abt, Die Apologie..., δ.π., σ. 226 καί παρ.
2], στό πλαίσιο όσων αναφέρθηκαν παραπάνω γιά τις "άκατανόητες" μαγικές λέ-
ξεις τών διαφόρων μαγικών "όρκισμών".

344. Τά άνακαλούμενα πνεύματα κρατοΰν λεκάνες, γεγονός πού δείχνει συμ-
φυρμό μέ μαγικά λεκανομαντικά έθιμα, γνωστά ήδη άπό τήν ύστερη άρχαιότητα
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[Fr. Boehm, «Lekanomantie», Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens 5 (1932-1933),
στ. 1205-1206 καί Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 81], άφοΰ τά πνεύματα
πού έρχονται γνωρίζουν τά πάντα καί σέ δλα μπορούν νά άπαντήσουν. Έδώ άσκοΰν
τή λεκανομαντεία τά ίδια τά πνεύματα, ένώ συνήθως έκεΐνα είναι πού άνακα-
λοΰνται άπό τούς μάγους στό νερό τής λεκάνης [Th. Hopfner «Der religionsgeschicht-
liche Gehalt des demotischen Zauberpapyrus», Archiv Orientalni 7 (1935), σ. 115-117],
ήδη άπό τις βαβυλωνιακές άπαρχές τής μαντικής αύτής πρακτικής [Ganszyniec,
«Λεκανομαντεία», Real-Encyclopaedie 12:2 (1925), στ. 1879-1880]. Έτσι, οί άνθρωποι
μεταφέρουν στά πνεύματα τις δικές τους μαγικές πρακτικές καί άντιλήψεις.

345. Ή περιγραφή δείχνει δτι πρόκειται γιά μία άμιγή ύδρομαντική πράξη,
κατά τήν όποια τό παιδί ώς medium, σκεπασμένο καί έξαγνισμένο, περιμένει νά
έμφανιστοΰν οί δαίμονες στήν έπιφάνεια τοΰ νεροΰ, γιά νά πληροφορηθεί τά μέλ-
λοντα [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 81-82], Τό τάσι πού άναφέρεται
δείχνει ότι μάλλον πρόκειγαι γιά τήν παραλλαγή τής σκυφομαντείας [Fr. Boehm,
δ.π., στ. 557], μέ μία μάλλον τυπική τελετουργική διάταξη.

346. Ή άναφορά αύτή άποτελεΐ μαρτυρία τής πολυεθνικής καί πολυπολιτι-
σμικής κοινωνίας μέσα στήν οποία γράφτηκε τό χειρόγραφο μας· παραλλήλως, δεί-
χνει ότι ή μαγεία άποτελεΐ μία διεθνική καί πανανθρώπινη γλώσσα [πρβλ. G. Vikan,
«Art, Medicine and Magic in early Byzantium», Dumbarton Oaks Papers 38 (1984), σ. 85-
86], άφοΰ ούτε τό φΰλο τοΰ παιδιοΰ δέν παίζει ουσιαστικό ρόλο γιά τήν έπιτυχή
έκβαση τής μαγικής πράξης [γιά άνάλογα ζητήματα πρβλ. C. Galatariotou, «Holy
Women and Witches: Aspects of Byzantine Conceptions of Gender», Byzantine and
Modern Greek Studies 9 (1984-1985), σ. 55-94]. Κατά τά άλλα, τά βασικά συστατικά
στοιχεία τής τελετουργίας έχουν ήδη άναλυθεΐ σέ σχόλια πού προηγήθηκαν.

347. Ή πίστη στήν καταστρεπτική επίδραση τών άνακαλού μένων δαιμόνων
έναντίον τοΰ μάγου - έδώ καί έναντίον τής οίκογένειάς του ολόκληρης - είναι πα-
λαιά καί έντονη στή μαγική παράδοση [Th. Hopfner, ΟΖ..., δ.π. 1, παρ. 239,485, 509
καί 2, παρ. 145], γι5 αύτό καί ό μάγος παίρνει άνάλογες προφυλάξεις γιά τήν προ-
στασία του [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 82-83], Οί δαίμονες συχνά έμφανίζονται νά ζη-
τούν τήν άδεια τοΰ μάγου γιά νά βλάψουν τούς άνθρώπους [Ν. Γ. Πολίτης, Λαο-
γραφικά Σύμμεικτα 2..., δ.π., σ. 158. Ν. Κ. Μουτσόπουλος, «Οί "μαΐστρες"...», δ.π.,
σ. 305. Πρβλ. Έλ. Ψυχογιοΰ, «Από τή λαϊκή ποντιακή μυθολογία. Οί μάισσες»,
Αρχεϊον Πόντου 38 (1983). Πρακτικά Α' Συμποσίου Ποντιακής Λαογραφίας, σ.
564-575. Ή ί'δια, «Μαγεία καί έλληνική λαογραφία», στόν τόμο τής Ί. Μητροπόλε-
ως Ηλείας, Μαγεία και χριστιανισμός. Αθήναι 1993, σ. 102]. Γι' αύτό καί ό μάγος
έδώ ειδοποιείται, ώστε νά άποφύγει τις πιθανές βλαπτικές έπιπτώσεις τών πράξεών
του.

348. Τά ούρα έκλαμβάνονται έδώ ισοδύναμα πρός τόν μεγάλο άγιασμό, ώς
πρός τή δύναμή τους νά έξουδετερώνουν τά μάγια καί νά διαλύουν τούς μαγικούς
δεσμούς, δίνοντας τέρμα στήν μαγική πράξη. Σέ άγιολογικά κείμενα ή θαυματουρ-
γική δύναμη τής άγιας Λουκίας έκλαμβάνεται ώς μαγεία, καί γιά νά έξουδετερωθεΐ
ή άγια περιχύνεται άπό τούς βασανιστές της μέ ούρα [Fr. Halkin, «Une passion
grecque abrégée de Sainte Lucie», Classica et Mediaevalia 17 (1956). Mélanges Carsten
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Höeg, σ. 74. Μ. Γ. Βαρβούνης, "Οψεις..., δ.π., σ. 112-113], Ώς παράγωγο τοΰ άνθρω-
πίνου σώματος, τά ούρα θεωρείται οτι μετέχουν στή ζωτική δύναμη τοΰ σώματος,
γι' αύτό καί χρησιμοποιούνται συχνά στή νεοελληνική μαγεία καί τή δημώδη
ιατρική [πρβλ. Άδ. 'Αδαμαντίου, «Άγνείας πείρα Γ'. Μέρος λαογραφικόν», Λαο-
γραφία 3 (1911), σ. 115. Ν. Γ. Πολίτης, «Έν κεφάλαιον νομοκάνονος...», δ.π., ο. 386,
12. Στ. Κυριακίδης, «Κυπριακαί έπωδαί (εύκές)»,Λαογραφία 6 (1917), σ. 612]. Στήν
Κρήτη μάλιστα ή γυναίκα πού λύνει μάγια πρέπει νά μήν έχει ούρήσει πριν τή μα-
γική τελετή [Αίκ. Χρυσουλάκη, «Έθιμα τών Σφακιών τής Κρήτης», Λαογραφία 17
(1958), σ. 389], γεγονός πού φανερώνει τήν ίδια πίστη στήν άποτροπαϊκή δύναμη
τών ούρων, πού έκφράζεται καί στή συνταγή τοΰ χειρογράφου μας.

349. Οί μαγικές πράξεις πού περιγράφονται παραπάνω άποσκοποϋν στή γνώ-
ση καί τήν αποκάλυψη [Άν. Βακαλούδη, Ή εξέλιξη..., δ.π., σ. 213], μέσα άπό τήν
άγωγή καί πληροφόρηση τών άνακαλούμενων δαιμόνων [πρβλ. Th. Hopfner, ΟΖ...,
δ.π. 2, παρ. 42, 44. Ό ίδιος, «Mageia», δ.π., στ. 378. D. Ε. Aune, «Magic in Early
Christianity», δ.π., σ. 1517], σύμφωνα μέ τελετές καί συνταγές πού άπαντοΰν συχνά
στήν άρχαιότερη γραπτή μαγική παράδοση [Α. Μ. Kropp, Ausgewählte Koptische
Zaubertexte 3. Bruxelles 1930, παρ. 292, 294, 296, 301], ή οποία έπιβιώνει καί συνεχί-
ζεται έδώ. Οί δαίμονες, καθώς έμφανίζονται καί δεσμεύονται άπό τόν μάγο, μπο-
ροΰν νά τόν βοηθήσουν στις μαγικές του τελετές, άλλά καί νά τοΰ άποκαλύψουν
διάφορα μυστικά, περί κρυμμένων θησαυρών κ.λπ., άφοΰ οί δαίμονες συχνά συν-
δέονται μέ τήν παροχή τέτοιου είδους ύπερφυσικών γνώσεων, δπως έδώ άναφέρε-
ται άπό τόν κώδικά μας.

350. Άνάλογες σειρές ονομάτων άπαντοΰν συχνά σέ χειρόγραφες μαγικές συν-
ταγές καί έξορκισμούς [βλ. Θεοχ. Μ. Προβατάκης, «Τό "πεδουλοχάρτι". Ένα
άγνωστο χειρόγραφο έξορκισμών άπό τόν βορειοελλαδικό χώρο», Πρακτικά Β'Συ-
μποσίου Λαογραφίας τοϋ Βορειοελλαδικού χώρου. Θεσσαλονίκη 1976, σ. 454-455.
Γ. Κ. Σπυριδάκης, «Εξορκισμοί καί μαγικοί κατάδεσμοι έκ κρητικών χειρογρά-
φων», Έπετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 3-4 (1941-1942), σ. 62], καθώς πιστεύεται
δτι έχουν μαγική δύναμη καί συμβάλλουν στήν άποτελεσματικότητα τής μαγικής
τελετής. Αλλοτε πρόκειται γιά ονόματα δαιμόνων, μέ άνατολική συνήθως προέ-
λευση, καί άλλοτε γιά λέξεις άπό εύχές ή ξόρκια σέ ξένες γλώσσες (τουρκικά, περ-
σικά, έβραϊκά, άραβικά κ.λπ.), τις όποιες ό καταγραφέας τών συνταγών αύτών
άκουσε ή διάβασε χωρίς νά καταλαβαίνει τή σημασία τους, γι' αύτό καί τις πέρασε
στό κείμενο του χωρίς νά τις γνωρίζει, μέ τέτοιο τρόπο ώστε νά μήν είναι συχνά
άναγνωρίσιμες άπό τόν σύγχρονο μελετητή, όπως καί παραπάνω εκτενώς άναφέρ-
θηκε, καί στήν εισαγωγή τοΰ τόμου αύτοΰ.

351. Γιά τά ονόματα τών δαιμόνων έγινε λόγος καί παραπάνω, μέ τή σχετική βι-
βλιογραφία. Τά ονόματα αύτά έπανέρχονται συχνά σέ μαγικές συνταγές καί εξορ-
κισμούς τόσο τοΰ έλληνικοΰ, οσο καί άλλων λαών [βλ. G. Bazin, «Formes
démoniaques», στό Desclée de Brounet (έκδ.), Satan. Études Carmélitaines. Paris 1948, σ.
507-520. C. Detlee - G. Müller, «Von Teufel, Mittagsdämon und Amuletten», Jahrbuch für
Antike und Christentum 17 (1974), σ. 91-102 καί Α. Jacob, «Un exorcisme inédit du Vat.
Gr. 1572», Orientalia Christiana Periodica 37 (1971), σ. 244-249], γιά νά προσδιορίσουν
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τούς αρχηγούς των δαιμόνων πού έμφανίζονται στϊς πράξεις τής μαύρης μαγείας.

352. Ή πίστη δτι οί δαίμονες έχουν φρικτή μορφή οδηγεί τόν μάγο νά τούς ζητά
νά εμφανιστούν μπροστά του μέ άνθρώπινο καί ήμερο πρόσωπο [Α. Delatte,
Anecdota..., δ.π., σ. 28, 29, 35. Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 155], μέ πραότητα καί προσή-
νεια. Πρόκειται γιά μία τυπική απαίτηση, πού έπαναλαμβάνεται στις μαγικές συν-
ταγές όχι μόνο τοΰ έλληνικοΰ, άλλά καί ξένων λαών [Das Kloster..., δ.π. 2, σ. 813,815,
825], όπως στό Grimorium τοΰ πάπα Όνωρίου [Das Kloster..., δ.π. 3, σ. 634], στήν μα-
γική πραγματεία Imprecationes Fausti [Das Kloster..., δ.π. 2, σ. 898] καί σέ άλλα ευρω-
παϊκά μαγικά κείμενα [πρβλ. G. C. Horst, Zauberbibliothek..., δ.π. 3, σ. 79 κ.έξ.]. Γιά
τήν έμφάνιση τών δαιμόνων σέ ομάδες (φουσάτα) έγινε ήδη λόγος παραπάνω,
καθώς ή ομαδική αύτή έμφάνιση τους μνημονεύεται συχνά τόσο στις πηγές, δσο καί
σέ έργα τέχνης πού τούς άπεικονίζουν [πρβλ. J. Viellevie, Le Diable sous la forme
animale dans l'hagiographie du Xle au XIIle siècle. Paris 1973, o. 15-20. P. Perdrizet,
Negotium perambulans in tenebris, études de démonologie gréco-orientale. Strasbourg - Paris
1922, σ. 12-15. Θωμ. Προβατάκης, Ό Διάβολος..., δ.π., σ. 103-104], Οί άπεικονίσεις
αύτές έχουν άμεση σχέση μέ τις περιγραφές τοΰ χειρογράφου μας.

353. Ή άνταγωνιστική σχέση άγγέλων καί δαιμόνων άναφέρεται συχνά στις
μαγικές συνταγές καί τις χειρόγραφες σολομωνικές [πρβλ. Zodiaque {kv.b.), Anges et
démons. Paris 1972, σ. 20. Ε. Brouette, «La civilisation chrétienne du XVIe siècle devant
le problème satanique», στό Satan..., δ.π., σ. 352-379] καί, κυρίως, σέ μαγικούς έξορ-
κισμούς [Α. Strittmater, «Ein griechisches exorzismasbüchein (Ms Car C. 143. b der
Zentralbibliothek in Zürich)», Orientalia Christiana 20 (1930), σ. 169-178 καί 26 (1932),
σ. 127-144], δπως καί στήν περίπτωση τής παρούσας μαγικής συνταγής, όπου οί δαί-
μονες έξορκίζονται στό όνομα τών άγγέλων νά άποχωρήσουν ειρηνικά, χωρίς νά
βλάψουν κανένα.

354. Συχνά στή μαγεία προϋπόθεση έπιτυχίας είναι ή μοναξιά καί ή άπομόνω-
ση τοΰ μάγου, ό όποιος πρέπει νά τελέσει τήν μαγική πράξη σέ άπόκρυφο μέρος [Κ.
Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 205-206], άφοΰ έτσι συγκεντρώνεται περισ-
σότερο. Γι' αύτό καί στις μαγικές συνταγές συνιστάται ή πράξη νά τελείται σέ έρη-
μικό καί άπομονωμένο τόπο [Α. DelattAnecdota..., δ.π.,σ. 417,425,432,468,593. C.
Kiesewetter, Geschichte des neueren Occultismus 2. Leipzig 1895, σ. 716. Ό ίδιος, Faust in
der Geschichte und Tradition. Leipzig 1893, o. 467. Fr. Boehm, «Hydromantie», δ.π., στ.
561], παράδοση πού άκολουθεΐται καί έδώ, γιά νά κληθοϋν μέ έπιτυχία οί δαίμονες.

355. Ήδη άπό τήν ύστερη άρχαιότητα τελετές μέ τή χρήση δάφνης είχαν σκοπό
τήν προφύλαξη τοΰ μάγου άπό τή βλαπτική δύναμη τών πνευμάτων πού καλοΰσε
[Άν. Βακαλούδη, Ή εξέλιξη..., δ.π., σ. 219. R. Wünsch, Inscriptiones atticae aetatis
romanae 3. Appendix. Defixionum Tabellae. Berlin 1897, άρ. 55 καί F. Graf, Gottesnähe
und Schadenzauber, die Magie in der griechisch - römischen Antike. München 1996, σ. 112],
'Εδώ, έκτός τών άλλων προφυλάξεων, τό παιδί πού χρησιμοποιείται ώς medium στέ-
φεται μέ δάφνη, ώστε νά έξασφαλισθει ή άκεραιότητά του έναντι τών άνακαλου-
μένων δαιμόνων, άφοΰ ή δάφνη χρησιμοποιείται έδώ ώς φυλακτικό μέσο τοΰ μά-
γου, ίσως λόγω καί τής ιερής σημασίας πού είχε λάβει ήδη άπό τήν άρχαιότητα ώς
ιερό φυτό τοΰ κατεξοχήν θεοΰ τοΰ φωτός, τοΰ Απόλλωνα, άλλά καί ώς φυτό συν-



398

ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΕΙΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

δεμένο μέ τήν λατρεία καί τή θολερότητα τής φύσης [βλ. M. Nilsson, Ελληνική λαϊκή
θρησκεία (μετάφρ. Ί. Θ. Κακριδή). 'Αθήνα 1966, σ. 37],

356. Θηλυκοί δαίμονες, δπως έδώ, μνημονεύονται συχνά σέ μαγικές χειρόγρα-
φες συνταγές καί κείμενα έξορκισμών [πρβλ. Κ. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη
5..., δ.π., σ. 573-577. P. Perdrizet, δ.π., σ. 19-20. Α. Dimitrievski, Ευχολόγια. Κίεβο
1901, σ. 118-119. Ε. Legrand, Bibliothèque Grecque Vulgaire 2. Paris 1881, σ. 18. Av. Πα-
παδόπουλος-Κεραμεύς, Εύχολόγιον 2. 'Εν Πετρουπόλει 1894, σ. 101-105], άλλά καί
παριστάνονται σέ σχετικά έργα τέχνης [Θωμ. Προβατάκης, Ό Διάβολος..., δ.π., σ.
112-123], Συχνότατα μάλιστα συνδέονται μέ σαρκικής φύσεως πειρασμούς άγίων
καί άσκητών [πρβλ. R. Villeneuve, Le Diable, érotologie de Satan. Paris 1963, σ. 8,81,84,
98,110]. 'Εδώ ή ομάδα τών θηλυκών δαιμόνων παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηρι-
στικά καί δμοια διάρθρωση προς τούς ύπόλοιπους δαίμονες πού καλούνται σέ
άλλες συνταγές τοϋ χειρογράφου μας.

357. Τό κυπαρίσσι έχει συνδεθεί μέ τούς νεκρούς, λόγω καί τής παρουσίας του
στά έλληνικά νεκροταφεία. "Ισως αύτή ή χθόνια σήμανση νά συντελεί στό στεφά-
νωμα έδώ τοϋ παιδιού μέ κυπαρίσσι, ώστε νά διευκολυνθεί ή έπικοινωνία του μέ τά
πνεύματα, μέ σκοπό τήν επιτυχή ολοκλήρωση τής μαγικής πράξης. Άλλωστε, κατε-
ξοχήν χθόνιος είναι ό χαρακτήρας τών δαιμονικών πνευμάτων πού συνήθως κα-
λούνται καί χρησιμοποιοΰνται μαγικά άπό τόν τελεστή τών μαγικών πράξεων, σύμ-
φωνα μέ όσα συνάγονται άπό διάφορες σχετικές άναφορές τοΰ κώδικά μας, πού
συχνά σχολιάστηκαν παραπάνω.

358. Δίνονται έδώ καί άλλα ονόματα δαιμόνων, άπό τήν πλούσια όνοματοδο-
σία τών δαιμονικών πνευμάτων τής μαγικής παράδοσης [πρβλ. J. Gottwald, «Deux
Amulettes», Échos d'Orient 12 (1909), σ. 136-137. J. Grosdidier de Matons, «Psellos et le
monde de l'irrationnel», Travaux et Mémoires 6 (1976), σ. 325-349. H. Leclercq, «Démon»,
Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie 4, σ. 579. Ό 'ίδιος, «Satan»,
Dictionnaire..., δ.π. 8, σ. 910-913], τήν οποία τό χειρόγραφο μας άκολουθεΐ πιστά, πα-
ραθέτοντας έκατοντάδες σχετικών ονομάτων.

359. 'Αναφέρεται έδώ καί ή βασίλισσα Σίβυλλα, ένας μακρινός άπόηχος τής
άρχαίας σιβυλλικής χρησμολογικής παράδοσης. Ή θεωρούμενη ώς άρχηγός τών Σι-
βυλλών άνακαλεΐται ώς δαιμονική οντότητα, γιά νά συμβάλει κι αύτή στήν έπιτυ-
χία τής παρούσας μαγικής τελετουργίας. Κατά τήν άρχαία παράδοση ή Σίβυλλα,
κόρη τοΰ Δία καί τής θυγατέρας τοΰ Ποσειδώνα Λαμίας, χρησμοδοτοΰσε καί συ-
νέθετε ύμνους, ιδίως γιά τόν Απόλλωνα. Συλλογές σιβυλλικών χρησμών έξακολου-
θοΰσαν νά κυκλοφοροϋν ώς καί τά πρώιμα χριστιανικά χρόνια [Νικ. Δ. Παπαχα-
τζής, Ή θρησκεία στήν άρχαία Ελλάδα. Αθήνα 1987, σ. 85].

360. Τόν δαίμονα Βεελζεβούλ, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, κατατρόπωσε ή
άγια Μαρίνα [βλ. J. Lafontaine-Dosogne, «Un thème iconographique peu connu: Marina
assommant Belzébuth», Byzantion 32 (1962), σ. 251-259], Πρόκειται γιά πανίσχυρο
δαίμονα [πρβλ. Η. Rousseau, Le dieu du mal. Paris 1963, σ. 15 καί C. Seignolle, Histoire
et légendes du diable. Paris 1973, σ. 22-30], πού άναφέρεται συχνά σέ συνταγές τής χει-
ρόγραφης μαγικής παράδοσης καί σέ σολομωνικές, όπως καί έδώ.

361. Τό νερό άπό πηγάδι ύποκαθιστά στήν τελετή τό 'ίδιο τό πηγάδι, όπου τε-
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λοΰνται πολλά άπό τά ύδρομαντικά έθιμα καί τής παραδοσιακής μαγείας [Κ. Δ.
Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 208-213], 'Αντιθέτως, στήν περίπτωση κατο-
πτρομαντείας, δπως περιγράφεται έδώ, τό νερό δέν είναι άπαραίτητο, ένώ στήν πα-
ραδοσιακή μαγική πρακτική κατοπτρομαντεία καί ύδρομαντεία πάντοτε συνδυά-
ζονται, άφοΰ ό καθρέπτης άντανακλά άκτίνες πάνω στήν έπιφάνεια τοΰ νεροΰ
[πρβλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 213-214. J. Hunger, Becherwahr-
sagung bei den Babyloniem. Nach zwei Keilschrifttexten aus des Hammurabi - Zeit. Leipzig
1903, σ. 4. Th. Hopfner, «Lekanomantie...», δ.π., σ. 218-232], ώστε νά έρμηνευθοΰν
μαντικά τά σχήματα πού εικονίζονται έκεΐ.

362. Ό λανθασμένος χειρισμός τών πνευμάτων καί τής μαγικής δύναμης γενι-
κότερα συνδέεται μέ τήν τιμωρία τοΰ μάγου καί τόν αιώνιο κολασμό του [πρβλ. Ε.-
J. Lehner, Devils, Demons, Death and Damnation. New York 1971, όπου καί ή σχετική
προγενέστερη βιβλιογραφία]. Γι' αύτό καί οί σχετικές προφυλάξεις πού περιγράφον-
ται είναι λεπτομερείς, καί συνοδεύονται άπό αύστηρές προειδοποιήσεις σχετικά μέ
τήν άκριβή τήρηση τους [πρβλ. Φ. Κουκουλές, «Μνεία δεισιδαιμονιών τίνων καί μα-
γικών συνηθειών είς νομοκάνονας», Εύχαριστήριον. Τιμητικός τόμος είς Άμίλκαν
Αλιβιζάτον. Έν Αθήναις 1958, σ. 227-230], όπως συμβαίνει καί έδώ.

363. Υπόκειται έδώ ή άντίληψη γιά τήν έμφάνιση τοΰ διαβόλου ώς δράκοντα,
καί ή δρακοντόμορφη έμφάνισή του στούς άνθρώπους [J. Tondriau - R. Villeneuve,
Dictionnaire du Diable et de la démonologie. Paris 1968, σ. 66-67. Ε. Lucchessi-Palli,
«Drache», στό Lexikon des Christlichen Ikonographie 1. Rom - Freiburg - Basel - Wien
1968, στ. 517 καί Ε. Lucchesi-Palli, «Leviathan (und Behemoth)», Lexikon..., δ.π. 3, στ.
93-94], Οί άντιλήψεις αύτές έχουν περάσει κατόπιν καί στήν θρησκευτική τέχνη, σέ
διάφορες σχετικές παραστάσεις [Θωμ. Προβατάκης, Ό Διάβολος..., δ.π., σ. 167
κ.έξ.], άλλά καί σέ άπόκρυφα καί δημώδη κείμενα [πρβλ. M. Rhodes-James (έκδ.),
Apocrypha Anecdota. Cambridge 1897, σ. 88], καθώς καί στις άντίστοιχες περί δαιμό-
νων λαϊκές παραδόσεις.

364. Τό συγκεκριμένο χωρίο έχει έπιλεγεΐ έπειδή στή λαϊκή άντίληψη οί δαίμο-
νες έμφανίζονται καί ώς σκορπιοί ή σκορπιοειδή όντα [Θωμ. Προβατάκης, Ό Διά-
βολος..., δ.π., σ. 237-240], άφοΰ ό σκορπιός άπό τήν άρχαιότητα ήδη θεωρείται ιδι-
αιτέρως έπιβλαβής γιά τόν άνθρωπο [G. Ferguson, Signs and Symbols in Christian Art.
London - Oxford - New York 1973, σ. 24],

365. Στις ψαλμικές έκφράσεις πού ένσωματώνονται έδώ ύπόκεινται οί λαϊκές
άντιλήψεις γιά δαιμόνια πού έμφανίζονται τό μεσημέρι καί είναι ιδιαιτέρως έπι-
βλαβή γιά τόν άνθρωπο [Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις 2, δ.π., σ. 1154. Φ. Κουκουλές,
Βυζαντινών βίος..., δ.π. 1:2. 'Αθήναι 1948, σ. 150-255 καί Δ. Α. Πετρόπουλος, «Θεο-
κρίτου Ειδύλλια ύπό λαογραφικήν έποψιν έρμηνευόμενα», Λαογραφία 18 (1959),
σ. 33-35], αντιλήψεις πού συχνά άποτυπώνονται καί σέ σχετικές δεισιδαιμονίες
[πρβλ. Β. Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen und das hellenische Alterthum. Leipzig
1871, σ. 96], γύρω άπό τά μεσημβρινά δαιμόνια, τά όποια έμφανίζονται τό καταμε-
σήμερο σέ άνθρώπους, ιδίως όσους δουλεύουν στήν ύπαιθρο, μέ σκοπό νά τούς
βλάψουν. Δαιμόνια μεσημβρινά άναφέρει καί ή Παλαιά Διαθήκη άλλά καί ή νεότε-
ρη λογοτεχνία μας [πρβλ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Δαιμόνιο μεσημβρινό. "Εντε-
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κα κείμενα γιά τόν Παπαδιαμάντη. 'Αθήνα 1978, σ. 79-93], σέ μία περίπτωση έντυ-
πωσιακής έπιβίωσης δεισιδαιμόνων αντιλήψεων τοΰ ελληνικοί} λαοϋ, άνά τους
αιώνες.

366. 'Αντιλήψεις γιά άνθρώπους πού κατέχονται άπό δαιμόνια ύπάρχουν σέ
πολλούς λαούς [Ch. Stewart, δ.π., σ. 105], καί ύφίστανται σχετικές εύχές γιά τόν
έξορκισμό τών δαιμόνων αύτών [Εύχολόγιον Μέγα..., δ.π., ο. 147-156. S. J. Tambiah,
«The magical power of words», Man 3 (1968), σ. 175-208], άποτέλεσμα στό όποιο άπο-
σκοπεί καί ή συγκεκριμένη συνταγή πού άναφέρεται έδώ.

367. Στόν βασιλιά Σολομώντα έχουν άποδοθεΐ διάφορα άπόκρυφα μαγικά έργα,
δπως ή Διαθήκη καί ή Σολομωνική, γιά τά όποια έγινε λόγος καί παραπάνω [Δ. Β.
Οίκονομίδης, «Σολομών», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 11, στ. 264-269
καί Η. Leclercq, «Salomon», Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie..., δ.π. 8, στ.
588-602]. Έδώ πρόκειται γιά μαγικές σφραγίδες καί σύμβολα [P. Perdrizet, «Σφραγίς
Σολομώντος», δ.π., σ. 42-61], πού άναφέρονται συχνά στήν χειρόγραφη μαγική παρά-
δοση [βλ. σχετικά R. Villeneuve, «Bibliographie démoniaque», στό Satan..., δ.π., σ. 647-
663] καί θεωρείται δτι, άναλόγως τής χρήσης τους, έχουν μεγάλη δύναμη καί άποτε-
λοΰν πανάκεια γιά διάφορες περιπτώσεις, δπως φαίνεται καί άπό όσα άκολουθοΰν.

368. Πρόκειται γιά τήν γνωστή στήν παραδοσιακή μαγεία "κρυφολειτουργιά",
πού γίνεται συνήθως γιά νά λυθοΰν τά μάγια, κρυφά, μέ τήν παρουσία μόνο του
παπά καί τοΰ μαγεμένου, μεσάνυχτα, σέ ξωκλήσι, χωρίς νά χτυπήσει ή καμπάνα, μέ
τήν υπόδειξη μάγου [Ν. Ά. Δημητρίου, Λαογραφικά τής Σάμου 6. Λεξικό του σα-
μιακού γλωσσικού 'ιδιώματος (Α-K). 'Αθήνα 1993, σ. 534], Καί έδώ, δπως παραπά-
νω είδαμε, είναι ή μυστικότητα πού έξασφαλίζει καί έγγυάται τήν μαγική άποτελε-
σματικότητα τών πράξεων.

369. Παρόμοιες έκφράσεις, πού άναφέρουν οριακά γεωγραφικά σημεία γιά νά
σχηματίσουν τήν εικόνα συμμετοχής τοΰ "σύμπαντος κόσμου" στήν μαγική πράξη,
συναντοΰμε συχνά σέ έξορκισμούς καί έπωδές τής παραδοσιακής έλληνικής μαγεί-
ας [βλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδης, «Έπωδαί έξ άνατολικής Κρήτης», Λαογραφία 17
(1957), σ. 579. Μ. Γ. Βαρβούνης, Σαμιακά λαογραφικά..., δ.π. 2, σ. 69-70. Χ. Μηλιώ-
νης, «Βασκανία», Ηπειρωτική Εστία 2 (1953), σ. 48].

370. Χρήση βαμβακεροΰ πανιοΰ σέ καταδέσμους άπαντοΰμε καί στήν έλληνική
παραδοσιακή μαγεία [Μ. Γ. Βαρβούνης, Σαμιακά λαογραφικά..., δ.π. 2, σ. 85, 86].
Έδώ, πάνω στό πανί γράφονται οί μαγικοί χαρακτήρες, πού θά συμβάλουν στήν
ολοκλήρωση τής τελετουργίας. Όπως συμβαίνει συχνά μέ τά αντικείμενα πού χρη-
σιμοποιοΰνται σέ μαγικές τελετές τό πανί πρέπει νά είναι καινούργιο καί άμεταχεί-
ριστο [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 217], δπως σημειώνεται σέ μαγικά
χειρόγραφα άκόμη καί γιά τά ροΰχα τοΰ μάγου [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 18,
45. Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum 4. Bruxellis 1903, σ. 132], ώς άπόρροια
τοΰ γενικότερου δρου τής καθαρότητας [πρβλ. DMP, col. Χ, 10-11], ό όποιος προσ-
διορίζει συχνά τήν τέλεση μαγικών τελετουργιών.

371. Πρόκειται ούσιαστικά γιά έναν κατάδεσμο όμοιο πρός τούς γνωστούς μας
έρωτικούς καταδέσμους [PGM 4, 1430. PGM 19α, 53 καί Ίω. Πετρόπουλος, «Συμ-
πτώματα έρωτος...», δ.π., σ. 105], πού άποσκοπεί στήν προσκόλληση όχι έραστών,
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άλλά φίλων. Οί μαγικοί χαρακτήρες λιώνουν, δημιουργώντας ένα είδος μαγικοί}
φίλτρου, πού κατόπιν πίνεται, μεταδίδοντας στόν άνθρωπο τήν μαγική δύναμη
[πρβλ. Egil Kraggerud, «Samson Eitrem and the death of Dido: A literary reappraisal of
a magical scene», The world..., δ.π., σ. 109 καί Ch. Faraone, «The construction of gender
in ancient Greek love magic», The world..., δ.π., σ. 279], ώστε νά έπηρεαστεΐ ή ζωή καί
ό συναισθηματικός κόσμος τοΰ συγκεκριμένου ανθρώπου.

372. Ή δοξασία ότι στοιχεία καί πνεύματα φυλάγουν θησαυρούς έμποδίζοντας
τήν άνεύρεσή τους είναι παλαιά καί εύρύτατα διαδομένη [πρβλ. Κ. Ρωμαίος, Τό
αθάνατο νερό. Αθήνα 1973, σ. 189-193. Στ. Κυριακίδης, Έλληνική Λαογραφία 1.
Μνημεία τοϋ λόγου. Έν Αθήναις 19652, σ. 186-187. Γ. Α. Μέγας, «Παραδόσεις περί
θησαυρών», δ.π., σ. 22-34. Στ. Κυριακίδης, «Παρατηρήσεις εις τάς χιακάς παραδό-
σεις Στ. Βίον»,Λαογραφία 8 (1921-1925), σ. 447-487], Γι5 αύτό καί χρειάζεται μαγική
τελετή καί ύπερφυσική δύναμη γιά νά μπορέσει ό άνθρωπος νά βρει, νά καρπωθεί
καί νά άπολαύσει τούς θησαυρούς αύτούς.

373. Ή συμπλήρωση αύτή άπό τόν γραφέα τοΰ χειρογράφου μας δείχνει ότι
μάλλον άντέγραφε, κάποτε βιαστικά, άπό πολλά άλλα χειρόγραφα πού έβρισκε, καί
κατά τις συνθήκες πού έπικρατοΰσαν, ώστε έδώ νά προειδοποιεί γιά τήν κανονική
μορφή πού θά έπρεπε νά πάρει τό μαγικό σχήμα [γιά παρόμοια μαγικά σχήματα
πρβλ. Κ. Wessely, Ephesia Grammata, aus Papyrusrollen, Inschriften, Gemmen u.s.w.
gesammelt von -. Wien 1886, μέ παραδείγματα], γιά νά μήν καταστραφεί ή άποτελε-
σματικότητα τής μαγικής πράξης. Έδώ συγκλίνει καί τό γεγονός ότι γιά τήν 'ίδια πε-
ρίπτωση καταγράφονται πολλές παρόμοιες μαγικές πράξεις, άφοΰ ό δημιουργός
τοΰ χειρογράφου μας σταχυολογοΰσε συνταγές άπό μαγικά χειρόγραφα, αύξάνον-
τας έτσι καί τό ρεπερτόριο τών δικών του μαγικών τελετουργιών, καί δημιουργών-
τας ένα είδος "μαγικής έγκυκλοπαίδειας", μέ θεωρητική καί πρακτική άξια.

374. Πρόκειται γιά φυλακτήρια άνθρώπων καί ζώων, πού κυρίως άποτελοΰν-
ται άπό γραμμένα καί άποτυπωμένα μαγικά σχήματα ή λόγια [πρβλ. Αν. Βακα-
λούδη, Ή εξέλιξη..., δ.π., σ. 219], τά όποια παίρνουν τή μορφή περιάπτων ή συν-
δυάζονται μέ προσευχές, τό πότισμα τών ζώων κ.λπ. [Th. Hopfner, ΟΖ..., δ.π. 1, παρ.
879 καί D. Abrahamse, «Magic and Folklore, Byzantine», Dictionnary of the Middle Ages
8 (1987), σ. 17-20], ώστε νά έξασφαλισθεϊ ζωή, εύτυχία, ύγεία καί γενικά καλές συν-
θήκες. Παρόμοια φυλαχτά είναι γνωστά καί στήν παραδοσιακή μαγεία τοΰ έλληνι-
κοΰ λαοΰ.

375. Θάψιμο τών μαγικών συμβόλων στή γή σημαίνει διατήρηση τής μαγικής
τους δύναμης γιά πάντα [πρβλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, Σαμιακά λαογραφικά..., δ.π., σ.
82-83], άφοΰ δέν μποροΰν πιά νά καταστραφοΰν τά άντικείμενα πού συνδέθηκαν
μέ τήν μαγική τελετή, άρα δέν μπορεί νά άκυρωθεΐ καί ή 'ίδια ή τελετή στό σύνολο
της. Στήν παραδοσιακή μαγεία, γιά άνάλογους λόγους κρύβουν στή γή τόν σπάγγο
όπου δένουν κόμπους καθώς έκφωνοΰν τις έπωδές τών καταδέσμων [πρβλ. Αν.
Βακαλούδη, Ή εξέλιξη..., δ.π., σ. 77 γιά άρχαία παράλληλα]. Επίσης μαρτυρειται ή
απόκρυψη τών μαγικών αύτών άντικειμένων σέ "άπάτητα" μέρη, σέ σπηλιές καί
βουνά, ή ρίξιμο τους στή θάλασσα, μέ σκοπό καί πάλι νά μήν βρεθοΰν ποτέ, άρα τά
μάγια νά μείνουν γιά πάντα σέ ισχύ. Ακόμη, τό θάψιμο στή γή ίσως ένισχύει τήν μα-
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γική δύναμη μέ τήν έπιπρόσθετη δύναμη τής γης, για τήν όποια έγινε έκτενέστερος
λόγος παραπάνω.

376. Ό ϊδιος ό βλαστός θεωρείται δτι περιλαμβάνει τήν δύναμη τής φύσης, τήν
όποια μπορεί νά μεταδώσει στούς άνθρώπους μέ αύτό τό τελετουργικό άγγιγμα,
δπως γίνεται καί στό έθιμικό σούρβισμα τής Πρωτοχρονιάς, ιδίως στόν βορειοελ-
λαδικό χώρο [Γ. Ά. Μέγας, ΖΕΛ 3, σ. 48. Β. Ποΰχνερ, «Θεατρικά στοιχεία στά δρώ-
μενα τοϋ βορειοελλαδικού χώρου», Πρακτικά Δ' Συμποσίου Λαογραφίας τοϋ Βο-
ρειοελλαδικού χώρου. Θεσσαλονίκη 1984, σ. 231, 239-242. Ό ίδιος, Brauchtumser-
scheinungen im griechischen Jahreslauf und ihre Beziehungen zum Volkstheater. Wien 1977,
σ. 123-125], στό πλαίσιο τών πράξεων πού είναι γνωστές στή λαογραφία ώς Schlag
mit der Lebensrute [βλ. W. Mannhardt, Wald und Feldkulte 2. Berlin 1905, σ. 251]. Έδώ
ή φυτική αύτή δύναμη ένισχύεται άπό τόν τελετουργικό τρόπο κοψίματος, μέ τή
χρήση πολυτίμων μετάλλων, ώστε τό κλαδί νά προσφέρει κάθε είδους καλό στούς
άνθρώπους [πρβλ. Chr. Vakarelski, Bulgarische Volkskunde. Berlin 1969, σ. 317,385 καί
Ε. Schneeweis, Grundriss des Volksglaubens und Volksbrauchs der Serbokroaten. Celju
1935, σ. 165, γιά ανάλογα άλλων λαών] πού μαγικά έπιζητοϋν τή δύναμη του.

377. Γιά τό μαυρομάνικο μαχαίρι καί τήν μαγική κατασκευή του έγινε λόγος
παραπάνω. Νά άναφερθεϊ έδώ ότι χρησιμοποιείται καί σέ πράξεις τής παραδοσια-
κής μαγείας [βλ. Λαογραφία 23 (1964), σ. 330. Δ. Κρεκούκιας, Έπωδες καί κατάδε-
σμοι Τριφυλίας με συσχετισμό πρός άρχαϊα, μεσαιωνικά καί άλλα νεώτερα στοιχεία.
'Αθήνα 1971, σ. 15] καί άναφέρεται συχνά σέ έπωδές, καθώς είναι άπό τά πλέον
άναγνωρίσιμα μαγικά σύμβολα.

378. Σέ παραδοσιακές ίατροσοφικές συνταγές χρησιμοποιείται τό αίμα ή ή στά-
χτη τής χελώνας [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, «Ένας άνέκδοτος...», δ.π., άρ. 23, 85] γιά θερα-
πεία διαφόρων άσθενειών (πανούκλα, αιμορροΐδες κ.λπ.). Καθώς ή χελώνα θάβε-
ται ζωντανή διατηρεί όλες τις ζωτικές της δυνάμεις, πού έτσι μεταδίδονται στό
φλουρί, τό όποιο καί άποκτά μαγικές ιδιότητες.

379. Πρόκειται γιά τά γνωστά άπό τις σολομωνικές θυμιάματα τοΰ ήλιου [πρβλ.
Α. Delatte, «La traité...», δ.π., σ. 177,5], δηλαδή μοσχοκάρυδα, κασία, φιστούλα, τρια-
ντάφυλλα καί σπόροι τοΰ στνρακα, γιά τά όποια έγινε λόγος καί προηγουμένως.

380. Τό αφέψημα άπό τά φύλλα τής καναβουργιάς δημιουργεί ισχυρό ύπνω-
τικό καί παραισθησιογόνο, γι' αύτό όποιος πιει πρέπει νά καταβρεχθεΐ μέ κρύο νερό
γιά νά μπορέσει νά ξυπνήσει. Παρόμοιες ούσίες συχνά χρησιμοποιούνται σέ μα-
γικές καί μαντικές πράξεις [πρβλ. J. W. Hauer, Die Anfänge der Yogapraxis im alten
Indien. Berlin - Stuttgart - Leipzig 1922, σ. 117 καί Fr. Pfister, «Ekstase», Reallexikon für
Antike und Christentum 4 (1959), στ. 971], πρακτική γνωστή ήδη άπό τήν άρχαιότητα.

381. Ή έκφραση δέσε καί χαλίνωσε προέρχεται άπό τήν παραδοσιακή μαγεία,
καί κυρίως άπό καταδέσμους ζώων καί κακών [πρβλ. Δ. Κρεκούκιας, δ.π., σ. 32-35.
ΚΑ, χφ. 1474, σ. 37 (Μανιάκι Πυλίας, Μ. Τσάκωνας, 1938). Μ. Γ. Βαρβούνης, Σα-
μιακά λαογραφικά..., δ.π., σ. 78-79], ένώ σέ άρχαίους ανάλογους καταδέσμους χρη-
σιμοποιούνται τά παράλληλα ρήματα καταδίδημι, καταδώ καί δέω [Άν. Βακαλού-
δη, Ή εξέλιξη..., δ.π., σ. 77 καί R. Wünsch, δ.π., άρ. 55 καί 12508. F. Graf, Gottesnähe...,
δ.π., σ. 112, 114], μέ παρόμοια δπως έδώ σημασία, πού άποδίδει παραστατικά τήν
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έννοια τής δέσμευσης, στήν οποία αποβλέπει ή συγκεκριμένη μαγική τελετή. Ή
έννοια τής δέσμευσης αποδίδει παραστατικά τόν σκοπό τής μαγείας, πού είναι νά
βραχυκυκλώσει τους φυσικούς νόμους καί νά άναστείλει προσωρινά τις ουσιώδεις
βιολογικές άνθρώπινες λειτουργίες, ώστε τό θΰμα τής μαγικής πράξης νά άναγκα-
στεΐ νά υποχωρήσει στις άπαιτήσεις καί τις θελήσεις τοΰ μάγου ή τοΰ έντολέα του,
του φυσικοΰ δηλαδή ή τοΰ ήθικοΰ αύτουργοΰ τής μαγικής τελετής.

382. Εννοώ έδώ τήν γλωσσοφαγιά καί τήν συνακόλουθή της βασκανία [Γ. Ά.
Μέγας, ΖΕΛ 3, σ. 81-86. Δ. Λουκάτος, Εισαγωγή στήν ελληνική λαογραφία. 'Αθήνα
19782, σ. 66. Δ. Πετρόπουλος, «Λαογραφικά Σκοποΰ 'Ανατολικής Θράκης»,
Άρχειον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 5 (1938-1939), σ. 166.
Ch. Stewart, δ.π., σ. 232-237. R. Georges, «Matiasma: Living Folk Belief», Midwest
Folklore 12:2 (1962), σ. 69-74. Th. Hauschild, «Adwehrmagie und Geschlechtsymbolik im
mittelmeerischen Volksglauben», Baessler - Archiv 28 (1980), σ. 84. M. Herzfeld, «Closure
as Cure: Tropes in the Exploration of Bodily and Social Disorder», Current Anthropology
27 (1986), σ. 107-120], πού άποτελεΐ, γιά τόν παραδοσιακό άνθρωπο, μεγάλη άπει-
λή, ή οποία μόνο μέ τή μαγεία μπορεί νά έξουδετερωθει, άπαλλάσσοντας τόν βα-
σκαμενο άπό τις φοβερές της συνέπειες.

383. Πρόκειται γιά μία άκόμη παραλλαγή τής άναγραφής τών θυμιαμάτων τών
πλανητών, δπως καί παραπάνω παρατέθηκε [πρβλ. Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ.
176-177]. Οί διαφορετικές αύτές εκδοχές τών ίδιων συνταγών δείχνουν τις διαφο-
ρετικές πηγές πού χρησιμοποίησε ό συντάκτης τοΰ χειρογράφου μας, προσπαθών-
τας νά περιλάβει σ' αύτό κάθε μαγική πληροφορία πού συναντοΰσε, ώστε νά δημι-
ουργήσει ένα χρηστικό έγχειρίδιο πρακτικής καί θεωρητικής μαγείας.

384. Παρόμοιες συνταγές παρατίθενται σέ διάφορες σολομωνικές [πρβλ. Α.
Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 91], καθώς καί έδώ ισχύουν δσα άμέσως παραπάνω πα-
ρατηρήθηκαν γιά τά ποικίλα θυμιάματα.

385. Οί βιαιοθάνατοι, ήδη άπό τήν άρχαιότητα, πιστευόταν δτι δέν γνώριζαν
άνάπαυση, γίνονταν βρυκόλακες, γι' αύτό καί άναφέρονταν συχνά ώς άνακαλού-
μενοι δαίμονες [βλ. Emm. Voutiras, «Euphemistic names for the powers of the nether
world», The world..., δ.π., σ. 79. F. Graf, Gottesnähe..., δ.π., σ. 136 καί Η. Versnel, «Κό-
λασαι τούς ημάς τοιούτους ήδέως βλέποντες. "Punish those who rejoice in our misery":
On curse texts and Schadenfreude», The world..., δ.π., σ. 131], Τό αίμα τους λοιπόν έχει
ιδιαίτερη μαγική δύναμη, γι' αύτό καί άναφέρεται έδώ άνάμεσα στά συστατικά τοΰ
μελανιοΰ τοΰ 'Άρη, πού θεωρείται πλανήτης τής βίας καί τοΰ πολέμου [πρβλ. Α.
Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 399],

386. Κατά τις άστρολογικές διδασκαλίες κάθε πλανήτης έχει τόν άγγελο του,
καί ό άστρολόγος-μάγος πρέπει νά ζητάει τελετουργικά καί άπό τούς δύο αύτά πού
έπιθυμεϊ καί έπιδιώκει [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή μαγεία..., δ.π., σ. 79], Άνάλογες αντι-
στοιχίσεις συναντοΰμε συχνά στά μαγικά χειρόγραφα [πρβλ. Α. Delatte, Anecdota...,
δ.π., σ. 87,12-13], μαζί μέ τήν άλφάβητο κάθε πλανήτη, γιά τήν οποία έχει γίνει ειδι-
κότερος λόγος προηγουμένως.

387. Ό Πυθαγόρας, καί οί Πυθαγόρειοι πού άκολούθησαν τις διδασκαλίες του,
ήδη άπό τήν άρχαιότητα συνδέθηκαν μέ τήν άστρολογική μαγεία, καί μέ τή μελέτη
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τών μαγικών ιδιοτήτων τών φυτών [Άν. Βακαλούδη, Ή εξέλιξη..., δ.π., σ. 53-54. F.
Cumont, Luxperpetua. Paris 1949, σ. 145,189. J. Bidez - F. Cumont, Les Mages hellénisés 1.
Paris 1938, σ. 36, 63. Th. Hopfner, OZ..., δ.π. 1, παρ. 15]. Γι' αύτό καί στήν μαγική πα-
ράδοση ό Πυθαγόρας θεωρείται ώς παντοδύναμος μάγος τής αρχαιότητας [M. W.
Dickie, «The learned Magician and the collection and Transmission of magical lore», The
world..., δ.π., σ. 174]. Έτσι, τοΰ άποδίδονται ολόκληρες μαγικές συνταγές, όπως συμ-
βαίνει καί έδώ.

388. Χρήση αίματος γιά τήν θεραπεία άσθενειών άπό δερματικά νοσήματα ή
επιληψία άναφέρεται συχνά σέ παραδοσιακές λαϊκές ίατροσοφικές συνταγές [Μ.
Παϊδούσης, «Τό αίμα στις δεισιδαίμονες συνήθειες καίτή δημώδη ιατρική τοϋ ελλη-
νικού λαοΰ», Λαογραφία 29 (1974), σ. 256. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Παραδοσιακή θερα-
πευτική πρακτική στή Χρονογραφία τοΰ Έφραίμ», Βυζαντινός Δόμος 8-9 (1995-
1997), σ. 143-149, μέ τή σχετική βιβλιογραφία], άφοΰ τό αίμα άντιπροσωπεύει τή ζω-
τική δύναμη τοΰ όργανισμοΰ. Λουτρό σέ αίμα μέ θεραπευτικούς σκοπούς άπαντα
καί σέ έλληνικές καί ξένες λαϊκές διηγήσεις [St. Thompson, Motif-Index of Folk
Literature 3. Indiana, Bloomington 1955, σ. 243: StTh F 955.1 καί StTh D 150.5.1], καθώς
καί σέ παραμύθια [Μ. Manusakas - W. Puchner, Die vergessene Braut. Bmchstiicke einer
unbekannten Kretischen Komödie des 17. Jahrhunderts in den griechischen Märchenvarianten
von TypAaTh 313 C. Wien 1984, σ. 25], πού προέρχονται άπό έπίδραση τών λαϊκών
θεραπευτικών καί μαγικών πρακτικών.

389. Τελετουργία πριν τόν ύπνο, ώστε νά προκληθεί μαντικό όνειρο, έχουμε συ-
χνά στήν παραδοσιακή έθιμική ζωή τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ [βλ. Γ. Ά. Μέγας, ΖΕΛ 2,
σ. 134-135. Ν. Γ. Πολίτης,Λαογραφικά Σύμμεικτα 3, δ.π., σ. 105-147], δπως άκριβώς
περιγράφεται καί έδώ, μέ συνδυασμό μαγικών καί θρησκευτικών στοιχείων, καθώς
γίνεται στις άνάλογες πράξεις τής νεοελληνικής παραδοσιακής όνειρομαντείας
[πρβλ. 'Άννα Παπαμιχαήλ-Κουτρούμπα, «Ό σταυρός στούς διάφορους κλάδους
τοΰ έλληνικοϋ έθιμικοΰ δίκαιο ν», Έπετηρίς Κέντρου Έρεύνης Ελληνικής Λαογρα-
φίας 26-27 (1981-1986), σ. 44-56], Κατά κύριο λόγο πρόκειται γιά τήν τοποθέτηση
δίπλα στό προσκέφαλο άντικειμένων μέ συμβολική μαντική δύναμη, όπως τά κόλ-
λυβα τής παραμονής τής έορτής τών άγιων Θεοδώρων, κατά τό πρώτο Σάββατο
τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ή γιά τήν άπαγγελία ειδικών ξορκιών καί γιά τήν κα-
τανάλωση ειδικών τροφών (δπως ή άλμυροκουλούρα), μετά τά όποια ό άνθρωπος
θά μπορέσει νά δει, στόν ύπνο του, τό μαγικό όνειρο πού έπιδκύκει ή προσδοκά.

390. Κάπνισμα μέ ούσίες μαγικές ή μέ θρησκευτική σημασία, όπως βάγια, μύ-
ρα, λουλούδια τοΰ έπιταφίου κ.λπ., άπαντα συχνά στή λαϊκή θεραπευτική πρακτική
[βλ. ένδεικτικά Ν. Ά. Δημητρίου, Λ αογραφικά τής Σάμου 1. Αθήνα 1983, σ. 512-514.
Ν. Λυμπέρης, Λαογραφικά 'Αμπέλου Σάμου. Πάτραι 1975, σ. 350-351. Έ. Ζούμπου,
Τά άνθη τοϋ επιταφίου. "Ενα μοναδικό έθιμο τής Μεγάλης Παρασκευής. Αθήνα
1980, σ. 14-16], άπ' όπου ίσως έχει παραληφθεί έδώ, όπου ό άρρωστος καπνίζεται
μέ λιβάνι καί καμμένο χαρτί, στό όποιο έχουν γραφεί μαγικοί χαρακτήρες. 'Ιδιαίτε-
ρη σημασία δίνεται στά λουλούδια πού έχουν έρθει σέ έπαφή μέ άντικείμενα ιδιαί-
τερης θρησκευτικής άξιας, δπως τά θαυματουργά εικονίσματα, τά άγια λείψανα
καί ό έπιτάφιος τής Μεγάλης Παρασκευής· αυτά μπαίνουν στό θυμιατό καί καίγο-
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νται γιά νά θυμιαστεί ό άρρωστος ή τό θΰμα βασκανίας ή γιά νά καταπαυθεΐ θύελ-
λα ξαφνική, άνεμοστρόβιλος κ.λπ. Πρόκειται λοιπόν γιά θυμιάματα ιδιαίτερης θρη-
σκευτικής άξιας, ιαματικά καί προστατευτικά, δπως καί τά έδώ περιγραφόμενα.

391. Τά "χαρτιά" όπου έχουν γραφεί μαγικοί χαρακτήρες μνημονεύονται συ-
χνά στήν λαϊκή θεραπευτική καί στήν κατασκευή μαγικών φυλαχτών [Άγλ. Μπί-
μπη-Παπασπυροπούλου, Έλληνική ιατρική παράδοση 2. Βυζάντιο και νεώτεροι
χρόνοι. 'Αθήνα 1989, σ. 110-111. Γ. Χ. Παπαχαραλάμπους, Κυπριακά ήθη και έθιμα.
Λευκωσία Κύπρου 1965, σ. 41], άκριβώς όπως καί στό χειρόγραφο μας, όπου γίνε-
ται πυκνή άναφορά σέ τέτοια χαρτιά μέ μαγικές άναγραφές.

392. Έδώ τά συμπτώματα τής άσθένειας συνδέονται μέ τόν τόπο όπου αύτή
έκδηλώθηκε, καί περιγράφεται κατάδεσμός της, μέ κάρφωμα μάλιστα καρφιών, καί
κατάχωσή της στή γή, άφοΰ ένταφιασμός τών καταδέσμων μαρτυρεΐται συχνά, σέ πε-
ριπτώσεις εξορκισμού άσθενειών [Γ. Ά. Μέγας, ΖΕΛ 2, σ. 95-96], ώστε ή άρρώστια νά
δεσμευθεί καί νά μήν επανέλθει. Κάρφωμα σέ μαγικές πράξεις καί θάψιμο κατόπιν
τών καρφιών συναντούμε ήδη άπό τήν άρχαιότητα [πρβλ. 'Αν. Βακαλούδη, Ή εξέλι-
ξη..., δ.π., σ. 76-77, 79. R. Wünsch, δ.π., άρ. 31. Ό 'ίδιος, «Eine antike Rachepuppe»,
Philologus 61, Neue Folge 15 (1902), σ. 29. F. B. Jevons, «Defixionum Tabellae», Transactions
of the Third International Congress for the History of Religions 3. Oxford 1908, σ. 133,134. Κ.
Preisendanz, «Zur Überlieferungsgeschichte der spätantiker Magie», στό Aus der Welt des
Buches. Festgabe für G. Ley. Leipzig 1950, σ. 239. M. P. Nilsson, Greek piety. Oxford 1948, σ.
162], ένώ ό συνδυασμός τοΰ καταδέσμου μέ διάβασμα έξορκισμών άπό ιερέα είναι
συνήθης στή λαϊκή θεραπευτική μαγεία τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ [βλ. ενδεικτικά Αν. Νι-
κολαΐδης, «Λαϊκή ιατρική τών Ελλήνων τοΰ Πόντου», Αρχεΐον Πόντου 36 (1980), σ.
20. Αγλ. Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, Ελληνική..., δ.π., σ. 199], Κράμα όλων αύτών
τών πίστεων καί τών πρακτικών άποτελεΐ ή συνταγή πού παραδίδεται έδώ.

393. Συχνά έχουμε μαρτυρίες γιά μαγικές πράξεις πού άποσκοποϋν στήν άπο-
κάλυψη τών άφαντων δραστών μίας κλοπής [πρβλ. Γ. Α. Μέγας, ΖΕΑ 2, σ. 137], οί
όποιες συνιστοΰσαν καί ένα είδος ποινικοΰ δικονομικοΰ δικαίου τοΰ έλληνικοΰ
λαοΰ [Γ. Α. Μέγας, ΖΕΑ 1, σ. 120, άρ. 3: δοκιμασία κλέπτου]. Ανάλογη μαγική πρά-
ξη είναι καί ή έδώ περιγραφόμενη.

394. Παρόμοιες βοϋλες παραδίδονται συχνά στις χειρόγραφες σολομωνικές
[βλ. Α. Delatte, «Un nouveau...», δ.π., σ. 317], όπου καί έκτενεΐς άναλυτικές οδηγίες
γιά τήν κατασκευή, τή χρήση καί τήν άποτελεσματικότητά τους.

395. Ή πόρτα, καί ιδιαιτέρως τό άνώφλι της, θεωρείται κατοικία καί έδρα τών
στοιχειών τοΰ σπιτιού, καί τής οικογένειας πού κατοικεί έκεΐ [πρβλ. C. Blum, «The
meaning of στοιχεΐον and its derivatives in the Byzantine Age», Eranos Jahrbuch 44
(1946), σ. 315-325 και W. Burkert, «Στοιχεΐον: Eine semasiologische Studie», Philologus
103 (1959), σ. 167-170], 'Αν, κατά τή διάρκεια τής τελετής, ό μάγος μιλήσει θά κατα-
ληφθεί άπό τόν δαίμονα πού έξορκίζει, γι' αύτό καί άπαιτεΐται έδώ ή γνωστή, στις
μαγικές τελετές, σιωπή, γιά τήν οποία έγινε λόγος καί παραπάνω.

396. Τέτοιες σφραγίδες μέ δύο κύκλους ύπάρχουν συχνά σέ μαγικά χειρόγρα-
φα [βλ. Α. Delatte, «Un nouveau...», δ.π., σ. 303, 317], άφοΰ τούς άποδίδεται ιδιαίτε-
ρη μαγική δύναμη, όπως φαίνεται καί έδώ.
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397. Παρόμοια συνταγή, μέ μικρές μόνο διαφορές στις λεπτομέρειες, υπήρχε
καί παραπάνω, δπου καί σχολιάστηκαν τά συστατικά της στοιχεία. Ά ς σημειωθεί
έδώ δτι οί ανακαλούμενοι θηλυκοί δαίμονες δέν δίνουν μόνο τό μαγικό δαχτυλίδι
στόν μάγο, άλλά τόν ικανοποιούν καί έρωτικά [πρβλ. R. Padel, «Women: Model for
possession by Greek Daemons», στό A. Cameron - A. Kuhut (έκδ.), Images of Women in
Antiquity. London 1983, σ. 3-19], άφοΰ στις άντίστοιχες αναφορές θηλυκών δαιμόνων
ένυπάρχουν πάντοτε καί έρωτικές άναφορές [Ch. Stewart, «Nymphomania: Sexuality,
Insanity and Problems in Folklore Analysis», στό M. Alexiou - V. Lambropoulos (έκδ.),
The Text and its Margins: Post-Structuralist Approaches to twentieth century Greek Literature.
New York 1985, σ. 219-252], άκριβώς δπως συμβαίνει καί έδώ, μέ τήν φανταστική καί
συμβολική συνεύρεση μάγου καί θηλυκοϋ δαίμονα.

398. Ή καθαριότητα τοϋ σώματος, ή ένδυση μέ λευκά λινά ένδύματα καί ή νη-
στεία σέ συνδυασμό μέ τήν άποχή άπό σεξουαλικές έπαφές, άποτελοϋν πάγια στά-
δια προετοιμασίας τοΰ μάγου, πού μαρτυροΰνται σέ πολλές μαγικές τελετές [Κ. Δ.
Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 217-218. Th. Hopfner, δ.π., σ. 233. Ό ίδιος,
«Lekanomantie...», δ.π., σ. 219-220. Ε. R. Dodds, The Greeks and the Irrational. Berkeley
- Los Angeles 1951, σ. 298] καί σέ δλες σχεδόν τις χειρόγραφες σολομωνικές [Α.
Delatte, Anecdota..., δ.π., 413, 434, 590-591]. Έδώ προστίθενται καί σχετικές εύχές,
καθώς καί τό άρχικό τελετουργικό θυμίαμα, μέ τό όποιο εισάγεται καί ξεκινά ή μα-
γική τελετή.

399. Ανάλογες πράξεις, μέ συνδυασμό έπωδής καί πράξης, συναντούμε καί
στήν λαϊκή μαγική - θεραπευτική παράδοση [πρβλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, Σαμιακά λα-
ογραφικά..., δ.π. 2, σ. 75-76 άρ. 12. Λαογραφία 13 (1950-1951), σ. 221.143. Ν. Γ. Πο-
λίτης, «Αί άσθένειαι κατά τούς μύθους τοΰ λαοΰ»,Λαογραφικά Σύμμεικτα 3..., δ.π.,
σ. 72-73, 90-92. Γ. Α. Μέγας, ΖΕΛ 2, σ. 17. Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή, «Πώς γιάτρευ-
αν στή Θράκη», Θρακικά 8 (1937), σ. 353], μέ τή χρήση καί "καπνισμάτων", κυρίως
άπό λουλούδια τοΰ έπιταφίου τής Μεγάλης Παρασκευής, γιά τά όποια έγινε λόγος
καί παραπάνω. Λόγος καί πράξη συνδυάζονται πάντοτε στις μαγικές καί τις θρη-
σκευτικές τελετές, πανανθρωπίνως καί διαχρονικώς.

400. Γιά τις σχέσεις καί τις άναφορές τοΰ Αριστοτέλη στή μαγεία βλ. Αν. Βα-
καλούδη, Ή εξέλιξη..., δ.π., σ. 65-66. V. Rose, Aristotelis qui ferebantur fragmenta.
Leipzig 1886 (άνατ. Stuttgart 1967), I. 33. 36 καί V. 196. A. D. Nock, «Paul and the
Magus», στό βιβλίο του Essays on Religion and the Ancient World 2. Cambridge 1972, σ.
310. Οί σχέσεις αύτές άπηχοΰνται στήν άναφορά έδώ τοΰ ονόματος τοΰ άρχαίου φι-
λοσόφου.

401. Ανάλογες καί παρόμοιες προσευχές τής Αφροδίτης άπαντοΰν σέ άνάλο-
γες χειρόγραφες μαγικές συνταγές διαφόρων σολομωνικών [βλ. Α. Delatte, «Le
traité...», δ.π., σ. 175-176],

402. Κόκκινο πανί ή νήμα χρησιμοποιείται συχνά σέ έπωδές καί συνακόλουθες
μαγικές - θεραπευτικές πράξεις [βλ. Λαογραφία 2 (1910-1911), σ. 464. Λαογραφία
4 (1913-1914), σ. 506. Λαογραφία 13 (1950-1951), σ. 267. Λαογραφία 20 (1962), σ.
183-184,186,206], καθώς καί σέ μαγικές - μαντικές πράξεις καί τελετές [Κ. Δ. Τσαγ-
γαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 189-190], άλλά καί σέ συνταγές χειρόγραφων σολο-
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μωνικών [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., ο. 40,43. PGM 1, σ. 158], οπου έχει κυρίως άπο-
τρεπτική σημασία, δπως καί παραπάνω σημειώθηκε.

403. Σέ χειρόγραφες σολομωνικές άναγράφονται συχνά τά γράμματα πού πρέ-
πει νά σκαλιστούν πάνω στό μαχαίρι τής τέχνης [Α. Delatte, «Un nouveau...», δ.π., a.
298-299], διαφορετικά κατά συνταγή, γιά τά όποια πιστεύεται ότι ένισχύουν τή δύ-
ναμη τοΰ μαχαιριού, άπαραίτητου έργαλείου τοΰ μάγου στις τελετές καί τις μαγικές
του πράξεις. Οί μαγικοί αύτοί χαρακτήρες, γιά τούς οποίους έγινε λόγος καί παρα-
πάνω, συχνά ένσωματώνουν διάφορα άρχαία μαγικά καί θρησκευτικά σχήματα,
πολλών λαών καί θρησκειών, άλλά καί σχήματα μέ μαγική σημασία δπως τό τρίγω-
νο καί ό κύκλος, σέ συνδυασμό μέ γράμματα καί άρχικά συντομογραφημένα, πού
προξενούν ιδιαίτερη έντύπωση σέ δσους τά βλέπουν, ένισχύοντας τήν πεποίθηση
γιά τήν ιδιαίτερη καί ξεχωριστή μαγική τους άποτελεσματικότητα.

404. Εννοεί έδώ τήν μαγική πράξη γιά νά μήν μπορεί τό ζευγάρι, ιδίως τών νεό-
νυμφων, νά συνευρεθεί [πρβλ. Λαογραφία 23 (1964), σ. 241. Μ. Γ. Βαρβούνης, Σα-
μιακά λαογραφικά..., δ.π. 2, σ. 83-85], πού συχνά οφειλόταν σέ οργανικούς ή ψυχο-
λογικούς λόγους καί προσπαθούσαν νά τήν λύσουν μέ μαγικούς έπίσης τρόπους
[Χρ. Οίκονομόπουλος, «Ή λαογραφία τοΰ "άμποδέματος" καί ή ίατρο-ψυχολογική
έρμηνεία της», Λαογραφία 35 (1987-1989), σ. 214-219], σέ μία προσπάθεια μεταφυ-
σικής έρμηνείας φυσικών φαινομένων καί καταστάσεων [πρβλ. Ί. Κ. Παπαγεωργί-
ου, «Ή έμπειρική σκοπιμότητα στις νεοελληνικές δεισιδαιμονίες», Λαογραφία 33
(1982-1984), σ. 282-315], πού άπαντά συχνά στόν έλληνικό παραδοσιακό πολιτισμό.

405. Ή πίστη στή μαγική δύναμη αύτών τών σφραγίδων είναι πανάρχαιη
[πρβλ. Fr. Dölger, Der Taufexorzismus im christlichen Altertum. Würzburg 1906, σ. 20. Ό
ïôloç, Sphragis: Eine altchristliche Taufbezeichnung in ihren Beziehung zur profanen und
religiösen Kultur des Altertums. Paderborn 1911, σ. 35 κ.έξ.], καί άπαντά στήν μαγεία τής
ύστερης άρχαιότητας καί τών χριστιανικών χρόνων. Στό χειρόγραφο μας ή άνα-
φορά σέ τέτοιες σφραγίδες είναι συχνή καί λεπτομερής.

406. Γιά τις άντιλήψεις γύρω άπό τό μάτιασμα έγινε λόγος καί παραπάνω- άς ση-
μειωθεί έδώ δτι οί σχετικές δοξασίες είναι παλαιότατες [J. Russell, «The Evil Eye in
Early Byzantine Society», Jahrbuch des Osterreichischen Byzantinistik 22-23 (1982), σ. 537-
547] καί σχεδόν πανανθρώπινες [βλ. τόν τόμο Cl. Maloney (έκδ.), The Evil Eye.
Columbia University Press 1976, όπου γιά τήν Ελλάδα έγραψε ή R. Dionisopoulos-Mass,
«The Evil Eye and Bewitchment in a peasant village», σ. 42-62], συχνότατα δέ ή βλαπτική
έπενέργεια τοΰ ματιάσματος άντιμετωπίζεται άπό τόν λαό μέ μαγικά μέσα.

407. Τό δρασκέλισμα φωτιάς, μαγικών άντικειμένων, χαρακτήρων κ.λπ. άπα-
ντά συχνά στήν παραδοσιακή μαγική πρακτική [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 184 καί
σημ. 2], άπό τήν οποία έχει παραληφθεί καί έδώ.

408. Χώμα, πού συμβολίζει ολόκληρη τή γή, χρησιμοποιείται συχνά γιά τήν μα-
γική ένίσχυση τών οργάνων, τά όποια χρησιμοποιούνται σέ μαγικές καί μαντικές
πράξεις τής παραδοσιακής μαγείας [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., ο. 113.
R. Wünsch, «Ein Odenwälder Zauberspiegel», Hessische Blätter für Volkskunde 3 (1904),
σ. 155-156]. Σύμφωνα μέ μεσαιωνική λαϊκή άντίληψη τής Εύρώπης ό καθρέπτης τής
καθρεπτομαντείας πρέπει νά ταφεΐ σέ μνήμα νεκροΰ [ΑΙ. John, Sitte, Brauch und
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Volksglaube im deutschen Westböhmen. Prag 1905, σ. 276, 277], ένώ άνάλογες πράξεις
μαρτυροΰνται καί στούς μαγικούς παπύρους [PGM 1, σ. 140, pap. IV, 2215-2216 καί
IV, 2220-2221], μέ τις όποιες πιστεύεται ότι ή δύναμη τοϋ νεκρού μεταδίδεται στά
συγκεκριμένα όργανα τής μαγείας.

409. Μαγικές πράξεις γιά τήν άπόκτηση παιδιού μαρτυροΰνται καί στήν παρα-
δοσιακή μαγεία τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ [βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, «Παραδοσιακές πρα-
κτικές γιά τήν άπόκτηση παιδιοΰ στήν περιοχή τής Λάρισας», Πρακτικά Β'Συνε-
δρίου Λαρισαϊκών Σπουδών. Λάρισα 1994, σ. 209-230], όπου έπίσης κατασκευάζο-
νται φυλακτά, σέ συνδυασμό μέ μαγικές τελετές, άπό γυναίκες [πρβλ. D. Pétro-
poulos, «Le rôle des femmes et de la terre dans quelques pratiques magiques», Mélanges
offerts à Octave etMelpo Merlier 2. Athènes 1952, σ. 9 κ.έξ. (άνάτ.)], πού κυριαρχοΰν συ-
νήθως στήν παραδοσιακή έλληνική μαγεία.

410. Τό σφάξιμο μέ καλάμι, καί όχι μέ μαχαίρι, ίσως άπηχει τήν άρχαΐα έλλη-
νική άπαγόρευση γιά τή χρήση σιδήρου στή λατρεία καί τις θυσίες [πρβλ. R. Herzog,
«Aus dem Askleipieion von Kos», Archiv für Religionswissenschaft 10 (1907), σ. 410. Δ. Σ.
Μπενέκος, δ.π., ο. 88], άφοΰ τά μέταλλα καί ειδικότερα ό σίδηρος είχαν ισχυρή άπο-
τροπαϊκή σημασία, σύμφωνα καί μέ όσα άναφέρθηκαν παραπάνω γιά τό θέμα.

411. Ό σίδηρος τής πένας, όπως καί ό σίδηρος τοΰ μαυρομάνικου μαχαιριοΰ,
ύψώνει φραγμό γιά τούς δαίμονες, ώστε νά εξασφαλιστεί ή άπομάκρυνσή τους [Th.
Hopfner, ΟΖ..., δ.π. 1, παρ. 596] καί ή καλή έπίδραση τής μαγικής πράξης στόν
άνθρωπο πού έχει άνάγκη. Γενικότερα, ό σίδηρος άπό τά άρχαΐα χρόνια θεωρείται
μέταλλο μέ ιδιαίτερη μαγική καί άντιβασκάνια δύναμη, καί έτσι μαρτυρεΐται σέ
πολλές άναφορές συμβολικής χρήσης του σέ διάφορα έλληνικά καί ξένα λαϊκά έθι-
μα ['Άννα Παπαμιχαήλ, «Χρήσις τών μετάλλων είς μαγικάς, δεισιδαίμονας καί
άλλας ένεργείας είς τόν κοινωνικόν βίον τοΰ λαοΰ», Έπετηρίς Λαογραφικού Αρχεί-
ου 15-16 (1962-1963), σ. 62-91, ιδίως δέ σ. 78-82. Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή, «Τό μα-
γικό δαχτυλίδι», Αρχεΐον Πόντου 19 (1954), σ. 232-236], παράλληλο τών οποίων
άποτελεΐ καί ή μνεία τοΰ μετάλλου αύτοΰ στις μαγικές συνταγές τοΰ κώδικά μας.

412. Λεπτομερείς οδηγίες γιά τήν κατασκευή τοΰ άγέννητου χαρτιού, δηλαδή
περγαμηνής άπό άγέννητο έμβρυο κατσίκας, βλ. στόν κώδικα τής 'Εθνικής Βιβλιο-
θήκης τής Ελλάδος 1265, φ. 15r [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 407 καί Ν. Γ. Πολί-
της, «Παλαιογραφική σταχυολογία έκ τών μαγικών βιβλίων», Byzantinische Zeitschrift
1 (1892), σ. 561].

413. Κατασκευή, χρήσεις καί σημασίες τοΰ μαυρομάνικου μαχαιριοΰ βλ. στό
χφ. 734 τής μονής 'Ιβήρων Άγιου Όρους, τοΰ 17ου αιώνα [Ν. Γ. Πολίτης, «Έν κε-
φάλαιον νομοκάνονος περί γοητειών, μαντείων καί δεισιδαιμονιών», Λαογραφία 3
(1911), σ. 385,388], όπου καί άνάλογες περιγραφές μέ αύτήν πού παρατίθεται έδώ.

414. Τό τρεχούμενο νερό πού βγαίνει άπό πηγή μέσα άπό τή γή άναφέρεται συ-
χνά σέ μαγικές συνταγές [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 591. Ό ίδιος, «Un nou-
veau...», δ.π., σ. 306], άλλά καί σέ τελετές τής παραδοσιακής μαγείας τοΰ έλληνικοϋ
λαοΰ [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., ο. 211], Άς σημειωθεί έδώ ότι τό νερό
τών πηγών, καθώς βγαίνει άπό τή γή, θεωρείται ότι επικοινωνεί μέ τόν κάτω κόσμο,
γι' αύτό καί άναφέρεται σέ συνταγή λεκανομαντείας άπό μαγικό πάπυρο τοΰ 4ου
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μ.Χ. αί. [PGM 1, σ. 78], άλλά καί σέ κώδικες τοϋ 16ου καί 17ου αίώνα [Α. Delatte,
«Un nouveau...», δ.π., σ. 307. Πρβλ. Fr. Boehm, «Hydromantie», δ.π., στ. 559], ώς άπα-
ραίτητο συστατικό μαγικών τελετών.

415. Ή τελετουργική θυσία πού περιγράφεται έδώ είναι βασικό στοιχείο τής
μαγικής πρόσκλησης δαιμόνων καί πνευμάτων [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 109, 112,
122] μέ τή δύναμη καί τήν έπενέργεια τών οποίων ολοκληρώνεται ή τελετή καί έπι-
τυγχάνονται οί σκοποί τής μαγικής πράξης.

416. Παρόμοιες συνταγές άστρολογικών προβλέψεων είναι συχνές στούς
άστρολογικούς καί τούς μαγικούς κώδικες [πρβλ. Catalogus Codicum Astrologorum
Graecorum 4. Bruxellis 1903, σ. 170 καί 10. Bruxellis 1924, σ. 140 κ.έξ.], καί φανερώ-
νουν τήν άγωνία τοΰ παραδοσιακοΰ άνθρώπου γιά τό μέλλον του, τό όποιο άνέκα-
θεν προσπάθησε νά μαντέψει άπό τά άστρα.

417. Παρόμοια κείμενα άπαντοϋν συχνά σέ ελληνικά καλαντολόγια [πρβλ. Ίω.
Οίκονόμου-'Αγοραστοΰ, «'Ανέκδοτο σεισμολογικό κείμενο», Ελληνικά 35 (1984), σ.
90-102. Ή 'ίδια, «'Ανέκδοτο καλαντολόγιο άπό σύμμικτον κώδικα τοΰ Στίλπωνος
Κυριακίδου», Λαογραφία 33 (1982-1984), σ. 247-256. Κατάλογο τέτοιων χειρογρά-
φων δίνει ό Γ. Καράς, Οί φυσικές θετικές επιστήμες στόν ελληνικό 18ο αί. 'Αθήνα
1977, σ. 139-140], όπου άπό τή θέση τών άστέρων προβλέπονται σεισμοί, ό καιρός,
φυσικά φαινόμενα κ.λπ. Στήν παράδοση αύτή άνήκει καί τό κείμενο πού περιλαμ-
βάνεται στό χειρόγραφο μας έδώ.

418. Τά σχετικά μέ τά ταξίδια άνήκουν στόν ένατο οίκο πού σχηματίζει ό
άστρολόγος στήν άστρολογική μαντεία [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή μαγεία..., δ.π., σ. 74. Κ.
Seligmann, δ.π., σ. 294]. Τις διάφορες πληροφορίες γιά τό ζήτημα αύτό παραθέτει
έδώ τό χειρόγραφο μας, ώς έγχειρίδιο γιά τόν μάγο, άνάλογα μέ τις έκάστοτε θέσεις
τής σελήνης.

419. Ό υπολογισμός τών ζωδίων τής σελήνης, ή τής νύχτας, είναι ένα περίπλο-
κο πρόβλημα τής άστρολογικής μαντείας [Η. Biedermann, Handlexikon..., δ.π., σ.
162], γιά τό όποιο έδώ δίνονται άναλυτικές οδηγίες καί περιγραφές.

420. 'Αντιστοίχως, ύπολογίζονται έδώ τά ζώδια τοΰ ήλιου, ή τής ήμέρας, σύμ-
φωνα μέ δσα καί παραπάνω παρατηρήθηκαν [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή μαγεία..., δ.π., σ.
72-73], ώστε ό μάγος νά μπορεί νά ύπολογίσει τήν πορεία τοΰ ήλιου καί τήν ε'ίσοδό
του στούς οίκους τών διαφόρων πλανητών.

421. Δεκανός είναι τό διάστημα 10° κάθε ζωδίου κατά πλανήτη, ό όποιος δταν
περνάει άπό έκεϊ άσκεΐ μεγάλη έπίδραση [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή μαγεία..., δ.π., σ. 74],
ώστε νά γίνονται οί άστρολογικές προβλέψεις γιά τό μέλλον. Οί δεκανοί άποτέλε-
σαν τή βάση τοΰ συστήματος προβλέψεων τής άστρολογικής μαντείας, γιά τό όποιο
συχνά γίνεται λόγος σέ διάφορες μαγικές καί μαντικές συνταγές τοΰ χειρογράφου
μας, δπως στά οικεία μέρη σχετικά σχολιάζεται.

422. Στήν θεωρούμενη αύτή έπίδραση τών πλανητών κατά ήμέρα καί ώρα στη-
ρίζεται δλο τό οικοδόμημα τής άστρολογικής μαντείας [βλ. Κ. Seligmann, δ.π., σ.
294], δπως άναλυτικά έκτίθεται σέ όσα άκολουθοΰν. Παρόμοιο κείμενο υπήρχε καί
προηγουμένως στό χειρόγραφο μας.

423. Ό ύπολογισμός τών ωρών τής εβδομάδας, νύχτας καί ήμέρας, άπασχο-
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λοΰσε συχνά τούς αστρολόγους, όπως φαίνεται άπό πολλά άνάλογα κείμενα τής
χειρόγραφης άστρολογικής παράδοσης [πρβλ. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 434,14
κ.έξ.], πρός τά όποια μπορεί νά παραβληθεί τό κείμενο πού παραδίδεται έδώ.

424. Σύμφωνα μέ τή βασική θεωρία τής άστρολογίας τό καθένα άπό τά δώδε-
κα ζώδια καταλαμβάνει στήν ούράνια σφαίρα 30°. Μέ βάση τό ύψιστο καί τό ελά-
χιστο σημείο έπίδρασης κάθε πλανήτη ύπολόγιζαν τις σχέσεις άνάμεσα στά ζώδια
καί τούς πλανήτες, άρα καί τις άντίστοιχες καλές ή κακές έπιδράσεις άνάλογα μέ
τήν καλή ή κακή θέση τών πλανητών [βλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή μαγεία..., δ.π., σ. 74.
Κ. Seligmann, δ.π., σ. 294].

425. Πρόκειται γιά τούς αστερισμούς πού ύπάρχουν στό βόρειο καί στό νότιο
ήμισυ τής εκλειπτικής, δηλαδή τοΰ φαινομενικού κύκλου τοΰ ήλιου γύρω στή γή,
πού διαγράφεται στή διάρκεια ένός έτους [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή μαγεία..., δ.π., ο. 71-
72], Οί περιγραφές πού άκολουθοΰν συνιστοΰν τήν προεργασία γιά τή σύνταξη
ένός ώροσκοπίου [βλ. Κ. Seligmann, δ.π., σ. 292 κ.έξ.].

426. Πρόκειται γιά τυπική φράση, πού δηλώνει συχνά σέ χειρόγραφα τό τέλος
τοΰ κώδικα [πρβλ. Ίω. Αναστασίου, Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων Ί. Μητρο-
πόλεως Σάμου. Θεσσαλονίκη 1973, σ. 56, χφ. 68 φ. 271r]. Έδώ ύπάρχει ίσως έπειδή
δηλώνει τό τέλος ένός από τά χειρόγραφα πού άποτέλεσαν πηγές γιά τόν παρόντα
κώδικα, καί άντιγράφτηκε άπό τόν γραφέα μαζί μέ τά υπόλοιπα γραφόμενα τής
πηγής έκείνης. Άρα, έχουμε μία άκόμη ένδειξη γιά τή σύνθεση τοΰ κώδικα πού
έκδίδεται έδώ.

427. Ανάλογες παραστάσεις τής σφαίρας παρατίθενται συχνά σέ άστρολογικά
χειρόγραφα καί έντυπα βιβλία [πρβλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή μαγεία..., δ.π., σ. 76].

428. Ή σημείωση αύτή τοΰ γραφέα δείχνει τήν κριτική του στήν αντιμετώπιση
τών πηγών του, καί τήν προσπάθειά του νά άντιγράψει άπό διάφορες πηγές, ώστε
νά σχηματίσει ένα είδος μαγικής καί άστρολογικής έγκυκλοπαιδείας. Ή διερεύνη-
ση τοϋ τρόπου σύνθεσης τοΰ χειρογράφου μας δείχνει τόν τρόπο έργασίας τοΰ γρα-
φέα, άλλά καί έξηγεΐ τόν μεικτό χαρακτήρα τών έγγραφών σέ αύτό.

429. Άνάλογα κείμενα ύπάρχουν στό χειρόγραφο μας καί προηγουμένως, όπου
καί σχολιάστηκαν. Γιά τήν βοτάνη τοϋ ήλιου έχουμε σημειώσεις καί σέ άλλα μαγικά
χειρόγραφα [Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 157-158], άλλά καί στήν μαγική καί
άστρολογική παράδοση τής Εύρώπης [βλ. Α. Delatte, Herbanus, recherches sur le
cérémonial usité chez les anciens pour la cueillette des simples et des plantes magiques.
Bruxelles - Brüssel 1961, σ. 84 καί σημ. 1. Lonicerus, δ.π., σ. 322. Dodonaeus, δ.π., σ. 92,
94. Sibthorp, δ.π. 1, σ. 111 καί 2, σ. 249],

430. Παρόμοια κείμενα βλ. καί σέ άλλα μαγικά χειρόγραφα [βλ. Α. Delatte, «Le
traité...», δ.π., σ. 168-170],

431. Γιά τήν βοτάνη τής σελήνης ύπάρχουν πληροφορίες σέ διάφορα μαγικά
χειρόγραφα καί έντυπα μαγικά βιβλία [Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 159. Loni-
cerus, δ.π., σ. 300, 301. Dodonaeus, δ.π., σ. 240. Sibthorp, δ.π., 2, σ. 11 κ.έξ. Fuchsius,
δ.π., σ. 167-168,439. Boissier, δ.π., 1, σ. 97. Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum
10, δ.π., a. 19,86].

432. Γιά παρόμοιους έξορκισμούς άφθονο ύλικό ύπάρχει σέ μαγικά χειρόγραφα



ΣΧΟΛΙΑ

411

[βλ. Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 174]. Πρόκειται γιά παραλλαγή τών έξορκισμών
πού συχνά, σέ διάφορες μορφές, παρατίθενται στόν κώδικά μας, καί παραπάνω έχουν
σχολιαστεί έκτενώς, ώς πρός τά βασικά δομικά στοιχεία πού τούς συναπαρτίζουν.

433. Ή βοτάνη τον "Αρη άναφέρεται συχνά σέ μαγικά αστρολογικά καί φυσιο-
γνωστικά χειρόγραφα [Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 158. Fuchsius, δ.π., σ. 643.
Lonicerus, δ.π., σ. 301. Dodonaeus, δ.π., ο. 944. Sibthorp, δ.π. 2, σ. 175 καί Boissier, δ.π.,
3, σ. 377],

434. Παρόμοιοι έξορκισμοί άπαντοΰν συχνά στή χειρόγραφη μαγική παράδο-
ση [πρβλ. Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 171-172],

435. Γιά τήν βοτάνη τον Έρμή βλ. άνάλογες πληροφορίες σέ έλληνικά μαγικά
χειρόγραφα [Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 156-157. Lonicerus, δ.π., σ. 291. Do-
donaeus, δ.π., ο. 161. Sibthorp, δ.π., 1, σ. 351. Boissier, δ.π., 2, σ. 723 καί Fuchsius, δ.π.,
σ. 622]. Έκεΐ καί οί άναφορές στις ποικίλες μαγικές ίδιότητές της [πρβλ. Α. Delatte,
Anecdota..., δ.π., 2, σ. 316, 337, 335-336],

436. 'Ανάλογος έξορκισμός άπαντά καί σέ μαγικά χειρόγραφα άλλων συλλογών
[βλ. Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 166],

437. Ή κατασκευή ομοιώματος άνθρώπου μαρτυρεΐται συχνά σέ μαγικές πρά-
ξεις, δπως καί παραπάνω αναλύθηκε. Ό σίδηρος, πού μνημονεύεται έδώ ώς ύλικό
κατασκευής τοΰ ομοιώματος, έχει άποτρεπτικές τοΰ κακοΰ ιδιότητες [πρβλ. 'Άννα
Παπαμιχαήλ, «Χρήσις τών μετάλλων είς μαγικάς, δεισιδαίμονας καί άλλας ένεργεί-
ας είς τόν κοινωνικόν βίον τοΰ λαοΰ», Έπετηρίς Λαογραφικού :Αρχείου 15-16
(1962-1963), σ. 62 κ.έξ.], δπως καί παραπάνω άναφέρθηκε έκτενώς.

438. Άνάλογες μνείες τής βοτάνης τον Διός άπαντοΰν συχνά σέ μαγικά χειρό-
γραφα [πρβλ. Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 157. Ό ίδιος, Anecdota..., δ.π., σ. 347,
389. Ό ίδιος, Herbarius..., δ.π., σ. 144. Lonicerus, δ.π., ο. 152. Dodonaeus, δ.π., σ. 1144.
Sibthorp, δ.π., 1, σ. 174. Fuchsius, δ.π., σ. 554 καί Boissier, δ.π., 2, σ. 824].

439. Παρόμοιες εύχές τοΰ Διός ύπάρχουν καί σέ άλλα μαγικά χειρόγραφα [βλ.
Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 168].

440. Πληροφορίες γιά τήν βοτάνη τήςΑφροδίτης ύπάρχουν σέ διάφορα μαγικά
χειρόγραφα [Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 159. Ό ίδιο ς, Anecdota..., δ.π., σ. 377.
Fuchsius, δ.π., σ. 558. Lonicerus, δ.π., σ. 280. Dodonaeus, δ.π., σ. 370 καί Sibthorp, δ.π.,
2, σ. 211].

441. 'Ανάλογοι έξορκισμοί τής Αφροδίτης άπαντοΰν καί σέ μαγικά χειρόγραφα
[βλ. Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., ο. 175-176],

442. Γιά τόν Κρόνο καί τή βοτάνη του ύπάρχουν άναγραφές καί σέ άλλα μαγικά
χειρόγραφα καί κείμενα [Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 155-156. Ό ίδιο ς,Anecdota...,
δ.π., 1, σ. 444 καί 654. Fuchsius, δ.π., σ. 114. Lonicerus, δ.π., σ. 138. Dodonaeus, δ.π., σ.
318. Sibthorp, δ.π., 1, σ. 232. J. Hubaux, «L'herbe aux cent têtes», Musée Belge 32 (1928),
σ. 167 καί J. Hubaux - M. Leroy, «Le talisman de Phaon», Annuaire de l'Institut de
Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves de l'Université de Bruxelles 4 (1936), σ. 575].

443. 'Ανάλογοι έξορκισμοί καί σέ άλλα έλληνικά μαγικά χειρόγραφα [βλ. Α.
Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 163-164].

444. Παρόμοιοι έξορκισμοί, μέ άλλη προέλευση, άπαντοΰν καί σέ προηγούμε-
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νες αναγραφές τοϋ χειρογράφου μας, και μας δείχνουν τήν πολυμορφία των λε-
πτομερειών τής χειρόγραφης μαγικής παράδοσης, ή όποια ουσιαστικά άνθολο-
γεΐται έδώ.

445. Εξορκισμοί τών πλανητών, διαφορετικής μορφής άλλά μέ παρόμοιο πε-
ριεχόμενο, παρατίθενται καί προηγουμένως στό χειρόγραφο μας. Πρόκειται γιά
μαγική πρακτική στηριγμένη στήν πανάρχαιη καί πάγια άστρολογική αντίληψη
γιά τήν έπίδραση τών πλανητών στήν άνθρώπινη καθημερινότητα [βλ. Άν. Βακα-
λούδη, Ή εξέλιξη..., δ.π., σ. 100-103. R. Kieckhefer, Magic in the Middle Ages.
Cambridge - New York - Melbourne - Sydney 1989, σ. 25. J. Hull, Hellenistic Magic and
the Synoptic Tradition. Naperville 1974, σ. 30. G. Pinch, Magic in Ancient Egypt. Austin
1994, σ. 167. P. Green, Alexander to Actium. The Historical Evolution of the Hellenistic
Age. Los Angeles 1990, σ. 595. J. Bidez - F. Cumont, Les Mages hellénisés 1. Paris 1938,
σ. vi. Th. Hopfner, OZ, δ.π. 1, σ. 139. Α. Delatte - Ph. Derchain, Les intailles magiques
gréco-égyptiennes. Paris 1964, σ. 54. Ε. R. Dodds, Pagan and Christian in an Age of anxiety.
Cambridge 19902, σ. 26. R. P. Festugière, La révélation d'Hermès Trismégiste 1.
L'astrologie et les sciences occultes. Paris 19502, σ. 102 κ.έξ.]. Έδώ, μέ τούς έξορκισμούς
έπιχειρεΐται νά δεσμευθεί ή μαγική δύναμη τών πλανητών γιά τήν έπίτευξη τών
άνθρώπινων σκοπών.

446. Οί άγγελοι συνδέθηκαν μέ τούς πλανήτες καί τά φυσικά στοιχεία ήδη άπό
τήν ιουδαϊκή παράδοση [Th. Hopfner, ΟΖ, δ.π. 1, σ. 139-140], ένώ είναι γνωστό ότι ή
έπταήμερη βαβυλωνιακή έβδομάδα κατανεμόταν, κατά μέρα, στούς έπτά πλανήτες
καί τούς έπτά άντίστοιχους άγγέλους [Αν. Βακαλούδη, Ή εξέλιξη..., δ.π., σ. 101. J.
Bidez - F. Cumont, δ.π., a. 284. Th. Hopfner, OZ, δ.π. 1, παρ. 142]. Αύτές οί άντιλήψεις
άπηχοΰνται καί έδώ.

447. Ή ύποταγή τής σελήνης θεωρείται στή μαγεία ύψιστη άπόδειξη τών ικα-
νοτήτων τοϋ μάγου, άφοΰ έτσι θά άποκτήσει 'ιδιαίτερες δυνάμεις γιά τήν έπιτέλεση
καί τήν έπιτυχή κατάληξη τών μαγικών τελετουργιών πού θά τελέσει [Ν. Κ. Μου-
τσόπουλος, «Οί "μαΐστρες" τής Μακεδονίας καί τής Θράκης», δ.π., ο. 297. Cl.
Préaux, «La lune dans la pensée grecque», Académie Royale de Belgique. Mémoires de la
Classe des Lettres 61:4 (1973), σ. 119. Δ. Α. Πετρόπουλος, «Ή γύμνωση στις μαγικές
ένέργειες», Άρχεΐον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 13 (1946-
1947), σ. 100-101]. Κι' αύτό, έπειδή ή σελήνη θεωρείται άπό τόν λαό ούράνιο σώμα
μέ έξαιρετικές μαγικές δυνάμεις [Ν. Γ. Πολίτης, Λαογραφικά Σύμμεικτα 2, δ.π., σ.
160], Έδώ ή δέσμευσή της έπιχειρεΐται μέ τήν άπαγγελία σχετικής μαγικής έπωδής.
Ό μάγος ή, συνηθέστερα, ή μάγισσα πού θά μπορέσει νά ύποτάξει τή σελήνη, νά
τήν κατεβάσει στή γή καί νά χρησιμοποιήσει τή δύναμή της στά μαγικά πού έπιτε-
λεΐ, θεωρείται μεγάλης δύναμης καί εξαιρετικών ικανοτήτων πρόσωπο, οί μαγικές
τελετές τοΰ όποιου πετυχαίνουν τούς στόχους τους, ήδη άπό τά άρχαία χρόνια,
σύμφωνα μέ όσα προαναφέρθηκαν.

448. Ή 'Αφροδίτη θεωρείται αρμόδιος πλανήτης καί γιά τήν ερωτική μαγεία,
άφοΰ ή άρχαία θεά Αφροδίτη προστάτευε καί εύνοοΰσε τόν έρωτα, γι' αύτό καί
μνημονεύεται ήδη στά άρχαία μαγικά-έρωτικά κείμενα [βλ. D. Jordan, «Three curse
tablets», στό The world..., δ.π., σ. 120,122].
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449. Άνάλογες ευχές άπαντοΰν συχνά στήν χειρόγραφη μαγική παράδοση
[πρβλ. Α. Delatte, «Le traité...», δ.π., σ. 169-170],

450. Καί πάλι ό πλανήτης Άρης θεωρείται πολεμικός, άφοΰ ό ομώνυμος αρ-
χαίος θεός ήταν πολεμική θεότητα. Σέ ορισμένες μάλιστα άρχαΐες πόλεις ό Άρης
λατρευόταν ώς ηλιακός θεός [βλ. J. Harrison, Themis. A study of the social origins of
Greek Religion. Cambridge 1927, σ. 525. Ν. Παπαχατζής, δ.π., σ. 142],

451. Στήν άστρολογική μαγεία, ό μάγος παρακαλεί πάντοτε στήν άρχή τόν Θεό,
ώστε νά τοϋ παραχωρήσει τή δύναμη νά δεσμεύσει τούς πλανήτες, γιά νά προχω-
ρήσει στήν μαγική τελετή [πρβλ. Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum 10, δ.π.,
σ. 80], σέ ένα συμπίλημα άστρολατρείας, μαγείας ή θεουργίας καί χριστιανικού λα-
τρευτικοί τυπικού [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή μαγεία..., δ.π., σ. 80],

452. Ή σύνδεση πλανητών, άγγέλων καί ήμερών τής έβδομάδας είναι παλαιό-
τατη άστρολογική άρχή [Άν. Βακαλούδη, Ή εξέλιξη...,δ.π.,σ. 101], γνωστή ήδη άπό
τήν άρχαιότητα, παραλλαγή τής οποίας παρέχεται έδώ.

453. Ή γνώση τών ώρών κατά τις όποιες κυριεύει κάθε πλανήτης είναι βασική
γιά τήν άστρολογική μαγεία, άφοΰ ό μάγος πρέπει νά γνωρίζει τις ώρες αύτές λε-
πτομερώς, ώστε νά έπικαλεΐται καί τήν βοήθεια άνάλογου πλανήτη κάθε φορά [βλ.
Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum 4. Bruxellis 1903, σ. 136-137].

454. Γιά τις μαγικές αύτές άρχές, πού προσδιορίζουν τήν πρακτική τής άστρο-
λογικής μαγείας, έγινε έκτενής λόγος παραπάνω, μέ άφορμή άνάλογες άναφορές
τοϋ χειρογράφου μας.

455. Σύμφωνα μέ τήν πάγια μαγική άρχή τής άναλογικής μαγείας [βλ. Η. Triimpy,
«Similia similibus», Schweizerisches Archiv für Volkskunde 62 (1966), σ. 1-6] δτι τά όμοια
κατορθώνονται διά τών όμοιων: ή στεναχώρια τών βατράχων θά φέρει στεναχώρια
καί στήν καρδιά τής κοπέλας, ή όποια άποτελεΐ τό άντικείμενο τής μαγικής τελετής.

456. Αγιοκέρι άναφέρεται καί παραπάνω, σέ άνάλογη μαγική πράξη. Γενικότε-
ρα, τά κεριά τής χριστιανικής λατρείας χρησιμοποιούνται συχνά σέ λαϊκά θρησκευ-
τικά καί μαγικά έθιμα [πρβλ. Γ. Ν. Άικατερινίδης, «Εαρινά έθιμα λαϊκής λατρείας
άπό τήν περιοχήν Σερρών», Πρακτικά Α'Συμποσίου Λαογραφίας τοϋ Βορειοελλα-
δικού χώρου. Θεσσαλονίκη 1975, σ. 16. Γ. Ά. Μέγας, ΖΕΛ 3, σ. 102. Αικ. Πολυμέρου,
«Ό άγιος Χριστόφορος προστάτης άπό τό χαλάζι στό Βόρειο Ελληνικό χώρο»,
Πρακτικά Β' Συμποσίου Λαογραφίας τοϋ Βορειοελλαδικού χώρου. Θεσσαλονίκη
1976, σ. 395], καθώς ό λαός πιστεύει δτι ένέχουν καί μεταφέρουν τήν άγιαστική καί
υπερφυσική δύναμη τών θρησκευτικών τελετών, κατά τις όποιες χρησιμοποιούνται.

457. Άνάλογες διατυπώσεις ύπάρχουν καί σέ επωδές πού χρησιμοποιούνται
κατά τήν όνειρομαντεία, ιδίως αύτήν πού άσκεΐται μέ τά κόλλυβα τής εορτής τών
άγιων Θεοδώρων, τό πρώτο Σάββατο τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής [Άννα Παπα-
μιχαήλ-Κουτρούμπα, «Ό σταυρός...», δ.π., σ. 50-54. Ν. Γ. Πολίτης, Λαογραφικά
Σύμμεικτα 3..., δ.π., σ. 146-147], Άπό τις έπωδές αύτές προέρχεται καί ή άναφορά
τής μοίρας [πρβλ. Κ. Krikos-Davis, «Moira at Birth in Greek Tradition», Folia Neo-
hellenica 4 (1982), σ. 106-134], Έδώ, άφού ή μοίρα είναι δαιμονοποιημένη στις πα-
ραδόσεις καί τις δεισιδαιμονίες τού έλληνικοϋ λαοΰ.

458. Κλειδαριές χρησιμοποιούνται καί κατά τήν άπαγγελία καταδέσμων τής
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ελληνικής παραδοσιακής μαγείας [πρβλ. Λαογραφία 9 (1926-1928), σ. 92, 454, 464.
Μ. Γ. Βαρβοΰνης, Σαμιακά λαογραφικά..., δ.π. 2, σ. 84], άφοΰ τό κλείδωμα θεω-
ρείται ότι συντελεί στήν ολοκλήρωση τής μαγικής δέσμευσης, ή οποία έπιδιώκεται
καί έδώ, μέ τή μορφή τής δέσμευσης τής ολοκλήρωσης τής έρωτικής πράξης.

459. Τό νερό τοΰ πηγαδιοΰ μνημονεύεται καί χρησιμοποιείται έδώ, δπως καί σέ
άλλα έθιμα τής ελληνικής παραδοσιακής μαγείας [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλη-
μα..., δ.π., σ. 208-212], έπειδή προέρχεται άπό τά έγκατα τής γής, άρα άπό τόπο μέ
άμεση έπικοινωνία πρός τόν κάτω κόσμο [PGM 1, σ. 78. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π.,
σ. 37. Fr. Boehm, «Hydromantie», δ.π., στ. 559], γεγονός πού τοΰ προσδίδει, κατά τή
λαϊκή άντίληψη, 'ιδιαίτερες μαγικές ιδιότητες καί δυνάμεις.

460. Αμάραντος χρησιμοποιείται συχνά στήν παραδοσιακή ιατρική πρακτική
τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ [Άγλ. Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, Παραδοσιακή ιατρική
στήν Πελοπόννησο. 'Αθήνα 1985, σ. 284, 327], ώς θεραπευτικό βότανο.

461. 'Ονόματα τοΰ Θεοΰ συχνά χρησιμοποιούνται σέ μαγικές έπωδές [πρβλ. R.
Kriss - Η. Kriss-Heinrich, Volksglaube im Bereich des Islam 2. Wiesbaden 1962, σ. 87, 92,
121-127], άφοΰ άπ' τήν άναφορά τους καί μόνο πιστεύεται ότι ό μάγος άντλεΐ τήν
δύναμη γιά νά τελέσει τήν μαγική πράξη πού έπιχειρεΐ.

462. Ή χρήση μαγικών σφραγίδων καί συμβόλων είναι συχνή στήν έρωτική μα-
γεία διαφόρων λαών [R. Kriss - Η. Kriss-Heinrich, δ.π., σ. 44,128], ιδίως σέ συνδυα-
σμό μέ άνάλογες έπωδές [R. Kriss - Η. Kriss-Heinrich, δ.π., σ. 48-49,108].

463. Τό πάτημα άποτελεΐ συμβολική πράξη υπεροχής καί υποταγής [Ν. Ά. Δη-
μητρίου, Λαογραφικά τής Σάμου 3. 'Αθήνα 1986, σ. 169-178. Μ. Γ. Βαρβούνης,
"Οψεις τής καθημερινής ζωής..., δ.π., ο. 148], πού έν προκειμένω συμβολίζει τήν
υποταγή τοΰ έχθροΰ, τήν οποία έπιδιώκει καί ή τελούμενη έδώ μαγική τελετουργία.

464. Όπως συμβαίνει συχνά κατά τήν κλήση καί άγωγή τών δαιμόνων, ό μάγος
ορίζει καί τή μορφή μέ τήν οποία θέλει νά τοΰ παρουσιασθεί ό ανακαλούμενος δαί-
μονας [Δ. Σ. Μπενέκος, δ.π., σ. 155], δπως συχνά έπαναλαμβάνεται καί σέ σχετικές
μαγικές συνταγές [πρβλ. Das Kloster 2, σ. 813, 815 καί Das Kloster 3, σ. 634, 639, 647,
651-652], σύμφωνα καί μέ όσα παραπάνω άναλύθηκαν.

465. 'Εννοεί έδώ τήν έκθεση στά άστρα, γνωστή καί άπό τήν παραδοσιακή μα-
γεία [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλημα..., δ.π., σ. 219-220], άλλά καί άπό διάφορες
σολομωνικές καί παραδόσεις [Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 469. Ό ίδιος,
Catoptromancie..., δ.π., σ. 169], καί σχετίζεται μέ τήν άντίληψη δτι τά άστρα γνωρί-
ζουν τό μέλλον καί έχουν μαγική δύναμη, τήν οποία μεταδίδουν στά μαγικά άντι-
κείμενα πού τελετουργικά εκτίθενται <f αύτά.

466. Τό μήλο χρησιμοποιείται έδώ σέ πράξη έρωτικής μαγείας, άφοΰ άπό τήν
άρχαιότητα άποτελεΐ τό έπιφανέστερο ίσως έρωτικό σύμβολο [βλ. Α. R. Littlewood,
«The Symbolism of the apple in Greek Roman Literature», Harvard Studies in Classical
Philology 72 (1968), σ. 147-181. Ό ίδιος, «The symbolism of the apple in Byzantine
Literature», Jahrbuch des Östereichischen Byzantinistik 23 (1974), σ. 33-59], καί ό συμβο-
λισμός αύτός οδηγεί καί στή μαγική χρήση του, πού μαρτυρεΐται έδώ.

467. Τά άποσπάσματα καί οί λέξεις σέ έλληνική γλώσσα καί μέ λατινικούς χα-
ρακτήρες (φραγκοχιώτικα), ίσως ύπήρχαν στήν πηγή άπ' δπου άντέγραψε ό συ-
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ντάκτης τοϋ χειρογράφου μας. "Ετσι, ή συγκεκριμένη πηγή είχε πιθανότατα φράγ-
κικη ή δυτική προέλευση, ι'σως σέ σχέση μέ τήν μαγεία σέ νησιά δπως ή Τήνος, ή Νά-
ξος καί ή Χίος, οπου τά φραγκοχιώτικα κυρίως χρησιμοποιήθηκαν καί διαδόθη-
καν. "Εχουμε έδώ άκόμη μία ένδειξη γιά τήν προέλευση τών μαγικών συνταγών τής
"μαγικής έγκυκλοπαιδείας" πού διασώζεται στόν έκδιδόμενο έδώ μαγικό κώδικα.

468. Οί δύο αύτές προσευχές χρησιμοποιούνται συχνά σέ μαγικές συνταγές καί
τελετές τής χειρόγραφης μαγικής παράδοσης [βλ. Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Ή μαγεία...,
δ.π., σ. 80. Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum 10. Bruxellis 1924, σ. 80].

469. Ή στροφή πρός τήν άνατολή άποτελεΐ συχνή οδηγία πρός τούς μάγους καί
σέ διάφορες μαγικές συνταγές τών σολομωνικών [Κ. Δ. Τσαγγαλάς, Τό άνακάλη-
μα..., δ.π., σ. 212-213. Α. Delatte, Anecdota..., δ.π., σ. 51, 418, 480], Πιθανότατα πρό-
κειται γιά έπίδραση άρχαίων θρησκευτικών πεποιθήσεων, σύμφωνα μέ τις όποιες οί
θεοί έμεναν στήν άνατολή [F. Zoepfl, «Ostung», Lexikon für Theologie und Kirche 7
(1962), στ. 1294. Δ. Ά. Πετρόπουλος, «Ησιόδειοι προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι»,
Έπετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 11-12 (1958-1959), σ. 10], άρα ό μάγος έπρεπε
πρός αύτούς νά στραφεί γιά νά έξασφαλίσει τή συνέργειά τους στήν μαγική πράξη
πού έπιχειροΰσε.





ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

[Όρισμένα άπό τά ξενόγλωσσα στοιχεία τοΰ χειρογράφου μας είναι λέξεις καί φράσεις
τουρκικές, περσικές, εβραϊκές ή άραβικές, τις όποιες ερμηνεύουμε έδώ μέ τή βοήθεια τής
κ. Γκιονούλ Άκτάς, φιλολόγου ειδικευμένης στις ανατολικές γλώσσες στό Πανεπιστήμιο τοΰ
Βοσπόρου, τής Κωνσταντινούπολης. Όπως ή κα. Άκτάς παρατήρησε, πολλές λέξεις είναι
τόσο παραμορφωμένες ώστε νά μήν γίνονται κατανοητές, επειδή μάλλον ό γραφέας τις
άκουσε καί τις απέδωσε μέ ελληνικά γράμματα χωρίς νά γνωρίζει τις αντίστοιχες γλώσσες
όπου άνηκαν ετσι, τό αποτέλεσμα είναι άκατανόητο, καί, φυσικά, δέν επιδέχεται μετάφρα-
ση, γι' αύτό καί δέν τό σχολιάζουμε. Τήν κα. Άκτάς εύχαριστοϋμε καί άπό έδώ θερμά γιά τή
βοήθεια καί τή συνεργασία της.]

1*. muhabbet: συζήτηση.

2*. Kahn icin: άνάθεμά τον.

3*. niyeti: πρόθεσή του.

4*. ilahi Yarabbim, niyet ettin: εύλογημένε Θεέ μου έκαμα τήν πρόθεσή μου.

5*. Kahar ismi, Vesetit ismi: τό όνομα τοΰ Καχάρ, τό όνομα τοΰ Βεσετήτ.

6*. Yarabbi, Kahar ismi, Vesetit ismi, Celai Hak icün: Θεέ μου, τό όνομα Καχάρ, τό όνομα
Βεσετήτ, τό όνομα Τζελάλ γιά δίκαιο.

7*. sen Kahir eyle selâmeti bulamasm: έσύ τιμώρησε τον γιά νά μήν βρει τή σωτηρία.

8*. Diisman icün (icin) etmek icin: ό Ντουσμάν δίκαιος, ή εύχή δίκαιη.

9*. di muhabbeti: συζήτηση.

10*. davef. πρόσκληση.

11*. Allah muhabbeti: συζήτηση γιά τόν Θεό.

12*. Bana asik ol askimdan divane olsun, artik derman bulmasm macun gibi hayran zar ile gelip
muradin ters, olmasm cerahat huzur etmesin, Muhammed Mustafanin hurmeti icin lütfeyle: έμενα νά
άγαπάς, άπό τήν άγάπη μου νά γίνεις τρελός, νά μήν βρίσκεις πιά λύση, νά μήν γίνεται, τό
πΰον νά μήν άφήνει σέ ήσυχία γιά χάρη τοΰ Μωάμεθ Μουσταφά έσύ.

13*. Β ana asik ol askimdan, divane olsun artik derman bulmasin Süleyman Peygamber ile ettigin
ahti peyman hak icin ve Tevrati Musa hak icin lütfeyle bu isini sen hasil eyle: νά μέ άγαπά, άπό τήν
άγάπη μου νά τρελαθεί, νά μήν βρει λύση πιά μέ τόν προφήτη Σουλεΰμάν, πού είχε κατάρα,
γιά δίκιο νά τελειώσει καί γιά δίκιο ό Μωϋσής, κάνε χάρη νά τελειώσει αύτή ή δουλειά μου
[τό ξόρκι αύτό επαναλαμβάνεται, μέ μικρές παραλλαγές, δίπλα σέ όλα τά ονόματα τών πλα-
νητών πού παρατίθενται έδώ].

14*. acayip: παράξενο, περίεργο.

15*. durmasm eglenmesin, yerde oturmasin: νά μήν διασκεδάζει, νά μήν κάθεται κάτω.

16*. Muhabbet icin: γιά συζήτηση.

17*. Çarsamba, persem.be, cuma: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.

18*. Kütüphane: βιβλιοθήκη.

19*. gülü, αιτιατική τοϋ gui: τριαντάφυλλο.

20*. Hosgeldiniz, sefa geldiniz: καλώς ήρθατε.

21*. Μανί: γαλάζιο.





ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΗΓΩΝ

[Γιά τήν ταύτιση τών κορανικων χωρίων, πού συχνά παρέχονται αλλοιωμένα στό χει-
ρόγραφο μας, χρησιμοποιήθηκε ή έκδοση τοΰ R. Bell, The Qur'än 1-2. Edinburgh 1937-1939.
Τις ταυτίσεις αύτές έπιμελήθηκε ό κ. 'Αχμέτ Νιζάμ, τόν όποιο καί θερμά εύχαριστοϋμε.]
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* Κοράνιο, 99/1.

* Κοράνιο, 75/16-19.

* Κοράνιο, 2/186.

* Κοράνιο, 113/1-5.

* Κοράνιο, 114/1.

* Κοράνιο, 72/1.
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[Σ' αυτόν τόν Πίνακα περιλαμβάνονται οί λέξεις τοΰ κειμένου πού κατά τήν άπο-
ψή μας παρουσιάζουν γλωσσικό ένδιαφέρον (έλληνικές σπάνιες ή μέ σπάνια σημασία,
ξένες, άκατανόητες κλπ.). Σέ οποίες λέξεις θεωρήσαμε δτι χρειάζεται έπεξήγηση, αυτή
παρατίθεται, εφόσον μπορέσαμε νά έντοπίσουμε τό ακριβές νόημα πού έχει μέσα στό
κείμενο. Στήν προσπάθεια αυτή πολύτιμη βοήθεια μας πρόσφεραν ή φίλη Ελευθερία
Γιακουμάκη, διευθύντρια τού Κέντρου Έρεύνης τών Νεοελληνικών Διαλέκτων καί
Ιδιωμάτων τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, καί ό φίλος γλωσσολόγος Κώστας Καραποτόσο-
γλου, τούς οποίους ευχαριστούμε θερμά. Οί λέξεις τών οποίων δέν έντοπίσθηκε ή ση-
μασία παρατίθενται χωρίς έξήγηση άλλά μέ αστερίσκο. Γιά δλες τις λέξεις γίνεται συνή-
θως μία μόνο άναφορά].

άβλαβος: άβλαβής, 301.19

άβρεχος: άβροχος, 209.11

άγαθοδεύω: οδηγώ στόν σωστό δρόμο,

εύοδώνω, 229.21
άγαπίζω: κάνω ειρήνη, συμφιλιώνομαι,
173.3

*άγέλκιουρσού: 182.18

άγέννητον (χαρτί, δέρμα ά.): περγαμηνή

άπό άγέννητο έμβρυο ζώου, 66.11
άγιέτι,τό: μαγική πράξη ή επωδή, 31.35
άγουροβότανον / άγορ-, τό: βοτάνι τής 'Α-
φροδίτης, 300.6
άγριοειδής: μέ άγρια όψη, 100.9
άγροικώ: αισθάνομαι, άντιλαμβάνομαι,

65.12
* άδεσμα,τό 186.29
άδιαφαγία, ή: άδηφαγία, 100.34
άδιάφατος: άδιάβατος, 140.17
αδικούμαι: νικιέμαι σέ δίκη, 300.23
άέτ,τό:άγιέτι, 29.5
αίματώδης: γεμάτος αίματα, 302.6
άκαταύγαστος 306.28
άκνικός: βοτάνη τοΰ Άρη, 297.12
άκολουθώ: έξακολουθώ, 181.8
άκρώρεια, ή: κορυφογραμμή, 140.29
άλάδανον, τό: λάβδανο, 150.20

άλαλάζω 82.28
άλάργος 189.18

άλαφρόστοιχος: έλαφρόστοιχος: ονειρο-
παρμένος, νεραϊδοπαρμένος, πού βλέ-
πει τά είς τούς άλλους άφανή φαντά-
σματα, 115.24
*άλαχά 143.4
άλειμμα, τό 310.29

άλλοτρόπιος: επίθετο τού Ήλιου, 140.14
άμανάτιον, τό: ένέχυρο, 101.15
άμάραντον, τό: βότανο, 313.2
άμίαντος: άμωμος, άγνός, 93.33
άμίλητο νερό 116.5
άμολάω: άφήνω, 300.29
άμπέρι,τό: άμπεργις,τό φυτό άμπεριά, 187.1
άμποδεμένος 56.9

άμποδένω: δένω σεξουαλικά, καθιστώ σε-
ξουαλικά άνίκανο, 59.26
άναγής: καθαρός, 100.4
άναθεματώ: άναθεματίζω, 96.33
άναξασμός: άνασασμός, άνάσα, 194.5
άνέβλαπτα: άβλαβώς, 196.13
άνεμοκοιλίασμα, τό: μετεωρισμός έντε-
ρου, 144.3

άντεροξύσματα, τά: βλεννοειδές έκκριμα
τοΰ έντέρου, 144.2
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άνώφλιο, τό, 296.9

άορατότης, ή: άφανότητα, 64.30" 65.4 et 11
άπλεος: άπλετος, 98.31
άποθεώ: θεοποιώ, 100.21
άποπέφτω: πέφτω άπό κάπου, 289.35
άποσώ/άποσώνω: τελειώνω, 61.29
άπότολμος: παράτολμος, 302.6
άποχωρίζω: άποχωρίζομαι, 209.26
άπυρον (θείον ά.) άπύρι=θειάφι 225.19
άριστολοχία, ή 144.3
άριστολόχιον,τό 149.25
άρμουσες, οι: άρμοί 48,13
*άρωμαϊκός 225.6

άοημόοκατα, τά: άσημόσκουτα, σερβίτσιο

άπό άσημικά 186.36
*άσιλπέντι, τό 187.1
άσμουδιάς, ό: όνομα δαίμονος, 181.20
άσπρον, τό: νόμισμα, 121.4
άστερικόν, τό: άστερισμός, άστρο, 97.21
άστροθέασις, ή: παρατήρηση τών άστρων,
293.17

άστρονομίζομαι: παρατηρώ τά άστρα,

318.25

άσΰντυχον, τό (νερόν): άμίλητο νερό, 117.7
άτζαίπ: παράξενος, 42.14
άτζέμικον,τό (κάλεσμα ά.): περσικόν, δαι-

μονικόν, 198.21
άτλίδες, οί: καβαλάρηδες, 183.24
άτσάλη, ή: μουτζούρα, 149.22
αύθεντεύω: έξουσιάζω, 290.33
αύτότολμος: τολμηρός, 307.22
άφανότης,ή: άορασία, 187.40
άφνου: αίφνης, 317.7
άφόριος: άχρησιμοποίητος, 116.4
άφορος: άφόρετος, 152.21
άφορώμαι: υποπτεύομαι, 295.27
άφριστικός: πού προκαλεί άφρούς, 100.33
βαράκι, τό: λεπτά φύλλα χρυσού ή ψευδό-

χρυσου, 114.20
βερτζίν, τό: βερζί, κοκκινάδι γιά χείλια,

126.13
βεύκι, τό: ξόρκι,29.2
βεΰκος, ό: βεύκι, 116.21
βίος, ό: θησαυρός, περιουσία, χρήματα,

209.26

βίσσαλον, τό: τού βλο, 68.26

βλαττίον, τό: ύφασμα μεταξωτό πορφυρό,

298.34
βλέπω: προσέχω, 171.6
βολίμι: μολύβι 169.7
βούληση: βουλιάξη 64.1
βουλλωτήριον, τό: δαχτυλίδι μέ σφραγι-
δόλιθο ή γράμματα πού χρησιμοποι-
είται ώς σφραγίδα, 74.35
βραδινιά,ή: βραδιά, 261.6
βροντοειδής: μέ οψη κεραυνού, βροντε-
ρός, 100.9
βροτοειδής: άνθρώπινος, 103.11
βροτοκτόνος100.25
βρυγμός, ό (οδόντων) 100.12
γάθι, τό: κάδη, λεκανίτσα, 47.10
*γάϊδα, ή 127.32

γανωμένος: κασσιτερωμένος, 63.37
γαράφα, ή: καράφα, 258.19
γαστέρα, ή: γάστρα, 186.35
γαυριόομαι: κομπάζω 100.19
γαύρωσις, ή: κομπασμός, 101.2
*γειγία,ή:150,21
γεμώζω 139.21
γέμωσις,ή219.2

Γηών, ό: μυθικός ποταμός της Μεσοποτα-
μίας, 221.10
*γιανούρ 43.2
γκιουλού, ή: Γελλώ, 185.1
γλωσσόδεμα, τό, 305.16
γοητεία, ή: μαγεία, 100.34
γονυκλιτός: γονυκλινής, 79.27
γονυκλιτώς 95.17
γούρια (αυγά γ.): κλούβια, 314.8
γοϋψος, ό: γύπας, 135.10
γρηγορώτατος: έπίθετο τοΰ Έρμή, 302.19
γύπτος, ό: γύφτος, σιδεράς, 244.21
δεκανός,ό 290.20
δέμα, τό: δέσιμο, 56.16
δένω: δύω, 113.24
δερβίσης,ό 66.5
δέσις, ή 304.27
*δετόν 290.33

διαβιβασμένος: περπατημένος, έμπειρος,
306.6
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διαλεκτότατος: ευφραδέστατος, 305.22
διάργυρος, ό: υδράργυρος, 125.7
διάφορον, τό: κέρδος, 289.4
διεξοδικόν: φρ. εις δ. διάστημα: σέ σύν-
τομο διάστημα, 87.26
διορθωμένα: σωστά, 318.6
διπλάζω: διπλασιάζω, 289.33
δίστομον, τό: ιδιότητα τοΰ πλανήτη Ζεΰ,
127.24

δόκιμος: άποτελεσματικός, 297.21
*δοριά,ή 46.5
δορυφορικός 288.7
δουλεία, ή: δουλειά, 304.14
δροσοειδής: δροσάτος, 100.9
δρώμπιξ, ό: δρώπαξ, ύδρωπικός, 284.13
δρωμπικιασμένος 284.13
δυναστεύω: νικώ, γίνομαι κύριος, 142.36
δυσικός: τής δύσης, 116.5
έγκρατεύομαι: δείχνω έγκράτεια, απέχω,
94.22

έκατοντακέφαλος: βοτάνη τοΰ Κρόνου,

300.20
έλεοΰσα,ή: βοτάνη, 146.2
ένθαμπος: πού θαμπώνει, ολόλαμπρος
110.1

ένθύμησις, ή: μνήμη, 67.25

*ένστόμιον (έ. ψωμί) 145.5

ενώνω: ανακατώνω, 310.10

ένωτίζομαι: άκούω, 297.33

έξάλφα,ή, 168.13

έξοδιάζω: κηδεύω, 278.13

έπαέριον: έναερίως,73.3

έπαριθμώ: μετρώ, 289.31

έπιζυγώνω: βάζω έπάνω τόν ζυγό, 83.22

έπικαλώ: έπικαλοΰμαι, 189.31

έπικελεύω: έπικαλοΰμαι, 189.30

έπισκιρτάω: τραντάζω, συγκλονίζω, 287.9

έπιχειρίζομαι: άρχίζω, καταπιάνομαι, έπι-

χειρώ, 288.15
έργόχειρον, τό, 305.24
έσμάς, ό: κείμενο έπωδής μέ μαγικό περιε-
χόμενο- φρ. τραβώ έσμά: άπαγγέλλω
έναν έσμά, 31.35
έσωτερικά, τά: σπλάγχνα, 68.8

*έτζίριλο 137.20
εύδια,ή:καλή έκβαση, 171.10
εύκαιρος: μάταιος, χωρίς κέρδος, 289.23
εύριστικός 104.2

εύσκίοπτος: έπίθετο τοΰ Έρμή, 302.19
εΰτυχος: τυχερός, 137.19
εύτυχοΰμαι: εύτυχώ, 296.19
έφευρετής, 098.21
έχθροπαθής 93.12

ζάπτι: κατάκτηση, άλωση, σύλληψη· φρ.
κάνω ζάπτι: χαλιναγωγώ, κάνω τοΰ χε-
ριού μου, 183.28
ζήλος, ό: φθόνος, ζήλεια, 283.5
ζουμός, 0141.29
ζοφώδης 100.11

ζωαρχικός: πού δίνει άρχή στή ζωή, 297.37
ζωμί,τό 134.11

ήλία, ή: πορεία τοΰ ήλιου, 128.9
ήλιόσκοπος, ό: ηλιοτρόπιο, 126.10
ήμερόδρομος 140.14
ήμεροφέγγω 306.28

θέλημα, τό: όρεξη" φρ. κάνω τό θέλημά
μου : ίκανοποιοΰ μαι σεξου αλικά, 68.10
θεορκίζω: ορκίζω, 74.6
θερμασία, ή: θέρμη, πυρετός, 274.8
θεωρώ: κοιτάζω, 74.36
ίουπλημάτιο, τό: σουμπλιμέ, 149.39
ίτζινλήδες, οί: άπόστολοι 153.3
κάθι, τό: κάτι, δίπλα, 40.9
καζάντησις,ή: κέρδος, 124.14
καθερνώ: έπιλέγω, 188.9
καθητή,ή 169.7

καλαγένιον, τό: κασσίτερος, 120.10
καλάγι,τό 284.13
καλαγκάθι, τό: καλακάνθη, 134.3
καλαμηθρός, ό: άγριόδυοσμος, 123.10
καλαμητά, ή: είδος φυτοΰ, 123.11
καλεμίσκι, τό: σύνθετη ρυτίνη, 108.12
καλόρου: χρώμα, 67.16
*καμψακή,ή 107.29
*καμψακίς,ή 114.10
καναγοΰργες,ή:καναβουργιά, 221.3
κάπνισμα, τό 70.18
κάρα, ή: κεφάλι, 188.32
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καράγκουλούκ: στύρακας 168.9
καρπίζω: κάνω νά καρπίσει, 306.37
κασνί, τό: είδος ρυτίνης άπό τή Συρία, χαλ-

βάνη, 168.8
καταλαλία, ή: κακή φήμη, δυσφήμηση,
178.11

καταλαχού: τυχαία, 288.2
καταλλαγή,ή: ειρήνευση, 103.2
κατατρέχομαι: κατατρύχομαι 143.2
κατεβασία, ή: κατάβαση 260.2
κάτι, τό: ή δίπλα, 152.30
κατσιβέλα,ή:γύψτισσα, 183.14
καφολήν:ϊσως φακιόλι, 118.24
κάχρι, τό: λύπη, στενοχώρια, βάσανο,

παράπονο, έχθρα, μίσος, 31.35
κελερμενί, τό: κόκκινη σκόνη άργιλοΰχος,

151.13
κημιά, ή: χημεία, 194.4
κιασές, ό: κεσές 116.9
κιβού ρ ι, τό : μνή μα, 69.32
κιβωτίς, ή: μικρό κιβώτιο, 103.9
κιουλάφχι,τό: σκούφος, 191.35
*κιουλμουσού: σύρμα κ., 158.9
κοκκινόγλωσσον, τό 225.26
κονεύω: διανυκτερεύω, 30.20
*κοντόφτενον, τό 278.13
κοργιόζικος: περίεργος, παράξενος, 183.14
κορώνω: άνάβω 183.35
κουβανώ: κουβαλώ 177.6
κουκλώνω: κουκουλώνω, 169.1
κουλαούζης, ο: οδηγός, πού δείχνει τό

δρόμο, 157.7
κούρτα, ή: στάνη 215.5
*κράτημα,τό 127.26
κρίσιμον,τό: δίκη 178.11
κρίσις, ή: δικαστήριο, 171.15
κριτήριον,τό: δικαστήριο, 158.4
κρυπτόν,τό: μυστικό 157.18
κρυπτός: κρυμμένος, 69.12
κτιστικός: τοΰ κτίστη, 101.14
κυττάριον, τό: πλακοϋς, τό ύστερον τής

γέννας, 124.7,227.7
λαβένι, τό: είδος βοτάνου, 184.33
λάδανον τό: λάβδανο, 123.11

λαμπηδόνα, ή: βοτάνη τοϋ Ήλιου, 295.29'

ή βοτανική, 140.2
λαμπηδόνος,ό: λαμπηδόνα 140.19
λεγένη, ή: λεκάνη, 118.22
λεγένι, τό: λεκανάκι, 118.20
λεκανίκι,τό: μικρή λεκάνη, 191.35
λεπτινός: λεπτός, μεμβρανώδης, 120.10
λογισμός, ό: μυαλό, νους, 67.24
λοιμική, ή: πανούκλα, 274.7
λουναρία, ή: βοτάνη τής Σελήνης, 225.13
λοχευτή: ήμέρα λ.: ήμέρα πού περιμένεις,

127.26
λυποσία, ή: λύπη, 100.34
μαβής: μενεξελής, βαθυγάλαζος, 279.9
μαγγριπλήδες, οί: άραβες τοΰ Μάγκρεμπ,
192.31

μαΐστωρ, ό: διδάσκαλος μαγείας, 259.14
μάλι, τό: θησαυρός, 282.2
μανδραγούρα, ή 300.26
μάργαρον,τό: μαργαριτάρι, 307.4
μάστορας, ό: μάγος, 219.18
μαυροπλίακος: μέ μαύρη οπλή = διάβολος,

διαβολικός, σατανικός, 63.9,66.1,67.1
μαχός, ό: αντίπαλος, 61.9
*μέγυλον,τό 142.24
*μεϊταταρούμ/μεηνταταρούμ 190.15
μελα<ν>τούριον, τό: οπός ή σκόνη δρυός,

149.25
*μελετήριον, τό 315.9
μελκάνη, ή: είδος μαγικού ξύλου, 157.13
μερτζάνι, τό: κοράλλι, 146.28
μερτικά, τά: οί μοίρες, 187.11
μεσάζομαι: φτάνω στή μέση, 63.31
μέσασμα, τό: φτάσιμο στή μέση, 63.31
μεστός: μεσαίος, 69.19
μιλέτι, τό: στρατός, λαός, 153.10
μολυσμός, ό: μόλυνση, 209.9
μονόφλογα: μέ ένα μόνο κερί, 159.13
μορτζής: μαύρος, διάβολος, 67.9
μουραφέτι, τό: εργαλείο, 183.18
μουσδρακλήδες, οί: πού φέρουν άκόντιο,
183.24

μπάλος, ό: πάλος, παλούκι, 183.23
μπουχούρι,τό: σκόνη λιβανιοϋ 190.27
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μυρνεύω: όσμίζομαι, 165.14
μυρνίζω: μυρνεύω, 165.12
νάζι, τό 46.26
νεκρομαντεία, ή 188.33
νέφαλα, τά: σύννεφα, 180.20
νηστικάτα 237.5
*νιαζάπι 46.20

νιέτι, τό: μουσικός σκοπός (Τραπεζούντα),

43.12 καί 20,44.11
νικοβότανον, τό 144.14
*νούλα, ή 127.21
νταβέτι,τό: κάλεσμα, 191.21
ντιβάνι, τό: φρ. κάνω ντιβάνι: κάνω συμ-
βούλιο, 193.13
νυκτικός: τής νύχτας, νυχτερινός, 128.33
νυκτίλαλος: πού λαλεί τή νύχτα, 100.6
ξανάστρεφα: άνάποδα, 314.9
ξυλοβάλσαμον, τό 151.2
*ξυλογίδιον, τό 127.30
όδάς, ό: οντάς, 67.6
όδός, ή: ταξίδι, 296.15
ούτοτρόπως 240.6

*'Οκτάνομος, ό: διδάσκαλος τών πνευ-
μάτων, 83.12
όλιστός, ό: ολισθος, 103.7
*ονταγατζή: 187.1

Όουπσολάνος=ό έξω άπό 'δώ=διάβολος

(ό έλαύνων έκ τών έξω), 87.22
ούρανικός: ουράνιος, 301.27
ουράνιος, ή, 195.9,197.34
ούρίον: κλούβιο, 144.3
όφιομίμητος 287.2
δχθρια, ή: έχθρα, 31.35
παιδευτήριον,τό: 177.9
πάλσαμος, ό: βάλσαμο, 139.29
παμφαέστατος 140.15
παναφόρητος 141.7
πανικόν: άπό πανί, 94.11
παντάναξ,ό 112.7
παντεπίσκοπος 112.7
παντουργός 363.1
παρακλήσι, τό: παρεκκλήσι, 207.11
παραλάλημα, τό: τρέλα, 223.6
παρμένος: τρελός, 161.18

πάτημα, τό: βήμα, 46.3
πεντάγωνον,τό: πεντάλφα, 94.27
πεντασιτής: βοτάνη τοΰ 'Άρη, 297.12
πενταύριον, τό: βοτάνη, 144.24
πεντοδάκτυλος: βοτάνη τοΰ Έρμή, 298.14
*πέπος 39.23
περιβατός 146.37
περιθάλπτω 99.37

περινηστεία, ή: σύναξη, 130.6,151.17
περίσσευμα, τό 67.17
περιστεριώνα, ή 224.10
περουζές, ό: πολύτιμη πέτρα, κάλαϊς,
186.37

πεσμελέ: μετάνοια 139.18

πιγώνα, ή: παιωνία, παπαρούνα, 143.27

πιγώνια 126.18

πιωνία 146.13

πιουνιάς, ή: βοτάνη τού Κρόνου, 300.20
πλακοειδής: ίσιος, 133.5
πλάκωμα,τό 178.11

πλατομαντίλα,ή: βοτάνη τοΰ 'Άρη, 141.21
*πλυνοξύνω 137.16
ποτίζω: βουτάω, έμβαπτίζω, 30.24
ππούρτζι=μπούρτζι: πόλη, καί είδος θά-
μνου, 36.13
πραγματεία, ή: έμπόριο, 296.15
προσκαλεστής, ό 91.35
πρωτόγεννη: πού γεννάει γιά πρώτη φο-
ρά, 183.31
πυρίμορφος 129.13
πυροστιά, ή 279.15
*πώλεον 290.32

ρεβέντι, τό: ραβέντι, γλυκόριζα ή ρου-

μπάρμπαρο, 226.14
σαματατέλι, τό: χορδή πού κάνει θόρυβο,
117.5

σάνταλον,τό: σανταλόξυλο, 123.11
σαντιριόν, τό: βοτάνη τής 'Αφροδίτης, 300.6
σαντόριον,τό: βοτάνη τής'Αφροδίτης, 146.2
σαντούριον, τό: βοτάνη τής 'Αφροδίτης,
127.2

σαντρόχι, τό: σαντράχη, ή, ύδράργυρος,
225.18

σάρα, ή: σαράκι, φθίση, 153.4
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σαρίγκος: είδος κεριού, 225.10
σαρίτικος: ξανθός, 114.18
σερνικοβότανο, τό 145.30
σιντζαπίγ: σκίουρος, 117.9
σιντζίμι, τό: σκοινί, σπόγγος, 183.19
σκονδρόχιν,τό: φυτό, 127.4
σκυλίτζιν,τό: λουλούδι σκυλάκι, 127.5
σουλμάν: άλοιφή, 126.17
σουλουμά: άλοιφή, σουλουμάς, 226.11
σουμπεκέ: τουμπεκί, ψιλός καπνός, 183.10
σπαθώδης: μέ σχήμα σπαθιού, 287.13
σπαρκασία, ή: φυτό, 135.13
στάγκινον: άπό στάϊ, άπό κασσίτερο, 120.12
στάϊ, τό: στάγκος, κασσίτερος, 120.12
στερεώνω: καθορίζω, 94.17
στραγάλια, τά: άστράγαλοι, 308.3
στρουθολομανία, ή: έπιδειξιομανία, 100.36
στύραξ,ό 108.14

σύγαβον,τό: σύλλαβος, είδος φυτού, 127.19
συκαμινέα, ή 282.12
συλλαβικώς: συλλαβιστά, 75.21
συμπερασμός, ό 83.19
συνθλάω: συνθλίβω, 99.28
σύντυχα (σ. ονόματα) 128.19
σύντυχοι (σ. καί δαίμονες) 128.18
συριανικόν: άπό τή Συρία, 190.31
συρτός: πού έχει συρθεί, 287.12
σύστατος: έπίθετο τοΰ Έρμή, 305.25
σφαλίζομαι: κλείνομαι σπίτι, 139.15
σώζομαι: τελειώνω, 292.20
σώνω: τελειώνω, 196.4
σώτηρον,τό: βασίλευμα 129.4
ταβλάς, ό: τραπέζι, 186.33
ταζέτικον (τ. αύγόν): φρέσκο, 136.6
ταχύ, τό: πρωΐ, 69.13
τειάφι, τό: θειάφι, 315.1
τελεσέμι/τελεσίμι, τό: δαίμων τής οικίας,

37.14-43.6
τελώνια, τά 183.7
τέχνη, ή: μαγεία, 316.6
τεχνίτης, ό: μάγος, 188.33
τζεβαΐρι, τό: πολύτιμος λίθος, κόσμημα,

186.37
τζεχρί, τό: κεχρί, 244.20

τζιρέκι, τό: τό 1/4, μονάδα μετρήσεως, 136.6
τιναγμός, ό: 93.15
τουβάς,ό: εύχή, 32.14
τούλκιουρσοΰν,τό: 182.35
τραβώ: λέγω, άπαγγέλλω, 184.23
τραφώδης: μέ τάφρους, μέ χαντάκια, 81.15
τρεμουντάνικος: τής τραμουντάνας, 120.15
τσανάκι, τό: πήλινο δοχείο, σκεύος φαγη-
τού, 116.4
τσαούσης, ό: άρχηγός, λοχαγός, 115.7
τσαντίρι,τό: σκηνή, 193.9
τσαρσί, τό: δρόμος, εμπορικό κέντρο, άγο-

ρά, 160.8
τσατάλι, τό: διχάλα, 133.4
τσαταλωτός: διχαλωτός, μέ δύο κλώνους,

133.4

τσουκνί, τό: μασούρι, μπάλα μαλλί, 127.31
ύγιαρχών 262.6
*ΰεπος,ό 224.14
ΰλα,ή:κατακάθι, 225.10
ύπενάντιος, ό: σατανάς, 320.28
*ύπενταφή: φρ. έν ύπενταφή, 152.2
ύπεράπειρος 323.1
ύπεράρχιος 301.9
ύποκλίνω: υποτάσσω, 308.9
ύποκοιμίζω: άποκοιμίζω,56.7
ΰποληψία, ή: έπιληψία, 142.28
ύσάς:έσάς, 83.27
φανητιασμός, ό: φαντασία, 73.27
φαρφουρένιος: πορσελάνινος, 200.11
φαρφουρήν κιασέ: κεσές άπό πορσελάνη,

191.5

φίστουλα, ή: φιστουλόχορτο, Mercurialis

annua, 135.13
Φισών, ό: μυθικός ποταμός τής Μεσοπο-
ταμίας, 227.6
φονέοντα: νά κοκκινίζουν, 197.34
φούμισμα, τό: έπαινος, φήμη, 258.37
φρετούρι, τό: τσιγαρόχαρτο, 314.3
φροκαλίζω: σκουπίζω, σαρώνω, 197.15
φυλακτάρι, τό: φυλαχτό, 159.22
φυλακτήριον, τό: φυλαχτό, 49.26
φωτερός: φωτεινός, 113.1
χαλβάνη,ή: ρυτίνη φυτού τής Συρίας, 108.14
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χαλδώνη,ή:χαλβάνη 143.35
χανές, ό: κλάσμα, τετράγωνο, 30.19
χαριτώνω: χαρίζω, 301.23
χαρτάλι, τό: τάφος, 40.20
χάσις,ή 73.16

χασμώνομαι: χασμουριέμαι, 287.10
Χιντίον, τό: Ίνδικόν 193.11
χιντλίδες, οι: Ινδοί 182.6
χολερικός 87.26

χολίτζι, τό: φυτό, 225.19
*χουντάμης, ό 30.3
χοτζακή, ή: καυγάς, 192.25
χουσμεκιάρης, ό: υπηρέτης, δοϋλος, 192.5
*χρυσογραμμία, ή 226.2
χρονιακός: χρονικός, 306.29
χρυσάκανθος: βοτάνη τοϋ Ζεϋ, 299.22
■ψίδι, τό: πάνω μέρος τοϋ παπουτσιοϋ, 30.5





ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α. Στό κείμενο

Άγγελοι τοϋ ημερονυκτίου 50-55,76-77.24-27 καί 1-37,308-309
Όρκισμοίτών άγγέλων 129-130.26-31 καί 1-20,305-308
Άλφάβητοι τών άγγέλων 229-234

Αλλαγή γνώμης άνθρώπου 211.30-35

Αλόγου πόνος 221.9-15

Άνοιγμα στοιχειωμένης πόρτας 252-253

Αστρονομία 130-132,147.17-24 -148.1-5,291

Άτεκνία-Στειρότητα 280.12-15

Γιά άπελευθέρωση φυλακισμένου 278.1-3

Γιά νά άνοίξει ό νοΰς τοϋ άνθρώπου 272.5-11

Γιά νά γίνει κάποιος άόρατος 64.31-33 - 65,188

Γιά τήν καλή τύχη κοπέλας 277

Γιά τό κακό συναπάντημα 273

Γυναικών φανταστικών έλευση 258.12-41-259.1-12

Δαίμονες τοΰ ήμερονυκτίου 50-55

Δακτυλίδι τής τέχνης 138.10-32 -139,186-187,286

Δέρμα φιδιοΰ 171-172

Εξουδετέρωση μαγικών πράξεων 310.16-21

Εύρεση θησαυροΰ 69-70,25-40 καί 1-14,101.9-37 -108.1-4,132-133,180.1-15,193-194,
210.4-7,251.6-13,261-262,309-310

Ευχές 74.10-19,321

Ασθενειών 151-154,170-171

Σεληνιασμοΰ 154.6-11 -157,159-160,235.2-7,244.14-33,260.7-15,265-267

Πανούκλας 168,2746.7-9-275

Επαγγελματικής έπιτυχίας 169-170

Δαιμονισμένων 203-205

Πονοκεφάλου 2591.31-34 - 260,280
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Πόνου στό γόνατο 278.4-6
Ύδρωπικίας 284-285

Ευχές τών ημερών 140-147

Ζώδια 46-47.30-34 καί 1-8,287-288
Φύση τών ζωδίων 55.14-27
'Ενέργειες τών ζωδίων 55-56,57-61
Έπίδραση στά ταξίδια 61-62,23-38 καί 1-10,288-289
Ημέρες καί ώρες τών ζωδίων 63.15-32
Σελήνη καί ζώδια 289.30-37
Ήλιος καί ζώδια 290

Θυμιάματα καί καπνίσματα 78.3-17
Θυσία ζώου 49-50,1-6

Κονδύλι τής τέχνης 36-37.28-36 καί 1-6,136.16-28,220,285
Μαγικό ξύλο 157-158

Μαγικοί κύκλοι 75-76.33-37 καί 1-23,77-78.38-39 καί 1-2,94-95,201.5-7

Μαγνητισμός άνθρώπου 234.5-7,237.11-19 - 244.1-12

Μαχαίριτής τέχνης 219.16-20-220.1-4,285.8-15

Μελάνι τής τέχνης 136.5-15

Νεκρομαντεία 188.31-35 -189.1-15

Ξόρκια

Γιά άγάπη 29.1-16,30.1-31,30-31.34-36 καί 1-20,31.21-27,33.4-15,33-36.16-38 καί
1-12,34.14-20,36.9-11,37.9-16,38.1-6,38. 8-16,45.1-9,46-48,67.15-39 - 68.1-24,
165-168,310-311.1-2,314.26-30,314.1-7,317.1-4,318-319
Γιά άϋπνίες 39.7-8,40-41.5-22 καί 1-2
Γιά έγκυμοσύνη 162-163,164-165.1-9

Γιά έπιστροφή ξενιτεμένων 39.1-5,39.11-15,68.26-30,185.16-20-186,279,280
Γιά νά άλλάξει ή γνώμη άνθρώπων 45.30-34,46.1-29
Γιά νά βρεθεί κλέφτης 45.10-18,315.4-7

Γιά νά δεθεί ή γλώσσα τών έχθρών 44.9-37,311.18-24,313.1-3,316.8

Γιά νά δεθούν άνδρόγυνα 45.20-27,319.24-35 - 320.1-3

Γιά νά δεθούν λύκοι 49-49,21-29 καί 1-5

Γιά νά δεθούν οί έχθροί 48.5-20,170-173,176.1-7,223.4-7,264

Γιά νά καταστραφεί άνθρωπος 41.4-20,42-44,276-277,314,315.11-17,316.10-11

Γιά νά μήν πέφτουν τά λουλούδια τών δένδρων 42.1-5

Γιά σκλάβο πού δραπέτευσε 39.18-26,40.1-4

Γιά ύπερίσχυση σέ δίκες καί αιτήματα 173-175,284,312.1-4,313,317

Γιά χωρισμό ζευγαριών 31-34.28 - 33 καί 1-20,32.21-22,32.25-38,163

Γιά νά άρρωστήσουν οί έχθροί 175.11-17,312.5-8

Γιά νά γλιτώσει κάποιος τή φυλακή 176.8-9
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Γιά νά καταστραφεί τό σπίτι έχθροΰ 176.13-16

Γιά νά άπομακρυνθοΰν κακά πνεύματα άπό τό σπίτι 180.16-25 -181,201-202

Γιά τά πρόβατα 215-217

Γιά τά ταξίδια 264-265

Γιά νά σέ φοβούνται 278.1-8,279

Γιά νά άποκοιμήσεις άνθρώπους 278.9-14

Γιά νά μήν φοβάσαι 279

Γιά νά τρελαθεί άνθρωπος 285.1-6

Όνειρα μαντικά 311

Πίνακας Σολομώντος 206-210

Πλανήτες 57.1-17

Βοτανική τών πλανητών 140-147,295-303

Εύχές τών πλανητών 35-36.4-35 καί 1-7,49.8-36,74.20-36,108-115,262-263,296.35-
36-308

Ήμέρες καί ώρες τών πλανητών 63.5-13,290-292,308
Θυμιάματα τών πλανητών 36.12-25,122-126,150-151,224-225
Καλέσματα τών πνευμάτων καί τών πλανητών 115.22-24-122,197-201.1-3
Μαγικές ιδιότητες τών πλανητών 127-129

Μελάνια τών πλανητών 126-127,8-25 καί 1-22,134-135,149-150.20-38 καί 1-9,225-
226

Όφιομίμητος άστήρ 62-63,287-288
Συμφωνία πλανητών καί ζωδίων 57.19-23,292-295
Σφραγίδες τών πλανητών 122-126,135-136,227-228
'Ονόματα πλανητών 148-149
Άλφάβητοι τών πλανητών 228.6-22 - 229

Πνεύματα:

Καλέσματα πνευμάτων (όρκισμοί) 63-64.1-21,66-67.3-13 καί 1-14,71-74,75.1-20,

80-83,93-94,182-185,190-193,196.10-31
'Απόλυση τών πνευμάτων 96-101.1-8,196-197.33-39 καί 1-11
Κάλεσμα γιά τήν στερέωση βασιλιά 194-196
Καλέσματα Νεραϊδών 64.22-29

Καλέσματα πνευμάτων κατά ήμέρα (μελετήματα καί όρκισμοί) 84-93
Μαγικές πράξεις γιά τήν άγωγή δαιμόνων 70.16-22,79-80
Σφραγίδες τών πνευμάτων 160-162
Υποταγή πνευμάτων 69.1-22,317-318

Προετοιμασία μαγικής πράξης 259.13-29,320.15-30

Στολή μάγου 78-79.18-26 καί 1-2,93.25-30

Σφραγίδα Σολομώντος 158.7-11 - 159.1-6, 211.3-5 - 212, 217-218, 223, 245-248, 249,
250,251,254-258.1-11,267-270

Σφραγίδες μαγικές (βουλές) 177,179,213-215,235-236,248-251,252,263-264,276,281-
284,309,322-323
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Ταξίδια μαγικά 189.16-35
Ύπνος 220.34-37 - 221.1-8

Φυλακτήριο 180,219.1-15,221.16-21 - 222,237.4-9,270-272,274
Φυλακτήριο προφήτου Δανιήλ 279
Φυλακτήριο αγίου Γεωργίου 280
Φυλακτήριο Μωϋσέως καί 'Ααρών 281

Χαρτί άγέννητο 137-138,286

Χρημάτων πολλαπλασιασμός 220.12-32

Β. Στά σχόλια

'Αβγό: 336-337

'Άγγελοι: 344,355, 363,397, 412,413
Αγιασμός: 357

Αγιασμός Θεοφανείων: 376, 378
Αγιοι: Θεόδωροι 338 / 'Ιωάννης ό Θεολό-
γος 392-393 / Προκόπιος 366 / Νικόλα-
ος 366
Αγιοκέρι: 413

Αίμα: 345,349, 350, 379,392, 402, 404
Αλάτι: 327-328,389
Αλχημεία: 361-362
'Αμάραντος: 414
Αναίμακτες προσφορές: 348
Άνακάλημα δαιμόνων: 376
Άνακάλημα νεκροΰ: 353
Άνακάλημα ξενιτεμένων: 391
Αναλογική μαγεία: 346, 413
Ανατολή: 371-372,415
Άνηθος: 370
Άνοιγμα ούρανοΰ: 371
Ανταγωνισμός άγγέλων καί δαιμόνων:
397

Αντιστροφή φυσικών δρων: 378
Απόλυση δαιμόνων: 354, 364,369, 370
Απόλυση πλανητών: 370
Απόλυση πνευμάτων: 360
Απομόνωση: 380-381, 397
Άποχή έρωτική: 348
Αραβες: 389
Αράπηδες: 350

Άρης: 381, 411,413

'Αριθμοί: έπτά 325 / δώδεκα 326 / έννέα
327 / έβδομηντα 330 / τρία 335 / σαράν-
τα 378
Άριθμομαγεία: 336
Αριθμομαντεία: 326
Αριστοτέλης: 406
Αρκούδα: 350
Ασθένειες: 360
Ασθένειες δερματικές: 404
Άσμοδαΐος: 368
Άσταρώθ: 368
'Αστερισμοί: 410
Άστρα: 377, 414
'Αστραπή: 372

Αστρολογία: 345, 346, 383, 409,410
Αστρολογικές προβλέψεις: 409
Άστρολογική μαγεία: 370,383
Άστρομαντεία: 326, 346
Αφροδίτη: 382,406,411, 412
Βαάλ: 369
Βάπτισμα: 365
Βασιλείς τών δαιμόνων: 394
Βασιλικός: 375-376
Βασκανία: 403
Βεελζεβούλ: 365,398
Βιαιοθάνατοι: 376-377,403
Βιβλιομαντεία: 341
Βλαστός: 405

Βότανα: 381, 382,383,410, 411
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Βουλές: 405
Βροντές: 362
Βρυκόλακες: 403
Βωμός: 350,391
Γάτα: 389
Γή: 379, 385

Γλωσσικά στοιχεία άκατανόητα: 331
Γλωσσοφαγιά: 403

Δαίμονες: 344-345, 353-354, 355, 363, 374,

375, 395,396,399,406
Δαίμονες ζωόμορφοι: 394
Δαίμονες θηλυκοί: 390, 398
Δαίμονες θηριόμορφοι: 397
Δαιμόνια μεσημβρινά: 399-400
Δαιμόνων άγωγή: 414
Δακτυλίδι μαγικό: 347, 380,406
Δακτυλίδι τοΰ Σολομώντα: 385
Δαυλοί: 343
Δάφνη: 374, 397
Δεκανός: 409
Δένδρα: 341
Δέρμα: 386,387
Δέσμευση: 402-403
Δέσμευση δαιμόνων: 388,390
Διάβασμα μαγικό: 332-333
Διάβολος: 367
Δίας: 381-382,383,411
Διασκελισμός: 386
Δράκοι: 350
Δράκων: 367, 399
Δύση: 371-372

Εκκλησιαστικά κείμενα: 352, 354-355,

360, 371,384
Ελάφι: 385
Έλιά: 374-375
"Εμμηνος ρύση: 385
Ενδύματα: 338
Έξάλφα: 387

Εξαναγκασμός πνευμάτων: 358-359
'Εξορκισμοί: 362, 363, 364, 366, 381, 396,

410,411,412
'Επαφή μέ δαίμονες: 354
'Επιληψία: 375,404

'Επωδές: 325-326, 327, 329, 344, 355, 359,

384, 385, 406,413
Έρμης: 349,381,411
Ευχές: 381
Εωσφόρος: 365
Ζυμάρι: 332
Ζώδια: 340, 345,409
Ηλιόδωρος: 394
Ήλιος: 372,377,410
Ήμέρες: Σάββατο 363 / Τρίτη 328,363
'Ηρεμία: 391
Ήχοι: 359

Θάψιμο μαγικών: 401
Θειάφι: 347
Θεουργία: 356-357
Θησαυροί: 366, 367,379,388, 401
Θόρυβοι: 362

Θυμιάματα: 331, 335-336, 339-340, 357,

361, 388,402,403
Θυσία: 367-368, 380,409
Ιερατική στολή: 357
Ιερέας: 389

Καθαριότητα: 391,392,406
Καθαρότητα σώματος καί ενδυμάτων:
352

Καθρέπτης: 392
Καθρέπτης μαγικός: 369
Καλάμι: 408
Καλαντολόγια: 409
Καλέσματα προφητών: 372
Καλή τών 'Ορέων: 374
Καναβουργιά: 402
Καπνίσματα: 335, 340,353,370,404
Καρποί: καρύδια 325 / τζίτζυφα 327
Καρφιά: 405

Κατάδεσμοι: 331-332, 344, 400-401
Κατάδεσμοι νεόνυμφων: 407
Καταπότια: 334,384
Κατέβασμα τής σελήνης: 343-344
Κατοπτρομαντεία: 346-347, 370
Κάψιμο: 337, 351
Κέρατα: 385
Κερί: 348
Κλειδαριές: 344
Κλειδομαντεία: 378-379
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Κλέφτες: 405

Κλήμα: 373-374, 376

Κολασμός μάγου: 399

Κόμποι: 329-330, 338

Κομπολόγι: 389

Κομποσχοίνι: 389

Κονδύλι μαγικό: 336, 379

Κοπριά: 347

Κότα μαύρη: 377

Κουδούνια: 353

Κουκιά: 339, 341

Κουκουβάγια: 348

Κρόκος: 351, 362

Κρόνος: 383,411

Κρυφολειτουργιά: 400

Κυαμομαντεία: 341,387

Κύκλοι μαγικοί: 333, 339, 353, 356, 357,

364, 368-369
Κύνωψ: 392-393
Κυπαρίσσι: 398
Κυπριανός: 378
Λάδι: 338, 348
Λαμπάδες: 390

Λειτουργία Αγίου Πνεύματος: 358
Λεκανομαντεία: 394-395
Λέξεις μαγικές: 337,368
Λεχώνες: 384
Λέων ό Σοφός: 369
Λιβάνι: 371

Λογότυπος μαγικός: 394
Λύκος: 349-350
Λύση μαγικών: 334
Μάγια: 338-339, 363
Μαγικά έγχειρίδια: 355
Μαγικοί πάπυροι: 351, 360,362
Μανδραγόρας: 382
Μαστίχα: 361
Μάτια γαλάζια: 372
Μάτιασμα: 407
Μαχαίρι: 384-385

Μαχαίρι μαγικό: 350-351, 379-380,407
Μαχαίρι μαυρομάνικο: 402,407,408
Μεδούλι: 349-350
Μελάνι μαγικό: 377, 379

Μελάνια πλανητών: 344, 383
Μέλι: 348-349
Μεμβράνη: 363

Μετακινήσεις υπερφυσικές: 393-394

Μέταλλα: 375

Μήλα: 342, 414

Μιχαήλ άρχάγγελος: 360

Μόλυβδος: 363

Μόσχος: 351

Μυαλό: 349-350

Μυρμήγκια: 387

Μυστικότητα: 386

Νεκροί: 342, 379,384

Νεκροκεφαλή:349

Νεκρομαντεία: 392

Νεράιδες: 347-348,362

Νερό: 408,414

Νήμα: 340,406

Νηστεία: 351,352,388

Νόμισμα: 375

Νυφίτσα: 349

Νύχια: 376

Νύχτα: 340

Νυχτερίδα: 349,386-387

Ξενιτεμένοι: 351-352

Ξίφος: 358

Ξόρκια: 384

Ξύλο καρυδιάς: 353

Όμοίωμα άνθρώπου: 330-331,411

Όμοίωμα γυναίκας: 390-391

Όνειρα μαντικά: 342,404

Όνειρομαντεία: 413

Όνόματα δαιμόνων: 396, 397,398

Όρκισμοί: 353-354

Όστά άνθρώπινα: 342

Ούρα: 341, 395-396

Παιδί: 373

Παιδιών άπόκτηση: 408
Πανί βαμβακερό: 400
Πανί κόκκινο: 406
Πανί χρωματιστό: 373
Παρθενία: 338, 373
Πάτημα: 414
Πεντάλφα: 356, 387
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Περίαπτα: 333-334, 339,384,388
Περιστέρι: 350
Πετεινός μαύρος: 377
Πέτρα: 384

Πηγάδι: 354,398-399,414
Πιπέρι: 328

Πλανήτες: 335,412-413

Πνεύματα: 347,352,357,359-360,361,394

Πνεύματα θηριόμορφα: 359, 361, 362

Πόρτα: 405

Πουκάμισο: 342,353

Πρόγνωση: 386

Προσευχές: 352, 391

Πυθαγόρας: 403

Πυθαγόρειοι: 403-404

Ραβδομαντεία: 379

Ράντισμα: 392

Ροδόσταμο: 351

Σαβαώθ: 367

Σαρκική ένωση τελετουργική: 391-392

Σατανάς: 365

Σατύριον: 382

Σελήνη: 343,369, 371,412

Σεληνοδρόμια: 345-346

Σίβυλλα: 398

Σίδηρος: 336,408

Σιτάρι: 332

Σιωπή τελετουργική: 340,380-381
Σκορπιός: 399
Σκύλοι: 349,362
Σολομών: 364,400

Σολομωνικές: 359, 362, 363, 368, 369, 374,

402,403,407
Σπέρμα: 336

Σταυρός: 356, 365,369

Στάχτη: 336

Στειρότητα: 386

Στοιχειά: 350, 367,379, 401

Στολή μαγική: 358

Συνταγές μαγικές: 387-388, 396,415

Συρία: 394

Σφραγίδα Σολομώντος: 373

Σφραγίδες μαγικές: 364-365, 405, 407, 414

Τάγματα άγγέλων: 368

Τετραγράμματον: 364

Τέφρα: 387

Τρίστρατο: 393

Τρίχες: 329

Υδράργυρος: 387

Ύδρομαντεία: 395

Φίδι: 387, 393

Φλεβοτομία: 392

Φραγκοχιώτικα: 414-415

Φρούτα: 350

Φυλακτά: 373, 387-388,401, 405
Φύσημα: 329-330, 386
Φωτιά: 327, 337,363,407
Χαλδαιοι: 366-367

Χαρακτήρες τών πλανητών: 370-371
Χάρος: 374

Χαρτί άγέννητο: 350, 380
Χελώνα: 402
Χελώνια: 387

Χρώματα: κίτρινο 372-373 / κόκκινο 373,

380 / άσπρο 374 / μαΰρο 343
Χώμα: 407
Ψωμί: 332
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