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[σελ. 469] (δι'άλλης χειρός)

115. » Διά νά φανοΰν φίδια μέσα στό σπίτι.

Εύρε φίδι σκοτωμένον και σχίσε τήν κοιλίαν τον άκρη εις άκρη καί χώσε το
εις τήν γήν όχι βαθέα και άνωθεν ρίξε χώμα ψιλόν και σπείρε λίνόκονκκον. Και
όταν φθάση, μάσε τον σπόρον και κάμε φιτίλι καί τδ άργά άναψέ το είς τήν τρά-
πεζαν καί θέλει ιδεί πόσα φίδια μαζώνουνται εκεί- καί σάν τό ζβήσης χάνονται■

116. » Έάν τινάς χάση τίποτε καί Φέλη νά τό εΰρη.

Λ :(άβε) τοϋ λύκου τό ποδάρι καϊ κρέμασέ το είς τόν καπνόν. Καϊ όταν θέ-
λης νά ενρης τόν κλέπτην, βάλε το είς χλιόν νερόν καϊ νά ειπής: Είς τό όνομα τοϋ
Πατρός καί τοϋ Υίον καϊ τοϋ άγιου Πνεύματος καϊ πάντων τών άγιων καθώς
πρήσκεται ετούτο τό ποδάρι τοϋ λύκου, έτζι νά πρησθή καϊ εκείνος δ κλέπτης όπου
μοϋ έκλεψε τό οδεΐνα. Καί πρήσκεται εκείνος· καί όταν σοϋ δώση δ,τι έπήρεν καί
θέλεις νά ξεπρησθή, βάλε πάλιν τόν πόδα είς τόν καπνόν καϊ ξεπρήσκεται όντως
αφνω.

117. » Είς λύσιμον ανδρογύνου

Ό Χριστός έγεννήθη, ό Χριστός έπεριτμήθη, ό Χριστός έβαπτίσθη είς τόν
Τορδάνην ποταμόν καϊ συνέτριψε τάς κεφαλάς τών δρακόντων. Ό Χριστός ετάφη,
δ Χριστός άνέστη καϊ εβγαλ^ε τόν Αδάμ καϊ τήν Εναν. Αυτός Κύριε 'Ιησού Χριστέ
ό θεός ήμών, καϊ αιτούμαι τοϋ ζώντος, σύντριψον και λϋσον πάν δέμα και άπό-
δεμα άπό τόν δοϋλον σον 'Οδεΐνα ςςοοςςμ μ γγααλτ ς' αυτά γρά-
ψε τα είς 3 χαρτία, και τό έ'να νά τό λειώσιμέ νερόν είς άφόριον άγγειό νά τό
πιουν τό μισόν δ άνηρ και τό μισόν ή γυνή' και τό άλλον νά τό δέση δ άνήρ είς τό
δεξιόν τον μερί· καί τό τρίτον νά τό βάλουν άπό κάτου είς τό προσκέφαλόν τους
καί λύονται.

118. » "Ετερον.

Ό κατεβάς (sic) είς τόν "Αδην καί λύσας αυτού τό κατάκριμα, λϋσον καϊ τόν
δοϋλον σου 'Οδεΐνα: ςςοομμεεγ γ α α' αυτά γράψε τα είς 2 μήλα νά
τά φάγουσι τό άργά τήν Κνριακήν τό έν ό άνήρ καί τό έτερον ή γυνή καϊ νά σμι-
χτούν. Πλην εκείνος όπου τό γράψει νά είναι καθαρός δυνατά.

119. » "Ετερον

Μαγνήτην λίθον, ώρεοβάρβαρον, πήγανον καί άντιγόνην, μαγιολύτην, νά βα-
στά είς τό ζουνάρι του καί λύεται.
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120. » "Ετερον.

Γράψον τάς χαρακτήρας ταύτας ήμερα Σαββάτον εις γέμωσιν σελήνης είς
καινούρ(γ)ιον χαρτί καί ας το δέση είς το δεξιόν τον ποδάρι καί λύονται.

121. » "Ετερον.

Γράψε τάς χαρακτήρας ταύτας είς γυάλινο ποτήρι άφόριον και ας τά πιουν
καί οι δύο τονς με νερόν καί λύονται καί γράφε τες με κιννάβαριν.

τ ρ β els -faftt
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[σελ. 470]

122. » "Οταν μαγεύουν τινά καί κακοπαθη.

Βάλε τες αρραβώνες των είς τά σανδάλιά τονς με νερον νά μείνονν μέσα και
το ταχύ ας το πιουν είς λίγωσιν σελήνης καί τό βράδι ας διαβάσουν τό : Λύει τα
δεσμά, όλον. "Επειτα ας βάλουν τες αρραβώνες εΐς τήν μέσην τονς και λύονται.

123. » "Ετερον.

Νά λυ&ούν και οί άποδεμένοι γράψε τά παρόντα γράμματα είς ψωμιν και
ας τό φάγουν και λύονται σ α τ ο κ ρ ε π ο τ ε ν ε τ ο π ε ρ ο τ α α·

124. » 'Έτερον.

"Ας γράψη ούτως εΐς τόν αύλόν του καί λύεται.

125. » "Ετερον.

Γράψε με ροδόσταμα κρόκου καί μόσχου άναλώντας τα είς άγγεΐον καινού-
ριοι· : Ήνοίγηαάν σοι, Κύριε, φόβοι πύλαι θανάτον, όλον τό τροπάριον είς 3 χαρτιά·
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Καί τό ένα νά το άναλύσουν με νερόν καί ας το πιουν. Το δεύτερον να το δέση δ
άνήρ είς τδ δεξιόν του μηρί. Τό τρίτον νά τό βάλουν άπό κάτου είς τό οτρώμα ή
είς τό προοκέφαλον.

126. » "Ετερον.

2α όνΰχια τοϋ άετοΰ νά τά κάψης νά γενούν στάκτη καί νά τήν πίνουν με
κρασί καί λύονται.

127. » Έτερον.

Γράψον είς τό ζουνάρι τοϋ άνδρος καί ας τό ζωστή κατάσαρκα καί ας κοι-
μηθή ή μέρας ς καί γράψε καί τά όνόματά τους. Ό Κύριος παρεδόθη υπό 'Ιου-
δαίους διά τό σώσαι τόν ανθρωπον, έσταυρώθη καί ετάφη. Καί τή τρίτη ημέρα
τούς μοχλούς τοϋ "Αδου συντρίψας, τόν 'Αδάμ και τήν Εύαν ήλευθέρωσεν έκ τής
δουλείας τοϋ "Αδου καί τών δεσμών ερρύσατο καί έδωρήσατο ζωήν αίώνιον. Καί
γράφε τάς χαρακτήρας είς δέβρινον χαρτί καί νά τές δέση δ άνήρ είς τό δεξιόν του
μηρί καί λύονται.

7ί

Καί τής γυναικός γράΐ))ε τάς χαρακτήρας ταύτας και ας τάς δέση είς τήν δε-
ξιάν πλεξίδα της καί λύονται. „ λ—> _

128. » Είς άνδρόγυνον νά αγαπηθούν.

Είς Άσπρο παννί γράψον τάς χαρακτήρας, καϋσον καί πότισον.

129. » "Ετερον.

Είς χαρτί γράψον τάς χαρακτήρας καί τό όνομα καί κρέμασον εις τόν δεξιόν
βραχίονα.

y^-Co^U-îka.
7Τ IV. χ* TT Τ 1) of!ξ fcf^fô^ ft
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130. » Διά νά χαλάσης μάγια.

Γράψον είς φύλλον δάφνης και λνώαον μετά ύδατος, πότιοον καί λύονται.

131. » "Ετερον νά χαλάσης μάγια.

Γράψε τά σημεία ταύτα και τόν 127 ψαλμόν εΐς χαρτίν καί βάσταζε άπάνω σον.
Και τέτοιες πεντάλφες νά γράψης μέ κιννάβαριν 27 καί άλλες 27 μέ μελ,άνι
καί νά τές βαστά.

[ σελ. 471 ]

132. » Τό άνδρόγννον όπού δέν κάμει παιδί ας βαστά, τάς χαρακτήρας ταύ-
τας νά μήν ήξενρη τινάς. Kai äv δέν πιστεύης βάλε τες εΐς ξνλον άκαρπον καί εως
τόν χρόνον καρπίζει καί θέλεις θαυμάσει τόν καρπόν όπού θέλει κάμει.

Oy Ψ^

"ty'Jy'àx ι*. Jvti\rt, WWfui Jjïqgrt Mfri

cftiùtn. ej'uA cnß^juifast Ή crp <n£r o^^ty : —

133. » Διά νά λύσης άνδρόγυνον άποδεμένον.

Βάλε κρασίΐ' είς κάπουτ μόρτις ξερή νά τό πίη èt (Ιίξεριτ σικ σίκοντ εδέχθη -
κεν δ Χριστός ανιμαμ ταύτης κάπουτ καί ή γή έλυσε κορπονς εϊ/ις ετζι σόλβερεί
ηόςρα magia καί bibar vinum λέγοντας καί λύονται.

134. » 'Εξορκισμός τής πανούκλας.

Εΐς τό όνομα τον Πατρός αμήν, καί τον Υιού άμήν, καί τον αγίου Πνεύμα-
τος αμήν. "Αγιοι 'Ανάργυροι και θαματονργοί, δωρεάν έλάβετε, δωρεάν δότε τόν
δούλον τον Θεού Όδεϊνα. 'Αγία 'Αναστασία Φαρμακολύτρια όπού έδιάλνσες καί



ΜΑΓΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 1 0 1

έσκόρπισες τά μάγια, σκόρπισε και τήν πανούκλαν τήν παρασκευιανήν τον δούλου
τοϋ Θεοϋ 'Οδεΐνα, τήν πανούκλαν τήν πεμπτιανήν τοϋ (3ούλου τοϋ Θεοϋ 'Οδεΐνα,
τήν πανούκλαν τήν τετραδιανήν τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ 'Οδεΐνα, τήν πανούκλαν τήν
τριτιανήν τοΰ δούλον τον Θεοΰ ' Οδεΐνα, τήν πανούκλαν τήν δεντεριανήν τοϋ δούλον
του Θεοϋ 'Οδεΐνα. Μικρή τε καϊ μεγάλη νά είναι δεμένη καϊ χαλινωμένη άπό δρι-
σμον τοΰ Κνρίον ημών Ιησοϋ Χριστού και τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτό-
κου καϊ άειπαρθένου Μαρίας καί πάντων τών άγιων νά είνα ι δεμένη καί χαλινω-
μένη. "Αγιοι 318 θεοφόροι Πατέρες, βοηθήσατέ μοι, άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυ-
ρες, βοη&ήσατέ μοι, άγιοι Νικόλαε καί 'Αθανάσιε, βοηθήσατέ μοι, άγιοι Γεώργιε
καί Δημήτριε μυροβλϋτα, βοηθήσατε, σκεπάσατε τόν δοϋλον τοϋ Θεοΰ 'Οδεΐνα, δέ-
σατε, χαλινώσατε τήν πανούκλαν άπό τόν δοϋλον τοϋ Θεοΰ 'Οδεΐνα. Τόν Θεον έχω
βοηθόν μου, τόν τίμιον Σταυρόν έμπροσθεν μου, άγγελον Κυρίου Μιχαήλ έκ δε-
ξιών μου, Ραφαήλ έξ άριστερών μου, είς τήν κεφαλήν μου Ούρουήλ καί όπισθέν

Γαβριήλ καί ό φύλαξ τής ψυχής μον J ' αυτοί ΐδετε καί χαλινώσατε τήν πανού-
κλαν ς μ κ λ· ς μ μ τ φ β Θεοΰ άμήν. Μεθ' ημών δ Θεός, γνώτε έθνη καί ήτ-
τάσθε, ότι μεθ' ημών δ Θεός. Κύριε 'Ιησού Χριστέ δ Θεός, βοήθησον τόν δοϋλον
σου, άμήν.

Γράψον ταΰτα τά στοιχεία μέ κιννάβαριν καί μήν καυχηθής ότι βαστάζεις αυτά.

137. » "Ετερον είς θερμην.

Γράψον εις καυχίν καί ας τό πίη δ πάσχων' διακόπτει φλόγα πυρός καί ρίγον
θερμαοίαν.

135. » "Ετερον είς θανατιπόν.

136. » Είς Φέρμην.

Γράψον τάς χαρακτήρας ταύτας καί ας τάς βαστά.
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[ σελ. 485 ]

138. Δηλοΐ τό α ζωήν καί εξουσίαν τό β εξουσία πολέμου' τό γ θάνατος τίνος"
τό δ σείγησες καϊ θάνατος· τό ε χαράν και εξουσίαν· τό ζ εκχυσις αίματος άρχοντος'
τό η άφορμαΐ τινός ανθρώπου- τό θ ούτε θάνατος οντε σφαγή· τό ι καλήν ζωήν
τό κ μεγάλην χαράν' τό λ χαράν καί εύφροσΰνην' τό μ μεγάλον κακόν' τό ν είς φί-
λον καλόν στερεώνεται τό ξ επιθυμία γονέων' τό ο εξουσίαν' τό π σαπηρίαν τό ρ
άνδρογάς (?)· τό σ φίλων επίσκεψις- τό τ θυμόν [...]■ τό υ σημείον ζωής- τό φ
επιθυμία /...]' τό χ δ,τι θελήσεις ποίησον' τό ψ ποσότητα δηναρίων κέρδος' τό π
σφραγίς καί στερέωμα παντός αγαθού.

139. » Διάγνωσις παιδιού όταν κλαίγη.

Οϋτως δίδει φωνήν κατά τά φωνήεντα τά γραφόμενα, ήγουν τόν α'ον χρονον
α, τόν 2 ε, τόν 3 οι, τόν 4 ώ, τόν 5 ου. Καί δοκίμασον τήν φωνήν καί έρεννησον
καί εϋρήσεις τήν αλήθεια ν.

140 » Είς παροξυσμόν.

Νά πιάσης φίδι καί νά περάσης μίαν βελόνα μέ μαϋρον μετάξι άπό τό μάτι
του είς τό άλλον 3 βολές καί νά τό δέση δ πάσχων είς τόν τράχηλόν του (καί)
υγιαίνει.·

141. » Είς πόνον οδόντος.

Τής χελώνης τήν κουτάλαν έγγισον εις τόν πόνον καί κόφτει τον.

142. » "Οταν κοιμάται ό άνθρωπος νά μήν φαντάζεται.

Νά έχη δενδρολίβανον είς τό προσκέφαλόν του.

[ σελ. 486 ]

143. » Διά νά άγρυπνα [τινάς].

Νά βαστά λύχον καί αλονπονς καρδίαν.

144. » Έτερον.

Τον χαλκοπετεινοϋ τήν κατζιονλα νά βάλη είς τό προσκέφαλόν τον.

145. » "Οταν κλαίη τό παιδί.

Γράψον τόν ψαλμόν κε '· Κύριε δ Κύριος ημών, ώς θανμαοτύν : όλον τόν
ψαλμόν καί δέσε τον είς τήν δεξιάν χείρα τον παιδός.
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146. » Είς τό νά ποίηση ή γυνή υ'ιόν.

Τό κόκκαλον τής καρδίας τοϋ έλάφου βράσον, πότιοον τον ζωμον καί θαυμάσης.

[ σελ. 487 ]

147. » Νά μήν σε βλέπη τινάς οθεν περιπατείς.

Χέριν άγεννήτον παιδός δεξιόν να βαστάς.

148. » Νά περιπατής και νά μήν σέ βλέπουν.

Ενρε κοράκου οφθαλμό ν καί σϋρε είς τήν φωλεάν του νά σημαδέψης ενα
πουλί με μετάξι καί να το ιμοφήσης να μήν εβγάλης αίμα, να το άφήσης είς τήν
φωλεάν καί μετά 15 ήμερες να το γυρέψης' καί ει μεν το εύρης ζωντανόν, σκίσε
τήν κοιλίαν του, θέλεις ενρει πέτραν καί βάστα την καί θαυμάσεις.

149. » Οί σκύλοι νά μήν σέ βαβύζουν.

Βότανον όπου λέγεται φράγκικα κρεσόνι, να το βαστάς.

150. » Περί τοΰ χελιδονίου.

"Επαρον έ'να χιλιδονόπουλο, έβγαλε τά δμμάτιά του ήμερα Πέμπτη καί δέσε
το μέ μετάξι. Καί το Σαββάτο πάλιν γύρεψε το είς τήν φωλεάν του καί εύρήσεις τά
μάτια του γερά. Και σκίσε το άπο τήν ράχιν νά εϋρης είς τήν κοιλίαν τον ή εις τον
στόμαχόν τον 3 πέτρες, όκού τές ετάγισεν ή μάνα τον νά ίατρενθή, ασπρην, κόκ-
κινην καί πράσινην. Τήν κόκκινη ν αν τήν βάλη δ άνθρωπος είς τό στόμα του, διώ-
χνει τήν θέρμην καί τήν ψύχραν καί γίνεται εύκρατος■ ή αν βάλη τήν ασπρην καί
φιλήση γυναίκα, τόν αγαπά λίαν. Τήν πράσινην, αν τήν βαστά ή γυνή, δέν άπορ-
ρίχνει έγγαστρωμένη, άλλά εύκολα γεννά.

I σελ. 488 ]

151. » Να μισήση ό άνθρωπος τό κρασί μερικώς καί ούχί τελείως.

"Επαρον μήλον, δός είς τό χέριν τοϋ άρρώστον όταν ψυχομαχά, νά άπομένη
είς τό χέριν τον όταν ψνχομαχήση καί λάβε το καί λέγε : Καθώς παίρνει δ θεός
τοϋ ' Οδεϊνα άποθαμένου τόν νουν καί τήν λαλίαν, έτζι καί τούτο τό μήλον νά πάθη
τήν έπιθυμίαν τοϋ κρασιού κάθε ανθρώπου όστις || φάγει. Καί όσον {γρ. όταν) δώ-
σης πάσα ενα, μισά τό κρασί. Είδε καί θέλεις τελείως νά τό μισήση, όταν τό παίρ-
νης άπό τόν νεκρόν, να δνομάσης μόνον εκείνον μοναχά δπού θέλει νά τό φάγη.

152. » Νά κάμης ανθρωπον νά κοιμηθή είς τό τραπέζι όπού κάθεται.

Λάβε βελόνια καινούρ(γ)ια όπου νά μήν ερραψαν τίποτες, να τά περάσης άπό
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αντί άνθρώπον, νά είπή; τό ΓΙάτερ ημών 3 βολές καί νά είπής: Καθώς εχασεν ό
νεκρός τήν αΐαθησίν τον και τήν λαλιάν τον καί τήν όρααίν τον, ουτω νά ποιήσουν
και τα βελόνια τούτα τήν όρεξίν μου, εκείνο όπου θέλω εγώ. Και νά τό κρύβης εις
μίαν τάβλαν, νά τά έμπήγη(ς) είς τά 2 κεφάλια τής τάβλας κρυφίως καί κοιμούνται.

153. » Νά φανούν είς τό απίτι μέσα οί άνθρωποι όλοι φίδια.

Σκότωσε φίδι, βάλε το είς άμούλαν καί γέμωσέ την λάδι καί βάλε το είς τόν
έ)· νά βράση καί αναψον κανδήλαν εξ αυτού τό άργά καί άλλο φώς νά μήν είναι
καί δείχνουν οί άνθρωποι όλοι φίδια,

154. » Νά φανούν ολο ι γαϊδάροι.

Κροϋξε μέ τίποτας τόν γάϊδαρον είς τό μάτι καί τό δάκρυον όπου τρέχει
ενωσον μετά ελαίου καί αναψον ώς άνωθεν καί δείχνουν γαϊδάροι.

155. » Νά φανοΰν οί άνθρωποι σταφύλια.

"Οταν ανθούν τά κλήματα βάλε είς μίαν άμονλαν ένα σταφύλι καί γέμισε τήν
άμονλαν λάδι καί δέσε την είς τό κλήμα και άναθρέφεται μέσα. Καί όταν ώριμάση
νά τό κόψης καί νά πάρης τήν άμονλαν νά τήν βάλης είς ένα τόπον νά σαπήση τό
σταφύλι καί άναπτε έξ αντοΰ ώς άνωθεν καί δείχνει όλον τό σπίτι σταφύλια.

I σελ. 493 ]

156. » Είς σεληνιασμένον.

Νά πιάσης μίαν χουβάγιαν όταν κλωσσά τά αυγά της, νά τήν
πάρης τόν μυελόν της νά τόν στεγνώσης καί νά ποτίζης τόν άσθενήν
μετά λιγούσας σελήνης καί ωφελείται.

[ σελ. 494 ]

157. » Είς ίσχναδικόν ανθρωπον.

"Οταν φεύγη δ λύκος έχει τήν συνήθειαν καί κοπρίζει άπάνω είς πέτραν.
καί μέσα είς τήν κόπρον ευρίσκεται κόκκαλον νά τό βαστά, είναι καλόν.

ι σελ. 495 ]

158. » Είς ρΐγον.

Γράψον είς μήλον κόκκινον : τω καιρφ εκείνφ έλθών δ 'Ιησούς είς τήν οί-
κίαν Πέτρου, είδε τήν πενθεράν αύτοΰ βεβλημένην καί πυρέσσουσαν καί ήψατο τής
χειρός αυτής καί άφήκεν αυτήν δ πυρετός καί ήγέρθη καί διηκόνει αυτόν. Καί δός
τοΰ πάσχοντος φαγέΐν.

σφάξης, νά
άπό ολίγον
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résumé

Textes magiques et recettes de medecine pratique
tirés d'un manuscrit du couvent «Olympiotissa» en Thessalie

par V. Scouvaras

Le manuscrit sub. n° 97 (fin du XVIIe et debut du XVIIIe siècles)
se trouvant à la bibliothèque du couvent de la Vièrge «Olympiotissa», près
d'Elasson en Thessalie, contient entre des fragments, provenants des diver-
ses oeuvres des médecins: Dioscorides, Orivassios, Jeans Damaskinos, Nico-
laos, Galenos, Hippocrates, Melétios et Margarites, et des recettes de méde-
cine traditionelle, aussi des textes de magie sur différentes maladies et
circonstances de la vie du peuple 1. Ce manuscrit est aussi intéressant et
du point de vue linguistique, par le materiel precieux qui fournit sur la
langue populaire de cette époque, et pour la nomenclature de la botanique
populaire.

Dans la présente édition (pp. 71 - 112) sont publiés des textes ma-
giques et des recettes de la médicine pratique dans l'ordre des pages du
manuscrit et qui peuvent être classés comme suit; (la numeration est de
l'édition présente) :

1. Physiologie: Naissance (58, 97, 132) ; engendrement des
enfants mâles (59, 146); les menstrues (73,74); pour l'accouchement facile
(2, 12, 13, 110, ni); les anticonceptionnels (114); la stérilité (9); contre le
someil (143 - 144).

2. Traitements des maladies: Ophtalmie (101); inflam-
mation des intestins (40) ; des maladies chroniques (42, 43) ; maux d'o-
reilles (44); cachexie (46); maladies de l'estomac (48); maux de genoux (49);
maux des côtes (62); contre la morsure des serpents et des scorpions (68);
contre l'hemorragie (72, 100); maux des os (79); rhumatismes (92, 94);
maux du ventre (93); la saignée (95); la rate (1); incontinence des uri-
nes (107); maladie de la goutte (113); la migraine (3); erysipèle (112); pier-
res de la vesicule (4); hemorragie du nez (8, 100); épilepsie (14, 96, 156);

1 Ce manuscrit appartenait au médecin praticien Christodoulos de Jannina (E-
pire) et a été vendu en 1756, après son décès, par sa femme, au dit Couvent.

6
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maux de la tête (22); maladies du coeur (24,51; paludisme (29, 30, 31, 32,
33, 70, 106, 136, 137, 150, 158); paroxysme (140); maux de dents (141);
amaigrissement (157).

3. Herbes zodiacales: (87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, g6}
97> 98, 99, 100, 101).

4. Animaux: Renard (82); aigle (83); corneille (84); hirondelle
(85, 100).

5. Herborisation des racines: Pivoine (66, 78, 88) ; Man-
dragore (67); bryon (79); helianthus (68); aglaophotis (99); glaïeul (100);
potentile (101).

6. Divination·' Guérison ού décès du malade (27, 28, 69, 109);
de la grâce prophetique (96); pour découvrir des eaux (108).

7. Ε 1 u c i d a t i ο η : de la virginité de la femme (37), des actes de
la femme (56); du sexe du foetus (10, 11, 38); de la prostitution de la
femme (57).

8. Pour réussir: à la pêche (91); à découvrir un trésor (61); à
découvrir un voleur (75); à retrouver un objet perdu (116).

9. Actions nuisibles: Incantations magiques (21, 34, 122;
123, 124, 12s, 126, 127, 130, 131); retour involontaire de quelqu'un (10),
déstruction de la fortune d'un ennemi (99).

10. Amulettes: à des procès (52, 53, 54); à provoquer la sympa-
thie (76, 90, 101); contre les rois; les potentats et les juges (95); pour deve-
nir tout puissant (99); pour dominer (99); contre les brigands et les mal-
faiteurs (100).

11. Philtres d'amour: (16, 17, 18, 19, 21, 39, 60).

12. Preventifs: contre les ennemis (55, 92, 100); les démons (93);
les chiens (g4, 101, 149); les animaux sauvages (96); les esprits malins
(103); la foudre (103).

13. Pour empêcher: l'adultère (36) et la mort soudain (103).

14. Solomonique (traité de magie attribué à Solomon) (23).

15. Signification magique des lettres de l'al-
phabet (138, 139).

16. Rencontres des démons (102).

17. Jeux de société (115,147,148,152,153,154,155).
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ι8. Andidotes contre l'ivresse (113,151).

19. G u é ri s ο π du possédé par le démon (15, 93).

20. Relations conjugales: désaccord (65, 128, 129); di-
vorse (45).

21. Miscellanea: contre l'insomie (5, 6, 41, 50, 105); la divaga-
tion pendant le someil (7); la peste (134); l'epidémie (135); les cauchemars
(142), qui peut voir les esprits (20); à l'étoile (77); retention des urines du
cheval (81 ).



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1964- 1965

υπο

ΓΕΩΡΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ και ΑΓΓ. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ

Τήν δημοσιευομένην κατωτέρω λαογραφικήν βιβλιογραφίαν διά τα έτη
1964 καί 1965 συνέταξαν, κατόπιν εντολής ήμών, ό συντ. Γεώργ. Αίκατερινίδης
καί ό έκτ. συντ. "Αγγελος Δευτεραιος υπό τήν άμεσον καθοδήγησιν τού συντ.
Δημ. Οίκονομίδου.

Εις τήν σύνταξιν τής βιβλιογραφίας ταύτης ήκολουθήθη τό oUto, ώς καί εΐς
τάς προηγουμένας σύστημα, ώς τούτο έκτίθεται εΐς τόν τόμον 9/10 (1955/57), έν
Αθήναις 1958, σελ. 135 τής Έπετηρίδος.

ΓΕΩΡΓ. Κ· ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΝΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΝ
ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ ΑΥΤΩΝ

Ά&ηνά Σύγγραμα περιοδικόν τής εν 'Αθήναις 'Επιστημονικής 'Εταιρείας, τόμ. 68,
εν 'Αθήναις 1965.

'Αθηναϊκά Τά 'Αθηναϊκά. Περιοδική εκδοσις τοΰ Συλλόγου τών 'Αθηναίων. 'Αθήναι. Τεύχη
31-32 (1965).

Αίτωλοακ Χρον Αΐτωλοακαρνανικά Χρονικά. "Οργανον τής νομαρχίας Αιτωλίας καί 'Ακαρ-
νανίας. "Ετ. Α' (1956), άρ. 1-4.

Άργέντης Άργέντης. Περιοδικόν τοΰ έν Χίω συλλόγου Άργέντη. "Ιδρυτής : Φίλιππος
Παντ. Άργέντης. Διευθυντής : Στέφανος Δ. Ιναββάδας, τόμ. 6, τεύχη 1-2, Χίος
1964.

'Αρχ Ενβ Μελ Άρχεΐον Ευβοϊκών Μελετών. (Εταιρεία Ευβοϊκών Μελετών).'Αθήναι, τόμ.
11 (1964), 12 (1965).

Άρχ Θρ Θησ Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ λαογραφικού καί γλωσσικού θησαυροΰ. Διευθυντής:
Πολ. Παπαχριστοδούλου. Έν Αθήναις, τόμ. 30 (1964), 31 (1965).

'Αρχιτεκτονική [Τεχνικόν] περιοδικόν έκδιδόμενον άνά δίμηνον. 'Ιδρυτής -'Εκδότης : αρχι-
τέκτων Αντώνης Κ. Κιτσίκης. Αθήναι. Έτ. Η' (1964), Θ' (1965).

Άρχ Πόντ Άρχεΐον Πόντου. Σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμενον υπό τής 'Επιτροπής Πον-
τιακών Μελετών. Έν Αθήναις, τόμ. 26 (1964).
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Δελτ Άγροτ Τραττ Δελτίον 'Αγροτικής Τραπέζης. 'Αθήναι, ετ. 1964-1965, άρ. 136-147.

Δελ Ίαχ Έϋ-ν Έταιρ Δελτίον τής Ιστορικής καί Εθνολογικής 'Εταιρείας τής Ελλάδος.
Διευθυντής: N.B. Τωμαδάκης, έν 'Αθήναις 1964, τόμ. 17 (1963-1964).

Διαλεκτική Μηνιαία έ'κδοση. Δ. Στερεόλλ/κης Πνευματικής Καλλιεργείας. Τόμ. Α'(1965-
1966), τεύχη 1-10.

Λωδωναΐον Φως Περιοδική 'Επιθεώρηση. "Εκδοση Διδασκαλικού Συλλόγου 'Ιωαννίνων.
'Ιωάννινα, έτ. Β'-Γ' (1964-1965), τεύχη 8-10.

'Εκκλησία 'Επίοημον Δελτίον τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος. Διευθυντής: Θεοδόσιος
Κ. Σπεράντσας. Έν 'Αθήναις, έτ. ΜΑ' (1964), MB'(1965).

'Ειτ Βυξ Σπ Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. 33 (1964), 34 (1965).

'En Έταιρ Κνκλ Μελ 'Επετηρίς'Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. Διευθυντής: Στυλιανός
Γ. Κορρές. Έν 'Αθήναις, τόμ. Δ' (1964).

Έπ Έ'π Φιλ Σχ Άϋ· 'Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστη-
μίου 'Αθηνών. Διευθυντής : Γεώργιος Θ. Ζαιρας. Περίοδος Δευτέρα. Τόμ. ΙΣΤ
Έν 'Αθήναις 1965-1966.

Έπ Έπ Φιλ Σχ Θεσ/κης 'Επιστημονική Έπετηρίς έκδιδομένη ύπό τής Φιλοσοφικής Σχολής
τοΰ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τόμ. 9ος. Έν Θεσσαλονίκη
1965.

Έπετ Λαογρ Άρχ 'Επετηρίς τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, έκδιδομένη έπιμελεία τοΰ Διευ-
θυντού τοϋ 'Αρχείου, τόμ. ΙΖ' (1964). Έν 'Αθήναις 1965.

Έπετ Πολντεχν 'Επιστημονική Έπετηρίς τής Πολυτεχνιακής Σχολής. Άριστοτέλειον ΙΙανε-
πιστήμιον Θεσσαλονίκης. Διευθυντής : Καθηγ. Νικόλ. Κ. Μουτσόπουλος. Τόμ.
Α' (1961-1964). Θεσσαλονίκη 1964.

Ερανιστής "Εκδοση τού «'Ομίλου Μελέτης τοΰ Ελληνικού Διαφωτισμοΰ» (ΟΜΕΔ). Συντα-
κτική 'Επιτροπή : Κ. Θ. Δημαράς, Στέφ. Μακρυμίχαλος, "Αλκής 'Αγγέλου. 'Αθή-
ναι, έτ. Β' (1964), τεύχη 7-12.

Ζυγός Μηνιαίο καλλιτεχνικό περιοδικό. "Ετ. 9 (1964), άρ.98-104. Περίοδ. Β', Φεβρουά-

ριος - Δεκέμβριος 1965.

Ήττειρ Έατ 'Ηπειρωτική Εστία. Μηνιαία Έπιθεώρησις. Έν Ίωαννίνοις. Ίδιοκτήται - Διευ-
θυνταί: Χ. Μάνος, Δημοσθ. Κόκκινο;. "Er. ΙΓ (1964), ΙΔ' (1965).

Ήώς Μηνιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις, εκδιδομένη έν 'Αθήναις. ΙΙεριοδ. Γ',

ετ. 7 (1964), άρ 73-85. Έτ. 8 (1965), άρ. 86-90.

Θέατρο Δίμηνη Θεατρική 'Επιθεώρηση. Διευθυντής : Κώστας Νίτσος. Χρόν. Γ' (1964),
τεύχη 13-18, χρόν. Δ' (1965), τεύχη 19-24.

Θεολογία Σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμενον κατά τριμηνίαν.Έν' Αθήναις, τόμ. 33 (1962),
τόμ. 35 (1961), τόμ. 36 (1965) τεϋχ. Γ'.

Θησαυρίσματα Θησαυρίσματα τοΰ 'Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών
Σπουδών. Βενετία, τόμ. 3 (1964).

Θρακικά Σύγγραμμα περιοδικόν, έκδιδόμενον ύπό τοΰ έν'Αθήναις «Θρακικοΰ Κέντρου»,
'Αθήναι, τόμ. 38 (1964) -καί 39 (1965).

Θρακ Χρον Θρακικά Χρονικά. Τρίμηνο περιοδικό, "Ερευνα -'Επιστήμη - Τέχνη. Εκδίδεται
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στήν Ξάνθη. Διευθυντής : Στέφανος Ίωαννίδης, τόμ. Δ' (1964), τεΰχ. 13-16 και
τόμ. Ε' (1965), τεύχη 17-19.

Ίκαριακά Περιοδική έκδοση τής «Πανικαριακής άδελφότητος 'Αθηνών», τεύχη 34-36
(1965-1966).

'Ιόν Ήχώ 'Ιόνιος 'Ηχώ. Μηνιαίον περιοδικόν. "Οργανον μελέτης καί προβολής τών 'Επτα-
νησιακών ζητημάτων. 'Αθήναι, περίοδ. Γ', έτ. 19(33) - 20(34) (1964), τεύχη 210-
221, καί ετ. 20(34) - 21(35) (1965), τεύχη 222-233.

Κερκυρ Χρον Κερκυραϊκά Χρονικά. 'Εκδότης: Κώστας Δαφνής. Κέρκυρα. Τόμ. ΙΑ' (1965).

Κνωσός Περιοδική έκδοσις τοΰ Συλλόγου Κρητών ή «Κνωσός», έν 'Αθήναις, ετ. 11-12
(1964-1965), τεύχη 42-44.

Κρητ Έστ Κρητική Εστία. Διευθυντής : Ίδ. Παπαγρηγοράκης. Χανιά. Χρόν. ΙΣΤ (1964),
τεύχη 142-153, χρόν. ΙΖ' (1965), τεύχη 154-159.

Κρητ Πρωτ Κρητική Πρωτοχρονιά. (Διευθυντής : Γ. Βαγιάκης). 'Αθήναι, ετ. Δ' (1964), έτ.
Ε' (1965).

Κρητ Χρον Κρητικά Χρονικά. Τετραμηνιαία έπιστημονική έκδοσις. 'Εκδότης: 'Ανδρέας
Γ. Καλοκαιρινός. Ήράκλειον Κρήτης, έτ. ΙΖ' (1963), έτ. ΙΗ'(1964).

Κρίκος Ό Κρίκος. Μηνιαία έ'-κδοσις τοΰ αποδήμου 'Ελληνισμού, χρόν. 15 (1964), τεύχη
157-168, χρόν. 16 (1965), τεύχη 169-180.

Κυκλ Ήμερολ Κυκλαδικόν Ήμερολόγιον 1965."Ετος ιδρύσεως 1924, περίοδος Γ', έτος Α'.,
(Έκδοτης) Μιχαήλ Π. Στεφάνου.'Αθήναι. 1965.

Κυπρ Σπ Κυπριακαί Σπουδαί. Δελτίον τής Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών· Έν Λευκωσία
Κύπρου, τόμ. ΚΗ' (1964) καί ΚΘ' (1965).

Κυπρ Χρον Κυπριακά Χρονικά. Μηνιαίο πνευματικό περιοδικό. Λευκωσία Κύπρου. Χρόν. Δ'
(1964), τεύχη 39-44.

Λακωνικά Διμηνιαία έπιθεώρησις. "Οργανον του Συνδέσμου τών έν 'Αττική Λακεδαιμονίων.
Αθήναι, έτ. Α' - Β' (1964-1965), τεύχη 1-12.

Λαογρ Λαογραφία. Δελτίον τής Ελληνικής Λαογραφικής 'Εταιρείας, τόμ. KB' (XXII) :

1965. IV International Congress for Folk-Narrative Research in Athens
(1.9-6.9.1964). Lectures and Reports. Editor: Georgios A. Megas. Athens
1965.

Ma& Φωνή Μαθητική Φωνή. Περιοδικόν τών μαθητριών τοϋ Παγκυπρίου Γυμνασίου Θη-
λέων Κύκκου. Σχολικόν έτος 1964-1965. Λευκωσία-Κΰπρου. "Ετ. Α', άρ. 1.

Μα·& Έστ Μαθητική 'Εστία. Περιοδικόν τών μαθητών καί μαθητριών τοϋ «Παγκυπρίου
Γυμνασίου». Λευκωσία - Κύπρου. Έτ. ΙΔ'-ΙΣΤ' (1963-1966), άρ. 36-40.

Μακεδόνικα Σύγγραμμα περιοδικόν τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, έπιμελεία
Ά. Βακαλοπούλου - Γ. Θεοχαρίδου - Γ. Κανατσούλη, τόμ. ΣΤ' (1964-1965). Έν
Θεσσαλονίκη 1965.

Μικρ Χρον Μικρασιατικά Χρονικά. Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον ΰπό τοΰ τμήματος
Μικρασιατικών Μελετών τής Ενώσεως Σμυρναίων. 'Αθήναι, τόμ. 11 (1964),
12 (1965).

Ν Έστ Νέα "Εστία. Εκδίδεται τήν Ιην καί 15ην εκάστου μηνός. Διευθυντής : Πέτρος
Χάρης. 'Αθήναι, τόμ, 75-76 (1964), 77-78 (1965).
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